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Praha dne 10. ledna 2019 

Č. j.: MZP/2019/720/233 

Sp. zn.: ZN/MZP/2018/720/316 

Vyřizuje: Ing. Petra Choutková  

Tel.: 267 122 397 

E-mail: petra.choutkova@mzp.cz 

 

Vážená paní 

Ing. Jitka Lochovská 

INISOFT s.r.o. 

Rumjancevova 696/3 

460 01 Liberec I – Staré město 

  

 

Stanovisko odboru odpadů k přijímání autovraků a vydávání potvrzení o převzetí 

autovraku dle § 37b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vážená paní inženýrko, 

dne 4. ledna 2019 byla odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) doručena Vaše 

žádost o porovnání vyjádření odboru odpadů MŽP na dopis společnosti INISOFT s.r.o. 
(MZP/2018/720/1589) a stanoviska odboru odpadů k přijímání autovraků a vydávání 
potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech (dále jen „stanovisko“). K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. 

Odbor odpadů MŽP přehodnotil přístup k problematice vydávání potvrzení o převzetí 
autovraku do zařízení ke sběru autovraků (příloha 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., 

o podrobnostech nakládání s autovraky) v případech, kdy jsou odevzdávána významně 
demontovaná vozidla, ze kterých zůstaly pouze části, které je možné zařadit pod podskupinu 

16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) 
a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve 
skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08) dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů (dále jen „katalog odpadů“), ale nikoliv pod 16 01 04* - Autovraky či 16 01 06 – 
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných částí. Pokud je tedy odevzdávána pouze 
část karoserie s identifikačním číslem VIN, je sice možné identifikovat „vozidlo“, ze které část 

karoserie pochází, taková část autovraku je však zařaditelná pod vhodnější katalogové číslo, 
a to 16 01 17 – Železné kovy. 

Přístup, který Vám byl nastíněn v dopise ze 4. května 2018, byl přehodnocen také z toho 

důvodu, že po informování klientů společnosti INISOFT s.r.o. se na odbor odpadů obrátily 
některé subjekty, se kterými byl tento postup konzultován. Nevydávat potvrzení o převzetí 
vozidla při odevzdání pouze části karoserie autovraku je třeba především z toho důvodu, aby 

bylo zabráněno nelegální činnosti ať už majitelů/provozovatelů vozidel či nelegálních 
„autovrakovišť“ při rozebírání vozidel, protože dle našich dostupných informací dochází 
v praxi nezřídka k tomu, že majitel/provozovatel vozidla nejprve předá (prodá) vozidlo na 

tzv. nelegální „autovrakoviště“, ve kterém je vozidlo významně demontováno, a poté je 
zbytek tohoto vozidla předán do zařízení, které má povolení dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech, a po kterém poté požaduje potvrzení o převzetí vozidla do zařízení ke sběru 

autovraků, aby jej mohl majitel/provozovatel vyřadit z registru vozidel. Domníváme se však, 
že tato praxe není žádoucí a dochází tímto způsobem k obcházení zákona o odpadech. 
Nehledě na skutečnost, že místa, kde jsou autovraky demontovány, nejsou takové činnosti 

přizpůsobena (minimálně v případech, kdy vozidlo neodborně rozebírá sám 
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majitel/provozovatel na svém pozemku). Může tedy docházet k uvolňování nebezpečných 
látek do životního prostředí. Dalším negativním faktorem je skutečnost, že MŽP ztrácí přehled 
o tom, jak je s částmi vybraných autovraků nakládáno, přičemž má povinnost tyto informace 

každoročně zasílat Evropské komisi v rámci reportingu. 

Tímto Vás zároveň žádáme o poskytnutí této informace subjektům, které byly společností 

INISOFT s.r.o. v minulosti poskytovány informace tohoto typu, aby bylo postupováno 

jednotně a bylo tak zabráněno nelegálnímu rozebírání autovraků osobami, které k tomu 

nejsou oprávněné.  

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 

Ing. Lukáš Kůs 

vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

Česká inspekce životního prostředí 

Na Břehu 267 

190 00 Praha 9 

I

Ing. Jaromír Manhart 

ředitel odboru odpadů 
podepsáno elektronicky 
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