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Abstrakt: 

V první části této práce je popsána legislativa a problematika zpracování autovraků. Dále 

jsou uvedeny faktory, které ovlivňují vznik autovraků a to jak ze strany občanů, tak i 

ze strany zpracovatelů, jako je např. šrotovné, stáří automobilů či ekonomická situace. 

V praktické části jsou pomocí dotazníku zjišťovány údaje přímo z praxe, od zpracovatelů 

autovraků a hodnocení, jak a do jaké míry ovlivňují výše uvedené faktory podnikání 

zabývající se problematikou autovraků. 

 

Abstrakt: 

In the first part of this work is described in legislation and the issue of processing of car 

wrecks. Listed below are the factors that influence the formation of car wrecks, both by 

citizens and by processors, such as scrap, old cars or economic situation. The practical part 

of using a questionnaire collected data directly from the practice by manufacturers of car 

wrecks and assessing how and to what extent the above factors affecting the business 

dealing with car wrecks. 

 

 

 

 

Klíčová slova: 

Autovrak, databázový systém MA ISOH, ekologická likvidace 

 

Keywords: 

 

Car wrecks, the database system MA ISOH, ecological disposal 

 



OBSAH  

1. ÚVOD...........................................................................................................................1 

2. CÍL PRÁCE.................................................................................................................2 

3. SITUACE V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ.......................................3 

3.1. LEGISLATIVNÍ SITUACE ...........................................................................................3 

3.1.1. Legislativa Evropské Unie .............................................................................3 

3.1.2. Legislativa České republiky ...........................................................................3 

3.2. ODHLÁŠENÍ VOZIDLA Z CENTRÁLNÍHO REGISTRU VOZIDEL .....................................4 

3.2.1. Trvalé odhlášení vozidla................................................................................4 

3.2.2. Dočasné odhlášení vozidla ............................................................................6 

3.3. DATABÁZOVÝ SYSTÉM MA ISOH ..........................................................................7 

3.3.1. Centrální registr vozidel a systém MA ISOH.................................................8 

3.4. ZNEUŽITÍ SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ .......................................................8 

3.5. NELEGÁLNÍ ZPRACOVATELÉ AUTOVRAKŮ ..............................................................9 

4. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY..10 

4.1. FAKTORY Z HLEDISKA ZPRACOVATELŮ ................................................................10 

4.1.1. Ekonomická situace .....................................................................................10 

4.1.2. Způsoby zpracování autovraků ....................................................................13 

4.2. FAKTORY Z HLEDISKA OBČANŮ ............................................................................17 

4.2.1. Šrotovné .......................................................................................................17 

4.2.2. Pojistné a ekologická daň ............................................................................19 

4.2.3. Krize.............................................................................................................20 

4.2.4. Nehodovost...................................................................................................22 

4.2.5. Snižování životnosti vozidel .........................................................................24 

4.2.6. Počet obyvatel na jeden automobil ..............................................................24 



4.2.7. Stáří vozového parku ...................................................................................25 

5. VYHODNOCENÍ ANALÝZY.................................................................................27 

5.1. SBĚRNÁ MÍSTA ......................................................................................................27 

5.2. VYŘAZENÁ VOZIDLA.............................................................................................42 

5.3. DOTAZNÍK PRO ZPRACOVATELE ............................................................................44 

5.4. NÁZORY ZPRACOVATELŮ......................................................................................56 

5.5. NÁVRH ŘEŠENÍ......................................................................................................58 

6. ZÁVĚR ......................................................................................................................60 

7. POUŽITÁ LITERATURA.......................................................................................61 

8. SEZNAM OBRÁZKŮ ..............................................................................................65 

9. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ............................................................................66 

10. SEZNAM PŘÍLOH...................................................................................................67 

 

 



Olga Sluková: Hodnocení závislostí související s problematikou autovraků 

2011                                                                                                                                      1 

1. Úvod 

Odpad, vyřazené vozidla – autovraky, vedené v katalogu odpadů pod skupinou 16 01 04, 

vytvářejí svou fyzickou podstatou zátěž pro životní prostředí. Nakládání s nimi je jednou 

z hlavních příčin jeho vážného a rozsáhlého narušování.  Proto se státní orgány snaží tyto 

dopady mírnit. Je potřeba změnit i myšlení lidí, kteří stále berou své staré auto něco jako 

majetek, za jehož zneškodnění by měli ještě obdržet finanční obnos. 

Životní situace se změnila, v minulosti znamenalo vlastnit vozidlo určitý nadstandard, dnes 

má auto téměř každá rodina. Automobil se stal v mnohých rodinách skoro nezbytností. Bez 

auta si dnes málokdo dokáže představit svůj život. Co ale vede jeho majitele k tomu, že se 

z automobilu stane nepohodlný odpad, autovrak? Je to jenom jeho životnost? Nebo jsou to 

i jiné faktory. Co se přihodí, že se majitelé svého miláčka zbaví? Těchto faktorů může být 

více, např. špatná finanční situace, lepší nabídka nového vozu, nebo také nehoda. 
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2. Cíl práce 

Cílem mé práce je popsat a zhodnotit příčiny, které mohou vést k vzniku autovraků, 

souvisejí s jejich problematikou a zpracováním. Zjistit, které faktory jsou významné pro 

vznik autovraků, porovnat problémy majitelů zpracovatelských firem a zhodnotit nový 

informační systém pro evidenci autovraků. 

 



Olga Sluková: Hodnocení závislostí související s problematikou autovraků 

2011                                                                                                                                      3 

3. Situace v oblasti zpracování autovraků 

3.1. Legislativní situace 

Český právní řád uznává za prameny práva ústavní zákony, zákony, podzákonné právní 

akty (nakládání s autovraky je upraveno zejména ve vyhláškách ministerstev) a 

v neposlední řadě mezinárodní smlouvy a závazné normativní akty evropského práva. [1] 

3.1.1. Legislativa Evropské Unie 

Klíčovým dokumentem pro ekologické zpracování autovraků v podmínkách států 

Evropské Unie je již zmíněná směrnice 2000/53ES, která stanovuje (kromě jiného) dvě 

základní podmínky: 

1. Členské státy by měly zajistit, aby poslední uživatel mohl vozidlo s ukončenou 

životností předat autorizovanému zpracovatelskému zařízení bez jakýchkoli výdajů 

v důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou tržní hodnotu. Členské 

státy by měly zajistit, aby výrobci hradili veškeré náklady na zavedení těchto 

opatření. Obvyklé fungování trhu by tím nemělo být narušeno. (odst. 7., a také čl. 

5, Sběr, odst. 4.) 

2. Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná, aby všechna vozidla s ukončenou 

životností byla předána do autorizovaných zpracovatelských zařízení. (čl. 5, Sběr, 

odstavec 2) [2] 

3.1.2. Legislativa České republiky 

Nakládání s autovraky upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/53/ES byly do zákona o odpadech vloženy zákonem č. 188/2004 

Sb., jímž byl zákon o odpadech novelizován. Prováděcím právním předpisem upravujícím 

nakládání s autovraky je vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, 

která zohledňuje jak požadavky ministerstev, kterých se to týká (Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra), tak i provozní praxe. [3] 
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Směrnice 2000/53 ES říká, že veškeré autovraky by měly projít přes systém sběru a 

zpracování těchto vozidel a náklady uvedených činností by měli nést výrobci a dovozci 

automobilů podle zásady „Kdo znečišťuje, ten platí“. 

Skutečnost národní úpravy ČR, představovaná zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

příslušných vyhlášek v platném znění je jiná. Zákon ukládá sběrným a zpracovatelským 

zařízením přebírat kompletní autovraky skupin M1 a N1 zdarma, ale v důsledku nešťastně 

obecné formulace povinnost úhrady nákladů spojených se sběrem a zpracováním ze strany 

povinných osob nestanovuje důsledně vynutitelně.[4] 

3.2. Odhlášení vozidla z centrálního registru vozidel 

3.2.1. Trvalé odhlášení vozidla 

Vyřazením vozidla z centrálního registru vozidel musí předcházet ekologická likvidace 

vozidla. Ekologická likvidace vozidla znamená předat vozidlo do sběrného nebo 

demontážního místa, kde se ekologicky zpracuje. 

 

Povinnost sběrných míst 

Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou 

povinny dle zákona č. 185/2001 Sb., nakládat s vybranými autovraky a jejich součástmi 

tak, aby bylo dosaženo: 

- nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity 

nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 

za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80 % 

průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, s výjimkou 

vybraných vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného 

použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového použití 

na 70 % 

- nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity 

nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
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za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % 

průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok [5] 

Pro úspěšnost celého systému mají sběrná místa obrovský význam. Zejména v našich 

podmínkách je potřeba přiblížit se lidem co možná nejvíce. Jejich síť by měla být taková, 

aby ten, kdo se rozhodne automobil odstranit z provozu, měl s tímto úkonem co nejmenší 

starosti.[6] 

Doklady nutné k předložení při předání autovraku k likvidaci: 

Fyzická osoba: 

1. občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti  

2. plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud 

má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)  

3. rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele 

vozidla  

v případě likvidace vozidla, jehož vlastník zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého, 

je nutno doložit pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví po této osobě 

4. originál technického průkazu vozidla  

 

Právnická osoba: 

1. statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku 

2. plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem 

právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku  

3. originál technického průkazu vozidla [7] 

 

Při odhlášení vozidla musí k běžným dokladům majitel ještě předložit „Potvrzení 

o ekologické likvidaci“, viz příloha č. 1. Toto potvrzení vydávají pouze subjekty, které 

mají platný souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů podle § 14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaný Rozhodnutím 

odborem životního prostředí Krajského úřadu pro nakládání s autovraky. 
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V povinnostech při nakládání s autovraky se stanovuje, že ten, kdo se chce zbavit 

autovraku, je povinen jej předat pouze oprávněné osobě dle § 14 odst. 1, zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Provozovatelé zařízení ke sběru autovraků musí převzít vybrané autovraky bezúplatně, 

pokud obsahují nutné součásti vozidla, zejména agregát, karosérii, katalyzátor, nárazníky a 

mají vystavit potvrzení o převzetí do zařízení ke sběru autovraků (tzv. doklad o ekologické 

likvidaci). 

Převzetí autovraků oprávněnou osobou je doloženo vyplněným písemným potvrzením, 

které dokládá občanovi, že vrak svého vozidla řádně odstranil v souladu s platnou 

legislativou. Potvrzení slouží vlastníkovi vozidla jako příloha žádosti k trvalému vyřazení 

vozidla z centrálního registru vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 

pozemních komunikacích ve znění platných předpisů. 

Obec, na jejímž území stojí autovrak, ho může na náklady vlastníka přemístit na vybrané 

parkoviště a zveřejnit tuto informaci na obecní desce. Po dvou měsících je vozidlo 

považováno za autovrak a může být předáno zpracovateli autovraků. Náklady musí obci 

uhradit poslední vlastník vozidla.[4] 

3.2.2. Dočasné odhlášení vozidla  

Zákon č. 56/2001 Sb., novelizovaný zákonem č. 226/2006 Sb., stanovuje nově od poloviny 

roku 2006, že maximální doba pro dočasné vyřazení vozidla z provozu (umístění do tzv. 

depozitu) je 12 měsíců s tím, že tuto dobu je možné ještě prodloužit o dalších 6 měsíců. 

V současné době jsou takto v České republice vyřazeny desetitisíce automobilů, jejichž 

naprostá většina však v konečném důsledku fyzicky vůbec neexistuje. Jejich majitelé je 

totiž dočasně vyřadili v době, kdy doba uložení do depozitu nebyla zákonem omezena, 

automobil tak mohli jeho majitelé prodat na náhradní díly či jako klasický železný šrot a 

s trvalou deregistrací vozidla si tak nedělali starosti. Nyní vyvstává otázka, jak bude tento 

problém řešen. Nabízí se v podstatě dvojí řešení. Udělat tlustou čáru a začít znovu nebo 

každého takého vlastníka vozidla pokutovat za to, že nelegálně zlikvidoval svůj automobil. 

Druhá varianta je jistě spravedlivější vůči ostatním vlastníkům, kteří svá vozidla předali 

oprávněným osobám, avšak k jejímu prosazení je zapotřebí postoj státních orgánů. [5] 
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3.3. Databázový systém MA ISOH 

Hlavním přínosem legislativních změn na přelomu roku 2008 a 2009 je vyhláška 

o podrobnostech nakládání s autovraky č. 352/2008 Sb., a spuštění dlouho připravovaného 

Informačního systému sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH). 

Další změna byla v podobě nového znění § 37e zákona o odpadech zavádějící výběr 

poplatku při první registraci nebo přeregistraci použitého vybraného vozidla ve výši podle 

plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech těchto vozidel. [8] 

MA ISOH znamená Modul Autovraky Informačního Systému Odpadového Hospodářství, 

a je to on-line informační systém pro evidenci autovraků. Systém pro Ministerstvo 

životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.  

Od 1. 1. 2009 má každý provozovatel zařízení ke sběru autovraků s platným povolením 

k provozu a vydanými přístupovými údaji povinnost každý převzatý autovrak do systému 

neprodleně ohlásit. Na základě hlášení poté vydá poslednímu majiteli vozidla s ukončenou 

životností potvrzení o převzetí autovraku. Ten následně předloží potvrzení jako doklad 

o ekologické likvidaci autovraku na dopravním inspektorátu při odhlášení vozidla 

z Centrálního registru vozidel.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma systému MA ISOH a cesty přenosu dat [21] 
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Přístupové údaje může získat provozovatel zařízení ke sběru a zpracování autovraků, který 

disponuje platným povolením místně příslušného krajského úřadu. Přístupové údaje jsou 

dány na základě ověření totožnosti a oprávnění jednat za zpracovatelské zařízení. K datu 

19. 2. 2011 aktivně používá MA ISOH 363 zařízení (provozoven). 

Do systému MA ISOH jsou vkládány zejména údaje z technického průkazu, jako je typ a 

barva vozidla, tovární značka, model, registrační značka autovraku, VIN kód (identifikační 

číslo vozidla, zpravidla vyražené na karoserii), číslo motoru a karoserie, číslo technického 

průkazu, rok a země první registrace. Také se uvádí, zda je autovrak kompletní, a pokud 

mu něco chybí, tak co, třeba karosérie nebo motor. V neposlední řadě se uvádí jméno a 

adresa posledního vlastníka vozidla a identifikační údaje přebírajícího subjektu. [10] 

Díky MA ISOH mají úřady a ostatní orgány státní správy možnost kontrolovat a on-line se 

informovat, zda jsou údaje ve vydaných potvrzeních pravdivé.  Dále systém porovnává 

vložené údaje s informacemi o odcizených vozidlech a v případě, že je shoda, upozorní 

Policii ČR. 

3.3.1. Centrální registr vozidel a systém MA ISOH 

Když srovnáme údaje v registru vozidel a v systému MA ISOH je hned jasné, že údaje 

nejsou stejné. V systému MA ISOH bylo v období od 1. 1. 2009 do  5. 2. 2011 

registrováno 314 036 ks převzatých autovraků a z centrálního registru vozidel bylo v tomto 

období vyřazeno 547 828 vozidel. Rozdíl činí 233 792 vozidel. Proč je to tak velké číslo? 

Provozovatelé mají povinnost všechna přijatá vozidla zaevidovat do tohoto systému. 

Příčina může být v možnosti odhlášení vozidla formou čestného „Prohlášení o zániku 

využití osobního automobilu“ podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích. Kde ale takovéto vozidlo končí? Ve sběrně 

kovového odpadu, v přírodě, nebo někde na zahradě? Slučuje se to ale se směrnicí 

Evropské Unie?[11] 

3.4. Zneužití systému zpracování autovraků 

Bohužel ještě není oblast zpracování autovraků dořešena do úplného konce a proto obejít 

tento systém je stále ještě možné. Uvádím jen například několik možností, jak systém 

zneužít. 
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� například „přestavba vozidla“, kdy se v zahraničí zakoupí auto stejného modelu 

v lepším stavu a původní se rozprodá na náhradní díly nebo zmizí nelegálně 

zpracované ve sběrnách kovového odpadu.  

� jiná varianta je fiktivní prodej do zahraničí nebo skutečný prodej novému 

vlastníkovi v tuzemsku, který však vozidlo nezaregistruje, za což mu nehrozí žádná 

sankce. 

� množí se případy krádeží vraků na objednávku jejich majitele.  

� byla tu i možnost dočasného vyřazení vozidla z provozu, které se neustále 

prodlužovalo, která snad už není možná 

� další cesty ke zneužití otevírá sporný paragraf 13 zákona 56/2001 o podmínkách 

provozu na pozemních komunikacích, který umožňuje vyřazení z registru blíže 

nejasným zánikem vozidla, a po novelizaci vlastníkovi stačí doložit způsob dalšího 

využití vozidla – třeba jako dětské prolézačky. [12] 

3.5. Nelegální zpracovatelé autovraků 

Dalším podstatným problémem odvětví zpracování autovraků je existence „černých 

vrakovišť“. U těchto subjektů jsou očividně skladována vozidla, pro která se jiný popis než 

autovrak nehodí. Tyto subjekty zůstávají bez jakýchkoliv sankcí ze stran krajských úřadů a 

odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností. Na pozemcích evidentně dochází 

k porušování zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ale i vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Nedisponují totiž plochami předepsanými pro zařízení tohoto typu, které by zajišťovaly 

skladování vozidel s nutnou ochranou životního prostředí proti unikajícím látkám 

z vozidel, ale také manipulace s vozidly nenaplňuje text vyhlášky upravující způsob 

demontáže autovraků. [5] 
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4. Analýza faktorů ovlivňujících nakládání s autovraky 

4.1. Faktory z hlediska zpracovatelů 

4.1.1. Ekonomická situace 

Základní problém při odstraňování autovraků spočívá v ekonomické ztrátovosti činnosti, 

zejména je-li vykonávána šetrnými způsoby k životnímu prostředí. Tržby za prodejné 

náhradní díly a upravené recyklovatelné druhotné suroviny, zejména kovy, ale i například 

plasty, jsou nižší než náklady spojené s jejich získáním. 

Rentabilní je odstranění novějších vozidel, zhruba do stáří 8 let. Ziskovosti se dosáhne 

na použitelných náhradních dílech. Tyto případy nejsou však typické pro tuto činnost, 

jedná se hlavně o rušená vozidla po haváriích. [13] 

Odvětví ekologické likvidace autovraků je příjmově postaveno především na výkupních 

cenách železa jako druhotné suroviny, kdy vzhledem k stáří likvidovaných vozidel je 

objem příjmů z prodeje náhradních dílů v podstatě zanedbatelný. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Materiálové složení automobilu Škoda Octavia [19] 
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Plasty jsou jedním z materiálů, jehož použití v automobilovém průmyslu stále stoupá. 

V současnosti se podíl plastů na celkové hmotnosti automobilu podílí průměrně 10-15%, 

z objemového hlediska až 30% a z hlediska ceny automobilu až 20%. Během posledních 

8 - 10 let je již během vývoje automobilů pamatováno na co možná největší 

recyklovatelnost používaných plastů, což je také jeden z důvodů, proč si svoje pozice 

neudržely plasty mající na jedné straně vynikající mechanické vlastnosti, ale z hlediska 

recyklace byly problémové. Samozřejmostí je dnes již také označování dílů z plastu 

příslušnými značkami a kódy usnadňujícími jejich identifikaci a následné zpracování. Jaké 

jsou tedy možnosti recyklace plastového odpadu z autovraků? 

Tak jako při recyklaci odpadů z plastů všeobecně platí zásada, že můžeme recyklovat 

vytříděný, jednodruhový odpad a vyrábět ze získané suroviny i technicky náročné výrobky. 

Na druhé straně recyklací směsi plastového odpadu získáme jen velmi omezené možnosti 

využití získané suroviny. Roli potom hraje zejména vzájemná snášenlivost jednotlivých 

druhů plastů. V případě autovraků vzniká navíc velké riziko přítomnosti neplastových 

příměsí (zejména zbytky kovů, pryže, textilu apod.). Málokterý díl je totiž vyroben 

výhradně z plastů. 

Forma, v jaké se plastové díly z demontáže autovraků dostanou k dalšímu zpracování, 

závisí zejména na způsobu demontáže. Při zpracovávání autovraků na šrédrech je možnost 

recyklace plastů takřka nulová. Výhodné je, pokud se alespoň větší plastové díly demontují 

jako celek a dodávají pro další zhodnocení. Tento způsob je vhodný zejména pro 

nárazníky, kryty světlometů, palubní desky, nádobky ostřikovačů, palivové nádrže atd. 

Výhodná je zejména recyklace nárazníků (vyrábějí se zejména z PP, PUR, PC/PBT, PBT, 

PET, PPE/PA apod.), určitým problémem jsou zde některé druhy nátěrů, jejichž odstranění 

je již na hranici ekonomické efektivnosti. Z recyklovaných nárazníků je možno vyrábět 

například mřížky chladičů či kryty světel. U přístrojových desek (nejčastěji používané 

materiály jsou PC/ABS, PUR, TPE/PP, PC, ABS, PVC atd.) je situace komplikovanější. 

Nejsou většinou vyráběny z jednoho materiálu, je zde proto nutné oddělení jednotlivých 

materiálů v několika krocích. Z hlediska využití není velký problém s mřížkami chladičů 

(převážně z ABS), které je možné i opakovaně z recyklátu vyrábět. Podobná je situace také 

u nádržek ostřikovačů, chladicí kapaliny či krytů zadních světel a směrovek, které 

se vyrábějí z PA66. Kryty světlometů, přestože se pro jejich výrobu používá více druhů 

materiálů (PMMA, PC atd.), je možné rovněž poměrně úspěšně recyklovat, uvedené 
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materiály mají dobrou vzájemnou snášenlivost a získanou surovinu lze použít například k 

výrobě různých lišt, krytů, držadel a jiných dílů zejména pro použití v interiéru. [14] 

Výrobci nahrazují mnoho kovových součástí plasty, například nárazníky, interiér, palubní 

desky a části nebo mnohdy celé karosérie ve snaze snížit hmotnost vozidla a tím dosáhnout 

celkové nižší spotřeby paliva a menších exhalací. Na straně druhé to má negativní dopad 

na ekonomiku firem zabývajících se recyklací starých vozidel, které doplácí na stále se 

snižující výtěžnost železných a neželezných kovů. Stále větší množství odpadů je 

deponováno na skládky nebo do spaloven. [15] 

Při recyklaci směsi odpadů je i po odstranění cizorodých (kovových) materiálů nutná vazba 

na externí recyklační kapacitu, recyklace takové směsi je podmíněna určitým obsahem PE 

(až 60 – 65 %). 

Samotná technologie recyklace plastů je investičně velmi náročná (řádově desítky mil. 

Kč), je tedy jasné, že touto činností se nemůže zabývat malá recyklační firma.  

Recyklací plochého skla se v naší republice zabývá firma CZ SKLOPAN Liberec, a.s. 

Technologie, kterou firma disponuje je určena ke zpracování zejména následujících druhů 

skla: vrstvené (lepené) sklo, sklo drátěné, izolační a ploché sklo.  

Postup při recyklaci je následující: Sklo je rozdrceno, vyčištěno od organických nečistot, 

magnetických kovů, keramiky, kamene a porcelánu a vytříděno podle granulometrických 

požadavků odběratele. Odběratelé jsou ve většině případů rovněž dodavateli. Obchodními 

partnery jsou např. Glavunion a.s., Splintex Czech a.s., Glavostav a.s. a jiní. Kapacita linky 

je při dvousměnném provozu cca 30 000 tun/rok. [14] 

Recyklovat plasty, gumu (především z pneumatik) a sklo (z oken automobilů) je 

z technických a ekonomických důvodů daleko těžší, než recyklace kovů. Recyklováním 

plastů, hlavní složky ASR odpadu, by se však ušetřilo více než 80% energie potřebné 

k produkci nových plastů z primárních surovin a tím by také došlo ke snížení emisí. 7,5% 

světové produkce plastů je použito v automobilovém průmyslu, to jsou 4% z celosvětové 

těžby ropy. [16] 

Produkce odpadních pneumatik stále stoupá, ale Energetická i ekonomická výhodnost 

spalování odpadních pneumatik v cementárnách je neoddiskutovatelná. [17] 
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Ministerstvo životního prostředí představilo nový program na Podporu systému pro 

nakládání s autovraky. Tento program byl časově omezen, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Podpora byla vyplácena z prostředků získaných z poplatků z tzv. ekologické daně, která je 

hrazena při registraci vozidel, která nesplňují stanovené emisní limity. Za loňský rok bylo 

možno vyčerpat maximálně 200 miliónů korun. Pro získání podpory musel subjekt splnit 

určitá kritéria – protokol o místním šetření v provozovně, a doložit, že s autovraky nakládá 

dle zákona o odpadech. To mnoho subjektů odradilo od přihlášení do programu, protože 

výše podpory (400 Kč/autovrak) nebylo pro ně tolik motivující, nechtěli si přidělávat 

starosti z možných problémů spojených s fyzickou kontrolou v provozovně. Jedním z cílů 

tohoto programu bylo pročištění sítě zpracovatelských firem – což si myslím, že se úplně 

nesplnilo. 

Obce a kraje mohly také žádat o podporu na likvidaci tzv. starých zátěží. To znamená, že 

se nepodařilo zjistit posledního vlastníka vozidla, a zároveň toto vozidlo znečišťovalo 

životní prostředí nebo bránilo provozu. Příspěvek byl 2100 Kč na sběr, svoz a dopravu 

vozidel. [4] 

4.1.2. Způsoby zpracování autovraků 

Postup zpracování autovraků, které se dostanou do zařízení, je možné rozdělit do tří částí: 

1. ekologizace, tj. proces, kdy se odstraní všechny nebezpečné materiály a látky 

s cílem jejich možného využití či nezávadného odstranění. 

2. úprava autovraků šrédrováním (drcením) a následné zpracování na lisu s cílem 

maximálního využití získaných komponentů 

3. totální demontáž autovraků s možností vyššího využití určitých dílů či částí, 

respektive jejich odstranění 

Zatímco ekologizace autovraků by měla být prvotním a nezbytným procesem při započetí 

zpracování každého autovraku, zbylé dva postupy jsou volitelné a závisí na volbě 

zpracovatele, jaké má technické a technologické možnosti. V některých případech je 

i možná kombinace obou postupů, takzvaná částečná demontáž s následným zpracováním 

zbytku autovraku v drtícím zařízení (šrédru). [18] 
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Zařízení pro zpracování musí mít 

� plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro 

zachycování uniklých kapalin,  

� vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro 

díly znečištěné olejem 

� vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na místě či 

jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT 

� vhodné nádrže pro oddělené skladování kapalin z vybraných autovraků: palivo, 

motorový olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z hydrauliky, chladící 

kapaliny, nemrznoucí směs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny 

klimatizačního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku 

� zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, které splňují předpisy pro ochranu 

zdraví a životního prostředí 

� vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které splňují podmínky 

prevence požáru a nadměrného hromadění [7] 

Pro ekologické nakládání s autovraky je nejdůležitější odstranění nebezpečných složek 

vozidla. Jde převážně o provozní kapaliny a také o některé další věci jako jsou baterie, 

olejové filtry či katalyzátory. Samostatnou složkou jsou ještě airbagy, které mají odlišné 

nebezpečné vlastnosti (výbušnost). Do tohoto procesu je možné také zahrnout odstranění 

pneumatik, se kterými je poté samostatně nakládáno. 

 

Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovraků 

� katalyzátory 

� pneumatiky a velké části z plastu, jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky 

chladiče, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není 

možno oddělit při drcení, a účinně využít jako materiály 

� kovové části obsahující měď, hliník a hořčík, jestliže uvedené materiály není 

možno oddělit při drcení 

� sklo [7] 
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Obrázek č. 3 Odstranění jednotlivých nebezpečných složek [19] 

 

Oleje 

Oleje mají při běžné teplotě okolí, zvláště pak v chladném období, vysokou viskozitu. Ve 

VUŽ je nezbytné odstranit oleje motorové, převodové a hydraulické, oleje z převodovky, 

zadní nápravy a z posilovače řízení. K odstranění dochází odvedením olejů z příslušné 

nádoby po otevření zátky. Pro účinnější vyprázdnění oleje se nádoba v případě nutnosti 

perforuje. Pokud je vozidlo vybaveno posilovačem řízení, vyprázdní se příslušná nádoba 

s olejem. Trubkový systém z válce posilovače se předem odmontuje. Olej z tlumičů 

se odstraňuje pomocí navrtání jejich těla a následným odsáním. Pokud je vozidlo vybaveno 

olejovým chlazením, odmontují se spojovací hadice, aby došlo k řádnému vyprázdnění 

oleje. Pokud je vozidlo vybaveno hydraulickým systémem, k účinnému vyprázdnění oleje 

může dojít po odmontování nádob na olej. Hadice se důkladně vyprázdní vháněním 

vzduchu nebo odsátím. Odstraněné oleje se uchovávají ve vhodných nádobách. 

Brzdové a převodové kapaliny 

Tyto tekutiny se odstraňují po otevření výpustných ventilů. Pokud nedojde k účinnému 

odstranění, použije se zařízení pro vhánění vzduchu či odsávání. Po odstranění tekutin 

se ventily uzavřou. Odstraněné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách. 
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Chladicí kapaliny (nemrznoucí) 

Chladicí kapaliny se odstraní po otevření výpustných ventilů na topení a motoru. Poté se 

odmontuje spodní potrubí radiátoru s využitím trychtýřů a trubiček, aby se zabránilo 

rozlití. Odstraněné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách. 

Kapaliny do vstřikovačů 

Odstraňují se odsátím nebo obdobnou účinnou metodou. Odstraněné kapaliny 

z ostřikovačů se uchovávají ve vhodných nádobách. 

Chlorfluorkarbony (freony) ke chlazení 

Freony se přepravují v uzavřených systémech do speciálních zařízení, kde se uzavírají 

do tlakových nádob. 

Benzín a nafta 

Palivové nádrže se účinně vyprázdní odsátím z hrdla nádrží při proděravěné nádrži. Pokud 

nelze takto nádrž vyprázdnit, je třeba ji demontovat. Po odstranění paliva se otvory 

v nádrži uzavřou. Palivo lze v zařízení opětovně použít. Nevyužitelné palivo se odstraní 

způsobem uvedeným níže. Odstraněná paliva se přemístí do skladovacích cisteren nebo 

nádob k tomuto účelu určených. 

Olejové filtry 

Olejové filtry se rozmontují, nálevka se uzavře a filtry jsou uchovávány ve vhodných 

uzavřených nádobách. 

Olověné akumulátory 

Olověné akumulátory se rozmontují a uchovávají v obalech odolných vůči kyselinám. 

Airbagy 

Airbagy jsou buď demontovány, nebo odstraněny podle schválených pravidel pro 

nakládání s těmito odpady s ohledem na jejich specifické nebezpečné vlastnosti. [19] 

Demontáž jednotlivých dílů se liší v závislosti na stáří vozidla a také na tom, jaké je 

vybavení pracovišť, zda se specializují na určitý druh vozidla či značku, pracovní 

podmínky, nebo zda upřednostňují některé náhradní díly. 
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Demontáž autovraků může být velice nákladnou záležitostí vzhledem k časové náročnosti 

jednotlivých prací. Tato časová náročnost a vysoký podíl lidské manuální práce jsou 

hlavními limitujícími faktory ovlivňující kapacitu jednotlivých demontážních pracovišť. 

Šrédrování autovraků je technologie, která se v současné době hodně používá v Evropské 

Unii. Moderní šrédry jsou využívány nejen ke zpracovávání autovraků, ale i pro 

zpracování jiných věcí s vysokým obsahem kovů (např. některý elektrošrot). Šrédrování 

má navazující postupy, které umožňují vysokou výtěžnost získaných materiálů. 

ASR (Automobile Shredder Residue) neboli také „fluff“ je anglický termín pro 

„sešrédrované“ autovraky, které prošly magnetickým rozdružováním. ASR obsahuje 

plasty, pěnovou gumu, pryž, textil, sklo, kameny a v neposlední řadě také neželezné kovy. 

Předpokládá se, že komponenty jako jsou akumulátory, katalyzátory, airbagy a veškeré 

kapaliny jsou z vraku vyjmuty ještě před drcením. [20] 

Odpad ze „šrédru“ závisí čistě na přívodu, tzn., že materiálové složení na výstupu se může 

měnit, pokud jsou do drtiče přidávány jiné komponenty jako například bílá technika, 

odpadní stavební materiály a podobně. Spousta materiálů jako kameny, dřevo a odpady 

komunálního charakteru se do drtiče dostanou ze samotných autovraků. Pokud se do 

„šrédru“ přivádějí nebezpečné odpady, platí tato nebezpečnost také pro výstup. [21] 

Druhá možnost, jak zpracovávat autovraky, je ruční demontáž s roztříděním na jednotlivé 

díly, a jejich následná recyklace. Důležitým faktorem, který zvýhodňuje ruční demontáž 

oproti šrédrování, je vysoká čistota demontovaných dílů. Při procesu šrédrování ztrácí 

některé hodnotné materiály na čistotě (např. hliník), a to hlavně vinou příměsí, které 

obsahuje vyseparovaná materiálová drť. 

4.2. Faktory z hlediska občanů 

4.2.1. Šrotovné 

V evropských podmínkách je nejvýraznější dotační formou tzv. šrotovné, což je státní 

příspěvek na pořízení nového osobního automobilu při současné fyzické likvidaci 

automobilu starého. Jednotlivé státy Evropské Unie nastavily tento dotační systém podle 

svých ekonomických podmínek. 
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Pro občana, který je příjemce šrotovného, je to příjem ekonomicky zajímavý, ale většinou 

nikoliv rozhodující pro pořízení nového vozidla. Je dost možné, že šrotovného příspěvku 

využijí spíše ti lidé, kteří chtěli koupit nové auto, a tato situace se jen urychlí. Nebo 

zájemci, kteří nemají sociální nouzi, a tak využijí situaci ke zlepšení svého vozového 

parku. V tabulce (Tabulka č. 1) uvádím přehled evropského šrotovného. V České republice 

se také připravovalo šrotovné, ale prezident Václav Klaus připravený zákon na začátku 

července 2009 vetoval, protože jej považoval za diskriminační. Některé firmy dnes uvádějí 

svoje šrotovné, což je určitý druh slevy při koupi nového vozu. Odborníci od začátku 

varovali, že nabídka šrotovného zláká také lidi, kteří na splácení nebudou dlouhodobě mít 

a tím se zbytečně zadluží. To se potvrdilo například na Slovensku, kdy se v autobazarech 

objevovaly i nové vozy. [22] 

Tabulka č. 1 Šrotovné v evropských zemích [22] 

Výběr evropských zemí, kde bylo zavedeno šrotovné 

země platnost částka podmínky 

Francie od ledna 2009 
1000/2000 eur (dle emisí 

nového auta) 
vůz min. 10 let starý 

Lucembursko od ledna 2009 
1500/2500 eur (dle emisí 

nového auta) 
vůz starší 10 let 

Německo  
od ledna 2009 (max. do 

konce roku 2009) 
2500 eur vůz min. 9 let starý 

Nizozemsko (platí jen v Haagu) 1000 eur 
vůz vyrobený před 

rokem 1991 

Portugalsko   
1000/1250 eur (podle stáří 

sešrotovaného vozu) 
vůz starší 10 let 

Rakousko 
od dubna 2009 do prosince 

2009 (max. 30 000 aut; 
zatím cca 13 550 vozů) 

1500 eur vůz starší 13 let 

Rumunsko od ledna 2009 790 eur vůz starší 12 let 

Zdroj: ČTK 
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4.2.2. Pojistné a ekologická daň 

Zákonné pojištění vozidla musí uzavřít každý, kdo chce vozidlo používat na veřejných 

komunikacích anebo mu byla přidělena registrační značka. (Tuto skutečnost upravuje 

zákon č. 168/1999 Sb.). Kdo tuto povinnost nesplní, Česká kancelář pojistitelů je 

oprávněna vymáhat za každý den bez pojištění poplatek od 20 do 300 Kč. Současně hrozí 

pokuta ve správním řízení ve výši 5.000 – 40.000 Kč. Pojištění vozidla každý dokládá 

podepsanou zelenou kartou. Pokud ji při silniční kontrole nepředloží, hrozí pokuta 

1.500 až 3.000 Kč. 

Zákonné pojištění vozidla nemusí uzavřít: 

• řidič vozidla ze zahraničí, pokud má platnou zelenou kartu vydanou pojišťovnou 

v některém ze zahraničních států 

• vozidla integrovaného záchranného systému 

• bezpečnostní informační služba, policie 

• vozy ministerstva vnitra a obrany [23] 

Ekologická daň na auta je poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění 

vybraných autovraků zavedený v lednu 2009. Tento poplatek je povinen zaplatit ten, kdo 

vozidlo registruje, čili kupující. Ekologická daň se vztahuje na auta, čtyřkolová motorová 

vozidla do 3,5 tuny (kategorie M1 a N1) a platí se pouze při prvním převodu (to znamená, 

pokud byla na konkrétní auto ekologická daň již jednou zaplacena, tak při každém dalším 

převodu na nového majitele se ekodaň již neplatí). Ekologická daň se platí jak při změně 

vlastníka v rámci ČR, tak při přihlašování vozidla koupeného v zahraničí. Motocykly, 

oficiální veteráni a vozidla nad váhu 3,5 tuny ekologickou daň neplatí. 

Platit ekologickou daň na auta nemusí žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli 

průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí 

a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů. [24] 

Nový majitel vozidla s normou EURO 0 zaplatí poplatek 10.000 Kč. Jedná se většinou 

o vozy vyrobené do roku 1992. Jedná se o automobily bez katalyzátoru, např. Škoda 120, 

Trabant, Wartburg, VAZ, Favorit. 
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Vozy s normou EURO 1, většinou vozy vyrobené do roku 1995, budou zatíženy 

ekologickou daní 5.000 Kč. Jedná se o automobily bez katalyzátoru, např. VW Golf II, Fiat 

Uno, Tipo, Bravo, Peugot 205. 

Nový majitel s normou EURO 2, zaplatí nejnižší poplatek 3.000 Kč. Do této normy spadají 

vozidla vyrobená většinou do roku 1999. Jedná se o automobily bez katalyzátoru, např. 

VW Golf III, Felicia 1,3MPI, Seat Toledo, Fiat Punto. [25] 

Pro přesné stanovení skupiny je nutné nahlédnout do velkého technického průkazu, kde by 

měla být uvedena emisní norma. Daň se určuje dle emisní normy ne dle roku výroby. 

V roce 2009 se sešly dva faktory, které výrazně přispěly k nárůstu autovraků, vymáhání 

placení pojistného a ekologická daň. To mělo za následek dvě věci, jednak že majitelé 

začali zjišťovat, zda mají své vozidlo řádně odhlášené, a také, když vozidlo nepoužívali 

odhlašovat z registru. To samozřejmě výrazně přispělo k vzrůstu autovraků – vozidel 

s ukončenou životností. Centrální registr vozidel se výrazně pročistil. 

4.2.3. Krize  

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou považováni lidé, kteří jsou nezaměstnaní déle než 1 rok. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je v ČR velký problém. Protože počet nově nezaměstnaných 

začal v důsledku ekonomické krize v roce 2009 masivně narůstat, podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných v rámci celkové nezaměstnanosti poklesl. [26] 

Největší nezaměstnanost je trvale v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. 

V roce 2009, jak je vidět v obrázku (č. 4), začala v důsledku hospodářské krize 

nezaměstnanost ve všech regionech stoupat, nejvíce byly zasaženy regiony s vyšším 

podílem průmyslu. Relativně nízká nezaměstnanost oproti ostatním regionům přetrvala 

v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji a na Vysočině. [26] 
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Obrázek č. 4 Vývoj nezaměstnanosti v České republice [27] 

 

 

Pro českou ekonomiku je prioritní výroba automobilů. Lidé se pomalu vracejí do továren a 

díky novým výdělkům se zastavil pád spotřeby. Pád zahraničního obchodu, průmyslu a 

služeb se zastavil deset procent pod úrovní roku 2008. Česká republika vsadila na export 

automobilů. Vývoz dosáhl dna právě loni v únoru, letos se zlepšil o osmnáct miliard, 

přitom přes polovinu zajistily právě automobily a jejich díly. Z toho ještě zajistilo 

čtyřmiliardový nárůst doznívající šrotovné ve Španělsku, Itálii, Francii a Belgii. Lidé 

koupili o tři procenta víc automobilů než loni, prodejci však neutržili víc, protože snížili 

ceny automobilů.[28] 
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Obrázek č. 5 Krize v České republice [28] 

Zdroj dat: ČSÚ, MPSV a výpočet Aktuálně.cz. Všechna data jsou sezónně očištěna 

4.2.4. Nehodovost 

Asi nejhorším negativním vlivem dopravy je nehodovost. Při nehodách, hlavně v silniční 

dopravě, dochází ke škodám na majetku, někdy ke znečistění životního prostředí a 

v nejhorších případech k usmrcení osob. Zatímco nejbezpečnější dopravou je letecká 

doprava (i když při nehodě letadla je pravděpodobnost přežití téměř nulová), je naopak 

silniční doprava jako „časovaná nálož“. Co je podle definice dopravní nehoda? Dopravní 

nehoda je taková událost v silničním i jiném provozu, při níž dojde ke zranění nebo 

usmrcení osob, nebo ke škodě na majetku. [29] 

Porušení konkrétních podmínek v silniční dopravě je základní příčinou dopravní nehody. 

Nejčastěji jde o nepřiměřenou rychlost, nesprávné předjíždění, jízdu na nesprávné straně 

vozovky, nedodržení přednosti v jízdě, jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 

látek, nedodržení vzdálenosti mezi vozidly, obecně lze také hovořit o nepozornosti či 

bezohlednosti. Příčiny dopravních nehod však mohou být i technického charakteru, např. 

závada na brzdách, špatný technický stav vozidla ve všeobecnosti apod., ale i špatný stav 

pozemní komunikace (za typickou příčinu lze uvést např. neoznačenou překážku silničního 

provozu, nebo v zimním období špatnou údržbu pozemní komunikace) [29]. 
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Tabulka č. 2 Přehled nehod v silniční dopravě v České republice[33] 

Nehody v silniční dopravě v České republice 

v tom 

  
Dopravní nehody Usmrcené osoby 

Zraněné  

osoby těžce lehce 

1989 79 717 914 24 435 3 998 20 437 

1990 94 664 1 173 27 890 4 519 23 371 

1991 101 387 1 194 27 639 4 833 22 806 

1992 125 599 1 395 31 237 4 529 26 708 

1993 152 157 1 355 32 450 5 629 26 821 

1994 156 242 1 473 35 822 6 232 29 590 

1995 175 520 1 384 37 164 6 298 30 866 

1996 201 697 1 386 37 917 6 621 31 296 

1997 198 431 1 411 36 787 6 632 30 155 

1998 210 138 1 204 35 377 6 152 29 225 

1999 225 690 1 322 34 710 5 980 28 730 

2000 211 516 1 486 32 588 5 525 27 063 

2001 185 664 1 334 33 790 5 493 28 297 

2002 190 718 1 431 34 505 5 492 29 013 

2003 195 581 1 447 35 565 5 253 30 312 

2004 196 484 1 382 34 421 4 878 29 543 

2005 199 262 1 286 32 370 4 396 27 974 

2006 187 965 1 063 28 221 3 990 24 231 

2007 182 736 1 222 29 342 3 960 25 382 

2008 160 376 1 076 28 585 3 809 24 776 

2009 74 815 832 27 313 3 536 23 777 

Pozn.: od roku 2009 změna pravidel pro hlášení dopravní nehody Policii ČR 
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V tabulce (č. 2) je vidět vývoj dopravních nehod od roku 1989. Dopravní nehody stále 

rostou, tudíž velmi pravděpodobně rostou i autovraky. Starší vozidla mají větší sklon po 

dopravní nehodě stát se autovrakem, jednak kvůli svému stáří, a jednak nemají v sobě, jako 

nová vozidla, tolik bezpečnostních prvků. K dopravním nehodám v poslední době 

přispívají i agresivní řidiči, kteří se chovají na silnicích velmi neurvale, a ohrožují ostatní 

řidiče, nejenom ty méně zdatné, což samozřejmě vede k různě velkým nehodám. Po 

nehodě se řidič musí rozhodnout, nakolik je vozidlo opravitelné a jestli cena je pro ně 

dostupná, nebo bude lepší se svého vozidla ekologicky zbavit. 

4.2.5. Snižování životnosti vozidel 

Na snížení životnosti vozidel má vliv řada faktorů, které negativně ovlivňují stáří vozidel. 

Jedním z hlavních příčin stárnutí vozidel je opotřebení mechanických součástí a stálost 

materiálů, ze kterých jsou tyto součásti vyrobeny. Hlavní nosná část vozidla, tedy karosérie 

je vyrobena převážně ze železa. Tento základní díl automobilu má rozhodující vliv 

na životnost celého vozidla, je to díl, který nelze jednoduše vyměnit. Tedy chceme-li zvýšit 

životnost, měli bychom zvýšit odolnost proti korozi. 

Koroze železa působí ve všech odvětvích velké ekonomické ztráty. Je to elektrochemický 

děj, který vyžaduje ke svému průběhu přítomnost kyslíku a vody (přesněji elektrolytu). 

V suchém vzduchu a v čisté vodě prosté kyslíku koroze prakticky neprobíhá. Podmínky, 

ve kterých se běžně pohybují automobily, jsou pro korozi příznivé. Okludovaná vrstva 

vlhkosti obsahuje rozpuštěný atmosférický CO2, který samotný stačí ke zvýšení 

koncentrace H+ iontů. Mimo jiné musíme v průmyslových oblastech počítat s SO2 a NOx, 

které způsobují kyselé deště. Velmi příznivé podmínky pro korozi vytváří také solení silnic 

v zimním období. 

4.2.6. Počet obyvatel na jeden automobil  

Podle jednotlivých okresů se liší i poměr registrovaných vozů k počtu obyvatel. V Praze je 

to 1,93 obyvatele na automobil, následuje okres Plzeň-jih s 1,98 obyvatele na vozidlo a 

České Budějovice spolu s Mladou Boleslaví se 2,05 obyvatele připadajícího na jeden vůz. 

V žádném okrese ČR nepřipadají na jeden osobní automobil více než tři obyvatelé. Nejvíce 

je to 2,9 obyvatele na automobil v okrese Jeseník, dále pak v okrese Karviná (2,89 

obyvatele). [30] 
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4.2.7. Stáří vozového parku  

V zemích Evropské Unie se vedly velké diskuse o stáří vyřazených vozidel, na jejichž 

recyklaci by výrobci, resp. dovozci automobilů měli přispívat. Zatímco výrobci by se chtěli 

postarat jen o automobily staré max. 8 let, zpracovatelé zúčastnění při odstraňování 

autovraků (sběrná místa, demontážní firmy) požadovali hranici posunout na 12 let, aby 

byla pokryta prakticky všechna vyřazovaná vozidla. [31] 

Průměrné stáří vozidel ve vyspělejších státech Evropské Unie se pohybuje okolo 7 až 12 

let, u nás je to většinou 15 – 18, někdy dokonce i k 20 letům, i když je tady klesající 

tendence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Stáří vozového parku v České republice 

Zdroj: centrální registr vozidel 

 

Na obrázku (č. 6) je vidět, že vozů starších nad 10 let je stále téměř 60 % z celkového 

počtu vozidel. Nejvíce automobilů je v Praze, kde je také nejmladší vozový park. 

Nejrozšířenějším typem automobilu v České republice je Škoda Felicia s průměrným 

stářím 13,79 let. 

Výchozí údaje I. – Složení vozového parku osobních automobilů v ČR

Struktura parku osobních automobilů v ČR
(stav k 31.12.2010)

Registrace celkem 4 496 232 ks, průměrný věk 13,70 roku

vozidla ve věku 

10 - 15 let

30,53%

vozidla mladší         

než 2 roky

7,21%
vozidla ve věku     

2 - 5 let

10,60%

vozidla ve věku     

5 - 10 let

22,17%

vozidla ve věku 

nad 15 let

29,49%

 Dle CRV - stav k 31.12.2010

počet registrovaných 

osobních automobilů

324 362 ks 7,21%

 vozidla mladší než 2 roky

476 376 ks 10,60%

 vozidla ve věku 2 až 5 let

996 876 ks 22,17%

 vozidla ve věku 5 až 10 let

1 372 522 ks 30,53%

 vozidla ve věku 10 až15 let

1 326 096 ks 29,49%
 vozidla ve věku nad 15 let

4 496 232 ks
registrováno celkem

podíl

100,00%

 Dle CRV - stav k 30.6.2010

počet registrovaných 

osobních automobilů

324 204 ks 7,24%

 vozidla mladší než 2 roky

474 452 ks 10,60%

 vozidla ve věku 2 až 5 let

1 013 237 ks 22,64%

 vozidla ve věku 5 až 10 let

1 341 674 ks 29,98%

 vozidla ve věku 10 až15 let

1 321 974 ks 29,54%
 vozidla ve věku nad 15 let

4 475 539 ks
registrováno celkem

podíl

100,00%

Struktura parku osobních automobilů v ČR
(stav k 30.6.2010)

Registrace celkem 4 475 839 ks, průměrný věk 13,65 roku

vozidla ve věku 

10 - 15 let

29,98%

vozidla mladší         

než 2 roky

7,24%
vozidla ve věku     

2 - 5 let

10,60%

vozidla ve věku     

5 - 10 let

22,64%

vozidla ve věku 

nad 15 let

29,54%
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Průměrné auto v Česku je – jak vyplývá ze statistik Sdružení dovozců automobilů-13,7 let 

staré. Rozdíl je mezi kraji – v Praze je průměrný věk vozů 13,11, naopak v Ústeckém činí 

14,71 let.  

Největší počet registrací k poslednímu dni roku 2010 má Škoda Felicia – 393 189 ks 

(průměrný věk 13,79 let). Na druhém i třetím místě jsou rovněž modely značky Škoda-

Fabia (367 586 ks) a Octavia (324 286 ks). Do statistik se započítávají obě současné 

generace těchto modelů. 

Pro zajímavost: v registru je stále 24 013 vozidel Trabant 601. V České republice jde o 32. 

nejčastější vozidlo, i když mnoho z registrovaných vozidel už na silnicích aktivně nejezdí. 

[32] 
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5. Vyhodnocení analýzy 

5.1. Sběrná místa 

V této části se zabývám vyhodnocením hustoty sběrných a demontážních míst v České 

republice. Na obrázkách, které následují, jsem zpracovala přehled sběrných míst (označeny 

žlutě), a demontážních míst (označeny červeně) v jednotlivých krajích. Vycházela jsem ze 

seznamu zpracovatelských zařízení, která jsou volně dostupná na jednotlivých krajských 

webových stránkách. Chtěla jsem názorně ukázat rozmístění zpracovatelských zařízení 

v České republice, a zhodnotit, zda je zpracovatelská síť dostatečná.  

V jednotlivých krajích je vždy uveden počet sběrných a počet demontážních míst. Barevně 

jsou rozlišeny jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností, tudíž je dobře vidět, 

jaké správní obvody mají zastoupení zpracovatelských míst. Kde jsou volná místa, může 

znamenat buď geografické znemožnění výskytu zpracovatelského zařízení, a nebo sousedí 

s jiným krajem, kde je toto zařízení. Ne vždy souhlasí počet zobrazení s počtem uvedeným 

pod obrázkem. Znamená to, že v některém městě je více firem, a technicky to nešlo 

zobrazit, aby si obrázek zachoval přehlednost. 
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Obrázek č. 7 Sběrná místa v Ústeckém kraji 

Zdroj dat: http://websouhlasy.kr-ustecky.cz/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

Ústecký kraj je relativně rovnoměrně rozložen, co se týká zpracovatelských zařízení. 

Nachází se zde 9 sběrných a 18 demontážních zařízení. Celkem to dělá 27 

zpracovatelských zařízení. 

Žádné zpracovatelské místo není ve 3 obvodech s rozšířenou působností. Jsou to Bílina, 

Roudnice nad Labem a Rumburk. 
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Obrázek č. 8 Sběrná místa v Karlovarském kraji 

Zdroj dat: http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V karlovarském kraji jsou 3 sběrný, a 11 demontážních subjektů. Dohromady to je 14 

zpracovatelských zařízení. V pravé části kraje se nachází vojenské cvičiště Doupov, proto 

zde není žádné zařízení.  

Ač je zde celkem zpracovatelských zařízení méně než v Ústeckém kraji, v každém obvodě 

je zastoupeno alespoň jedno zařízení na zpracování vozidel s ukončenou životností. 
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Obrázek č. 9 Sběrná místa v Plzeňském kraji 

Zdroj dat: http://websouhlasy.plzensky-kraj.cz/index.php?zadani=typ&page=1 

V plzeňském kraji je 9 sběrných míst, 11 demontážních a dohromady 20 zpracovatelských 

zařízení.  

Zde z 15 obvodů s rozšířenou působností je celkem 8 míst, kde se nenachází žádné 

zpracovatelské zařízení. Jedná se o tyto obvody – Blovice, Domažlice, Horažďovice, 

Horšovský Týn, Klatovy, Stříbro, Sušice, a Tachov. To znamená, že ve zbylých 7 

obvodech se nachází 20 zpracovatelských zařízení. 
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Obrázek č. 10 Sběrná místa v Jihočeském kraji 

Zdroj dat: http://www.kraj-jihocesky.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V jihočeském kraji jsou pouze 3 sběrná místa, ale 56 demontážních míst. Dohromady je 

v tomto kraji 59 zařízení. 

V tomto kraji je pouze jediný obvod, Dačice, kde se nenachází žádné zpracovatelské místo. 

Z toho vyplývá, že tento kraj je dobře zasíťovaný, protože v 17 obvodech s rozšířenou 

působností je 59 zpracovatelských zařízení, kde můžou občané ekologicky zlikvidovat svůj 

automobil. 
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Obrázek č. 11 Sběrná místa v Pardubickém kraji 

Zdroj dat: http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V pardubickém kraji je 5 sběrných, 26 demontážních míst. Dohromady je tady 31 subjektů, 

která přebírají vozidla s ukončenou životností. 

V tom to kraji jsou dva obvody – Moravská Třebová a Litomyšl bez možnosti odevzdání 

vozidla k ekologické likvidaci. 
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Obrázek č. 12 Sběrná místa v Královéhradeckém kraji 

Zdroj dat: http://websouhlasy.inisoft.cz/kralovehradeckykraj/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V královéhradeckém kraji jsou 4 sběrná místa, 31 demontážních míst. Dohromady 35 

firem, která se zabývají autovraky. 

Zde se nenašel žádný obvod, který by neměl zastoupení ve zpracovatelských zařízeních. 

V 15 obvodech, kde je celkem 35 zpracovatelských zařízení, je tudíž minimálně v každém 

obvodu 1 zařízení k odběru autovraků. 
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Obrázek č. 13 Sběrná místa v Libereckém kraji 

Zdroj dat: http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V libereckém kraji je pouze 1 sběrné místo, a to v Hodkovicích nad Mohelkou. Dále se zde 

nachází 21 míst, kde vozidla demontují, dohromady 22 zpracovatelských zařízení. 

V Libereckém kraji se nachází 1 obvod ve Frýdlantě, kde nenajdeme žádné zpracovatelské 

zařízení k ekologické likvidaci. 
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Obrázek č. 14 Sběrná místa v Středočeském kraji 

Zdroj dat: http://www.stredoceske-odpady.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

Ve středočeském kraji jsou pouze 2 sběrná místa, ale 44 demontážních míst. Dohromady 

46 zařízení. 

I přes velký počet zpracovatelských zařízení se zde nachází celkem 4 obvody s rozšířenou 

působností – Dobříš, Lysá nad Labem, Neratovice a Votice, kde není zastoupeno žádné 

zařízení, kde by se dal odevzdat automobil s ukončenou životností. 
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Obrázek č. 15 Sběrná místa v Hlavním městě Praha 

Zdroj dat: 

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight/filtr0//filtr1//filtr2//filtr3//filtr4//filtr5//filtr7/hlavn%C

3%AD+m%C4%9Bsto+praha/filtr/Filtrovat/prehled/1/razeni/7/az/asc/page/ 

 

 

Hlavní město Praha má 2 sběrná místa, 5 demontážních, dohromady 7 míst ke sběru a 

demontáži autovraků. 

Na mapě Prahy je vidět, že je 5 míst na sběr autovraků, další 2 sběrny jsou mobilní svozy, 

které tam nemohou být uvedeny, nemají totiž stálou adresu.  
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Obrázek č. 16 Sběrná místa v kraji Vysočina 

Zdroj dat: http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

Na vysočině je pouze 1 sběrné místo, dále 23 demontážních míst, dohromady 24 

zpracovatelských zařízení. 

V 15 obvodech kraje Vysočina se nachází 3, které nemají zastoupení v ekologické 

likvidaci. Jedná se o Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě a Telč. 
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Obrázek č. 17 Sběrná místa v Zlínském kraji 

Zdroj dat: http://www.kr-zlinsky.cz/ViewFile.aspx?docid=74911 

 

 

Zlínský kraj disponuje 3 sběrnými místy, 21 demontážními místy, dohromady 24 zařízení. 

V tomto kraji jsou 2 obvody s rozšířenou působností – Rožnov pod Radhoštěm a Valašské 

Klobuky, kde se nenachází žádné zpracovatelské místo. 
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Obrázek č. 18 Sběrná místa v Jihomoravském kraji 

Zdroj dat: http://ias.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V jihomoravském kraji je 8 sběrných míst, 34 demontážních míst, celkem 42 

zpracovatelských subjektů. 

V kraji u Brna jsou 4 obvody s rozšířenou působností, kde není žádné zpracovatelské 

zařízení. Jsou to Břeclav, Ivančice, Pohořelice, a Mikulov. 
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Obrázek č. 19 Sběrná místa v Olomouckém kraji 

Zdroj dat: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz/index.php?zadani=typ&page=1 

 

V olomouckém kraji sídlí 2 sběrná místa, za to ale 49 demontážních míst, dohromady 51 

zařízení. 

V tomto velkém kraji, kde se nachází 13 obvodů s rozšířenou působností, jsou 2, kde není 

možné odevzdat vozidlo k ekologické likvidaci. Jsou to obvody Litovel a Uničov. 
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Obrázek č. 20 Sběrná místa v Moravskoslezském kraji 

Zdroj dat: http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/index.php?zadani=typ&page=1 

 

 

V moravskoslezském kraji jsou 2 sběrná místa, 19 demontážních míst, celkem 21 subjektů. 

V kraji, kde se nachází hlavní sídlo Vysoké školy Báňské, kde je celkem 22 obvodů 

s rozšířenou působností je celkem 13, což je více jak polovina obvodů, kde se nenachází 

místo k ekologické likvidaci vozidel. Jsou to obvody – Bílovec, Bohumín, Frenštát pod 

Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Jablůnkov, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, 

Rýmařov, Třinec a Vítkov. 

 



Olga Sluková: Hodnocení závislostí související s problematikou autovraků 

2011                                                                                                                                      42 

Vyhodnocení 

Dle seznamu krajských zařízení, je evidováno 560 subjektů, z toho 46 je uvedeno jako 

mobilní svoz což znamená, že nemá trvalou adresu. Celkem je 514 společností 

v konkrétních obcích. V jedné obci však může být více sběrných míst. Obcí, kde se nachází 

sběrná místa je v České republice celkem 54, demontážních firem je dalších 369, z toho 

vyplývá, že je celkem 423 obcí, kde se nachází nějaké zpracovatelské zařízení. 

Pokud chceme hodnotit rozvržení těchto zařízení, musíme vzít i v potaz geografické 

rozložení jednotlivých krajů. Tak například kraj plzeňský nemá žádné zařízení v levé části 

svého okraje, je to dáno tím, že se zde nachází národní prak Šumava, které je chráněné 

území. 

Dle mého názoru je celková hustota sběrných míst dostatečná, v každém kraji je minimálně 

14 míst k odběru vozidel s ukončenou životností. Největší počet je v Jihočeském kraji, 

nejméně je v Karlovarském kraji. V Praze jich je sice pouze 7, z toho jsou dva mobilní 

svozy, ale Středočeský kraj jich má 46, což je třetí největší počet. 

V Karlovarském kraji si myslím, že zpracovatelských zařízení není mnoho, celkem 14, ale 

mnohá zařízení inzerují odvoz vozidla s ukončenou životností např. pomocí odtahového 

vozu (viz příloha č. 2).  Pro občana velmi výhodné. 

5.2. Vyřazená vozidla 

V další části předkládám vývoj vyřazených vozidel od roku 1981 až do roku 2010. Je zde 

vidět počet vozidel před revolucí v roce 1989, potom dále, kdy se začaly více evidovat 

vozidla s ukončenou životností. Na grafu (č. 1) je vidět, že byly dva průlomové roky 

v oblasti nakládání s vozidly s ukončenou životností. Rok 1999 a rok 2009. Oba roky 

souvisejí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V roce 1999 

byl výrazný skok v počtu autovraků, přibližně na 300.000 ks ročně. V následujícím roce 

byl výrazný pokles, další roky byly průměrné, až zase v roce 2009, kdy se začalo důsledně 

vymáhat pojistné a vešla v platnost ekologická daň na vozidlo, zase počet autovraků vzrost 

na 260.000 ks. Další rok už tento počet klesl na číslo přibližně 180.000 ks.  

V dalším grafu (č 2) můžeme sledovat vývoj prvně registrovaných vozidel v České 

republice. Od roku 2005 do roku 2008 výrazně převyšovali prvně registrovaná auta ojetá, 
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potom začali převyšovat vozidla nová. Rok 2008 byl i rok s nejvyšším počtem nově 

registrovaných vozidel. Vystoupalo to až na číslo 375.000 ks za rok. Když porovnáme 

vyřazená a prvně registrovaná vozidla, je patrné, že v roce 2008 bylo celkem 

registrovaných 367.000, ale vyřazených pouze 180.000 ks. Rozdíl je o 187.000 ks na straně 

nově registrovaných. V následujícím roce, 2009, už bylo vyřazených 260.000, a nově 

registrovaných 300.000. Rozdíl je už jen 40.000 na straně nově registrovaných, a v roce 

2010 bylo vyřazených 190.000 ks a nově registrovaných 285.000 ks. Rozdíl je již zase 

vzrůstající 95.000 ks na straně nově registrujících.  Z toho se dá usuzovat, že lidé buď 

měnili svůj vozový park, a nebo zafungovalo vymáhání povinného pojištění vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 Přehled vyřazených vozidel 

Zdroj: MVČR Centrální registr vozidel [33] 
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Graf č. 2 Prvně registrovaná vozidla v ČR 

Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/; http://portal.sda-cia.cz/ 

 

5.3. Dotazník pro zpracovatele 

Jako metodu ke zjištění problémů zpracovatelských firem jsem vybrala formu dotazníku. 

V březnu 2011 jsem provedla průzkum situace mezi provozovateli zařízení ke sběru a 

zpracování autovraků. Průzkum jsem provedla elektronickým dotazníkem, kde jsem 

položila osm otázek.  Protože jsem nikde nenašla souhrnný seznam e-mailových adres 

provozovatelů zařízení, musela jsem si tyto adresy najít svépomocí. Použila jsem seznam 

provozovatelů, který je na Ministerstvu životního prostředí, a postupně, podle 

identifikačního čísla jsem hledala e-mailové adresy na internetu. V seznamu provozovatelů 

bylo k 19. 2. 2011 uvedeno celkem 549 subjektů. [34] 

Některé společnosti jsou v seznamu opakovaně, neboť mají více poboček. Setřídila jsem 

tak subjekty dle identifikačního čísla organizace a dostala 459 společností. Z toho jsem 
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oslovila 382, protože na 77 jsem nenašla kontakt, viz graf (č. 3). Neexistujících (e-mailové 

adresy, které nešly doručit) nebo zamítavých odpovědí bylo 27. Na můj dotazník 

odpovědělo 154 podnikatelů, což je 40 % viz graf (č. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Počet organizací dle MA ISOH 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Počet odpovědí 

Zdroj: Autor 
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Dotazník pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování 
autovraků. 

    
1. Jak dlouho působí Vaše firma na trhu?  V případě pobočky, uveďte pobočku. 

méně než 1 rok 0 0,0%   
1 - 3 roky 29 18,8%   
4 a více let 121 78,6%   
nechci odpovídat 4 2,6%   

    
2. Kolik autovraků za rok 2010 jste zpracovali?  

méně než 200 72 46,8%   
200 - 500 42 27,3%   
501 - 1000 19 12,3%   
1001 a více 13 8,4%   
nechci odpovídat 8 5,2%   

    
3. Jakým způsobem autovraky zpracováváte?  

šrédrování a částečně i demontáž 37     
šrédrování 3     
nechci odpovídat 8     
demontáž 106     
demontáž - zpětné využití více jak 90% 13     
demontáž - zpětné využití 60% - 90% 61     
demontáž - zpětné využití méně než 60% 32     

    
4. Jaké suroviny z autovraků zpracováváte?  

sklo 13     
plasty 42     
železo 98     
jiné kovy 87     
nic 48     
jiné: použitelné náhradní díly, kabely, pneumatiky 8     

    
5. Které značky vozidel převládají mezi autovraky?  

Škoda 143     
Ford 19     
Fiat 8     
nevím 0     
Jiné: Karosa, SOR, LIAZ, Avia, japonské a korejské, různé 

značky 11    
    

6. Jaký druh vozidel vybíráte?       
Všechna vozidla 109 70,8%   
M1 (osobní) 42 27,3%    
N1 (nákladní) 3 1,9%    
jiné 0 0,0%    
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7. Jak jste spokojeni s legislativou ČR týkající se autovraků?  

spokojen 27 17,5%    
málo spokojen 64 41,6%    
nespokojen 50 32,5%    
nevím 13 8,4%    

8. Jaká podpora by pomohla tomuto odvětví?  
šrotovné 45     
podpora od výrobců automobilů 64     
změna zákonů 69     
nevím 13     
jiné: dotace za zpracování autovraku 3     

 



Olga Sluková: Hodnocení závislostí související s problematikou autovraků 

2011                                                                                                                                      48 

Otázka č. 1 

Jak dlouho působí Vaše firma na trhu? V případě pobočky, uveďte pobočku. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Délka působnosti na trhu 

 

Na otázku č. 1 odpovědělo 78 % lidí, kteří podnikají déle než 4 roky. Dále pak 19 % 

uvedlo, že podniká mezi jedním a třemi roky. Na otázku, zda podnikají méně než 1 rok, 

neodpověděl nikdo. Překvapivě 3 % respondentů nechtěla odpovědět vůbec. Z toho se dá 

usuzovat, že podnikatelé, kteří zpracovávají autovraky v tomto oboru, podnikají již delší 

dobu, a možná právě legislativní podmínky neposkytují více prostoru, aby lidé se pouštěli 

do tohoto podnikání. 
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Otázka č. 2 

Kolik autovraků za rok 2010 jste zpracovali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 Počet autovraků za rok 2010 

 

U této otázky mě zajímalo, kolik autovraků se za rok zpracovává, nebo odevzdá do 

sběrných míst. U 48 % provozovatelů, což z celkového množství je 72, přijme do svého 

zařízení méně než 200 autovraků. 27 % provozovatelů zpracuje mezi 200 až 500 autovraky 

za rok. 5% uvedlo, že na tuto otázku nechce vůbec odpovídat. Na opačné straně s 8 %, což 

představuje 13 respondentů, stojí velké společnosti, které zpracují tisíc a více autovraků 

ročně. 
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Otázka č. 3 

Jakým způsobem autovraky zpracováváte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 Způsob zpracování autovraků 

Hodnocení této otázky se musí rozložit na dvě části. Z prvního grafu s převahou vyplývá, 

že 69 % respondentů autovraky demontuje. Potom následuje částečná demontáž a částečné 

šrédrování s 24 %. 

V druhém grafu, č. 7 jsem si rozložila samotnou 

demontáž vozidla. Nejvíce zpracovatelů zpětně využívá 

60- 90 % z autovraků, je to celých 61. 13 respondentů 

je schopno využít autovrak téměř celý, více jak 90 % 

vozidla. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 Množství zpětného využití autovraků 
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Otázka č. 4 

Jaké suroviny z autovraků zpracováváte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 Přehled surovin získaných z autovraků 

 

 

Tato otázka je zaměřena na suroviny, které se z autovraků dají využít. Nejvíce s 34 % se 

využívá železo, dále pak jiné kovy z autovraku, plasty získává 14% respondentů, a 3 % 

respondentů odpověděla, že využívá také pneumatiky, kabely apod. 
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Otázka č. 5 

Které značky vozidel převládají mezi autovraky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 Přehled značek mezi autovraky 

 

Vyhodnocení této otázky mě nijak nepřekvapilo, protože vozidel značka Škoda je na 

našich silnicích stále hodně, a v dobách minulých to byl převažující typ vozidla, proto i 

ve vozidlech s ukončenou životností ještě nějakou dobu budou převládat vozidla s touto 

značkou.  

143 zpracovatelů uvedlo, že u nich převládá značka Škoda. Dále to pak byl Ford u 19 

provozovatelů. 
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Otázka č. 6 

Jaký druh vozidel vybíráte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 Přehled, která vozidla se vybírají 

 

Tato otázka směřovala na to, zda se někteří zpracovatelé nezaměřují pouze na některé typy 

vozidel. Z grafu je patrné, že převážná část, 41 provozovatelů, vybírá všechna vozidla. 

Pouze 3 respondenti se zaměřují pouze na nákladní vozidla. 
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Otázka č. 7 

Jak jste spokojeni s legislativou ČR týkající se autovraků? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12 Spokojenost s legislativou České republiky 

 

Další otázka směřovala k tomu, jak jsou provozovatelé spokojení s legislativou České 

republiky. Je vidět, že převážná většina je více či méně, dohromady 74 %, nepokojena. 

Tento údaj je celkem alarmující, když pomyslíme na to, že toto odvětví plní pro stát funkci 

velmi důležitou a nezanedbatelnou z hlediska životního prostředí. 
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Otázka č. 8 

Jaká podpora by pomohla tomuto odvětví? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 Podpory odvětví 

 

Jako poslední otázka, ne však, že by byla nejméně důležitá, je zjišťování, zda by nějaké 

konkrétní opatření pro svůj obor, provozovatelé uvítali. 69 respondentů sdělila, že je pro ně 

prioritní změna legislativy. Hned vzápětí je nějaká podpora od výrobců automobilů. 

Zmiňované šrotovné se umístilo až na třetím místě. Každopádně je to jasný signál, že 

zpracovatelé autovraků potřebují pro svůj obor podporu. 
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5.4. Názory zpracovatelů 

� "Podle evidence vozidel a vozidel ""ekologicky zlikvidovaných"" je zde velký 

rozdíl. 

Osvěta zachrání málo, nevím vhodný návod na vylepšení stavu. " 

Je to trošku Kocourkov. Jeden člověk z krajského úřadu Vám nařídí třídit autosklo, 

druhému ho povolí míchat s komunálem. Tak k čemu to je? S pozdravem 

V. Šebelka“ 

 

� „My máme ze zákona povinnost odebírat autovraky zcela zdarma, a to včetně 

vystavení protokolu. Za odevzdávání odpadů platíme nemalé sumy. Jediné, na čem 

se dá vydělat, je železo (za zhruba 2-3 měsíce v roce je příznivá cena a to je dost 

napínavá situace - odhalit ty měsíce). Z prodeje náhradních dílů není téměř nic, 

protože se prozatím likvidují auta, která se již nespravují-kvůli stáří a své 

minimální hodnotě. Úřady nás hlídají, životní prostředí si rádo "smlsne" na 

autovrakovištích a pokuty jen lítají (v provoze, kde se pracuje, se vždy najde něco, 

za co se dá pokutovat). Každé kilo odpadů se složitě eviduje a každé auto 

rozepisuje do několika tabulek a přehledů. Ale že si každý zruší auto na DI na 

čestné prohlášení, že z autovraku udělal dětské pískoviště! A odpady mohou (a 

jsou) být všude kolem, rozebírají si to lidé doma na zahradách (spodní vody-

paráda), to naši zákonodárci neřeší. To mě zlobí nejvíc. Omlouvám se, že jsem se 

tak rozhořčila a že jste ten můj výlev musela číst, ale nemohla jsem si pomoci. 

Zdravím a přeji mnoho úspěchů ve škole i mimo ni. Mgr. Markéta Dvořáková“ 

 

� „Jsme malá firma a likvidace autovraků je pro nás pouze okrajovou činností. 

Autovrak převezmeme, zkontrolujeme VIN, zbavíme nebezpečných kapalin a celý 

prodáme dál. Nic nedemontujeme.“ 

 

� „Dobrý den, prosím, odkud jste a co studujete? Máte nějaké zajímavé info? 

Jakékoliv. Děkuji Siegel“ 
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� „Pokud stát vymyslí zákon o ekologické likvidaci autovraků a zároveň povolí 

výjimku odhlášení z registru vozidel na čestné prohlášení, je tento zákon k ničemu 

2. legislativa k povolení zpracování autovraků je byrokratická a postavená na hlavu 

3. tyto poznámky jsou stejně k ničemu, pokud budou zákony této země vymýšlet 

lidi nekompetentní a neprofesionální.“ 

 

� „Velký problém jsou psí boudy. Vyřazení vozidla za jiným účelem.“ 

 

� "V této zemi se mluví o ekologii, my co jsme registrováni, tak máme samé 

kontroly. Platíme daně, a ti co podnikají bez povolení a likvidují autovraky, tak zde 

mají v tomto státě zelenou. Jinak jsou mezi námi i podnikatelé, kteří vystavují 

doklady za 1000 až 1500 Kč, aniž by nějaké vozidlo ekol. zlikvidovali. A nebo to 

dělají někteří tak, že dají za vozidlo lidem 1.000 – 1.600 kč, a vozidlo prodají do 

kovošrotu, kde jde celé do šrédru. Tito lidé neplatí státu daně a jsou vysmatí. 

Vozidla mají být předána na likvidaci bez financí, ale velké kovošroty za autovraky 

platí. Je to nekalá soutěž. Mají monopol." 

 

Vyhodnocení  

Mojí snahou bylo zjistit informace přímo od zpracovatelů vozidel s ukončenou životností. 

Z průzkumu vyplynulo, že na trhu působí převážně firmy starší, zavedené, ale spíše menší, 

protože ročně zpracovávají méně než 200 autovraků, ale i přesto se snaží vozidla 

demontovat a následně recyklovat 60 – 90 % autovraku. Stále ještě převládá mezi 

vyřazenými vozidly značka Škoda. Dobrá zpráva je, že většina dotázaných vybírá všechny 

druhy vozidel, to znamená, osobní i nákladní. Bohužel ale nespokojenost s legislativou je 

stále velká, téměř 70 %. Na podporu odvětví se dotázaní shodli na tom, že by nejvíce 

pomohla změna zákonů, a podpora od výrobců. Dále jsem ještě uvedla autentické názory 

zpracovatelů, které ještě dotvrzují fakt, že nespokojenost s legislativou mezi zpracovateli 

vozidel s ukončenou životností je velká, a naděje na zlepšení je mizivá. 

 

 



Olga Sluková: Hodnocení závislostí související s problematikou autovraků 

2011                                                                                                                                      58 

5.5. Návrh řešení 

Na problémy systému je možno nahlížet ze dvou různých pohledů. Jednak je to síť 

zpracovatelů a sběrných míst jako páteř systému a jednak jsou to autovraky, které jsou jako 

mazivo systému a s nimi spojený tok materiálu a peněžních toků. 

I když ekologické zpracování vozidel s ukončenou životností vstoupilo letos do desátého 

roku své existence, má stále pořád svoje problémy a nedostatky. [35] 

 

Problémy systému 

� Velký problém systému zpracování autovraků spočívá v nešťastném paragrafu 

13 zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Mnoho lidí svůj automobil řádně neodevzdá do sběrného či 

demontážního místa, a odhlásí vozidlo z registru vozidel na čestné prohlášení 

na základě jiného využití. Vozidlo rozebere, náhradní díly prodá a železný šrot 

odveze do sběrny, ale co s věcmi, které se nedají zpeněžit? Já osobně se divím, že 

vůbec nějaká vozidla končí ve sběrných zařízeních. 

� Státní správa. Zpracovatelská zařízení a sběrná místa jsou zákonem a vyhláškami 

poměrně významně standardizovaná zařízení co do technického vybavení, systému 

zajištění ochrany životního prostřední a způsobu výkonu procesů souvisejících 

s ekologickým zpracováním. [35] Bohužel je možné se setkat s velkými rozdíly 

mezi kraji například v platnosti povolení vykonávání této činnosti. V Ústeckém 

kraji se povolení vydává na dobu určitou, v jiných krajích na dobu neurčitou. 

Zákon neupřesňuje, zda má být ekologická likvidace na dobu určitou či na dobu 

neurčitou, záleží na jednotlivých úřednících. Z toho vyplývá, že všechna 

zpracovatelská zařízení v České republice nemají stejné podmínky na svoje 

podnikání. Dále pak je těžké určit kolik zpracovatelských zařízení je doopravdy 

aktivních, neboť ti, co mají povolení na dobu neurčitou, nemusí vůbec ekologickou 

likvidaci provozovat. 
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Legislativní stránka 

� Jednotný výklad zákonných podmínek pro udílení povolení krajskými úřady 

� Zakotvení průkazné dokladové identifikace osoby, která je oprávněná předat 

vozidlo k likvidaci zpracovateli včetně zakotvení nástrojů umožňujících operativní 

kontrolu této oprávněnosti ze strany zpracovatele autovraků 

� Ukotvení výrazných sankcí pro majitele automobilů za likvidaci těchto vozů jinde 

než u autorizovaného zpracovatele s potřebným povolením 

� Zavedení recyklačního poplatku za ekologickou likvidaci vozidel (včetně vozidel 

kompletních) 

� Ukotvení účinných nástrojů pro postihování nelegálních zpracovatelů autovraků 

(fyzických i právnických osob) [36] 

 

Technická stránka 

� Sběrná místa v každé obci s rozšířenou působností, případně 

� Demontážní místa v každé obci s rozšířenou působností 

� Drtiče – šrédry, které by byly schopny kapacitně schopny zajistit zpracování 

vozidel s ukončenou životností [31] 
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6. Závěr 

Tato práce byla zaměřena na hodnocení, které souvisí s problematikou autovraků. Cílem 

bylo porovnat problémy zpracovatelských firem, a zjistit faktory, které jsou významné pro 

vznik autovraků. 

Z dotazníku a následně i z názorů zpracovatelů vyplývá, že největší problém 

zpracovatelských firem je stále legislativa a její výklad z řad krajských úředníků. 

Můžeme také říci, že nejvlivnější faktor, který vede ke vzniku autovraků z řad občanů, je 

důsledné vymáhání povinného pojištění vozidel. 

Odhlásit vozidlo z registru vozidel již není žádný problém, protože hustota sběrných míst 

je dostačující, jak ukázal také průzkum, který jsem provedla. V každém kraji je minimálně 

14 sběrných míst, která se postarají o vozidlo s ukončenou životností. Myslím si, že 

hustota sběrných míst odpovídá počtu obyvatel a s tím spojených počet vozidel. Některé 

provozovny mají i svůj mobilní svoz, jiné nabízejí odtahy autovraků do určité vzdálenosti 

zdarma. 

Dle mého názoru je velmi dobrý krok v databázovém systému MA ISOH. Úředníci mají 

možnost okamžitě zjistit padělání ekologické likvidace, což zase přispělo k zprůhlednění 

tohoto systému. 

Tato oblast, která pro stát plní povinnost, kterou mu ukládá Evropská Unie, by si zasloužila 

větší pozornost. Dořešit by se měli především technické a ekonomické problémy. Nemělo 

by se zapomenout i na komunikaci s veřejností. Právě komunikace a informovanost 

veřejnosti může zlepšit chápání problémů životního prostředí a snižovat zatěžování 

životního prostředí autovraky. 
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Příloha č. I. - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků  
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Příloha č. II. – Automobil pro odtah vozidel s ukončenou životností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


