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          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

ISPOP – ODPADY 

OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 

PRAHA 

 
 

 

 

 

 

                    

               

Středa 8. ledna 2014, Praha Hotel ILF 

První část semináře bude věnována zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon 
č. 169/2013 Sb., tzv. ekoauditová novela), a to konkrétně dopadům některých změn v roce 2014 
na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 
Obsah semináře bude zaměřen především na problematiku zařazování odpadu, hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, vedení průběžné evidence a ohlašování dat o produkci 
a nakládání s odpady, způsob zasílání základních údajů o provozu zařízení k nakládání s odpady, 
způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO). 
Budou probrány změny v ohlašovacích povinnostech včetně přehledu zrušených ohlašovacích 
povinností. Bude objasněno přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení). Dále bude 
pozornost zaměřena na aktuální a časté problémy v oblasti evidence a ohlašování odpadů (např. 
původcovství odpadu, evidence na sběrných dvorech, upuštění od třídění atd.). 
V závěru dopoledního bloku přednášek budou nastíněny nové teze způsobu ohlašování produkce 
odpadů a nakládání s nimi. 
 
V druhé části semináře bude následovat praktická ukázka vyplňování PDF formulářů pro hlášení 
o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s uvedením příkladů 
častých nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení do systému ISPOP. 
Účastníci zároveň získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí 
Ministerstvo životního prostředí.  
Seminář je určen pro: původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, 
poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.  

 
Upozornění: 
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku 

zpětného odběru výrobků. 
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             Váš partner v profesním rozvoji 

    PROGRAM SEMINÁŘE 

„ISPOP – ODPADY 

ohlašování v roce 2014 PRAHA“ 
     Středa 8. ledna 2014, Praha hotel ILF 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:00 Ing. Gabriela Bulková 
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií   

EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., 

O ODPADECH 

10:00-10:45 EKOAUDITOVÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH - ZMĚNY 

10:45-11:00 Přestávka na občerstvení 

11:00-11:30 PROBLÉMY V OBLASTI EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ 

ODPADŮ, DISKUZE    

11:30-11:45 NOVÉ TEZE ZPŮSOBU OHLAŠOVÁNÍ, DISKUZE 

11:45-12:30 Přestávka na občerstvení 

12:30-13:00 RNDr. Eva Horáková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství  

ISPOP – REGISTRACE SUBJEKTU, STAŽENÍ FORMULÁŘE, 

PŘEDVYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE HISTORICKÝMI DATY,  

ŘÁDNÉ A DOPLNĚNÉ HLÁŠENÍ 

13:00-14:00 
PRAKTICKÁ UKÁZKA VYPLŇOVÁNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI 

A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (F_ODP_PROD) 

14:00-14:15 Přestávka 

14:15-14:45 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ 

A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH 

14:45-15:15 

TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI  

DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, 

SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 

15:15-15:30 Otázky, diskuze 

15:30 Ukončení semináře  

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                                                                          


