Nakládání s autovraky
Informace pro provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků.
A)

Nová vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
(účinnost od 1.11.2008)

Dnem 1.listopadu 2008 nabyla účinnosti nová „Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a
evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním
systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)“.
Tato vyhláška zapracovala předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje:
-

obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování
autovraků,
technické požadavky na nakládání s autovraky,
podmínky pro skladování autovraků,
náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,
způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování
odpadů,
informační systém sledování toků vybraných autovraků,
rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,
způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,
způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob
nakládání s těmito odpady,
způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a
v zařízení ke zpracování autovraků.

Nově je v této vyhlášce zaváděn elektronický informační systém sledování toků
vybraných autovraků a jeho doplňování, jehož účelem je zajistit provázanost údajů o
převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech vzniklých při nakládání s vybranými
autovraky. Informační systém vede Ministerstvo životního prostředí v přenosovém standardu
dat o odpadech, do informačního systému se zapojuje provozovatel zařízení ke sběru
autovraků, zpracovatel autovraků, obecní úřady obcí s rozšířenými působnostmi. Krajský
úřad informační systém doplňuje o seznamy osob oprávněných ke sběru a zpracování
autovraků.
Vyhláška dále zahrnuje m.j. Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení
k nakládání s autovraky (příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.) a Obsah provozního řádu a
provozního deníku zařízení (příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.).

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky :
(příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.)
1.

Podmínky pro skladování autovraků a požadavky na zařízení ke sběru
autovraků

1.1.

Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich
přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny:

a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod,
b) zařízením ke zjištění hmotnosti autovraku,
c) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením
pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovací prostředky pro vznikající odpady,
d) zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných autovraků.
1.2. 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.
2.

Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků

2.1.

Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.1.
Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků,
shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití
musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny
následující činnosti:
a) příjem autovraků, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a
vedení evidence,
b) skladování autovraků a jejich částí zbavených škodlivin,
c) odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,
d) skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahující
škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2.,
e) demontáž,
f) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné
kapaliny,
g) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,
h) skladování odpadů určených k využití nebo odstranění,
i) skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování.
2.1.2.

Místa pro zpracování autovraků musí být vybavena:

a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod,
b) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní,
zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovací prostředky, které
odpovídají vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a
případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,
c) zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu
s vodním zákonem,
d) skladovými prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru;
skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí
znečištěných olejem,
e) příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování
vymontovaných materiálů a částí ( akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující
PCB/PCT), provozní náplně (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej

z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně
klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku,
zařízením ke zjištění hmotnosti, pokud osoba oprávněná k podnikání
neprovozuje současně zařízení ke sběru autovraků.

f)

2.2. Požadavky na zpracování autovraků:
2.2.1.

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí
autovraků.

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se
provádí tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny kapaliny, náplně a
nebezpečné části. Chladící prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného
systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout
stavu, kdy kapalina již neodkapává.
2.2.2.
a)
b)






Demontáž autovraku.
Mechanické zničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) a
zaznamenávání tohoto úkonu do provozního deníku.
Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování
z vybraných autovraků odstraněny přednostně:
baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn,
potenciálně výbušné součásti (např. airbagy),
provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje
z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně
klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném
autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí,
všechny součásti obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné).

B)

Způsob realizace zařízení k nakládání s autovraky.

Krajský úřad, odbor životního prostředí, uděluje podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o odpadech) souhlas k provozu zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků a
s jeho provozním řádem, jejichž provoz bude realizován na území kraje Vysočina.
K tomu, aby mohl být souhlas k provozu zařízení udělen, je nutné splnit níže uvedené
požadavky:
1. Zařízení musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) - např. zahájení stavebního nebo
kolaudačního řízení příslušným stavebním úřadem pro danou provozovnu (zařízení)
nebo změna v užívání stavby.
2. Dané zařízení musí splňovat Technické požadavky na nakládání s autovraky
v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s autovraky.
3. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
(dále „EIA“), záměry zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných
odpadů (v tomto případě autovraků), na které se vztahuje stavební řízení, vždy
podléhají zjišťovacímu řízení krajského úřadu a to bez dané výše roční kapacity
zařízení.
4. Žadatel - provozovatel zařízení podá na krajský úřad žádost o souhlas s provozem
zařízení ke sběru autovraků nebo zpracování autovraků, včetně zpracovaného
provozního řádu tohoto zařízení. Provozní řád se k žádosti přikládá ve dvojím
vyhotovení, 1x bude po odsouhlasení vrácen žadateli zpět. Náležitosti žádosti o udělení
souhlasu jsou dány §1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění.

C)
1.

Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
(příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.)
Provozní řád zařízení ke sběru autovraků obsahuje:
a) Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka a
provozovatele zařízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o
právnickou osobu nebo obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání,
popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou
k podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, včetně údajů o statutárních
zástupcích a telefonním spojení na ně, jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
zařízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (číslo
popisné parcely a katastrální území), projektovaná kapacita zařízení.
b) Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a
které jeho provozem vznikají, v zařazení podle přílohy č.1 a č.2 vyhlášky č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, účel, k němuž je zařízení
určeno.
c) Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení
(skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového
prostředí v místech nakládání s odpady, apod.).
d) Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech
technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu – administrativní postup a
praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit
hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty,
způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem –
způsob značení odpadu, balení odpadu, umisťování odpadu do zařízení .
e) Organizační zajištění provozu zařízení.
f) Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných
odpadů.
g) Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.
h) Opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví
lidí.
i) Vzor provozního deníku.
Provozní deník zařízení bude veden minimálně v následujícím rozsahu:
• všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména
obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení např. druh a množství
přijatých odpadů - autovraků, uskladnění, datum, tovární značka autovraku a
registrační značka, původce, konkrétní příjemce pro následné zpracování
autovraků, apod.,
• další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování
provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu (zápis o závadách,
poruchách, haváriích a mimořádných událostech),
• záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách různých orgánů
v zařízení, apod.
• záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem
na životní prostředí včetně jejich příčin a nápravných opatření
• údaje o množství částí a materiálů z vykoupených autovraků předaných
k opětovnému použití
• záznam o úkonu mechanického zničení identifikačního čísla vybraného
autovraku (VIN).

2.

Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků - obsahuje všechny údaje
uvedené v provozním řádu k zařízení ke sběru autovraků (bod 1.) a dále tyto
následující údaje:
a) Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí.
b) Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu
k přijímaným odpadům.
c) Monitorování provozu zařízení – výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu
zařízení na okolí, způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, měření
hlukových emisí, sledování množství, kvality a skutečných vlastností odpadních,
podzemních a povrchových vod v souladu s jinými předpisy, vliv na pracovní
prostředí apod.).
d) Informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování
autovraku nebo částí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla akreditovaným
zástupcem nebo výrobcem vozidla.

D)

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo
zpracování autogramů
(§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou;
jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jeli žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu všech provozoven, kde je sběr nebo zpracování autovraků
provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických
osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z
obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele, kopii koncesní listiny…,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle
§ 15 odst. 6 zákona o odpadech /doklad o dokončeném vysokoškolském vzdělání a
nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech
nebo doklad o středním vzdělání ukončeném maturitou a nejméně 5 let praxe
v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech/, pokud žadatel má podle §
15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře /v posledních 2 letech bylo
nakládáno s více než 100 t nebezpečného odpadu za rok
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis
technologického postupu nakládání s odpadem - autovraky v zařízení,
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení
nakládáno,
i) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů
do zařízení,
j) způsob skladování odpadů v zařízení,
k) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a
zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o
souladu zařízení se zvláštními právními předpisy – t.j. zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
n) stanovisko z posouzení (zjišťovacího řízení) zařízení od příslušného orgánu EIA
(krajský úřad),
o) zpracovaný provozní řád včetně návrhu na zavedení provozního deníku (předložit
2x, jedno paré bude vráceno spolu s rozhodnutím),
p) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu zařízení ke sběru
nebo zpracování autovraků (Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě - územní pracoviště podle místa provozu zařízení),
q) doklady o zajištění následného využití, odstranění, příp. dalšího sběru předmětných
odpadů – dohoda, smlouva nebo souhlas k provozu dalšího zařízení (pokud jej
žadatel provozuje).

Pokud budou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení
obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na
příslušná ustanovení provozního řádu.

Ing. Josef Kopáček
e-mail: kopacek.j@kr-vysocina.cz
tel.: 56 46 02 517

