Jak postupovat při odhlašování motorového vozidla z evidence
registru vozidel
Se vstupem České republiky do Evropské unie se naše republika zavázala respektovat a
zapracovat do českých zákonných norem řadu nových směrnic platných v EU. Proto mimo
jiné došlo i k několika změnám zákona o odpadech. Ten mimo jiné určuje autovrak, jako
nebezpečný odpad, který může sbírat a zpracovávat pouze oprávněná osoba, která obdrží od
krajského úřadu k této činnosti povolení.
Autovrakem je každé úplné i neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na

pozemních komunikacích a stalo se po ukončení životnosti odpadem. Každý kdo se zbavuje
autovraku je ze zákona povinen autovrak předat provozovatelům zařízení, která jsou ke sběru
a zpracování nebo odstraňování autovraků určena. To se týká i nákladních automobilů,
autobusů, zemědělských a lesnických strojů, které jsou určeny k provozu na pozemních
komunikacích a jsou tedy opatřeny registrační značkou (SPZ).
V praxi to znamená, že není možné rozebrat autovrak doma, nebo v podnikové dílně a kovové
části odevzdat do sběru, protože ostatní nebezpečné odpady by skončily v v lepším případě
v popelnici, v tom horším případě pohozeny někde v přírodě. V souvislosti s tím byl vydán
zákaz výkupu autovraků a jejich části sběrnami druhotných surovin. Tento zákaz je
kontrolován a jeho nedodržení je tvrdě finančně postihováno. Pokud neprojde vozidlo
technickou kontrolou, kontrolou emisních limitů nebo je neprodejné, majitel se zpravidla
rozhodne jej z Evidence registru vozidel. V opačném případě by musel platit povinné ručení.
Postup je následovný – majitel vysloužilého automobilu vezme velký technický průkaz a

dopraví odhlašované vozidlo k oprávněnému zpracovateli autovraků. Zde se prokážete číslem
svého občanského průkazu a vozidlo Vám bude ZDARMA převzato a bude Vám vystaveno
potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku (tzv. doklad o ekologické likvidaci).
S tímto potvrzení, SPZ, velkým a malým technickým průkazem se dostavíte na registr vozidel
v městě s rozšířenou působností (např. Žatec) a zde Vám bude bez problémů vozidlo
odhlášeno a do velkého technického průkazu bude vyznačeno odhlášení vozidla z registru
vozidel. S tímto zrušený velkým technickým průkazem lze následně zrušit povinné ručení u
příslušné pojišťovny.
Varování!!!

V žádném případě nepředávejte a neprodávejte své vysloužilé automobily různým
překupníkům, kteří Vám slíbí, že seženou doklad o ekologické likvidaci. Ten jim bez
automobilu nikdo nevystaví, protože by majitel zpracovatelské firmy přišel o koncesi. Pokud
se rozhodnete svůj automobil prodat, trvejte na okamžitém přehlášení automobilu na nového
majitele, i kdyby to bylo jen na náhradní díly. V opačném případě byste museli dále platit
povinné ručení a pokud někdo Vaše bývalé auto rozebere a rozprodá už ho nikdy neodhlásíte
z registru vozidel!

