Podrobná anotace kurzu
Bezvadné nakládání s autovraky
a jejich odstraňování
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

Online školení (odkaz bude zaslán na
e-mail uvedený v přihlášce)

Lektor JUDr. Tereza Chadimová
Termín 24. únor 2021, 9.00 - 15.00

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cíle kurzu
Cílem kurzu je tak v komplexní podobě specifikovat, jak bezvadně má obec s nalezeným vozidlem
nakládat a jak naložit s autovrakem, a to v kontextu relevantní legislativy a judikatury.
Agenda související nakládání s autovraky patří totiž k těm nejproblematičtějším, se kterými se řada
obcí potýká. Čím je tato agenda tak specifická a složitá? Řada obcí se musí zabývat případy, kdy
nezodpovědní řidiči odstaví na území katastru své vozidlo. Postup, jak mý obec postupovat, je
ovšem zahalen mnohými dohady o tom, zda s takovým odstaveným vozidlem může obec nakládat
jako s věcí nalezenou či opuštěnou v režimu občanského zákonu, anebo obec musí posuzovat
tyto vozidla jako „autovraky“ dle zákona o odpadech anebo dle zákona o pozemních
komunikacích.
Jak tedy obec, respektive její úředník řešící danou záležitost má postupovat a řešit nespočet
rozmanitých situací lišících se případ od případu? Jak má s takovou věcí, která byla nahlášena na
úřad, nakládat? Jak má zhodnotit, v jakém právním režimu se nachází a dle toho určit správný
postup, jak s nalezeným vozidlem nakládat? V čem tkví rozdíly a jak má posoudit, zda jde
skutečně o „autovrak“? Má zkontaktovat skutečného vlastníka a jak případně sankcionovat
osobu, která vozidlo odstavila? Zatímco postup u nálezů „zjevně funkčních vozidel“ nebude s
velkou pravděpodobní činit problém, zhodnocení nakládání s „autovraky“ již ovšem tak jednoznačné
není.
Po souhrnu nezbytných zákonných podkladů (občanský zákoník, zákon o odpadech, zákon o obcích,
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zákon o pozemních komunikacích, zákon o místních poplatcích, zákon o odpovědnosti za
přestupky) se zaměříme na povinnosti obce. V rámci kurzu bude popsáno, v čem je rozdíl, pokud je
nalezeno vozidlo na územní obce, a pokud je nalezeno na dálnici, silnici či místní komunikaci.
Budeme diskutovat o možnostech zjištění vlastníka autovraků a také o možných postizích. Otázky
ohledně nároků obce, kterých se může domáhat po osobě, která vozidlo odstavila, jsou také
výběrem z témat, kterými se prakticky a aktuálně budeme zabývat. Na kurzu se dozvíte nejen
právní minimum nezbytné pro řešení nalezených vozidel, ale prostor bude i pro diskuzi nad
praktickými příklady z Vaší praxe.
Teoretické pasáže kurzu budou doplněny o modelové případy, kdy tak budou posluchačům
objasněny všechny klíčové pojmy a navazující postupy. To vše za přispění relevantních výkladových
stanovisek a vymezení souvisejících pojmů.
Kurz je koncipován prakticky a konzultačně tak, aby posluchačům byla prohloubena kvalifikace a
zvýšeno povědomí o relevantních předpisech, kdy ovšem bude dán prostor pro konzultaci a řešení
praktických problémů jednotlivých posluchačů. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou
proto více než žádoucí. Posluchači mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před
konáním semináře) na kontaktní e-mail chadimova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název
semináře a datum jeho konání).

Obsah kurzu
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Základní pojmy
Vozidlo versus autovrak
Věc nalezená, opuštěná, skrytá
Autovrak – co vrakem je a co není
Zákonné (a podzákonné) podklady
Občanský zákoník
Zákon o obcích
Zákon o odpadech
Zákon o pozemních komunikacích
Zákon o místních poplatcích
Zákon o odpovědnosti za přestupky
Povinnosti
Povinnosti obce při nakládání s opuštěným vozidlem
Povinnosti obce při nakládání s autovrakem – autovraky podle zákona o odpa
dech
Povinnosti obce při nakládání s autovrakem – autovraky podle zákona
o místních komunikacích
Zjištění vlastníka autovraku
Postih za odstavení autovraku
Přestupky x trestné činy
Souběh odpovědnosti
Problematika určení příjmu poplatku, určení oprávněného subjektu
Poznatky z praxe
Otázky, diskuze, závěr
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Lektor kurzu

JUDr. Tereza Chadimová
Advokátka, mediátorka a interní doktorandka na
Palackého v Olomouci
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