
 

Otevřená výzva společnosti REsolar dalším kolektivním systémům: podpořte 
požadavek na odstranění nesmyslně vysoké ceny! 

 

Společnost REsolar s. r. o. i dvě spoluzakládající sdružení Česká fotovoltaická průmyslová 
asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost se opakovaně ohradily proti nesmyslně 
stanovené minimální ceně za recyklaci fotovoltaických panelů. V rámci připomínkového 
řízení jsme zaslali Ministerstvu životního prostředí podněty k vyhlášce, která je dle 
našeho názoru sestavena v rozporu se zákonem. Úředníci však vyslyšeli připomínky Svazu 
měst a obcí, které minimální cenu za recyklaci solárních panelů nafoukly na absurdní 
dvojnásobek: 11 Kč/kg panelu. Současně z textu vyhlášky vypadla možnost přechodu 
mezi jednotlivými kolektivními systémy.  

Stanovení minimální sazby pro výpočet minimální výše příspěvku ve výši 11 korun na 
kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů považujeme také za narušení 
hospodářské soutěže. Budoucí řešení vysloužilých fotovoltaických panelů se tak stává 
doslova unikátem, protože u žádného jiného elektroodpadu není minimální cena 
stanovena. 

Navrhovaná cena je přitom také v rozporu s podklady citovanými Svazem měst a obcí, 
který se odkázal na studii společnosti Bio Intelligence Service. V té přitom pesimistický 
scénář kalkuluje cenu za recyklaci i logistiku s vysloužilými solárními panely o 1,5 Kč/kg 
nižší než zněl původní návrh Ministerstva životního prostředí. Náklady na recyklaci 
solárních panelů ve výši 11 Kč/kg jsou také v rozporu s citovaným výňatkem ze studie 
„Analýza problematiky recyklace solárních panelů v souvislosti se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech“, která dospěla k nákladům ve výši 5,17 Kč/kg – tedy méně než 
minimální sazba požadovaná v prvním návrhu vyhlášky a dvakrát méně než kalkuluje 
návrh po připomínce SMOČR. 

Je tak zřejmé, že všechny kolektivní systémy, které na českém trhu již působí, nebo 
budou působit, stanoví výši příspěvku právě na této hranici a nebudou tak motivovány k 
tržnímu chování. Na českém trhu se tak bude generovat jen několik vzájemně si 
nekonkurujících systémů. Navržená úprava nechrání a naopak poškozuje ústavou 
zaručená vlastnická práva provozovatelů solárních elektráren a bude mít negativní 
ekonomický dopad na zhruba 15 000 domácností a více než 2 500 firem, které 
fotovoltaické elektrárny provozují.  

Právě v tomto duchu jsme opět oslovili Ministerstvo životního prostředí i další relevantní 
orgány a žádáme další kolektivní systémy, aby se k naší výzvě připojily. 

Účinnost příslušné vyhlášky vstupuje v platnost až 1. 1. 2014. Věříme, že stažení 
materiálu a přepracování příslušných problematických bodů přispěje k vyšší kvalitě i 
transparentnosti legislativního procesu.  
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