Autovrak aneb „KAM S NÍM“?
Prozaickou otázkou „Kam s ním?“ se zabýval již Jan Neruda. V jeho případě šlo ale o slamník,
resp. starou slámu ze slamníku – věc čistě přírodní a z dnešního pohledu biologický odpad
vhodný např. ke kompostování. Co ale s takovým vozidlem, které už dosloužilo?
Pouze oprávněným osobám
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které
jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků (oprávněná osoba).
Jejich aktuální přehled získáte na stránkách Ministerstva životního prostředí:
https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight.
POZOR! Za předání autovraku
neoprávněné
osobě
(např.
provozovateli sběrných surovin,
který není oprávněn přijímat
autovraky) nebo za jiné nakládání s
autovrakem v rozporu se zákonem
o odpadech, hrozí fyzické osobě
pokuta až 20.000 Kč.
Ilustrační foto: Česká inspekce životního
prostředí

Právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání hrozí za převzetí
autovraku, k jehož převzetí není oprávněna, sankce až do 10 mil. Kč., v případě
odstranění vozidla v rozporu se zákonem o odpadech až 50 mil. Kč.
Potvrzení o převzetí autovraku
Chcete-li vozidlo trvale vyřadit z registru, potřebujete potvrzení o ekologické likvidaci,
tj. o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
(https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potvrzeni_o_prevzeti_autovraku/$FILE
/OODP-potvrzeni_o_prevzeti_autovraku.bmp ).
Provozovatel zařízení je povinen převzít vybrané autovraky bezúplatně, pokud
obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle.
Podstatnou částí autovraku je myšlena karosérie autovraku vybavená identifikačním
číslem vozidla, včetně dveří, blatníků a kapot, hnací a převodový mechanismus s
příslušenstvím, nápravy s koly, motor vybavený identifikačním číslem, pokud bylo
uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, elektroinstalace, včetně ovládacích a
bezpečnostních prvků, řídící jednotky a dalších přístrojů, katalyzátor dle homologace.
Provozovatel Vám (bezúplatně) vystaví potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána
alespoň karosérie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN a motor s
označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.
Do 10 pracovních dní je třeba předání vozidla k ekologické likvidaci oznámit
registračnímu úřadu. Registrační úřad si ověří odevzdání autovraku oprávněné osobě

prostřednictvím informačního systému ke sledování toků vybraných autovraků.
Součástí údajů evidovaných v informačním systému je i fotodokumentace autovraku.
Umístění vozidla před jeho předáním oprávněné osobě
Vlastník vozidla je před jeho předáním oprávněné osobě povinen umístit vozidlo na
místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled
obce či přírody nebo krajiny. Za porušení tohoto ustanovení hrozí fyzické osobě
pokuta až 20.000 Kč.
Vozidlo umístěné v rozporu s výše uvedeným pravidlem přemístí obecní úřad
bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění
opuštěného vozidla zveřejní na své úřední desce a písemně informuje vlastníka vozidla
o jeho umístění, pokud je ho možné identifikovat.
Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty
2 měsíců nebo jeho vlastníka není možné identifikovat, naloží obecní úřad s vozidlem
jako s autovrakem a předá ho oprávněné osobě k likvidaci. Náklady spojené s tímto
postupem je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v
registru motorových vozidel.
Je také zakázáno odstavovat vrak (silniční vozidlo, které je pro závady v technickém
stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a
obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla) na pozemní komunikaci.
Provozovatel vraku je povinen na návrh vlastníka pozemní komunikace odstranit vrak
do dvou měsíců. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní
komunikace na náklady provozovatele vraku.
Státní příspěvek při vyřazení autovraku
Při splnění podmínek stanovených v § 37d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, máte možnost požádat o státní příspěvek ve výši 30.000
nebo 60.000 Kč.
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