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Informační systém
sledování toku 

vybraných autovraků
MA ISOH



Základní informace

• Vlastník systému – Ministerstvo životního prostředí

• Provozovatel systému – CENIA

• Dodavatel technologie – Inisoft, s.r.o.



Legislativní rámec

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (od 1.11.2008)

• obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,

• technické požadavky na nakládání s autovraky,

• podmínky pro skladování autovraků,

• náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,

• způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování odpadů,

• informační systém sledování toků vybraných autovraků,

• rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,

• způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,

• způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito 
odpady,

• způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke 
zpracování autovraků.



MA ISOH 

Modul autovraky Informačního systému odpadového 
hospodářství
(online systém, spuštěn 1.1.2009)

https://autovraky.mzp.cz/webklient

Přístup pouze pro zařízení s platným povolením
k provozu a s vydanými přístupovými údaji

3 fáze vývoje systému. 2 jsou dokončeny, 3. je 
připravováno zadání



MA ISOH

https://autovraky.mzp.cz/webklient



Funkční náhled



Uživatelské účty MA ISOH



Proces přístupu do MA ISOH



Přihlašovací 
údaje 



Proces evidence autovraku



Potvrzení o 
převzetí 

autovraku



Ověření  odevzdaného autovraku v MA ISOH



Ověřování autovraku v DB Policie ČR

Při zadávání autovraku do IS dochází ke kontrole 
identifikačních údajů s databází Policie ČR

K dnešnímu dni zaznamenáno cca 30 vozidel

Při shodě údajů je e-mailem informována Policie 
ČR

Zpracovatel autovraku je upozorněn, že došlo ke 
shodě s databází PČR



Organizační diagram systému MA ISOH



Seznam zpracovatelů autovraků

V současné době existují 2 databáze
• Zveřejněná na www.mzp.cz
• Interní DB MA ISOH

Současný proces aktualizace údajů
• E-mailových informací od KÚ
• Požadavky z helpdesku

Okamžitě v interní DB MA ISOH, 1 x měsíčně na 
www.mzp.cz

Nový proces aktualizace údajů 
• Na základě elektronického hlášení KÚ – export z ESPI

Okamžitě v interní DB MA ISOH, 1 x měsíčně na 
www.mzp.cz

Budoucí proces aktualizace údajů (po dokončení III. Etapy)
• Automaticky na základě elektronického hlášení KÚ –

export z ESPI



freeware Autovraky

Uživatelské rozhraní freeware Autovraky

















Po stisknutí se otevře 
Webový klient MA ISOH







Aktuální statistika MA ISOH



Statistika MA ISOH



Problémy identifikované v MA ISOH

Subjekty i přes platné povolení nemají přístupové 
údaje do MA ISOH
Ohlašování neprobíhá online, ale pouze 
scanováním vystavených potvrzení
Zaznamenán pokus o obchodování s potvrzeními 
o převzetí autovraku
Ohlašovat hlášení o sběru a zpracování autovraku 
elektronicky nebo v tištěné podobě?
Dosažení limitů pro IPPC



IPPC a zařízení ke sběru a  zpracování autovraků

Kategorie 5.1 dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 
Sb.
• Zařízení na odstraňování nebo využívání 

nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s 
odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t 
denně

• Projektovaná kapacita vs. nejslabší článek v 
technologii

• Dle záznamů v MA ISOH se IPPC týká cca 15 
subjektů



Děkuji za pozornost

Jiří Valta
Jiri.Valta@cenia.cz
tel. 267 225 299

Helpdesk MA ISOH: tel. 267 225 306

www stránky MA ISOH: https://autovraky.mzp.cz/webklient

http://autovraky.cenia.cz

E-mail MA ISOH
autovraky@cenia.cz

Kontaktní informace


