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Výzva č. 15/2021_Příloha č. 4 

 

Seznam porušení platné legislativy u provozovatelů zařízení 

ke sběru/zpracování odpadů 

 

a. Vozidla s ukončenou životností (dále jen „autovraky“), ke kterým bylo vystaveno Potvrzení 

o  převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, jsou zjištěny mimo povolené zařízení (např. 

zastaveny nebo zjištěny Policií ČR na silnicích nebo jsou zjištěny při kontrolách nelegálních 

zařízení). V těchto případech ČIŽP konstatuje tato pochybení: porušení provozního řádu zařízení 

(tj. porušení § 106 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen 

„zákon o VUŽ“) nebo nezabezpečení odpadů před jejich odcizením [(tj. porušení § 13 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)]. 

 
b. Předání autovraku neoprávněné osobě (zjišťováno neoprávněné předávání autovraků podnikajícím 

subjektům i fyzickým osobám), někdy souvisí se špatným zařazením odpadu pod kategorii č. 16 01 

17 Železné kovy, včetně předávání autovraků jako „souborů náhradních dílů“ (tj. porušení § 109 

odst. 2 písm. a) nebo § 108 odst. 1 písm. j) zákona o VUŽ, v případě neoprávněného předání 

vozidla s ukončenou životností ze zařízení ke sběru. 

 
c. Nezabezpečení odpadů před jejich únikem (např. zjištěny motory a hromada zaolejovaných 

autodílů na rostlém terénu nebo autovrak zjištěný mimo povolené zařízení, ze kterého unikají 

kapaliny a oleje). Zde se jedná o porušení § 13 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech.  

 

d. Soustřeďování/skladování autovraků, případně odpadů vzniklých demontáží autovraků (závažnější 

u nebezpečných odpadů) mimo povolené zařízení nebo na místech mimo schválená místa 

v provozním řádu, někdy souvisí s výrazným překračováním kapacity. Např. z důvodu nedostatečné 

plochy v zařízení používají jiné pozemky, než které mají povolené v provozním řádu zařízení (někdy 

se jedná i o pozemky v jiných obcích, které nesousedí se schváleným zařízením). V těchto 

případech je konstatováno buď porušení provozního řádu zařízení, nebo nakládání s odpady 

v místech k tomu neurčených. Jedná se o porušení § 106 odst. 3 zákona o VUŽ (nelegální nakládání 

s vozidly s ukončenou životností) nebo § 13 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech (nelegální 

nakládání s odpady, které vznikly demontáží vozidel).  

 

e. Nesoučinnost při kontrole – neumožnění kontroly, případně nedoložení požadovaných 

dokladů/informací – porušení § 15 odst. 1 písm. a) nebo b) kontrolního řádu.  

 


