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V Praze 7.6.2013 
Dopis Předsedy České fotovoltaické průmyslové asociace     
k Registraci provozovatelů FVE do kolektivního systému. 
  
Vážení provozovatelé FV elektráren, 
  
jistě jste vnímali až téměř komickou situaci se schvalováním novely zákona o odpadech (185/2001 Sb., 
§37p). 
Tato novela ukládá provozovatelům FV elektráren, kteří začali FVE provozovat před 1.1.2013 povinnost 
zajistiti ekologickou likvidaci panelů. 

Povinnost splní provozovatelé tak, že se zaregistrují - podepíší smlouvu s kolektivním systémem. 

Provozovatelé mají povinnost uhradit kolektivnímu systému poplatek během 5 let (1.1.2014 až 
31.12.2018)  a v připravované vyhlášce MŽP je stanoveno 5,50 Kč/kg FV panelů, který bude použit k 
ekologické likvidaci až za 20 let. 
V případě, že MŽP takto po meziresortním připomínkovém řízení vyhlášku skutečně vydá, znamená to cca 
5,50 Kč/kg x 75.000 kg/MWp = 412.500,-Kč/MWp za 5 let. (pro 18kg/240Wp panel) 

Z důvodů kontroly nad náklady, které vykazuje kolektivní systém a z důvodů kontroly nad vlastními penězy, 
založili největší provozovatelé FVE spolu s Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací, která sdružuje jak 
výrobce a dovozce FV panelů tak provozovatele FVE a Aliancí pro energetickou soběstačnost (ALIES),  
vlastní kolektivní systém - společnost REsolar s.r.o..   

Celkem 10 společníků a 5ti členná Dozorčí rada takto dohlíží nad hospodařením s finančními prostředky a je 
zřejmé, že když se velcí provozovatelé budou starat o minimalizaci nákladů kolektivního systému, 
bude tímto zajisté postaráno i o malé provozovatele. V tomto mají tedy malí provozovatelé garanci !  

Za 20 let mohou být ceny druhotných surovin tak významné, že REsolar bude přispěvatelům vracet peníze z 
tržeb za likvidaci. 
  
Přestože společnost REsolar je nyní ještě ve správním řízení u MŽP k získání licence na provozování 
kolektivního systému, vy svoji povinnost splníte podpisem Smlouvy s REsolar, což je v souladu se zákonem. 
Všechny základní informace naleznete zde:  http://www.resolar.cz/  
  
Děkuji Vám za důvěru,  
kterou vkládáte do České fotovoltaické průmyslové asociace i kolektivního systému REsolar při nelehkém 
prosazování a obhajování fotovoltaiky v ČR. 

Přeji Vám a všem nám aktivním v rozvoji a využívání fotovoltaiky - "Slunce v duši". 
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