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Vláda ve středu pozdě večer schválila další opatření proti krádežím kovů. Pomoci mají hlavně kamery 

ve sběrnách nebo centrální registr těchto míst. Cílem je snížit kriminalitu spojenou s výkupem 

kovového odpadu, která ohrožuje i bezpečnost na silnicích nebo železnicích a ničí veřejný i 

soukromý majetek.  

 

Dokument, který schválil kabinet, obsahuje téměř 30 opatření v oblasti prevence, kontroly i 

represe."Posílení kontrolní činnosti České inspekce životního prostředí, zpřísnění podmínek pro 

sběrny včetně kamerového systému, ale je tam už třeba zmiňované budoucí napojení například i na 

elektronickou evidenci tržeb nebo propojení se systémem sociálních dávek," vyjmenovává ministr 

životního prostředí za hnutí ANO Richard Brabec. Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů 

druhotných surovin Petr Miller si myslí, že kroky resortu vedou správným směrem, má k nim ale určité 

výhrady."Firmy jsou kamerovým systémem vybaveny už dnes, protože i nám se ztrácí kovový odpad, 

který vykupujeme, ale většinou to dopadne tak, že o to nikdo nemá zájem a prakticky nikdy se nic 

nevyhodnotí," říká.Dodává, že třeba při pěti druzích kovů by měly existovat dvě hromádky, jedna od 

fyzické a jedna od právnické osoby, a každou by měl sledovat kamerový systém. To si Miller neumí 

technicky představit. Ministerstvo chce ještě dokument doladit s odborníky a sledovat vývoj podobných 

opatření u slovenských sousedů, kde začnou platit příští rok. Brabec předpokládá, že většina opatření 

v Česku nabude účinnosti 1. ledna 2017, kdy už by měl být platný nový zákon o odpadech. 

Kriminalita spojená s výkupem kovového odpadu představuje problém hlavně v sociálně slabých 

lokalitách. Od letošního března přitom podle policejních statistik ubylo krádeží o zhruba 60 procent, a 

to díky vyhlášce, která zakazuje vykupovat kovy za hotové peníze. Provozovatelé sběren si ovšem 

stěžují, že to ničí jejich podnikání. Příjmy jim prý v uvedeném období letošního roku poklesly až o 

polovinu. Některé sběrny obcházejí vyhlášku ministerstva. Peníze za kov dál vyplácejí v hotovosti 

Krádeží kovů je letos o polovinu méně. Sběrny musí dodržovat bezhotovostní platby Tuzemské sběrny 

změnily strategii. Místo kovu vykupují plasty Při celostátní razii ve sběrnách zadrželi policisté skoro půl 

tuny kradených kovů Inspektoři kontrolují bezhotovostní platby ve sběrnách, výkupy kovů klesají 

Zloději kovů rozřezali nenahraditelné měděné dveře Více práce a papírování, reagují sběrny kovu v 

Teplicích na bezhotovostní platby Novela zákona zakazuje platit ve sběrnách za kovy hotově. V 

Příbrami jsou na to připraveni Začíná platit vyhláška, která sběrnám zakazuje výkupovat kovy za 

hotové  
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