
 
                   

                            Váš partner v profesním rozvoji  

                     VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY 

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO)–2. TERMÍN  

 
Čtvrtek 26. dubna 2018  

Konferenční centrum City, Praha – Pankrác 

Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným 

odpadům.  

Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR 

v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 

Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu 

(SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce 

s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce 

v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat 

přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly 

MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. 

V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy k novému systému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů. 

V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., 

o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů 

v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude 

představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO). 

Seminář je určen pro:  

• původce odpadů  

• provozovatele zařízení k nakládání s odpady 

• podnikové ekology, odpadové hospodáře 

• poradce v oblasti životního prostředí 

• pracovníky orgánů státní správy a samosprávy 
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8:00-9:00 Registrace účastníků 

 

 

09:00 -11:55 

I. ÚVOD, DŮVOD ZAVEDENÍ SEPNO 

II. LEGISLATIVNÍ NASTAVENÍ SEPNO, SDĚLENÍ MŽP 

III. SEPNO, JAK OHLÁSIT PŘEPRAVU 

IV. SUBJEKT A UŽIVATELÉ SEPNO, JEJICH ROLE, ZMOCNĚNÍ 

V. HLAVNÍ MENU V SEPNO 

VI. OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY 

VII. ODESÍLATEL (TYPY ODESÍLATELŮ), PŘÍJEMCE, DOPRAVCE 

11:55-12:40 Přestávka na oběd 

 

 

12:40-15:00 

VIII. KONTROLY V SYSTÉMU 

IX. POTVRZENÍ PŘEPRAVY 

X. OPRAVA PŘEPRAVY 

XI. ZRUŠENÍ PŘEPRAVY 

XII. STORNO PŘEPRAVY 

XIII. TISK OHLAŠOVACÍHO LISTU 

XIV. STATISTICKÉ PŘEHLEDY 

XV. ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ PODLE DRUHŮ A KATEGORIÍ 

XVI. OZNAČOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SOUSTŘEĎOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

XVII.  SYSTÉM HNVO 

 XVIII. DISKUZE 

15:00 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.  

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem do 19. dubna 2018 na e-mailovou adresu: 

 info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci semináře.  

mailto:info@uzitecneseminare.cz

