Upozornění pro původce odpadů
Vedení evidence a ohlašovací povinnost dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
o změně některých dalších zákonů, zůstávají po novele č. 223/2015 beze změn (tj. při roční
produkci nebezpečných odpadů nad 100 kg, ostatních odpadů nad 100 tun – hlášení se podává
elektronicky, prostřednictvím integrovaného systému ISPOP).
Termín podání hlášení za rok 2015 je do 15.02.2016.
Za ohlašovací období 2015 budou všichni ohlašovatelé plnící své ohlašovací povinnosti (tj.
např. původci odpadů) podávat hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech elektronicky prostřednictvím ISPOP - Integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP). Ohlašovací povinnost
mají všichni původci odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejichž činnosti vznikají odpady), nakládající s odpady v množství větším než jsou limity
stanovené v § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (tj. s více než 100 kg
nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok)
a hlášení jsou povinni podat za každou samostatnou provozovnu zvlášť.
Pro ohlašování prostřednictvím http://www.ispop.cz/ ISPOP je podle zákona č. 25/2008 Sb.,
povinná registrace subjektu v systému ISPOP (pouze pro dosud nezaregistrované subjekty).
Přeprava nebezpečných odpadů zatím není dořešena a bude více popsána v plánované
vyhlášce. Do 31. 12. 2016 je možnost využívat stávající způsob evidence přepravy
nebezpečných odpadů (7 listů rozesílaných na úřady).
V souvislosti s nově platnou legislativou upozorňujeme dále na nově zavedené Identifikační
čísla zařízení - IČZ (CZ kódy) a povinnost jejich používání v průběžné evidenci.
V souvislosti s výše uvedenými povinnostmi nabízíme poradenství při vyhodnocení
evidence odpadů za rok 2015, případně zpracování ročního hlášení o produkci a
nakládání s odpady.
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