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Žádost o poskytnutí informací týkající se sběru autovraků 
 
 
Dne 18.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal  
o poskytnutí následujících informací: 
 
,,Žádám o odpověď na následující dotazy související s činností zařízení ke sběru autovraků 

provozovaného Správou majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o., IČO 25233556 
1.) Za jakých podmínek, bylo vydáno povolení krajského úřadu k provozování výše zmiňovaného 

zařízení ke sběru autovraků? (kopie rozhodnutí) 
2.) Neodporuje zákonu či jiným právním normám postup pro převzetí autovraků tak, jak je popsán 

v informaci Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. ze dne 16.7.2019? Zejména pak že zajišťují 

sběr autovraků pro občany obce, vraky jsou likvidovány prostřednictvím smluvního partnera  
a doklad o likvidaci vydává správce sběrného dvoru do 14 dnů. 
3.) Bylo využito pro zřízení tohoto zařízení některého z dotačních programů, nebo bylo použito jiných 

veřejných prostředků? 
4.) Je v souvislosti s otázkou č. 3 provozovatel vázán povinností po určitou dobu provozovat zařízení 

ke sběru autovraků? 
5.) Které zařízení ke sběru autovraků v Karlovarském kraji uvedené v přehledu zpracovatelů 

autovraků Informačního systému odpadového hospodářství ministerstva životního prostředí ČR, je 

schopné dostát závazku převzetí autovrak, který není kompletní avšak v souladu s platnými zákony a 

předpisy obsahuje alespoň karoserii s identifikačním číslem VIN a motor tak, aby mohlo být vydáno 

potvrzení o převzetí autovraku a následně mohlo být vozidlo vyřazeno z registru vozidel. Viz. Vyhláška 
č. 352/2008 Sb. §3  . 
6.) Žádám o přesné stanovisko k bodu 5.) se stanovením místa zařízení a odpovědné osoby, která 

převezme autovraky obsahující minimálně karoserii s identifikačním číslem VIN a motor“. 
 
K Vaší žádosti sdělujeme: 
 
Ad 1) V příloze Vám zasíláme kopii rozhodnutí, kterým byl povolen provoz zařízení ke zpracování 

autovraků vč. schváleného provozního řádu. 
 
Ad 2) Na nakládání s autovraky se vztahuje Díl 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uložena provozovateli zařízení  
v § 37b odst. 1 písm. d) povinnost vystavit bezplatně potvrzení o převzetí autovraku, a to při převzetí 

autovraku. 
 
Ad 3) Dle našich údajů jsme k projektu zařízení k využívání autovraků žádné stanovisko, které má být 

přílohou žádosti o dotaci do operačního programu životního prostředí, nevydali. Krajský úřad 

Karlovarského kraje nemá žádný dotační program na zřízení zařízení pro likvidaci autovraků. 



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 
Ad 4) Povinnost udržitelnosti projektu stanovuje případný dotační titul. 
 
Ad 5) Dle § 37b odst. 1 písm. c) zákona o odpadech má provozovatel zařízení ke sběru autovraků 

povinnost bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel, pokud obsahují podstatné části  
a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Podstatnou částí autovraku je dle § 36 písm. 

g) zákona o odpadech myšlena karosérie autovraku vybavená identifikačním číslem vozidla, včetně 

dveří, blatníků a kapot, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy s koly, motor 

vybavený identifikačním číslem, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, elektroinstalace, 

včetně ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící jednotky a dalších přístrojů, katalyzátor  
dle homologace. Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen při převzetí autovraku bezplatně 

vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního 

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

vozidla.  
 
Ad 5, 6) Seznam zařízení oprávněných k nakládání s odpady, v daném případě zařízení, která jsou 

oprávněna převzít autovrak ve stavu popsaném v bodě 5) této odpovědi, naleznete na tomto odkazu 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/, kde lze vyhledávat podle zadaných kritérií. Autovrak, který 

nesplňuje tuto definici, nejsou zařízení oprávněna převzít k likvidaci. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
Rozhodnutí k provozování zařízení k využívání odpadů (zpracování autovraků) 
Provozní řád (zařízení ke sběru a zpracování autovraků) 




