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Věc: Dotaz k možnosti plnění zákonné povinnosti ohlašování přepravy NO pouze prostřednictvím ISPOP 

Vážení,  

dovoluji si vás požádat o stanovisko MŽP k následující problematice. S termínem od 1.1.2017 nabývá účinnosti 
ustanovení § 40 (Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, který v odstavci č. 1 uvádí, že: „Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.“ Povinnost ohlašování 
rovněž souvisí s § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

V průběhu roku 2016 trvalo dle zákona o odpadech přechodné období, kdy povinné subjekty mohly ohlašovat 
přepravu nebezpečných odpadů v papírové podobě, tak jako doposud, nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím ISPOP. V průběhu roku 2016 však elektronická forma ohlašování nebyla ze strany MŽP 
zřízena a nebyla tak povinným osobám přístupná. Od 1.1.2017 však dle platného zákona povinné osoby již 
nemohou ohlašovat v dosavadní listinné podobě, ale musí k tomu využít jen ISPOP. Elektronickou verzi 
ohlašování však MŽP stále nezřídilo a nejsme si jisti, zda se to podaří v zákonném termínu splnit. Pokud ne, pak 
povinné osoby nebudou moci reálně naplnit svou zákonnou povinnost.  
 
V tomto směru si tedy dovoluji požádat o stanovisko MŽP, jak mají povinné osoby postupovat ve věci 
ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2017, případně, jak chce MŽP zákonným způsobem vyřešit 
problém s blížícím se termínem účinnosti předmětného ustanovení zákona o odpadech.  

 

Děkuji, s pozdravem. 
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Vážený pan  
JUDr. Libor Dvořák, ředitel odboru legislativy 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Vážený pan 
Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů 
Ministerstvo životního prostředí 
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