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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 
Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou 
životností 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o 
vozidlech s ukončenou životností. 
 
Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na 
osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES). 
 

Ustanovení 
 

Obsah CELEX č. Ustanovení 
 

Obsah 

§ 3 Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 
životností vystaví vlastníkovi vozidla s ukončenou životností 
nebo obci písemné potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou 
životností (dále jen „potvrzení o převzetí“) podle přílohy č. 3 
k této vyhlášce. 

32002D0151 
 

Čl. 1 Osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 
5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES obsahuje nejméně 
informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí. 

Příloha č. 2 Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2020 Sb. 

Technické požadavky na nakládání s vozidly 
s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke 

zpracování vozidel s ukončenou životností 
 

1. Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel 
s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel 
s ukončenou životností 
 
1.1. Místo k přejímce vozidel s ukončenou životností a místo 
pro soustřeďování vozidel s ukončenou životností před jejich 
přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveno:  
 
a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke 

znečištění povrchových nebo podzemních vod,  
 
b) zařízením ke zjištění hmotnosti vozidla s ukončenou 

životností,  
 
c) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých 

provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých 
kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající 
odpady,  

 

32000L0053 Čl. 1 Minimální technické požadavky na zpracování 
v souladu s čl. 6 odst. 1 a 3 
 
1. Místa pro skladování (včetně dočasného 
skladování) vozidel s ukončenou životností před 
jejich zpracováním: 
- nepropustné povrchy pro příslušné oblasti 
vybavené zařízením pro zachycování uniklých 
kapalin, dekantéry a čisticími prostředky a 
odmašťovači, 
- zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, 
které splňuje předpisy pro ochranu zdraví a 
životního prostředí. 
 
2. Místa pro zpracování: 
- nepropustné povrchy pro příslušné oblasti 
vybavené zařízením pro zachycování uniklých 
kapalin, dekantéry a čisticími prostředky a 
odmašťovači, 
- vhodné skladovací prostory na demontované díly 
včetně nepropustných skladů pro díly znečištěné 
olejem, 
- vhodné kontejnery na skladování baterií (s 
elektrolytickou neutralizací na místě či jinde), filtry a 
kondenzátory obsahujících PCB/PCT, 
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d) zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných 
vozidel s ukončenou životností.  

 
1.2. Při soustřeďování vozidel s ukončenou životností v 
zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. olejů, 
paliva, náplně chladicího, brzdového systému a klimatizace). 
Vozidla s ukončenou životností nesmí být vršena na sebe, 
pokud nejsou umístěna ve stojanech, a nesmějí být 
soustřeďována v poloze na boku nebo na střeše.  

1.3. Místa k přejímání a soustřeďování vozidel s ukončenou 
životností, soustřeďování odpadů a opětovně použitelných 
dílů a materiálů určených k přípravě k opětovnému použití 
musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení 
mohly být prováděny následující činnosti: 

a) příjem vozidel s ukončenou životností, zjištění jejich 
hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení 
evidence, 

b) soustřeďování vozidel s ukončenou životností, 

c) příprava k opětovnému použití, pokud je zařízení ke sběru 
vozidel s ukončenou životností zároveň zařízením ke 
zpracování vozidel s ukončenou životností. 

1.4. Vozidla s ukončenou životností se zapojenou trakční 
baterií musí být soustřeďována odděleně od ostatních 
vozidel s ukončenou životností a odpadů a dle pokynů 
výrobce.  
 
2. Technické požadavky na zařízení ke zpracování 
vozidel s ukončenou životností a na zpracování vozidel 
s ukončenou životností 
 
2.1 Místa k přejímání, soustřeďování vozidel s ukončenou 
životností, zpracování vozidel s ukončenou životností, 
soustřeďování odpadů a opětovně použitelných dílů a 
materiálů určených k přípravě k opětovnému použití musí 

- vhodné nádrže pro oddělené skladování kapalin z 
vozidel s ukončenou životností: palivo, motorový 
olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z 
hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směs, 
brzdové kapaliny, kyselina z baterií, náplně 
klimatizačního systému a jakékoli další kapaliny 
obsažené ve vozidle s ukončenou životností, 
- zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, 
které splňují předpisy pro ochranu zdraví a 
životního prostředí, 
- vhodné skladovací prostory pro použité 
pneumatiky, které splňují podmínky prevence 
požáru a nadměrného hromadění. 
 
3. Zpracovatelské operace pro zbavení vozidel 
s ukončenou životností škodlivin: 
- vyjmutí baterií a nádrží na kapalný plyn, 
- vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných 
součástí (např. airbagů), 
- odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, 
motorového oleje, oleje z převodové skříně, oleje z 
převodovky, oleje z hydrauliky, chladících kapalin, 
nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní 
klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin 
obsažených ve vozidle s ukončenou životností, 
pokud nebudou nezbytné pro opětné použití 
příslušných dílů, 
- vyjmutí, je-li to možné, všech součástí 
označených jako součásti obsahující rtuť. 
 
4. Zpracovatelské operace pro podporu recyklace: 
- vyjmutí katalyzátorů, 
- vyjmutí kovových součástí obsahujících měď, 
hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny 
během drcení, 
- vyjmutí pneumatik a objemných plastových 
součástí (nárazníky, přístrojová deska, nádrže na 
kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou 
odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně 
recyklovány jako materiály, 
- vyjmutí skla. 
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být zřetelně označena a vybavena dle bodu 1.1. Dále musí 
umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny činnosti 
uvedené v bodě 1.3., a tyto následující činnosti: 
 
a) odčerpání provozních náplní a odnětí dalších 

nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností, 
 

b) soustřeďování vozidel s ukončenou životností a jejich 
částí bez materiálů a součástek uvedených v bodě 
2.4.1., 
 

c) demontáž, 
 

d) soustřeďování opětovně použitelných dílů, které 
neobsahují žádné kapaliny, 
 

e) soustřeďování opětovně použitelných dílů, které 
obsahují kapaliny, 
 

f) soustřeďování odpadů určených k využití nebo 
k odstranění, 
 

g) soustřeďování zbytkových karoserií k odvozu nebo 
dalšímu zpracování. 

2.2. Zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností 
musí disponovat dostatečným vybavením pro bezpečnou 
demontáž a následné nakládání s odpadními trakčními 
bateriemi a postupovat v souladu s pokyny, které výrobce 
vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na základě 
zákona3). 

2.3. Způsob demontáže nebezpečných částí vozidel 
s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních 
kapalin z vozidel s ukončenou životností. 
 
2.3.1. Demontáž nebezpečných částí a odčerpání 
provozních náplní vozidel s ukončenou životností se provádí 
tak, aby byly všechny nebezpečné části, kapaliny a náplně 
soustřeďovány odděleně. 

 
5. Skladovací operace jsou prováděny tak, aby 
nedošlo k poškození součástí obsahujících 
kapaliny nebo součástí, které lze využít, a 
náhradních dílů. 
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2.3.2. Při demontáži musí být trakční baterie vyjmuty 
v souladu s bezpečnostními standardy a v souladu s pokyny, 
které výrobce vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na 
základě zákona3). 
 
2.3.3. Chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí 
uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech 
systémů vozidel s ukončenou životností se kapaliny buď 
odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry 
vedoucí k naplnění cílů opětovného použití a využití 
uvedených v § 109 odst. 3 zákona. K vypouštění provozních 
náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, 
v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor 
umožňující gravitační vypouštění. 
 
2.4. Demontáž vozidla s ukončenou životností. 
 
2.4.1. Části vozidel s ukončenou životností, které musejí být 
před jejich dalším zpracováním demontovány:  
 
a) baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn, 

 
b) potenciálně výbušné součásti (například airbagy), 

pokud je nelze deaktivovat, 
 

c) provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, 
oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, 
nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně 
klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny 
obsažené ve vybraném vozidle s ukončenou životností, 
pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných 
částí, 
 

d) všechny součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a 
šestimocný chrom, je-li to technicky proveditelné. 

 
2.4.2. Minimální technické požadavky na zpracování vozidla 
s ukončenou životností a zpracovatelské operace pro 
podporu recyklace:  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBV7FMRPR)



 

 

a) vyjmutí katalyzátoru, 
 
b) vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, 
hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během 
drcení, 
 
c) vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu 
s vozidlem s ukončenou životností předána k jeho 
zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí 
(nárazníky, přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), 
pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby 
mohly být účinně recyklovány jako materiály, 
 
d) vyjmutí skel.  
 
2.4.3. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností zpracuje 
vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové 
číslo 16 01 06 buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli 
vozidel s ukončenou životností. 
 
2.4.4. Při splnění podmínek bodů 2.3. a 2.4.1. je možné 
přeřadit vozidlo s ukončenou životností z katalogového čísla 
16 01 04* pod katalogové číslo 16 01 06 bez vylučování 
nebezpečných vlastností vozidla s ukončenou životností. 
 
------ 

3) § 103 odst. 3 zákona č. …/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností. 

Příloha č. 3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2020 Sb. 
 

Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do 
zařízení ke sběru vozidel 
s ukončenou životností 

 
Certificate of destruction end-of-life vehicle 

 
(…) 

32002D0151 
 

Příloha PŘÍLOHA 
Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci 
vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 
2000/53/ES 
1. Jméno, adresa, podpis a registrační nebo 
identifikační číslo [1] zařízení nebo podniku, který 
osvědčení vydává. 
2. Jméno a adresa příslušného orgánu 
odpovědného za povolení (v souladu s čl. 6 odst. 2 
směrnice 2000/53/ES) pro zařízení nebo podnik 
vydávající osvědčení o likvidaci vozidla. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 
32002D0151 2005/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k 

databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech 

32000L0053 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností 
 

3. Vydává-li osvědčení výrobce, prodejce nebo 
subjekt provádějící sběr jménem autorizovaného 
zpracovatelského zařízení, jméno a adresa a 
registrační nebo identifikační číslo [2] zařízení nebo 
podniku vydávajícího osvědčení. 
4. Datum vydání osvědčení o likvidaci vozidla. 
5. Značka státní příslušnosti vozidla a registrační 
číslo (připojte registrační doklad nebo prohlášení 
zařízení nebo podniku vydávajícího osvědčení, že 
byl registrační doklad zničen [3]). 
6. Třída vozidla, značka a model. 
7. Identifikační číslo vozidla (podvozek). 
8. Jméno, adresa, státní příslušnost a podpis 
držitele nebo majitele dodaného vozidla. 
[1] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud 
vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s 
takovým číslem nepočítá. 
[2] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud 
vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s 
takovým číslem nepočítá. 
[3] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje v 
případě, že kvůli používání elektronického 
registračního systému neexistuje papírový doklad o 
registraci. 
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