Hlášení o zpracování, využívání a
odstraňování elektroodpadů a o produkci a
nakládání s odpady
Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, kteří
nakládají v kalendářním roce s odpadem, mají povinnost zasílat každoročně hlášení o roční
produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady spolu s hlášením o roční
produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou elektroodpady příslušnému správnímu úřadu.
Kdo je povinen v této věci jednat:
U fyzických osob – žadatel osobně, případně pověřený zástupce.
U právnických osob – osoba oprávněná za firmu jednat nebo pověřená osoba (např. odpadový
hospodář).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s
odpady za kalendářní rok se zasílá každoročně do 15. února následujícího roku, a to u
subjektů s více provozovnami za každou provozovnu zvlášť správnímu úřadu příslušnému dle
adresy provozovny.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Zasláním hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a
nakládání s odpady za kalendářní rok na předepsaném formuláři elektronicky v přenosovém
standardu dat o odpadech příslušnému správnímu úřadu, prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovací povinnosti - ISPOP (www.ispop.cz).
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na území hl. m. Prahy jsou příslušnými úřady městských částí Praha 1 – 22 dle adresy
provozovny, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti - ISPOP
(www.ispop.cz).
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Pro správní obvod Praha 22 je příslušným Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu
městské části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhříněves, 1. patro, č. dveří 127,
Ing. Jitka Kochánková, e-mail: jitka.kochankova@praha22.cz, tel. 271 071 873.
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
Út, Čt: 8:00 – 12:00
www.ispop.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Vyplněné hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a
nakládání s odpady, prostřednictvím ISPOP.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

Formulář „Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a
nakládání s odpady“ s návodem na jeho vyplnění je uveden v příloze č. 8 k vyhlášce č.
352/2005 Sb, o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších
podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici v elektronické podobě
na www.ispop.cz.
Formulář se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti ISPOP (www.ispop.cz).
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Žádné.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Příslušné úřady formuláře pouze evidují.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Nejsou.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Obecné povinnosti:
- Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání
s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky
a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
- Původce nebo oprávněná osoba jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném právními předpisy.
- Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v
zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s
odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí
a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
- K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění,
ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem
zařízení využívající odpady jako vstupní surovinu, za podmínek stanovených zákonem též
obec.
- Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto
zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad
předán.
Můžete využít tuto elektronickou službu:
www.ispop.cz
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s
elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška MŽP a MZ č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetan a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v
koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena sankce podle zákona o odpadech až do
výše 1 000 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
Ohlášení zařízení k nakládání s odpady:
Oprávněné osoby jsou povinny do 15 dnů od zahájení nebo ukončení provozu zařízení k
nakládání s odpadem tuto skutečnost ohlásit příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím
systému ISPOP. Ohlašovací povinnost mají i dopravci odpadů. Pro správní obvod Praha 22 je
příslušný Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1.
Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů:
Odesílatel je povinen každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v
rozsahu ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Přeprava
nebezpečných odpadů se ohlašuje Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Systému
evidence přepravy nebezpečných odpadů - SEPNO (www.sepno.cz).
Za správnost návodu odpovídá:
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Ing. Jitka Kochánková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
3. 2. 2020

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
3. 2. 2020
Datum konce platnosti
Není známý.

