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1. ÚVOD 

 „…ukaţ mi tvoje sloţiště odpadků a já ti povím, jaký jsi hospodář…“ Tento výrok 

ještě před druhou světovou válkou řekl podnikatel Tomáš Baťa.  

 

Odpady provázejí lidskou společnost od jejího zrodu jako samozřejmá součást její 

existence. To platí i v současné době. Zásadní rozdíl je pouze v rostoucím 

mnoţství a sortimentu vznikajících odpadů. Proti tomuto trendu však industriální 

společnost staví stále větší a účinnější formy systémové ochrany. Jinými slovy 

a s nezbytným zjednodušením sem můţeme zařadit snahy o prevenci výskytu 

odpadů, systémy jejich sběru, třídění, opětovného vyuţívání a recyklace 

a v konečné fázi odstraňování. Součástí tohoto vývoje byl vznik „odpadářství“ jako 

svébytného průmyslového odvětví se stále rostoucím obchodním obratem a také 

rozsahem legislativní agendy. V posledních letech navíc jiţ s mezinárodní 

působností. [8] 

1.1. Autovraky ve světě  

Francie 

Autovrak lze ve Francii nabídnout jako protihodnotu při koupi nového vozu, nebo 

je nutno ho dát zlikvidovat na vrakovišti. Za přijetí autovraku do zařízení se platí od 

dvaceti do sta eur. Ročně se takto odstraní asi 1,2 aţ 1,6 miliónů automobilů, coţ 

znamená 1,1 aţ 1,4 miliónů tun materiálu. 

Rusko 

V Rusku dosud neplatí ţádný zákon, který by občanům ukládal likvidaci autovraků. 

Jen v Moskvě bylo loni odtaţeno 300 000 zapomenutých vozidel. 
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USA 

Likvidace autovraků vyřazených majiteli z provozu je ve Spojených státech 

průmyslovým odvětvím, které přináší nemalé zisky. Ročně se podle statistik 

zbavují Američané zhruba 12 miliónů automobilů. Na ulicích zůstává odstaveno 

bez značky jen mizivé mnoţství aut. 

Velká Británie 

Zatímco před pěti lety dostal majitel za autovrak zaplaceno v průměru 28 liber, 

protoţe mělo hodnotu druhotných surovin a dílů, dnes cena kovového šrotu klesla 

a situace se skoro přesně obrátila. Za likvidaci autovraku se v průměru platí 24 

liber, především za náklady spojené s bezpečnou likvidací autovraku. 

Slovensko 

Počtem zpracovaných autovraků u autorizovaných zpracovatelů k počtu 

prodaných vozidel se Slovensko zařadilo na přední místo mezi státy ve světě. 

Základním nástrojem, fungujícího systému sběru a úpravy vraků, je Recyklační 

fond, který podporuje rozmístění zařízení na zpracování autovraků. Nová 

zpracovatelská centra dokáţou recyklovat aţ 40 000 autovraků ročně. Od března 

2009 začalo fungovat na Slovensku šrotovné.[16] 

1.2. Vozový park v České republice 

K nárůstu registrací vozidel oproti konci roku 2007 došlo u všech kategorií. Vozový 

park v České republice se dále rozšiřuje. Nejvyšší podíl na nárůstu registrací měla 

samozřejmě kategorie osobních automobilů. Průměrné stáří vozového parku 

všech 6 995 373 kusů silničních vozidel registrovaných v ČR k 30. červnu 2008 

činil 17,05 roku. 

Za optimální průměrné stáří vozového parku osobních automobilů je obecně 

povaţována hodnota v rozmezí 8 aţ 10 let, coţ je stav ve většině vyspělých zemí 

EU. Situace v ČR je taková, ţe místo aby se k této optimální hodnotě postupně 

blíţila, dochází od roku 2003 k postupnému zvyšování průměrného stáří a v 

současné době se přibliţuje 14 rokům. Vliv dovozů ojetých automobilů 
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a nedostatečné obnovy vozového parku novými automobily je na tomto vývoji 

zcela nepochybný. Osobní automobily starší neţ 10 let tvoří v ČR téměř 60% 

vozového parku. [9] 

 

Graf č.1 Stáří osobních automobilů v ČR 

 

 

 

 

 

1.3. Současný stav 

Sankce za neplacení povinného ručení, které od 1. ledna zavedla Česká kancelář 

pojistitelů (ČKP), vyděsily mnohé vlastníky starých aut. Ti uţ v prosinci 2008 začali 

svá nepojištěná vozidla houfně odhlašovat z registru. Do konce února 2009, tedy 

za pouhé tři měsíce, bylo odhlášeno a na vrakovištích skončilo 150 tisíc aut, 

většinou letitých škodovek. I přes masivní likvidaci starých vozů však v Česku 

stále ještě existuje na 700 tisíc vozidel bez povinného ručení, z nichţ můţe být 

kolem 200 tisíc v provozu. Sankce za neplacení ručení jsou přitom opravdu tvrdé. 

Pro běţné osobní vozy je denní sazba tohoto příspěvku do garančního fondu 

České kanceláře pojistitelů 50 aţ 70 korun. Například nepojištěná Škoda Fabie tak 

vyjde měsíčně na 1500 korun, coţ je podstatně více, neţ kdyby její majitel povinné 

ručení řádně zaplatil.  

Nový systém nepomáhá jen pojišťovnám. Přispívá i k tomu, ţe díky masové 

likvidaci starých aut rychleji mizí ze silnic staré vozy. Koncem loňského roku bylo 

zapsáno v centrálním registru celkem 7 081 145 vozidel všech kategorií. 
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K 31.12.2008 byl průměrný věk celého vozového parku České republiky 16,93 

roku a osobních aut 13,82 roku.  

ČKP odhaduje, ţe sešrotováním 150 tisíc starých automobilů se vozový park v ČR 

nyní omladil o celý rok. To ovšem Sdruţení automobilového průmyslu (SAP) 

povaţuje za příliš optimistické číslo. [17] 

2. LEGISLATIVA  

Pojem autovrak první zákon o odpadech (č. 238/1991 Sb.,) neznal a neřešil. 

Nepojízdné vozidlo nebylo chápáno jako odpad, pro který je nutné najít způsob 

jeho odstranění nebo vyuţití. V lepším případě končily ve sběrných surovinách 

kovové částí vozidel a to hlavně z důvodu moţnosti jejich výkupu. Hlavním 

důvodem proč se touto problematikou nikdo nezabýval, byla skutečnost, ţe 

automobil vlastnilo pouze 25 % obyvatel, počet dováţených vozidel ze zahraničí 

byl minimální a nefungoval obchod s ojetými vozidly. V posledních 15-ti letech je 

nárůst počtu vozidel obrovský. Roste ţivotní úroveň obyvatel a rodiny s více 

automobily, které je po pěti letech provozu vymění za nové, nejsou dnes výjimkou. 

Nemalé mnoţství vozidel je dovezeno ze zahraničí a rovněţ klesají ceny vozidel. 

Všechny uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč se musíme stále víc zabývat 

problematikou nepojízdných vozidel, způsobem jejich vyuţití, ekologickou likvidací 

a především jak přesvědčit jejich majitelé o tom, ţe se o svého vyslouţilého 

„miláčka“ musí postarat.  

2.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 

2000 

Tato směrnice se vztahuje na vozidla s ukončenou ţivotností včetně jejich 

součástí a materiálů, jakoţ i náhradní a výměnné díly. Stanoví opatření 

přednostně zaměřená na předcházení vzniku odpadů z vozidel a dále opětovné 

pouţití, recyklaci a jiné formy vyuţití vozidel s ukončenou ţivotností a jejich 

součástí tak, aby bylo sníţeno mnoţství odpadu k odstranění a zlepšena účinnost 

všech hospodářských subjektů zasahujících do ţivotního cyklu vozidel. Všechny 

členské státy jsou povinné sjednotit s touto směrnicí své zákony a legislativu 
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v oblasti odpadového hospodářství. Vozidla s ukončenou ţivotností kaţdoročně ve 

Evropské unii produkují 8 aţ 9 milionů tun odpadu, se kterým se musí řádně 

nakládat.  

Směrnice kromě jiného stanoví: 

o Členské státy by měly zajistit, aby poslední uţivatel nebo majitel mohli 

vozidlo s ukončenou ţivotností předat autorizovanému zpracovatelskému 

zařízení bez jakýchkoli výdajů a zajistit, aby výrobci hradili veškeré náklady 

nebo jejich značnou část na zavedení těchto opatření.  

o Zakázáno by mělo být zejména pouţívání olova, rtuti, kadmia 

a šestimocného chromu. Tyto těţké kovy lze pouţívat pouze v určitých 

případech podle seznamu, který je pravidelně revidován.  

o Zavedení vydání osvědčení o likvidaci vozidla, jehoţ předloţení podmiňuje 

vyřazení vozidel s ukončenou ţivotností z registru.  

o Vozidla s ukončenou ţivotností musí být před dalším zpracováním 

rozebrána nebo jsou provedena obdobná opatření, aby se omezily jakékoli 

negativní dopady na ţivotní prostředí.  

o Nejpozději dne 1. ledna 2015 bude pro všechna vozidla s ukončenou 

ţivotností míra opětovného pouţití a vyuţití zvýšena na nejméně 95% 

průměrné hmotnosti vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětovného 

pouţití a recyklace zvýšena na nejméně 85 % průměrné hmotnosti vozidla 

a rok. [2] 

V letech 2007 – 2008 probíhal u nás proces tvorby a projednávání nové rámcové 

směrnice o odpadech, která nahradila původní rámcovou směrnici o odpadech 

z roku 1975. Nová směrnice má přispět k přiblíţení se Evropské unii při snaze 

zamezit vzniku odpadů a odpady vyuţívat jako zdroj surovin a energie. [10] 

2.2. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

V České republice upravuje práva a povinnosti při nakládání s odpady zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). Od svého schválení 

v roce 2001 prošel zákon několika novelizacemi a pořád je hodně diskutovaný. 
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Poslední novela je z roku 2009. Postupně došlo k jeho sladění s evropskými 

předpisy a z některých jeho části jsou dnes samostatné vyhlášky, jako například 

vyhláška o nakládání s autovraky (viz kapitola 2.3.) 

Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 

s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udrţitelného rozvoje, dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

působnost orgánů veřejné správy. V mé bakalářské práci se budu zabývat pouze 

částmi, které se vztahují k autovrakům a ke způsobům nakládání s nimi.  

Nakládání s autovraky upravuje Díl 7 zákona o odpadech. Jsou to §§ 36 a 37, kde 

jsou stanoveny povinnosti při nakládání s autovraky, povinnosti pro osoby 

oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, vyuţívání a odstraňování autovraků, 

dále povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při vyuţití odpadů z vybraných 

autovraků a povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků. 

Autovrakem je dle § 36 písm. a) kaţdé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, 

které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, 

zvířat nebo věcí a stalo se odpadem, tzn., ţe jeho původní účelové určení odpadlo 

nebo zaniklo.  

Zákon o odpadech kromě jiného stanoví: 

o Kaţdý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze 

osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 

vyuţívání nebo odstraňování autovraků. 

o Výrobci a akreditovaní dovozci musí zajistit na vlastní náklady sběr, 

zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků s účinností ke dni 

účinnosti tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České 

republice ode dne 1. Července 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro nová 

vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. července 

2002.  

o Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen převzít v souladu s 

provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít veškeré 

pouţité části vyjmuté při opravách vozidel. Při jejich převzetí je povinen 
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vystavit potvrzení o převzetí a dále zapojit se do informačního systému 

sledování toků vybraných autovraků (viz kapitola 3.).  

o Zpracovatel autovraků je povinen před zahájením zpracovatelských operací 

zajistit odčerpání a oddělené shromaţďování provozních kapalin, 

demontovat stanovené části autovraků před jejich dalším zpracováním, 

zničit VIN, vyjmout a oddělit části a materiály obsahující olovo, rtuť, 

kadmium a šestimocný chrom (viz kapitola 3.). [1] 

2.2.1. Poplatky na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění 

vybraných autovraků 

Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009, zavádí tyto 

poplatky nově. Budou určené na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění 

vybraných autovraků. Poplatek platí ţadatel o registraci do registru motorových 

vozidel při první registraci nebo přeregistrování vozidla v České republice. Výše 

poplatku je stanovená podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech 

v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:  

o 3000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2 

o 5000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1 

o 10000 Kč v případě nesplnění výše uvedených mezních hodnot emisí. 

 

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimální mezní hodnoty emisí 

EURO 3. Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku 

prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Poplatky se platí u 

příslušného úřadu obce s rozšířenou působností a jsou příjmem Státního fondu 

ţivotního prostředí. [1] 
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Tabulka č. 1 Orientační přehled automobilů podléhajících poplatku 

Emisní norma 
Emisní 

poplatek 
Automobily splňující normu 

Bez 
katalyzátoru 

10000 Kč 
Š 105, 120, Š Favorit,Seat Marbella, Ford Sierra, VAZ 
(Lada) a Ţiguli, Wartburg, Trabant, + zahraniční vozy s 
datem výroby před rokem 1991 

EURO 1 5000 Kč 
VW Golf II, Fiaty Uno, Tipo, Renaulty 5, 19, Chamade, 
Peugeot 205, 405,  dlaší auta vyrobená cca od roku 1992 
do roku 1996 

EURO 2 3000 Kč 
VW Golf III, Fiat Punto, Renault Clio I, Seat Toledo I, 
většina aut s datem výroby od roku 1996 cca do roku 2000  

[19] 

2.2.2. Povinnosti při nakládání s autovraky 

Povinnosti při nakládání s autovraky stanoví Díl 7, §§ 36 – 37e zákona 

o odpadech. V jednotlivých paragrafech jsou dané povinnosti výrobců 

a akreditovaných zástupců, provozovatele zařízení ke sběru autovraků 

a zpracovatelů autovraků. 

Kaţdý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, 

které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, vyuţívání nebo 

odstraňování odpadů. V případě, ţe majitel vozidla takto neučiní a umístí jej 

v rozporu s tímto zákonem, řeší jeho odstranění na své náklady obec. Tyto 

náklady jsou následně po majiteli vymáhány (viz kapitola 4.). [1] 

2.2.3. Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců  

Akreditovaní zástupci a výrobci jsou povinni poskytovat zpracovatelům všechny 

informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování 

vybraného autovraku ve formě příruček ve lhůtě do šesti měsíců po uvedení 

vozidla na trh. Kaţdý výrobce a akreditovaný zástupce je povinen odebírat 

vybraná vozidla vlastní značky poprvé uvedená na trh v České republice po dni 

1. července 2002 a ode dne 1. ledna 2007 i vozidla uvedená na trh před tímto 

datem, jsou-li odevzdána do sběrného místa stanoveného výrobcem nebo 

akreditovaným zástupcem. Ke splnění této povinnosti je nutné uzavřít písemnou 

smlouvu s osobami oprávněnými ke sběru, výkupu a zpracování autovraků. [1] 
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2.2.4. Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků 

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen bezúplatně převzít veškeré 

autovraky nebo jejich části v souladu s provozním řádem. Při převzetí autovraku je 

povinen bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliţe byla odevzdána alespoň 

karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením 

identifikačního čísla.  

Další povinnosti, které stanoví vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

jsou uvedené v kapitole 3. [1] 

2.2.5. Povinnosti zpracovatele autovraků 

Zpracovatel autovraků je povinen před zahájením zpracovatelských operací 

autovraku zajistit odčerpání a oddělené shromaţďování provozních kapalin, 

demontovat stanovené části autovraku a zničit VIN způsobem, který vylučuje 

jakékoliv jeho opětovné vyjmutí. Materiály a části autovraků je zpracovatel povinen 

v maximální míře opětovně pouţít, vyuţít, popřípadě odstranit nebo za tím účelem 

předat jiné osobě. Zpracovatel můţe nabídnout části autovraků výrobci, 

akreditovanému zástupci, popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci (opravy 

a servis motorových vozidel) k opětovnému pouţití. [1] 

2.3. Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 

Tato vyhláška je platná od 1. listopadu 2008. Zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje (§ 1) :  

o obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke 

zpracování autovraků,  

o technické poţadavky na nakládání s autovraky,  

o podmínky pro skladování autovraků, 

o náleţitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,  

o způsob vedení průběţné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru 

a zpracování autovraků,  

o informační systém sledování toků vybraných autovraků,  

o rozsah a způsob vedení průběţné evidence převzatých autovraků,  
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o způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich 

zpracování,  

o způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků 

a způsob nakládání s těmito odpady,  

o způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru 

autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků.  

V této nové „autovrakové“ vyhlášce se poprvé zavádí Informační systém sledování 

toků vybraných autovraků (dále jen Informační systém). Jedná se o soubor údajů 

o vybraných autovracích, jehoţ účelem je zajistit provázanost údajů o převzatém 

vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými 

autovraky. Informační systém vede Ministerstvo ţivotního prostředí. 

Provozovatel zařízení ke sběru autovraku se zapojuje do informačního systému 

zasíláním údajů o provozovateli a o osobě předávající vybraný autovrak 

a především údajů o převzatém vybraném autovraku a jeho chybějících částech 

(§ 4). [3] 

2.4. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška stanoví především náleţitosti ţádosti o souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady a ţádosti o souhlas k provozování zařízení. Dále stanoví 

technické poţadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichţ odběru nebo 

výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 

evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil.  

Obecné poţadavky na zařízení k vyuţívání a odstraňování, sběru a výkupu 

odpadů stanoví: soustřeďování odpadů, skladování odpadů, technické poţadavky 

na nakládání s odpadními oleji, technické poţadavky na nakládání s bateriemi 

a akumulátory a poţadavky na monitorování sloţek ţivotního prostředí.  

Vyhláška dále stanoví způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů 

a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování 

odpadů, zařízení, shromaţďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst 

a skladech odpadů, obsah plánu odpadového hospodářství a obsahy provozních 

řádů a deníku zařízení. [4] 
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2.5. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a postup při 

zařazování odpadů. Katalog odpadů obsahuje 20 skupin rozdělených podle 

odvětví. Podle ustanovení odstavce 2 písm. f) vyhlášky se odpady z autovraků 

zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku 

není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, zařadí se odpad podle odvětví 

nebo technologického procesu, v němţ vzniká. Provozovatel zařízení ke sběru 

autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel 

autovraků můţe autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04*, po odstranění 

všech nebezpečných látek a vyloučení nebezpečných vlastností, předat jinému 

zpracovateli autovraků pod katalogovým číslem 16 01 06. [5] 

2.6. Novela zákona o odpadech 

V současné době probíhá připomínkové řízení k velké novele zákona o odpadech 

včetně prováděcích předpisů. Předkládaným návrhem nového zákona o odpadech 

dojde v plném rozsahu k nahrazení platné právní úpravy. Účelem nového zákona 

je zejména transpozice poţadavků vyplývajících ze směrnice č. 98/2008. Návrh 

dále reaguje na řízení o porušení Smlouvy o zaloţení ES, které je proti ČR 

v současné době vedeno ze strany Evropské komise z důvodu nekompatibility 

platné právní úpravy se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů.  

Platný zákon o odpadech byl jiţ sedmnáctkrát novelizován, především z důvodu 

postupné transpozice poţadavků vyplývajících z dalších právních předpisů ES 

(např. směrnice 2000/53/ES, směrnice 2002/96/ES, směrnice 2002/95/ES). Dílčí 

novela platného zákona (transpozice směrnice 2006/66/ES) je nyní projednávána 

v Poslanecké sněmovně. Na základě posouzení nových poţadavků vyplývajících 

z nové rámcové směrnice o odpadech a v zájmu přehlednosti právní úpravy v této 

oblasti předkládá Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP) nikoli pouhou novelizaci 

platné právní úpravy, nýbrţ návrh zcela nového zákona. 

Základním věcným cílem navrhovaného zákona je motivace k dodrţování 

odpovídající hierarchie nakládání s odpady, zejména snaha sníţit mnoţství 
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odstraňovaných odpadů (zejména ve formě jejich ukládání na skládky) a naopak 

zvýšit jejich materiálové vyuţívání.  

Část osmá, která upravuje problematiku vybraných výrobků, je v souladu 

s rámcovou směrnicí o odpadech zaloţena na koncepci rozšířené odpovědnosti 

výrobce za odpad vznikající z jejich výrobků. Výrobce je povinen financovat 

veškeré náklady s odpadními výrobky spojené, zejména jejich zpětný odběr a 

následné materiálové vyuţití, a to v takovém rozsahu, aby bylo dosaţeno úrovně 

zpětného odběru a recyklačních cílů stanovených pro jednotlivé druhy výrobků 

zákonem, resp. evropskými předpisy. 

Dochází k významné změně v reţimu zpětně odebraných výrobků. Zatímco podle 

platné právní úpravy se pouţitý výrobek stává odpadem aţ ve chvíli předání 

osobě oprávněné k jeho vyuţití nebo odstranění, podle tohoto návrhu se stává 

odpadem uţ okamţikem odevzdání ke zpětnému odběru. 

Zavádí se Centrální informační systém odpadového hospodářství, který zřizuje, 

spravuje a provozuje MŢP jako informační systém veřejné správy. Navrţený 

koncept vychází z dlouhodobého systematicky připravovaného záměru sledování 

dat o produkci, způsobech nakládání s odpady a obaly a údajích o zařízení. 

V tomto případě se nejedná o vytváření zcela nového dosud technicky 

neaplikovaného systému sběru dat, ale jde o jeho legální zakotvení v úpravě 

zákona o odpadech. 

Návrh zákona je předkládán ve dvou variantách: varianta 0 – ponechání 

současného stavu, varianta 1 – zpracování návrhu nové právní úpravy.  

Novela zavádí pojem odpadní výrobek. Povinnost vést evidenci výrobků 

uváděných na trh, zpětně odebraných, opětovně pouţitých a vyuţitých výrobků je 

dále rozšířena i na výrobce pneumatik, minerálních olejů a vozidel. Tato povinnost 

bude znamenat zvýšení administrativní zátěţe. Zajištění této povinnosti si vyţádá 

jednorázové náklady na pořízení softwaru – cca 300 tis. Kč. Dále je nutné 

vynaloţit kaţdoročně cca 50 tis. Kč na softwarovou správu informačního systému 

pro vedení evidencí. 
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Přínosem této varianty je přehled kontrolních orgánů státní správy o hmotnostním 

toku výrobků uváděných na trh a zpětně odebraných, zejména pro účely zjištění 

úrovně zpětného odběru a účinnosti procesu materiálového vyuţití pro jednotlivé 

výrobky podléhající povinnosti zpětného odběru. 

Další nové povinnosti vztahující se k autovrakům, jsou povinnosti pro výrobce 

pneumatik a olejů: evidence vybraných výrobků a odpadních výrobků, zpracování 

roční zprávy, informování a zapisování do Seznamu výrobců a vedení seznamu. 

[6] 

2.6.1. Vozidla 

Vozidla, je nově zavedený pojem v návrhu zákona o odpadech. Majitel autovraku 

bude informován o místech oprávněných ke sběru prostřednictvím výrobce, tzn. 

prostřednictvím prodejních míst. Vzhledem k hustotě míst sběru vybraných 

autovraků, kdy v kaţdém správním obvodě ORP má být minimálně jedno sběrné 

místo vybraných autovraků vlastní značky, by náklady majitelů autovraků měly být 

minimální (max. 1 - 2 tis. Kč za odvoz), navíc některá sběrná místa zajišťují odvoz 

autovraků zdarma. Osoba, která předá autovrak nebo jeho podstatné části do 

zařízení ke sběru autovraků, bude povinna předloţit technický průkaz vozidla. 

Účelem tohoto ustanovení je sníţit kriminalitu v oblasti nakládání s vozidly i jejich 

částmi.  

Provozovatelé zařízení ke zpracování autovraků budou mít povinnost vystavit 

potvrzení o převzetí autovraku vlastníkovi autovraku, pokud se budou údaje 

uvedené v technickém průkazu vozidla shodovat se skutečnými údaji 

odevzdaného autovraku. Jde o sjednocení úpravy, aby mohl být autovrak 

odevzdáván kromě zařízení ke sběru autovraků i v zařízeních ke zpracování 

autovraků. Toto ustanovení však nebude mít v praxi výrazný dopad, neboť lze 

předpokládat, ţe při předání autovraku do zařízení ke zpracování autovraků 

vyţadovali vlastníci autovraků toto potvrzení i dříve, neboť bez zmíněného 

potvrzení nelze autovrak odhlásit z registru silničních vozidel. 
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Provozovatelé zařízení ke zpracování autovraků budou mít nově povinnost 

evidovat kromě převzatých autovraků také převzaté části, způsoby jejich 

zpracování, vzniklé odpady a materiály a části k jejich opětovnému vyuţití.  

Tato povinnost je však v praxi velmi sloţitě proveditelná, neboť kromě karoserie, 

popř. motoru (jako celku) se ostatní části dají jen velmi těţko evidovat. Dokonce 

i motoru se v případě nahrazení některých součástí dá jen velmi obtíţně zjistit 

číslo této součásti (čísla jsou nečitelná – často jsou smazána, zanesena apod.). 

Navíc evidence příjmu a výdeje kaţdé části autovraku bude znamenat velmi 

výrazné zvýšení administrativní zátěţe pro provozovatele. Nově zasílaná evidence 

nebude znamenat zvýšení byrokratické zátěţe pro dotčené ORP, neboť bude 

zaveden nový systém hlášení, který celý proces hlášení zjednoduší (bude veden 

elektronicky), čímţ ve výsledku pravděpodobně sníţí byrokratickou zátěţ. 

Novou povinností výrobců pneumatik bude na vlastní náklady zřídit místa 

zpětného odběru odpadních pneumatik tak, aby byla v kaţdé obci s rozšířenou 

působností. [6] 

3. PROVOZ AUTOVRAKOVIŠTĚ  

Autovrakoviště je dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k vyuţívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, které lze provozovat pouze na základě 

rozhodnutí krajského úřadu. Tímto rozhodnutím je udělen souhlas k provozování 

tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování 

zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad 

posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. 

Kolaudační souhlas, vydaný podle stavebního zákona pro stavby určené 

k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, 

kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení krajským úřadem. Podle nové 

vyhlášky o autovracích je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování 

zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem obec, na jejímţ 

území má být zařízení provozováno. 
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Obrázek č.1 Autovrakoviště 

3.1. Přehled odpadů vznikajících na autovrakovišti  

Odpady, které jsou následně uvedeny v tabulkách, můţeme rozdělit na odpady, 

které do zařízení vstupují, dále odpady vznikající z běţného provozu a odpady 

které ze zařízení vystupují. Všechny tyto odpady je provozovatel povinen zařadit 

v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a shromaţďovat odděleně 

podle druhu a kategorie. Na provozovatele se vztahují povinností původce odpadů 

dle § 16 zákona o odpadech.  

Tabulka č. 2 Odpady do zařízení vstupující 

katalogové číslo kategorie název 

16 01 04 N Autovraky 

16 01 06 
O Autovraky zbavené kapalin a jiných 

nebezpečných součástí 

 

Tabulka č. 3 Odpady, které vznikají demontáží autovraků – kategorie ostatní 

katalogové číslo kategorie název 

15 02 03 O 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy neuvedené pod č.150202 

16 01 03 O Pneumatiky 

16 01 06 O 
Autovraky zbavené kapalin a jiných 
nebezpečných součásti 

16 01 12 O Brzdové deštičky neuvedené pod č. 16 01 11 

16 01 15 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod č. 16 01 14 
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16 01 16 O Nádrţe na zkapalněný plyn 

16 01 17 O Ţelezné kovy 

16 01 18 O Neţelezné kovy 

16 01 19  O Plasty 

16 01 20  O Sklo 

16 01 22 O Součástky jinak blíţe neurčené (čalounění) 

16 01 99 O Odpady jinak blíţe neurčené 

16 08 01 O 
Upotřebené katalyzátory (kromě odpadu 
uvedeného pod č. 16 08 07) 

 

Tabulka č. 4 Odpady, které vznikají demontáží autovraků – kategorie nebezpečné 

katalogové číslo kategorie název 

13 02 05 N 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje  

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta 

13 07 03 N Jiná paliva (včetně směsi) 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 

13 02 04 N Chlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

14 06 01 N 
Odpadní chladící media z demontované 
klimatizace (např. HCFC, HFC) 

16 01 07 N Olejové filtry 

16 01 08 N Součástky obsahující rtuť 

16 01 09  N Součástky obsahující PCB 

16 01 10 N Výbušné součásti (např. airbegy) 

16 01 11 N Brzdové destičky obsahující azbest  

16 01 13 N Brzdové kapaliny 

16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 

16 01 21 N 
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 
01 07 aţ 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 

13 07 02 N Motorový benzín 

16 06 01 N Olověné akumulátory 

16 08 02 N 
Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné 
přechodné kovy nebo jejich sloučeniny 

 

Nebezpečné odpady jsou přechodně uloţeny na shromaţďovacím místě 

nebezpečných odpadů. Vypuštěné provozní kapaliny jsou ukládány do 

vyhrazených, případně certifikovaných nádob umístěných na podlahovém roštu 

s havarijním prostorem, pro zachycení případných havarijních úniků kapalin, na 

shromaţďovacím místě, včetně identifikačních listů nebezpečného odpadu (viz 
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obrázek č. 1). Obdobně jsou uloţeny další demontované součástí, které jsou 

nebezpečným odpadem – např. autobaterie, klimatizace, airbagy a další (viz 

obrázek č. 2 a č. 3).  

Další odpady jsou ukládány na shromaţďovací místo ostatních odpadů, kterým je 

ocelový kontejner jako shromaţdiště netříděného odpadu kategorie O. Odstrojené 

karoserie jsou uloţeny na ploše a připraveny k odvozu jako ţelezný šrot. 

Dále upotřebitelné a vyuţitelné části jsou po očištění ukládány v přechodném 

úloţišti k případnému dalšímu vyuţití. 

Odpad komunálního typu, vzniklý při běţném provozu zařízení je ukládán 

v kontejneru. Tyto odpady jsou zneškodňovány externími oprávněnými firmami 

v souladu s uzavřenou smlouvou. [7] 

3.2. Technologické řešení autovrakoviště  

Technické poţadavky na tato zařízení stanoví ministerstvo vyhláškou č. 352/2008 

Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.  

Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich 

přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny  

o plochou zajišťující, aby nedošlo k ohroţení ani ke znečištění povrchových 

nebo podzemních vod, 

o zařízením ke zjištění hmotnosti autovraku,  

o pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, 

zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromaţďovacími prostředky 

pro vznikající odpady, 

o zařízením umoţňujícím přemísťování jiţ nepojízdných autovraků. 

 Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako 

např. olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace). Při 

skladování autovraků nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny 

ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. 
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Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromaţďování 

odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému pouţití musí být zřetelně 

označena a musí umoţnit, aby v zařízení mohl být prováděn příjem a skladování 

autovraků, odčerpání provozních náplní, skladování částí vozidel, které lze 

opětovně pouţít a skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu 

zpracování.  

Místa k zpracování autovraků musí být vybavena nepropustnou plochou, 

zařízeními k jímání nebo čištění odpadních vod, skladovacími prostory pro 

jednotlivé demontované části autovraků a shromaţďovacími prostředky. [3] 

3.3. Technologický postup  

Přejímka autovraku (vyřazení dovezeného automobilu) probíhá na zpevněné 

nepropustné ploše. V kanceláři jsou provedeny související administrativní úkony. 

Následně je autovrak přemístěn do dílny na hydraulický zvedák, nad 

nepropustnou vanu, kde je zbaven všech provozních kapalin a je provedena 

demontáţ všech nebezpečných části (např. autobaterie, airbag apod.). Provozní 

kapaliny se vypouští ze všech systémů autovraku obvyklým způsobem a při 

vypouštění je nutné dosáhnout stavu, kdy kapalina jiţ neodkapává. Poté je moţno 

pokračovat v demontáţi dalších vyuţitelných součástí, případně zbavit vrak jiných 

částí (nádrţe, autoskel, plastů apod.), nebo je moţno uloţit autovrak na zpevněné 

ploše a tyto demontáţe provést později.  

Po demontáţí všech vyuţitelných částí, odstranění provozních náplní, demontáţí 

dalších dílů a po odstranění VIN, jsou tyto autovraky odstaveny na zpevněnou 

plochu. Takto upravené jsou odebírány oprávněnou osobou ke konečnému 

zpracování. [7]  

3.4. Sdruţení zpracovatelů autovraků 

V současné době je u nás více neţ 480 provozovatelů zařízení pro sběr, výkup 

a zpracování autovraků. Tito provozovatelé musí majiteli bezplatně vystavit doklad 

o ekologické likvidaci, který je potřeba doloţit k ţádosti o vyřazení z registru 

vozidel na příslušném úřadě.  
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Odebírání autovraků zdarma je sice motivující prvek pro občana, ale pro 

provozovatele představuje částku, bez které se bude muset obejít. Zákon 

o odpadech tak veškeré povinnosti přenáší právě na majitele autovrakovišť. Při 

současných cenách druhotných surovin je tento proces těţko samofinancovatelný. 

Čistý zisk z ekologicky zlikvidovaného vozidla není aţ tak závratný.  

Provozovatelé těchto zařízení, z důvodu lepší vyjednávací pozici při obhajobě 

svých argumentů proti současné legislativě zaloţili Sdruţení zpracovatelů 

autovraků.  

Strategické cíle sdruţení jsou:  

o odstranění rozkolu mezi obchodním zákoníkem a zákonem o odpadech 

(včetně příslušné vyhlášky), 

o jednotný výklad zákonných podmínek pro udílení povolení krajskými úřady, 

o ukotvení účinných nástrojů pro postihování nelegálních zpracovatelů 

autovraků (fyzických i právnických osob), 

o zavedení recyklačního poplatku za ekologickou likvidaci vozidel (včetně 

vozidel kompletních), 

o ukotvení výrazných sankcí pro majitele automobilů za likvidaci těchto vozů 

jinde neţ u autorizovaného zpracovatele s potřebným povolením, 

o zakotvení průkazné dokladové identifikace/specifikace osoby, která je 

oprávněna předat vozidlo k likvidaci zpracovateli včetně zakotvení nástrojů 

umoţňujících operativní kontrolu této oprávněnosti ze strany zpracovatele 

autovraků. [18] 

3.5. Současný stav  

Velkým zklamáním pro odvětví ekologické likvidace autovraků se stal čerstvě 

schválený zákon č. 383/2008 Sb., který kromě jiného novelizuje i zákon č. 56/2001 

Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Tento nově stanovuje, ţe 

pro trvalé odhlášení vozidla z registru - vyjma např. potvrzení o ekologické 

likvidaci od autorizovaného zařízení - postačí doloţení jiného způsobu vyuţití 

vozidla. Tento paragraf neříká nic jiného, neţ ţe od 1. ledna 2009 je moţné 
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odhlásit vozidlo na základě čehokoliv – třeba na základě fotografie, ţe původní 

vozidlo bylo přestavěno na zahradní gril – a odbor dopravy ORP toto trvalé 

odhlášení provede.  Není to nic jiného, neţ obdoba čestného prohlášení, které jiţ 

na území ČR fungovalo, respektive nefungovalo. To ţe se následně do zařízení 

určených ke sběru a zpracování autovraků jiţ nedostane ani 1% odhlašovaných 

autovraků, je nasnadě. 

Následkem posledně zmiňovaného zákona tedy bude, ţe lidé budou své 

autovraky podomně rozebírat, aby z nich vytěţili vše hodnotné, a odpadů se zbaví 

nejlevnější cestou. Sběrny druhotných surovin budou plné kovových dílů 

z autovraků, louky a lesy budou plné autosedaček, vypuštěných olejů 

a přístrojových desek. 

Předjímat na tomto místě reakci zpracovatelů oprávněných k provádění ekologické 

likvidace, kteří pro získání oprávnění museli zainvestovat svoje provozovny 

v řádech statisíců a milionů korun a nyní jim aktuálně hrozí, ţe se do nákladně 

vybudovaného provozu nedostane v krajním případě ani jeden autovrak, není aţ 

tak sloţité.  Stát totiţ na jednu stranu stanovuje velmi přísné poţadavky na proces 

ekologické likvidace (od investic do zařízení, přes vlastní technologický proces 

likvidace v souladu s principem ochrany ţivotního prostředí aţ po sloţitou 

a nákladnou evidenci) a na druhou stranu zcela legalizuje moţnost, jak se 

systému sběru a zpracování autovraků vyhnout, a tedy dává na vědomí 

zbytečnost existence zpracovatelských zařízení pro ekologickou likvidaci. 

V podmínkách vlivu evropských norem a českého předsednictví EU, kdy je dle 

směrnice 2000/53/ES právě úkolem státu zajistit, aby systém sběru a zpracování 

autovraků fungoval a aby v něm končila všechna vozidla s ukončenou ţivotností, 

se jeví současný stav jako zcela v rozporu s evropskými normami a zároveň 

v rozporu se zdravým rozumem. Nutit soukromé subjekty, které plní státu sluţbu 

(naplňují poţadované kvóty vyuţitelnosti materiálů a dílů z autovraků), aby 

investovaly obrovské sumy a k tomu jim vědomě upírat schopnost financovat se a 

smysl pro existenci, je neudrţitelný nesmysl. V tuto chvíli, kdy hrozí zpomalení 

přísunu autovraků do systému snad ani nemá smysl uvádět opětovně, ţe za tuto 

objednanou sluţbu stát zpracovatelům neplatí ani korunu.  
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Jsem přesvědčená, ţe je jen otázkou času, kdy se nastavený systém zhroutí. 

Trvalo několik let, neţ se majitelé naučili odevzdat své nepojízdné vozidla 

oprávněné osobě, je za tím spousta práce příslušných úředníků a nemalé finanční 

prostředky provozovatelů. To všechno se mi zdá po schválení novely zákona jako 

zbytečné.   

Vybíraný ekologický poplatek od 1. ledna 2009 by měl být „příspěvkem na 

ekologickou likvidaci autovraků“. Pořád ale není jasné, jak se budou vybrané 

poplatky dostávat zpět do systému ekologické likvidace autovraků, kdyţ normou 

není vůbec určeno jejich pouţití, a zároveň kdo bude garantem toho, ţe se 

vybrané částky skutečně do systému sběru a zpracování autovraků zpátky 

dostanou, aby jej příznivě ovlivnily. [15] 

3.5.1. Vyřazení vozidla 

K vyřazení vozidla z registru motorových vozidel dle platné legislativy je nutné 

předloţit kromě jiného potvrzení o ekologické likvidaci. Od 1. ledna 2009 je moţné 

tento doklad nahradit čestným prohlášením o jiném způsobu vyuţití vozidla. Tato 

moţnost dala bohuţel zelenou podomnímu rozebírání vraků a různým 

protizákonným praktikám. Od 1. ledna 2009 jsou tedy všechny cesty vedoucí k 

vyřazení více či méně legálně zbytečné, neboť toto ustanovení dává volné 

dispoziční právo vlastníkovi vozidla nakládat s vozidlem - v rozporu se současným 

zněním zákona o odpadech č. 185/2000 Sb., i evropskou směrnicí č. 53/2000/ES. 

Nově zaváděný Informační systém (vyhláška č. 352/2008 Sb.,) by měl dokázat 

odhalit oba z těchto nezákonných či protizákonných přístupů k vyřazení vozidel, 

nicméně faktický postih dotčených subjektů je vţdy v rukou lidí, na nichţ je 

závislé, jak se ke zjištění postaví. [11] 

4. AUTOVRAKY A OBEC 

Češi svá nepojízdná auta často nechávají jen tak stát na ulici. Ekologicky své vozy 

nechá zlikvidovat jen malá část majitelů. Podle odhadů stojí na českých ulicích asi 

300 tisíc anonymních vraků, které je nutno zlikvidovat. Mohou představovat 

nebezpečí úrazu pro hrající si děti, ohroţovat ţivotní prostředí a taky ruší vzhled 
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veřejných prostranství a zabírají místa na parkování. O vraky se pak musí postarat 

města. Přimět majitele, aby se postaral o svůj odstavený vůz, však není snadné. 

Problematická jsou především sídliště, ve kterých se kvůli anonymitě vrakům 

poměrně daří.  

 

Obrázek č.2 Autovrak 

4.1. Pravomoci měst a obcí 

Řada obcí se musí zabývat problémy s vraky, které nezodpovědní řidiči odstaví 

na místních komunikacích nebo jinde v katastru obce. V praxi ale panují dohady 

o tom, jak má obec postupovat, zda jí vrak připadne jako věc nalezená či opuštěná 

podle občanského zákoníku nebo zda má postupovat podle zákona o pozemních 

komunikacích, případně podle zákona o odpadech. Autovrakem je v reţimu 

zákona o odpadech v podstatě kaţdé motorové vozidlo, bez ohledu na jeho 

technický stav, kterého se majitel zbavil nebo chce zbavit. [14] 

4.1.1. Přestupky 

V případě vraku opuštěného na území obce je zřejmé, ţe jeho majitel své 

povinnosti nesplnil, ani je nelze zpětně vymoci. Osobu, která vrak odstavila na 

území obce (vyjma dálnice, silnice a místní komunikace), však lze v případě jejího 

odhalení sankcionovat za přestupek neoprávněného záboru veřejného 

prostranství a to dle § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
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ve znění pozdějších předpisů. Pokutu lze uloţit aţ do výše 50 tis. Kč. Osoba, která 

na území obce odstavila vrak, se zároveň dopouští přestupku podle § 69 odst. 1 

zákona o odpadech, neboť se zbavila autovraku, nebo umístila vozidlo vyřazené 

z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem. Pokutu lze uloţit aţ do výše 20 tis. 

Kč. Lze uvaţovat o tom, ţe přestupek dle zákona o odpadech je k přestupku 

neoprávněného záboru v poměru speciality, tzn., ţe obec by měla postihovat 

v prvé řadě přestupek podle zákona o odpadech.  

Pokud jde o vrak odstavený na dálnici, silnici nebo místní komunikaci, postupuje 

se podle zákona o pozemních komunikacích. Další nakládání s vrakem 

(nepostará-li se o něj jeho vlastník) je úkolem vlastníka silnice, dálnice nebo místní 

komunikace.  Likvidace vraku by měla ale rovněţ probíhat podle zákona 

o odpadech, tzn. formou předání vraku provozovateli zařízení. Náklady likvidace 

můţe obec vymáhat po vlastníkovi vraku, podaří-li se jej odhalit.  

Ať uţ je vrak nalezen kdekoliv, vţdy je vhodné zdokumentovat jeho stav 

(fotograficky, protokolárně), stejně jako všechny úkony, které obec s vrakem 

provede – zjišťování vlastníka, zveřejňování výzev, předání vraku provozovateli 

zařízení atd. A to nejen pro případ sporu s náhle se „objeveným“ majitelem 

zlikvidovaného vraku, ale i pro případ kontroly České inspekce ţivotního prostředí, 

týkající se nakládání obce s odpady. [7] 

4.2. Kontrolní činnost  

Dle zákona o odpadech můţou provoz autovrakoviště kontrolovat krajské úřady, 

obecní úřady s rozšířenou působností a inspekce. Pravomoci jednotlivých 

kontrolních orgánů, povinnosti provozovatelů, správní delikty a sankce stanoví 

zákon o odpadech. Obec, na jejímţ území se zařízení nachází, nemá dle zákona 

oprávnění porušení povinností sankcionovat. Ve většině případů tato zjištění končí 

jako podnět k prošetření pro inspekci. Například v Kopřivnici bylo opakovaně 

zjištěno porušování zákona o odpadech u podnikatele, který provozoval 

autovrakoviště bez potřebných souhlasů. Inspekcí mu byly následně uloţeny 

pokuty. V současné době je jiţ tento provoz legalizován. Většina nedostatků je 
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argumentována tím, ţe se jedná o prodej automobilů, náhradních dílů, autobazar 

a podobně.  

Zjištěné nedostatky :  

o nezajištění povrchu ploch, na kterých jsou vozidla, části vozidel umístěna 

(zpravidla štěrkové podloţí), 

o nevhodné skladování demontovaných agregátů (motor, převodovka) 

a vypuštěných provozních kapalin, 

o argumentace, ţe velká část odstavených vozidel má ještě technické 

průkazy (SPZ jsou v depozitu) a jsou určena po opravách ke 

znovuzprovoznění na pozemní komunikace, 

o argumentace, ţe skladované náhradní díly pocházejí výhradně z vozidel 

jiţ odhlášených z evidence,  

o scházející dokumentace k  nakládání s odpady  (evidence, souhlasy dle 

§ 14 odst. 1, § 16 odst. 3, případně § 18 zákona o odpadech. 

Nelegálnímu provozování autovrakoviště nahrává fakt, ţe je moţné uloţit 

registrační značky do depozitu na neomezeně dlouhou dobu. Majitel své vozidlo 

takovémuto zařízení prodá, ale neprovede změny v registru na odboru dopravy. 

Tato vozidla jsou dál vedena jako by byla v provozu a provozovatel kontrolním 

orgánům tvrdí, ţe vozidlo je v evidenci do doby jeho zprovoznění. Od začátku roku 

2009 probíhá postupné vymáhání neplatičů povinného ručení, coţ by mělo tuto 

situaci vylepšit. Kaţdoročně provede Česká inspekce ţivotního prostředí Ostrava 

v Moravskoslezském kraji 10-15 kontrol těchto zařízení, z toho asi s 20-ti % je 

zahájeno správní řízení o pokutě. [13] 

4.3. Autovraky v Kopřivnici 

Jedním z měst, které se do boje s neukázněnými majiteli pustilo, je Kopřivnice. 

Město má uzavřenou smlouvu s Autovrakovištěm Ţenklava, která mu umoţňuje 

nalezená opuštěné vozidla v tomto areálu parkovat do doby nalezení majitele a 

následně jeho ekologickou likvidaci. Systém odstraňování autovraků funguje ve 

městě jiţ čtvrtým rokem. Přehled evidovaných autovraků je v následující tabulce: 
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Tabulka č. 5 Přehled evidovaných a zneškodněných autovraků 

 2006 2007 2008 

počet nahlášených opuštěných vozidel 52 39 38 

    

z toho:    

odstraněno majitelem  42 30 14 

odstraněno městem - bez úhrady nákladů  4 6 7 

odstraněno městem - úhrada nákladů  4 1 0 

    

k 31. 12. 2008 nevyřešeno 2 2 17 

 

Začátkem roku 2009 byl zaznamenán enormní nárůst nahlášených opuštěných 

vozidel. Za měsíce leden a únor jich bylo celkem 19 a lze předpokládat, ţe stejné 

mnoţství představují vozidla, která oznámená nebyla. [12] 

4.3.1. Odstraňování autovraků dle zákona 

Odstraňování autovraků z ulic a parkovišť města zajišťuje odbor ţivotního 

prostředí ve spolupráci s městskou policií od roku 2006 a to v souladu s § 37 

zákona o odpadech.  

Odbor ţivotního prostředí přijímá od městské policie nebo občanů hlášení 

o opuštěných autovracích. V případě, ţe vozidlo má registrační značky, je prvním 

krokem zjištění majitele. V opačném případě se vozidlo odtáhne na vyhrazené 

parkoviště, kde se zjišťuje VIN a následně majitel.  

Výzva k odstranění vozidla z veřejných komunikací se vyvěšuje na úřední desce 

města, umístí se na opuštěné vozidlo a rovněţ se zasílá majiteli. Podle zákona 

o odpadech má město právo toto vozidlo hned odtáhnout na vyhrazené 

parkoviště. Vzhledem ke skutečnosti, ţe majitelé ve většině případů zareagují, 

nechává se vozidlo s výzvou ještě minimálně 1 měsíc na místě. V případě, ţe na 

výzvu majitel nereaguje, je vozidlo odtaţeno na vyhrazené parkoviště, kde jsou 

náklady na parkovné 119 Kč denně. Tady vozidlo stojí po dobu dvou měsíců. Po 

marném uplynutí této lhůty se stává autovrakem a je na náklady města předáno 

k ekologické likvidaci.  

Dle zkušeností získaných za poslední tři roky, má 50 % takových vozidel ve 

skutečnosti jiného majitele, neţ je uvedeno v registru motorových vozidel.  Jsou to 
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většinou vozidla prodaná takzvaně „na ulici“. Tito prodejci si však zřejmě 

neuvědomují, ţe pokud neprovedou na odboru dopravy převod auta na nového 

majitele, jsou to pořád oni, po kom bude následně vyţadováno odstranění 

autovraku a úhrada nákladů spojených s jeho odstraněním. Tyto náklady se 

mohou vyšplhat aţ do výšky 10.000 Kč. V případě nezaplacení nákladů je částka 

vymáhána exekučním řízením. Celkově lze říci, ţe kaţdým rokem je úspěšně 

odstraněno cca 75 % vozidel, které jsou odboru ţivotního prostředí nahlášeny jako 

opuštěné nebo odstraněné v rozporu se zákonem o odpadech. Odstranění 

zbývajících vraků komplikují nevyjasněná vlastnická práva k vozidlům, 

nedostiţitelnost vlastníka nebo nezjištění jeho pobytu. I přesto lze konstatovat, ţe 

Kopřivnice patří k několika městům, které tuto problematiku úspěšně řeší. Postup 

odboru ţivotního prostředí při odstraňování vraků je znázorněn v příloze č. 1. 

4.4. Odstraňování autovraků v rámci akcí města 

Významným podnětem pro odstraňování autovraků bez nutnosti vyuţití finančních 

prostředků z rozpočtu města je kaţdoroční organizace Dnů bez autovraků, v rámci 

kterých je vlastníkům umoţněno vozidla odstranit včetně jejich odtahů bezplatně 

(viz příloha č. 2). Celá akce se organizuje ve spolupráci s autovrakovištěm jiţ 

čtvrtým rokem a stále se setkává se zájmem občanů.  

Tabulka č. 6 Přehled autovraků odstraněných v rámci akcí pořádaných městem 

 2005 2006 2007 2008 

počet nahlášených vozidel  6 22 32 44 

z toho: počet odtahů zdarma  3 9 20 27 

 

4.5. Dotazníkové šetření  

Zbavit se nepojízdného vozidla v souladu s právními předpisy můţe v současné 

době jeho majitel pouze předáním oprávněné osobě, tj. odevzdat jej k ekologické 

likvidaci na autovrakoviště provozované dle § 14 zákona o odpadech. Bohuţel, ne 

vţdy se tak děje. Vozidla jsou rozebíraná na náhradní díly, prodávána bez 

provedení změny v registru nebo skončí na odlehlých místech. Ne vţdy je za tímto 

konáním nezájem majitele a jeho úmysl vyhnout se úřadům. Mnohdy jde 
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o neznalost zákonů, moţností, práv a povinností. Jak jsou se znalostí v této 

problematice na tom majitelé vozidel, jsem zjišťovala formou dotazníku. Ankety se 

zúčastnilo 154 lidí, z toho 101 můţu a 53 ţen. Celkem odpovídali na 5 otázek. 

Celé znění ankety je v příloze č. 3. Výsledky ankety v příloze č. 4. 

První otázka zněla, zda se dotázaný zbavil někdy autovraku a jakým způsobem. 

Z oslovených 154 lidí odpovědělo 58, ţe dosud tuto otázku neřešili. Z 96 

nepojízdných vozidel jich na vrakovišti skončilo 36, coţ představuje cca 20%. 

Jestli se na tento podíl podíváme z celorepublikových hlediska, tak počet vozidel, 

které nejsou ekologicky likvidovány je hrozivý. Rovněţ počet prodaných (30) nebo 

rozebraných vraků (14) představuje ekologickou hrozbu. 16 vraků jejich majitelé 

pořád mají. Odpovědi jsou shrnuty v grafu č.2. 

Graf č.2 

 

 

Druhou otázkou jsem zjišťovala, zda si občané myslí, ţe jsou opatření vůči 

majitelům opuštěných vozidel dostatečná. 88 dotázaných odpovědělo, ţe je to 

nezajímá, co bohuţel svědčí o lhostejnosti. 32 dotázaných si myslí, ţe opatření 

jsou dostatečná a to hlavně z důvodu moţnosti vymáhání pojistného od ledna 

2009. Většina z těch, co odpovídali na otázky, jsou občané Kopřivnice, kde 

radnice proti majitelům opuštěných vozidel uplatňuje sankce. I vzhledem k této 

skutečnosti mohou být údaje o spokojenosti vyšší neţ v jiných městech. 18 

dotázaných si myslí, ţe opatření jsou nedostatečná a 16 bohuţel neví, jaká jsou 

opatření. Odpovědi jsou shrnuty v grafu č. 3. 
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Graf č. 3 

 
 

Odpověď na třetí otázku vyzněla jednoznačně. Ze 152 dotázaných by 100 uvítalo 

moţnost výkupu. Zbavit se svých nepojízdných vozidel za úplatu mají moţnost 

obyvatelé více státu Evropské unie. Vzhledem k tomu, ţe většina vozidel 

předávaných k likvidaci má určitou hodnotu, měli by se nad touto moţností tvůrci 

zákonů zamyslet.  V dnešní době opravdu fungují peníze jako motivační prvek. 

Autovrakoviště není v kaţdém městě, takţe lepší dostupnost sběrných míst, jak 

odpovědělo 14 dotázaných, by bylo také motivační řešení. Přísnější sankce by 

uvítali 2 dotázaní a 10 nemotivuje k předání vraku oprávněné osobě nic. Mezi 

jinými odpověďmi se objevila především motivace ekologická – vztah k přírodě, 

černé svědomí a ohleduplnost. Odpovědi jsou shrnuty v grafu č. 4. 

 

     Graf č. 4 
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V odpovědích na čtvrtou otázku, zda počet opuštěných vozidel roste nebo klesá je 

opět vidět nezájem občanů o stav okolí. 90 dotázaných ze 152 odpovědělo 

„nevím“. 29% si myslí, ţe počet těchto vozidel roste. V lednu 2009 byl 

zaznamenán enormní nárůst opuštěných vozidel, a to hlavně z důvodu zavedení 

poplatků při jejich prodeji. Tyto neprodejná vozidla jejich majitelé z různého důvodu 

raději nechají na parkovišti, neţ by je předali k ekologické likvidaci. Toto jednání 

pramení z nevědomosti o moţnosti jejich bezplatného předání na vrakoviště. 20 

dotázaných si myslí, ţe počet vraků v ulicích klesá. Odpovědi jsou shrnuty v grafu 

č. 5. 

Graf č. 5 

 

 

Pátá anketní otázka zněla: „Co navrhujete pro zlepšení situace v oblasti nakládání 

s autovraky?“ Přibliţně polovina dotázaných neuvedla nic. Ve zbývajících 

odpovědích převládá finanční motivace v různých formách – výkup vozidel, sleva 

při koupi nového auta, odtah nepojízdného vozidla zdarma. Asi ve 20 % 

odpovědích se objevil poţadavek přísnějších postihů a také změna legislativy. Pro 

zajímavost uvádím některé návrhy: 

 Zvýšení výkupní ceny autovraků, více vrakovišť, lepší propagace moţností 

likvidace autovraků, důsledná kontrola a případné sankce za vlastnictví 

autovraků. 

 Nenechat si dělat z naší země smetiště Evropy a vrátit se k omezenému 
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stáří dováţených aut. 

 Zvyšování ekologického povědomí občanů, finanční motivace - výkup, tvrdé 

postihy. 

 Opuštění, odloţení na obecním pozemku řešit jako dosud – označení - 

oznámení vlastníkovi, deponování - sešrotování a pokuta. Auta na 

soukromém pozemku neřešit. Akce z konce roku 2008 nepřidává důvěru 

občana ve svoji vládu - parlament. Pokud je auto pojízdné uvolnit bariéry 

vývozu do zemí, kde je jakýkoliv automobil luxusem. 

 Vykupovat autovraky, pokud si majitel chce pořídit nový vůz.  

 Sjednocení legislativních nástrojů v boji s autovraky.  

 Povinnost zrušit auta starší 15 let bez ohledu na stav vozidla. 

 Více kontrolovat vozidla na silnicích ze strany Policie ČR, více sledovat 

a postihovat neplatiče povinného ručení, ze strany státu zavést podporu na 

obnovu vozového parku – např. dotace na pořízení nového vozidla s emisní 

zátěţí CO2 méně neţ 120g/km při současné likvidaci starého vozu (vraku). 

 Vybudováni pracoviště pro demontáţ a třídění materiálů pro další recyklaci. 

 V naší společnosti zaberou pouze vyšší sankce či finanční motivace. 

 Zřídit dílny na rozebírání autovraků pro občany, aby si mohli některé díly 

ponechat a dostat potvrzení o likvidaci. 
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5. ZÁVĚR  

Z pohledu delších časových horizontů se v současnosti pro modernizaci přístupů 

k ochraně ţivotního prostředí a tedy i k nakládání s odpady včetně autovraků 

a dalších komodit, otevírá nová cesta. Vychází z nutnosti zásadního přehodnocení 

dosud všeobjímající filosofie „odpad je všechno, co nepotřebuji“. Bez ohledu na to, 

ţe stejný materiál je pro jiný subjekt ţádanou surovinou a tedy zboţím svého 

druhu. Aktuální, i kdyţ konfliktní evropské iniciativy (ale i české) vyţadují seriózní 

přehodnocení stávající „zeleně ochranářské“ doktríny a její nahrazení učením 

„ochranářsko-inţenýrským“. Výsledné řešení by mělo mimo jiné ovlivnit legislativní 

legalizaci kategorie druhotné materiály a suroviny a jejich vyjmutí z odpadových 

reţimů. Přitom nejde jen o slovní a filozofické souboje, ale o obrovské úspory 

zbytečných prací na všech úrovních, které se odpady musí zabývat. A moţná, ţe 

i autovraky resp. automobily jako součást řešení ţivotního cyklu výrobků najdou ve 

zvaţovaném systémovém řešení svojí novou polohu.  

Její součástí by se v předstihu mohlo stát i opuštění převáţně obchodně-

účelového označování dovozu ojetých vozidel za přeměnu České republiky na 

„evropský autohřbitov“. Z pozice prodejců nových vozů jde o ryze účelový, ale 

pochopitelný postoj. Bezpečnostní problematiku tohoto dovozu mají ale hlídat jiné 

nástroje. Navíc se začala zlepšovat věková a technická struktura dováţených 

vozidel. Sociální rozměr dovozu ojetin pro méně majetné vrstvy obyvatel je 

zastíraný, ale zřejmý. A pro další vývoj je nutné také uznat další dosud odmítanou 

stránku věci – dováţí se budoucí práce pro zpracovatele autovraků (autoservisy 

nevyjímaje) a dováţí se materiál. Při sto šedesáti tisíci ojetinách jde o potenciál 

zhruba jednoho sta tisíc tun kovového šrotu. Nehledě na to, ţe zajišťování celé 

agendy vyřazování opotřebených vozidel z provozu se můţe stát součástí 

vedlejších sluţeb prodejců vozidel a bude tak moţno rozšířit podnikatelský prostor 

i pro další subjekty. 

Závěrem lze konstatovat, ţe dobudování spolehlivě fungujícího systému pro 

nakládání s vyřazovanými vozidly – autovraky bude stát ještě mnoho úsilí všechny 

zainteresované subjekty. Mimo jiné i při hledání výstiţnější terminologie. Klíč 
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k řešení je v legislativě, která dostává k dispozici nejen nové nástroje, ale pokud 

o ně bude stát i poznatky a zkušenosti podnikatelské sféry. Dotčeným subjektům 

v dané oblasti, to znamená trojúhelníku: legislativci – výrobci, dovozci a prodejci 

vozidel – sběrači a zpracovatelé autovraků, lze jen doporučit, aby se začali 

vzájemně více chápat a chovat jako partneři, neţ jako soupeři. [8] 
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