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Vyjádření Odboru odpadů MŽP k vystavení potvrzení o převzetí autovraku 

zařízením ke sběru autovraků 

Vážený pane Tichý, 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí obdržel 2. května 2018 Vaši žádost, 
kterou evidujeme pod č. j. MZP/2018/720/1589 a která se týká vydávání potvrzení 

o převzetí autovraku zařízením ke zpracování autovraků v případech nekompletních 

autovraků. K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. 

Tato problematika je kromě § 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s autovraky, vysvětlena také v § 37b odst. 1 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), kde je uvedeno, že provozovatel zařízení 

ke sběru autovraků je povinen při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení 

o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karoserie s označením identifikačního 

čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení 

o registraci vozidla. Z tohoto ustanovení lze tedy vyvodit závěr, že pokud do zařízení 

ke sběru autovraků byla odevzdána pouze karoserie s označením identifikačního čísla 

VIN (i v případě, že tato karoserie není úplně kompletní) bez motoru, je 
akceptovatelné, že si dané zařízení (autovrakoviště) bude za vystavení potvrzení 

o převzetí účtovat poplatek. Zákon o odpadech tedy nezakazuje přijmout do zařízení 

ke sběru/zpracování pouze karoserii s identifikačním číslem VIN, pouze již nejsou 

splněny podmínky pro bezplatné vystavení potvrzení o převzetí. Takové vozidlo pak 

může být na základě potvrzení o převzetí příslušným dopravním odborem vyřazeno 

z registru vozidel. Zaznamenání chybějících částí autovraku do potvrzení o převzetí je 

nezbytné. 

Odbor odpadů MŽP tedy souhlasí s Vaším názorem v této věci.  

S pozdravem  
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