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SAZEBNÍK 
 

1. Úhrnná výše P říspěvků na zajišt ění pln ění povinností Provozovatele  dle čl. 6 odst. 6.1. VOP je 

stanovena v souladu s vyhláškou č.352/2005 Sb. v akt. znění ve výši 8,50 Kč za jeden kilogram 

hmotnosti instalovaných solárních panelů.  Výše ročních dílčích plateb Příspěvků, hrazených v letech 

2014-2018, pak představuje 1,70 Kč za jeden kilogram hmotnosti instalovaných panelů.  

 
Rok Výše p říspěvku Kč/kg*  Výše p říspěvku Kč/Wp 

(přepočet)* 
2014 1,70  0,187 
2015 1,70  0,187 
2016 1,70  0,187 
2017 1,70  0,187 
2018 1,70  0,187 

*Výše příspěvku je uvedena bez DPH 
 

Výše příspěvků se u solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013 odvíjí od hmotnosti panelů (M), 

kterou vyhláška určuje stanovovat podle vzorce M = P x K , kde:   

- M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně v kg 

- P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární 

elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp) 

- K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; přičemž 

dle vyhlášky tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg  

 

2. Limit pro administrativní náklady  dle čl 6. odst. 6.3. VOP je stanoven ve výši 0,09 Kč za jeden 

kilogram hmotnosti instalovaných panelů ročně (hmotnost určená dle vyhlášky).  

 

Pozn.: Uvedená výše příspěvku byla v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 178/2013 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o 

bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovena tak, aby jeho výší byly 

pokryty veškeré předpokládané náklady na zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, přepravy, 

zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství elektroodpadu ze solárních panelů a na 

vedení související evidence. Společnost stanoví Provozovateli Příspěvek tak, že pro jeho výpočet 

bude použita minimální výše sazby dle Zákona nebo podzákonného právního předpisu. 

 


