
DESATERO Z DESÍTKY

VRAKY
IV.

KAM NAHLÁSIT VRAK?
Výskyt potenciálního vraku hlaste výhradně Správě služeb hl. m. Prahy (SSHMP), 
jedině ona má právo podat návrh příslušnému silničnímu správnímu úřadu na 
další postup. www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku

KDO VRAK LIKVIDUJE?
Provozovatel má ze zákona 15 dní na odvolání, pak teprve je rozhodnutí 
pravomocné a začíná běžet dvouměsíční lhůta na to, aby vozidlo sám odstranil. 
Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vozidlo po marném uplynutí lhůty SSHMP.

JAK DLOUHO TRVÁ CELÝ PROCES?
Doba od podání návrhu SSHMP po odstranění vraku tak může činit 
od několika dní, když provozovatel je kontaktní a odstraní ho sám, 
až po 6 měsíců, když nereaguje vůbec.

CO JE VLASTNĚ VRAK?
Vůz má vážnou závadu motoru, částí pohonu nebo karoserie, 
pérování či kol, pro kterou přímo ohrožuje bezpečnost a je tak zjevně 
nezpůsobilý k provozu. Více viz vyhl. č. 211/2018 Sb. – závady typu C.

JAK SE URČUJE PROVOZOVATEL VRAKU?
Na místě je ověřena RZ nebo VIN, nejsou-li zvenku dostupné a vozidlo 
je uzamčeno, vylepí se na voze nejméně v 5denním předstihu usnesení 
o ohledání, při něm je pak svépomocí nebo za účasti autozámečníka 
identif ikátory VIN dohledán uvnitř vozu a písemným dotazem na 
magistrátní registr vozidel zjištěn provozovatel.

JAK ZJISTÍM VÝVOJ PŘÍPADU?
Dotazem na SSHMP. V případě, že byl z jejich strany podán 

návrh, pak i dotazem na příslušném silničním správním úřadu.

POKUD TO NENÍ VRAK, CO SE DĚJE?
Návrh SSHMP je zamítnut.

FUNGUJÍ POKUTY?
Pokuty za cokoliv lze těžko ukládat a následně vymáhat, pokud se provozovateli 

nedaří reálně doručovat (má trvalý pobyt na úřadě, je neznámého pobytu, nebo když 
vůbec neexistuje u vozidel v zániku), nevedou tudíž k požadovanému cíli.

POKUD JE TO VRAK, CO SE DĚJE?
Silniční správní úřad vede správní řízení, jehož výsledkem je uložení povinnosti 

provozovateli vraku ho z komunikace odstranit (viz § 19c zák. č. 13/1997 Sb.).

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE S PROVOZOVATELEM? 
Provozovateli  je nejprve doručeno oznámení o zahájení řízení s poskytnutím možnosti 
se do deseti dnů vyjádřit, a až v druhém kole samotné rozhodnutí ukládající povinnost. 

Často se doručuje f ikcí, tedy po 10 dnech uložení nepřevzaté zásilky na poště, 
problémy bývají se zanecháním výzvy a poučení na jiném vhodném místě v domě 

ze strany České pošty při absenci schránky adresáta. 

Nejsložitější jsou případy provozovatelů zesnulých ( je nutno hledat dědice v řadách ro-
dinných příslušníků či prostřednictvím soudu) či zahraničních (lustrace přes minister-

stvo dopravy, pokus o doručení do ciziny, při neúspěchu ustanovení opatrovníka).
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