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                                                                                                                       V Kamenných Žehrovicích dne 30. 4. 2018 
 
 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
počátkem roku 2017 vstoupila v platnost povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO), 
dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Od 1. 1. 2018 byl pro elektronické ohlašování NO zprovozněn server SEPNO. Pro přístup k tomuto serveru je nutné 
se do konce letošního roku 2017 zaregistrovat v ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) v oblasti 
životního prostředí. na adrese https://www.ispop.cz a založit si uživatelský účet, ve kterém vytvoříte ohlašovací list  
pro přepravu NO (OLPNO). 
 
Ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 40 ohlašování přepravy NO: 
        

1. Přeprava NO se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím ISPOP v oblasti životního prostředí. 
2. Odesílatel je povinen: 

a) každou přepravu NO ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu; 
b) ke každé zásilce NO přiložit v listinné podobě  doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu; 
c) v případě, že přeprava NO není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy NO do 3 prac. 

dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy; 
d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy NO opravit údaje o přepravě a přepravovaných  

odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze 
v případě, že byl ohlašovatelem.    

3. Při přepravě NO mobilním zařízením  ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto 
zařízení. 

4. Původce přepravovaných NO, pokud přepravuje tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel 
zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňovaní odpadů nebo zařízení  podle § 14 odst. 2, do 
kterého je NO po dokončení přepravy fyzicky předáván (dále jen „příjemce“), je povinen: 

a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí NO potvrdit převzetí NO z ohlášené přepravy v ISPOP 
v oblasti životního prostředí; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu; 

b) zadat do systému údaje o přepravě NO, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy; 

c) zrušit ohlášení přepravy NO do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl 
ohlašovatelem přepravy NO a přeprava není zahájena v ohlašovacím termínu; 

d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy NO, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy 
opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými 
údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem. 

5. Povinnosti podle odst. 2 písm. a) a b) může odesílatele splnit příjemce. 
6. Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s NO stanovené tímto zákonem až do doby předání NO 

příjemci do zařízení. 
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7. Přeprava NO se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je 

nepodnikající fyzická osoba. 
8.  V případě přerušení provozu ISPOP v oblasti životního prostředí je možné přepravu NO uskutečnit, pokud 

odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání NO a druhý přiloží 
k zásilce a po dokončení  přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu ISPOP v oblasti životního 
prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě NO v rozsahu ohlašovacího 
listu do ISPOP v oblasti životního prostředí. 

 
Pokud se nebudete registrovat v ISPOP v oblasti životního prostředí, lze v souladu se zákonem o odpadech, 
povinnost elektronického ohlašovaní přepravy a zpracování OLPNO přenést na příjemce odpadu, tedy na naši 
společnost RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Kamenné Žehrovice. V případě, že využijete tuto možnost, je nutné 
vyplnit udělení plné moci souhlasu s ohlašováním přepravy NO prostřednictvím ISPOP a zaslat zpět na naši adresu 
RUMPOLD-P s.r.o., Karlovarská 20, 273 01  Kamenné Žehrovice nebo na mail: poustkova@rumpold.cz. Plnou moc 
zasíláme v příloze. Za tuto službu si budeme účtovat poplatek 500,-Kč/rok bez DPH. 
 
Předem děkujeme za spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
Jana Poustková 
 Administrativa 
RUMPOLD-P s.r.o. 
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