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SEPNO

• Od svého spuštění je SEPNO v provozu již 538 
dní

• Celkem bylo zodpovězeno přes 800 dotazů a 
vyřízen nespočet telefonátů

• k 21.10.2019 – bylo ohlášeno 914 700 OL



SEPNO

Novinky od podzimu 
2018 až do dnešního dne



Zrušení přepravy - povinná 
poznámka

V případě zaškrtnutí 
„Přeprava nerealizována“ 
je komentář volitelný.

V případě zaškrtnutí „Jiný“ 
je komentář povinný.



Recenzent - úprava rozšířeného 
filtru - dopravce



Recenzent - úprava rozšířeného 
filtru – typ odesílatele



IČZÚJ a obec

• dořešení kontroly IČZÚJ x RZ x číselník 

• problém: název ZÚJ nemusí odpovídat názvu obce, 
pod kterou ZÚJ spadá

• ohlašovatel se dostal do situace, která neměla 
východisko – vždy to hlásilo chybu

• řešení: vytvoření nového číselníku pro SEPNO. Číselník 
spojuje data z číselníků (CISOB, CISMC) a uchovává 
data příslušnosti ZÚJ a IČZÚJ k obcím.

nebo



IČZÚJ a obec

V SEPNO se do pole IČZUJ 
vizuálně kromě kódu propíše i 
název ZUJ, např. 554286 -
Mariánské Hory a Hulváky. 
Do obce se napíše název obce 
pod kterou dané ZUJ spadá (v 
případech, kde se nejmenuje 
stejně), v tomto případě tedy 
Ostrava.



Předvyplnění adresních údajů 

• V případě, že odesílatelem odpadu je mobilní zařízení ke 
sběru odpadů, budou podle údaje „IČO“ zapsaného u 
„Odesílatele“ automaticky předvyplněno „IČO“ do pole u 
„Dopravce“, dále budou podle IČO doplněna další pole u 
Dopravce (Obchodní název, Ulice č.p./č.o., IČZUJ, Obec, 
PSČ). 

• Dopravce – nastaveno stejně, jak je nyní. Jen uživatel 
nemusí kliknout na lupu a data se v případě mobilního 
zařízení ke sběru dotáhnou automaticky dle zadaného IČO.

• V případě mobilního zařízení pro sběr a výkup se 
předvyplní do odesílatele adresní údaje (ulice, IČZUJ, obec, 
PSČ) ze Sídla provozovatele z Registru zařízení (obdobně 
jako je to v případě předvyplňování stacionárního zařízení 
v SEPNO).



Připravuje se

• nová položka ve filtru – Ohlášeno na základě zmocnění



SEPNO

Diskuze – zkušenosti z kontrol a podněty z 
Vaší strany 



Děkuji za pozornost!

Ing. Zuzana Dont Kábrtová 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

www.cenia.cz

zuzana.kabrtova@cenia.cz

tel. 267 125 223


