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SEPNO

• SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

www.sepno.cz

• Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje MŽP elektronicky 
prostřednictvím aplikace SEPNO

• SEPNO => je nezávislým modulem Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

• Webový modul poskytující přístup přes internetový prohlížeč 

• Správcem SEPNO je MŽP a provozovatelem CENIA

http://www.sepno.cz/


SEPNO

• Elektronizace ohlašovacích povinností

• Snižování administrativní zátěže

• Zvýšení efektivity kontrolních mechanismů

• Kontrolní mechanismy při ohlašování

• On-line přístup recenzentů k datům pro kontrolní činnost

• Poslední chybějící díl ke kompletnímu přehledu o pohybu 

odpadů v ČR „z bodu A do bodu Z“



Legislativa

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• § 24 – Povinnosti při přepravě odpadů

• § 40 – Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady

• § 25 – Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

• příloha č.26 – ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů

• Sdělení MŽP 

• www.mzp.cz

• -> odpadové hospodářství -> legislativa a metodické pokyny 
-> metodické pokyny

http://www.mzp.cz/


Legislativa
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

§ 24 - Povinnosti při přepravě odpadů

• (1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě 
odpadů jsou povinny

• a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech,

• b) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,

• c) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem,

• d) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v 
rozsahu stanoveném tímto zákonem.

• (2) Dopravce je povinen informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude ve vnitrozemí 
nebo přes hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady podle druhu 
přepravovaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované 
odpady vybaveny po celou dobu přepravy.

• (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob označení přepravního prostředku 
přepravujícího odpad.



Legislativa
§ 40 – Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

• (1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí.

• (2) Odesílatel je povinen

• a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu 
ohlašovacího listu,

• b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující 
informace podle ohlašovacího listu,

• c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, 
zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne 
ohlášeného zahájení přepravy,

• d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů 
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.



Legislativa

§ 40 – Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

• (3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru 
odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

• (4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje 
tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, 
výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 
odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy fyzicky 
předáván (dále jen "příjemce"), je povinen

• a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit 
převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí; po potvrzení přijetí již není 
možné provádět opravu,

• b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, 
v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení 
přepravy,



Legislativa
• c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních 

dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl 
ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není 
zahájena v ohlášeném termínu,

• d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných 
odpadů, 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 odstavce 2 písm. a) a b) může za 
odesílatele splnit příjemce.

• (6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s 
nebezpečnými odpady stanovené tímto zákonem až do 
doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení.



Legislativa

• (7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud 
nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že 
odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.

• (8) V případě přerušení provozu integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je 
možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud 
odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá 
jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží 
k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po 
obnovení provozu integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je 
příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o 
přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu 
do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí.



Legislativa

• (9) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na 

přepravě nebezpečných odpadů v integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

se poskytují pouze orgánům veřejné správy a při řešení 

mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů.

• (10) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví 

rozsah ohlašovacího listu podléhající hlášení podle odstavce 

2 písm. a) a rozsah informací podle ohlašovacího listu, které 

musí obsahovat doklad přiložený k zásilce podle odstavce 2 

písm. b).



Legislativa

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů 

§ 25 - Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

• (1) Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od 
jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst 
nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26.

• (2) V případě, že se přeprava nebezpečných odpadů uskuteční vícekrát v 
jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do 
jednoho místa vykládky, může být ohlášena podle přílohy č. 26 na 
jednom ohlašovacím listu s uvedením, že se jedná o kyvadlovou 
přepravu.

• (3) Doklad přiložený v listinné podobě k zásilce nebezpečného odpadu 
obsahuje informace v rozsahu ohlašovacího listu uvedeného v příloze č. 
26.



Ohlašovací list



Legislativa

• (4) Pokud se jedná o přepravu nebezpečných odpadů vznikajících v rámci 
činnosti Ministerstva obrany, ohlašuje se ministerstvu pouze v listinné 
podobě. Odesílatel vyplní dva ohlašovací listy, z nichž jeden si ponechá 
potvrzený. Druhý ohlašovací list odesílatel přiloží k zásilce nebezpečného 
odpadu a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce.

§ 26

• Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze 
č. 29.



Schéma ohlašování přepravy NO

Zdroj: MŽP



Ohlášení přepravy NO

1. Prostřednictvím aplikace SEPNO, dostupné z webových stránek 
www.sepno.cz

nebo

2. Pomocí vlastního softwaru napojeného na SEPNO

• řídit se datovým standardem

• jsou poskytovány webové služby (WS)

http://www.sepno.cz/


Zahájení provozu

• Oficiální provoz Systému evidence přepravy 

nebezpečných odpadů (SEPNO) byl zahájen dne 

2. května 2018

• Do té doby byl možný přístup do elektronického 

systému evidence přepravy nebezpečných odpadů s 

cílem seznámit se s nastavením systému.



Subjekty a uživatelé SEPNO

• Systém SEPNO přebírá a sdílí údaje o subjektech a 

uživatelích s registrem ISPOP. Pro uživatele to znamená:

• jednotné přístupové údaje do systémů ISPOP, SEPNO, EnviHELP

• jednotný způsob registrace subjektu (v systému ISPOP) 

• jednotný způsob registrace uživatele a jeho správa (v systému 

ISPOP) 

• jednotný způsob přidání zmocnění a jeho správu (v systému 

ISPOP) 

• V systému SEPNO dochází pouze k přidělení a správě rolí 

SEPNO uživatelům, kteří mají registraci v ISPOP! 



Ohlášení přepravy NO

• Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy 
nebezpečných odpadů

• provést registraci subjektu a uživatele a získat přístupové 
údaje

• přihlásit se do neveřejné části aplikace na webové 
adrese www.sepno.cz v okně vpravo nahoře

• pročíst zveřejněné rychlé návody 
pro ohlášení nebo potvrzení přepravy

• při práci v aplikaci využít obrázkové manuály

• při vzniklých problémech přečíst nejčastější dotazy a 
případně kontaktovat provozovatele systému a položit dotaz 
prostřednictvím systému EnviHELP



www.sepno.cz

• Účelem portálu SEPNO – dostupného na webové 
adrese www.sepno.cz – je poskytnout vstupní stránku 
do aplikace SEPNO

• Hlavní funkcí je přihlášení do aplikace SEPNO , které je 
dostupné v záhlaví.

• Samotný portál pak slouží k publikaci důležitých aktualit, 
informací a dokumentace.

• Po přihlášení může uživatel přecházet mezi portálem a 
aplikací.

http://www.sepno.cz/


Registrace a správa uživatele

Pro přístup do systému SEPNO musí být splněny dvě 

podmínky:

1. Subjekt musí být registrován v systému ISPOP

2. Uživatel přistupující do aplikace musí být 

registrován v systému ISPOP a mít přiřazenou 

příslušnou roli SEPNO



Přihlášení do aplikace

Uživatelské jméno a heslo 
do aplikace SEPNO je stejné 
jako do systému ISPOP!



Aplikace SEPNO po přihlášení



Nastavení rolí uživatelům

1)

2)

3)

4)



Ohlášení nové přepravy

• Povinnost ohlásit přepravu 

(včetně přiložení ohlašovacího 

listu) může za odesílatele splnit 

i příjemce.

• Při přepravě NO mobilním 

zařízením ke sběru odpadů 

může být odesílatelem pouze 

provozovatel tohoto zařízení.



Ohlášení nové přepravy

• Ohlášení nové přepravy => výběr nového ohlašovatele

• Při vyplňování OL specifikujte, kdo je ohlašovatelem 
přepravy, tedy zda se jedná o odesílatele nebo příjemce

• Pokud jste uživatelem pouze u 1 subjektu, vyplní se 
automaticky; pokud u více subjektů, vyberte daný subjekt 
kliknutím na lupu



Kontrola a ohlášení přepravy

• Bez kontroly a vyplnění potřebných údajů není možné 

provést ohlášení přepravy. 



Chyby a varování

• Před odesláním ohlašovacího listu (OL) je vždy 

provedena kontrola na správnost vyplnění. Výsledkem 

kontroly dat mohou být 2 úrovně:

• chyba - OL nelze odeslat a je nutné identifikované chyby 

opravit

• varování - OL lze odeslat, upozorňuje na zjištěné 

nesrovnalosti v údajích nebo logické provázanosti údajů

• Chybně vyplněná nebo nevyplněná pole jsou pro 

přehlednost na formuláři orámována červeně. 



Potvrzení ohlášení přepravy



OL



Evidence přepravy



Potvrzení přepravy příjemcem

• Potvrzení se provádí po předání daného odpadu 

přepravy u ukončené přepravy. Před potvrzením se 

ujistěte, že ohlášené údaje odpovídají skutečnosti!

• Do 3 pracovních dnů od převzetí. 



Informace pro recenzenty



Aplikace SEPNO po přihlášení



Aplikace SEPNO po přihlášení



Přehled přeprav



Statistické přehledy



Děkuji za pozornost!

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Oddělení správy informačních systémů

Ing. Zuzana Dont Kábrtová 

email: zuzana.kabrtova@cenia.cz

tel.: 267 125 223  

mailto:zuzana.kabrtova@cenia.cz

