
S D Ě L E N Í 
 

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k termínu 
oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy 

nebezpečných odpadů (SEPNO) 
 

Ministerstvo životního prostředí stanovuje termín spuštění elektronického 
systému evidence přepravy nebezpečných odpadů na 2. května 2018 0:00 hodin.  

Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického 
systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále „elektronický systém“ nebo 
„SEPNO“) byla do zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vložena novelizačním zákonem 
č. 223/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016. Zákon č. 223/2015 Sb. obsahoval v čl. 
II bodě 7 přechodné ustanovení, které umožňovalo v průběhu roku 2016 neohlašovat 
přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému, v případě 
vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů podle předchozího znění zákona 
o odpadech. Přechodné ustanovení mělo umožňovat povinným osobám seznámit se 
s fungováním systému a postupně se připravit na jeho plné využívání. Protože 
elektronický systém nebyl do této doby připraven, nebylo možné tohoto přechodného 
ustanovení ze strany povinných osob využít.  

S ohledem na výše uvedené umožní Ministerstvo životního prostředí od 1. února 2018 
přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadu osobám, 
jichž se bude povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím 
tohoto systému týkat, aby měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit s jeho 
fungováním. Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května 2018. 

Do 1. května 2018 nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO 
považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona 
o odpadech. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu 
s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.  

V případě přepravy nebezpečných odpadů vyplní odesílatel nebezpečného odpadu 
ohlašovací list v rozsahu podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Jeden potvrzený 
ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý 
ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento 
ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu. Každá zásilka 
nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel 
u sebe uchovává ohlašovací listy odeslaných zásilek nebezpečného odpadu. Příjemce 
u sebe uchovává ohlašovací listy převzatých zásilek nebezpečného odpadu. 

Po oficiálním zahájení provozu elektronického systému nemají příjemci povinnost 
zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a elektronický 
systém ani nebude takové dohlášení umožňovat. 

 

Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 
Praha, 21. 12. 2017 


