
Jak se legálně zbavit autovraku 

 

Tímto článkem chceme majitelům motorových vozidel připomenout, jak se zbavit autovraku 
v souladu se zákonem o odpadech. 

Kdy se motorové vozidlo stane vrakem ? 
Platná legislativa poskytuje dvojí definici. První vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a uvádí, že: "Vrakem je každé 
silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní 
poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu". Druhou 
definici nalezneme v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
kde se uvádí, že: "Autovrakem se pro účely tohoto zákona rozumí každé úplné nebo neúplné 
motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních 
komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem podle tohoto 
zákona". 

Jak se autovraku zbavit ? 

Zákon o odpadech připouští jen jedinou možnost, a tou je předat autovrak pouze osobám, 
které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 
autovraků. 

Na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod je v současné době 5 zařízení ke sběru, 
výkupu a zpracování autovraků. 

Všechna zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků povolená v Kraji Vysočina lze nalézt 
na internetových stránkách https://krz.kr-
vysocina.cz/Main/Mapa                                                                                                                      
                   

  

Umístění Provozovatel telefon 

Česká Bělá 

Česká Bělá 310 

Pavel Haubert 

Česká Bělá 93 

731 459 696 

Golčův Jeníkov 

Obora 796 

Nohejl František 

V Zahradách 752, Golčův Jeníkov 

569 442 426 

602 364 512 

Havlíčkův Brod 

U Borové 3605 

Hřebřina Jiří 

Sázavská 297, Havlíčkův Brod 

569 426 645 

728 960 518 

Havlíčkův Brod 

Ledečská ul. 

Recycling - kovové odpady a.s. 

Herrmannova 561, Havlíčkův Brod 

720 977 136 

602 364 421 

 

Štoky 

Štoky 392 

ŠUTA - META s.r.o 

Finská 582/1, 101 00 Praha 10 

569 459 598 

777 293 736 

  

https://krz.kr-vysocina.cz/Main/Mapa
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Upozorňujeme, že občan nemůže autovrak rozebírat sám, jak se často děje. Karoserie a 
motor jsou pak většinou odvezeny k výkupu jako šrot a ostatní nekovové součásti (oleje, 
kapaliny, kabely, sedačky, nárazníky, autoskla, autobaterie aj.) jsou vyhazovány do 
popelnice, odváženy do sběrného dvora  či pokoutně odkládány. Z takto rozebíraného vraku 
téměř vždy vytékají převodové, mazací a brzdové kapaliny, které kontaminují plochu, na 
které je vrak umístěn. Výše popsanou činností se občan dopouští přestupku podle zákona o 
odpadech (zbavuje se autovraku v rozporu se zákonem o odpadech), za což mu lze uložit 
pokutu až do výše 20 000 Kč. 

Co s autovrakem umístěným na volném prostranství ? 
Pokud je vrak umístěn na pozemní komunikaci, vyzve vlastníka vraku (pokud se jej podaří 
zjistit) vlastník komunikace k odstranění ve lhůtě do dvou měsíců od doručení výzvy. 
Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku. 
Pokud je vrak umístěn na veřejné zeleni či mimo pozemní komunikaci a poškozuje či 
ohrožuje životní prostředí a narušuje estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny, přemístí 
obecní úřad autovrak na vybrané parkoviště na náklady vlastníka. Po 2 měsících je autovrak 
předán do zařízení k nakládání s autovraky a náklady s tím spojené hradí poslední vlastník 
vozidla. Občan, který umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem o 
odpadech (tzn. na místo, kde poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí  a narušuje estetický 
vzhled obce či přírody nebo krajiny), se dopouští přestupku podle zákona o odpadech a lze 
mu uložit pokutu až do výše 20.000 Kč. 

Co tedy konkrétně udělat, když vidím, že někdo odstavil autovrak nebo jej rozebírá? 
Pokud tuto činnost neschvalujete, neprodleně to ohlaste: 

·      Městské policii Havlíčkův Brod, Žižkova 34, tel.: 156, 569 497 161, 569 428 239, e-
mail: mp@muhb.cz, 

·      odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 
pracoviště V Rámech 1881, tel.: 569 497 201, 569 497 204, e-mail: ozp@muhb.cz 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Zodpovídá: Beno Trávníček, DiS. 
Vytvořeno / změněno: 10.4.2008 / 22.2.2019 
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