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MEMORANDUM 
 
 
 

Pro: Česká fotovoltaická pr ůmyslová asociace, REsolar s.r.o. 
Zuzana Musilová, Marek Lang 

 
Od: 

 
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelá ř 
Petra Stupková 

 
Datum: 

 
13. června 2013 

 
Předmět: 

 
Spln ění povinností provozovatele solární elektrárny vypl ývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů – shrnutí problematiky  

 
 
Vážená paní Musilová, 
Vážený pane Langu, 

 
dovolujeme si Vám tímto na základě Vaší žádosti předložit shrnutí právního posouzení týkajícího se otázky 
splnění povinností provozovatele solární elektrárny vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

I. POVINNOSTI PROVOZOVATELE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY 

Povinnost provozovatele solární elektrárny. Zákonem č. 165/2012 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), byla provozovatelům 
solárních elektráren (dále jen „Provozovatel“) v § 37p odst. 2 uložena nově povinnost zajistit pro solární 
panely, které jsou součástí jimi provozované solární elektrárny a které jsou uvedené na trh do dne 1. ledna 
2013, financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně 
plnění těchto povinností. Provozovatelé jsou povinni zajistit financování, včetně plnění těchto povinností 
prostřednictvím osoby podle ust. § 37h odst. 1 písm. c) Zákona, tj. přenesením těchto povinností na jinou 
právnickou osobu. Ve smyslu ust. § 37h odst. 4 Zákona musí být jiná právnická osoba založena nejméně 
čtyřmi výrobci elektrozařízení, anebo jinou právnickou osobou sdružující nejméně čtyři výrobce 
elektrozařízení. Zákon výslovně nestanoví jakékoliv jiné požadavky na právnickou osobu, jež má zajišťovat 
společné plnění povinností výrobců a Provozovatelů podle Zákona, zejména výslovně nestanoví, že by tato 
právnická osoba měla disponovat pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy o oprávnění 
řídit a provozovat kolektivní systém. 

Členění povinností z časového hlediska. Z časového hlediska lze povinnosti Provozovatele rozdělit 
následovně (i) povinnost uzavřít smluvní vztah s právnickou osobou podle ust. § 37h odst. 1 písm. c) 
Zákona, a to do 30. června 2013 a (ii) povinnost hradit od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2019 rovnoměrné 
platby příspěvků na financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních 
panelů, včetně plnění těchto povinností. 

Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a právnickou osobou podle ust. § 37h odst. 1 písm. c) Zákona. Jak 
již bylo uvedeno výše Zákon ani vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách nakládání s nimi, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) nestanoví jakékoliv bližší požadavky na jinou právnickou osobu, 
prostřednictvím níž mají Provozovatelé plnit své zákonné povinnosti týkající se financování nakládání 
s elektroodpadem ze solárních panelů, vyjma požadavku týkajícího se založení této právnické osoby. Zákon 
ani Vyhláška nestanoví, že by bylo nutné smlouvy o přenesení povinností Provozovatele na tuto právnickou 
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osobu uzavírat až poté, co nabyde právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zápisu této jiné 
právnické osoby do seznamu výrobců elektrozařízení pro zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních 
panelů. 

Část zákona č. 165/2012 Sb., kterým byl novelizován Zákon, představuje tzv. poslanecký pozměňovací 
návrh, nebyla připravena jako součást standardního legislativního procesu, tedy neexistuje k ní žádná 
důvodová zpráva, z níž by bylo možné usoudit, jak bude ust. § 37p Zákona vykládáno.  

Ministerstvo životního prostředí zmiňovalo, že s ohledem na chybějící důvodovou zprávu vydá k těmto 
ustanovením Zákona metodický pokyn, dosud však nebyl zveřejněn. Rovněž dokument reagující na často 
kladené dotazy týkající se této části Zákona byl vydán ke dni 15. března 2013, kdy žádný ze subjektů 
(právnických osob) nebyl prozatím do seznamu výrobců elektrozařízení pro zajištění nakládání 
s elektroodpadem ze solárních panelů zapsán, správní řízení o udělení oprávnění aktuálně v tu dobu 
probíhala. 

 

ZÁVĚR 

S ohledem na výše uvedené, doporu čujeme, aby v termínu do 30. června 2013 Provozovatelé 
uzav řeli smlouvu o p řenesení svých povinností vyplývajících jim z ust. §  37p Zákona na jinou 
právnickou osobu podle ust. § 37h odst. 1 písm. c) Zákona, tj. na spole čnost REsolar s.r.o. s tím, že 
v případě kontroly spln ění povinnosti doloží doklad o zahájení správního řízení o zápis spole čnosti 
REsolar s.r.o. do seznamu výrobc ů elektroza řízení pro zajišt ění nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panel ů před datem uzav ření smlouvy a p řed datem uplynutí lh ůty stanovené Zákonem.  

 

* * * 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. 

S pozdravem 

 

 

 

Petra Stupková 

advokátka 

 

 
 


