
 

 
P O Z V Á N K A 

na bezplatné 
ŠKOLENÍ  

Ve středu  11.01.2017 

ODPADY  
HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017  

 
Pořádá: MHMP, Odbor ochrany prostředí, Oddělení integrovaného povolování a odpadového 
hospodářství ve spolupráci s agenturou CENIA  

 
Termín: středa 11.01.2017 
Místnost: Velká zasedací místnost, MHMP,  Mariánské náměstí 2, Praha 1 
Prezence: 08:45 – 9:00    
Školení: 09:00 – 12:00 
Přednášející : RNDr. Eva Horáková 

 
 

Předpokládaný obsah školení: 
• základní pojmy a informace 
• legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace)  
• podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení do ISPOP, typy hlášení, další změny 

v ohlašování v roce 2017)  
• IČP/ IČZ  a jejich používání 
• chyby v hlášeních, evidencích 
• zpracování hlášení na CENIA - kontroly dat (křížové kontroly, porovnání v časových  

řadách, „hříšníci“) 
• informační systémy OH 
• otázky, diskuze 
 
Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci a konkrétním 
dopadům některých změn v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro 
nakládání s odpady. 
 
Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu novelizovaných 
právních předpisů.  
 
V rámci semináře bude mimo jiné objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel 
provozoven a zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti 
evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání 
s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které 
mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.   
Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo 
životního prostředí. 
 



Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání 
s odpady (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení) a 
Registru zařízení, VISOH, poskytnuty budou základní informace o přípravě nového informačního 
systému ELPNO.   
   
Upozornění: 
 

Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na 
problematiku zpětného odběru výrobků. 
 
Seminář je určen pro: původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové 
ekology, poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy. 
 
 
 
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Žižková (tel. 236 00 4386), Ing. Ondřej Hricko, (tel. 236 00 4383) 
Přihlášky zasílejte na emailovou adresu :  barbora.zizkova@praha.eu   
Uváděje vždy v tomto pořadí: Název firmy, IČ a  Příjmení a jméno přihlašované osoby.  
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