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Praha dne 8. listopadu 2021
Č. j.: MZP/2021/720/134
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/720/26
Vyřizuje: Mgr. Ing. Ladislav Trylč
Tel.: 267 122 208                                            
E-mail: Ladislav.Trylc@mzp.cz 

REsolar s.r.o. 
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů (dále jen „Ministerstvo“) jako příslušný orgán státní 
správy v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a), § 141 odst. 2 písm. a) a § 142 odst. 1 
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“), a podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

r o z h o d l o

v řízení vedeném na základě žádosti doručené Ministerstvu dne 18. prosince 2020, evidované pod 
č. j. MZP/2021/720/134 ve věci změny zápisu provozovatele kolektivního systému, ve smyslu 
zúžení o oprávnění k zajišťování plnění povinností výrobců solárních panelů (skupina 4b) 
uvedených na trh po 1. lednu 2013, v Seznamu výrobců elektrozařízení ve smyslu § 37i zákona 
o odpadech (dále jen „Seznam“) u společnosti REsolar s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 
150 00 Praha 5, IČO: 01748131, (dále také „Žadatel“) která je na základě rozhodnutí 
Ministerstva ze dne 26. července 2013, č. j. 40109/EN/13, 2643/720/13, ve znění pozdějších 
změn, v Seznamu evidovaná pod číslem provozovatele  kolektivního systému  K016/13-ECZ  
jako provozovatel kolektivního systému pro zajišťování plnění povinností výrobců elektrozařízení 
(solárních panelů) a provozovatelů solárních elektráren ve skupině 4b solární panely, ve smyslu 
přílohy č. 1 zákona o VUŽ,

t a k t o:

Kolektivnímu systému REsolar s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, 
IČO: 01748131, který je evidovaný pod číslem K016/13-ECZ, se v Seznamu zužuje oprávnění 
k provozování kolektivního systému ve skupině 4b (solární panely) tak, že žadatel má nyní 
oprávnění výhradně k zajišťování povinností provozovatelů solárních elektráren ve vztahu 
k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013 ve smyslu § 72 zákona o VUŽ. 
Zúžením oprávnění Žadatel není oprávněn od 1. ledna 2021 zajišťovat plnění povinností výrobců 
solárních panelů, které byly uvedeny na trh ode dne 1. ledna 2013. 
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Žadatel je tedy ve skupině elektrozařízení 4b (solární panely) oprávněn i nadále zajišťovat:

- plnění povinností provozovatelů solárních elektráren pro zpětný odběr, zpracování a využití 
odpadních solárních panelů v souladu s § 72 zákona o VUŽ, vč. financování těchto činností, 
a to výlučně ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013.

Odůvodnění 

Ministerstvo obdrželo dne 18. prosince 2020 žádost kolektivního systému, společnosti REsolar 
s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, IČO: 017 48 131, jejímž předmětem je zúžení 
zápisu o oprávnění k zajišťování plnění povinností výrobců solárních panelů uvedených na trh po 
1. lednu 2013 (skupina elektrozařízení 4b ve smyslu přílohy č. 1 zákona o VUŽ, resp. části II. 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.). Smyslem žádosti tedy je, aby Žadatel byl oprávněn pouze 
k zajišťování povinností provozovatelů solárních elektráren ve vztahu k solárním panelům 
uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013 ve smyslu § 72 zákona o VUŽ. Žádost je evidována pod 
č. j. MZP/2021/720/134, a byla podána Ing. Markem Langem, jednatelem společnosti REsolar 
s.r.o. 

Žadatel, který v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen 
„starý zákon o odpadech“) ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 zákona o VUŽ již zajišťoval 
společné plnění povinností výrobců a dále zajišťuje plnění povinností provozovatelů solárních 
elektráren podle dílu 8 starého zákona o odpadech, své podání učinil podle § 37i odst. 2, 4 a 6 
starého zákona o odpadech. Ministerstvo na základě tohoto podání v souladu s ustanovením § 44 
odst. 1 správního řádu zahájilo dne 18. prosince 2020 správní řízení. Ministerstvo posoudilo návrh 
změny z hlediska dodržení podmínek stanovených zákonem o VUŽ, a zároveň konstatovalo, že 
pro kolektivní systém uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí jsou splněny náležitosti pro posouzení 
vzniklé změny. 

Podle § 142 odst. 1 zákona o VUŽ může být kolektivní systém provozován po 31. prosinci 2020 
na základě rozhodnutí vydaného před tímto datem, a to do dne 31. prosince 2022. Tuto podmínku 
Žadatel splňuje. Žadatel podal svoji žádost o zúžení zápisu dne 18. prosince 2020, tedy v době 
platnosti starého zákona o odpadech, nicméně Ministerstvo o ni do 31. prosince 2020 nerozhodlo. 
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon o VUŽ, který ve spojení se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, zrušil platnost starého zákona o odpadech, a současně výše citovaným přechodným 
ustanovením § 142 odst. 1 zákon o VUŽ umožnil provozování kolektivního systému Žadatele i po 
datu 31. prosince 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo o žádosti nerozhodlo do 
31. prosince 2020, stalo se řízení zahájené podle § 37i odst. 2, 4 a 6 starého zákona o odpadech 
řízením ve smyslu § 38 zákona o VUŽ.     
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Podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona o VUŽ může být kolektivní systém provozován „na základě 
oprávnění vydaného podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nebo na základě zápisu právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona 
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do Seznamu 
výrobců elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, jestliže toto oprávnění nebo zápis byly platné v den předcházející dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne 31. prosince 2022 nebo do nabytí právní moci 
rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle tohoto zákona 
(zákona o VUŽ), jejímž předmětem je provozování téhož kolektivního systému, pokud byla žádost 
podána do dne 31. prosince 2022. To neplatí v případě právnické osoby podle § 37h odst. 
1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, zajišťující výhradně plnění povinností provozovatelů solárních 
elektráren, jejichž součástí jsou solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, 
která může provozovat kolektivní systém bez časového omezení“. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel podal svoji žádost o zúžení zápisu v době platnosti starého 
zákona o odpadech, a vzhledem ke skutečnosti, že do 31. prosince 2020 ukončil spolupráci 
s výrobci solárních panelů, kteří tak na trh uváděli solární panely po dni 1. ledna 2013, splňoval 
Žadatel podmínku věty druhé výše citovaného přechodného ustanovení § 142 odst. 1 zákona 
o VUŽ. Žadatel tedy již ke dni 1. ledna 2021 nezajišťoval povinnosti výrobců solárních panelů, 
které byly uvedeny na trh po dni 1. ledna 2013, ale zajišťoval jen povinnosti provozovatelů 
solárních elektráren ve smyslu § 72 zákona o VUŽ, ve vztahu k solárním panelům uvedeným na 
trh do dne 1. ledna 2013. Na společnost REsolar s.r.o. se tedy vztáhne výjimka uvedená ve větě 
druhé § 142 odst. 1 zákona o VUŽ, a to bez ohledu na skutečnost, že o žádosti o zúžení 
Ministerstvo nerozhodlo do dne 31. prosince 2020.

Podle § 142 odst. 2 zákona o VUŽ vede Ministerstvo údaje o oprávněních provozovat kolektivní 
systém podle odstavce 1 v seznamu vydaných rozhodnutí podle § 39 odst. 1 zákona o VUŽ, a to 
v rozsahu údajů uvedených v § 37 odst. 3 zákona o VUŽ, a to po dobu, po kterou oprávnění platí. 
Má se tedy za to, že podle § 39 odst. 1 zákona o VUŽ jsou dnes v seznamu vedena všechna 
oprávnění podle odstavce 1, na základě kterých může být kolektivní systém provozován, tedy 
včetně zápisů uskutečněných podle § 37h odst. 1 písm. c) starého zákona o odpadech. Na základě 
této skutečnosti, přestože byla žádost podána jako změna v zápisu v Seznamu výrobců ve smyslu 
ustanovení § 37i odst. 2, 4 a 6 starého zákona o odpadech, je vydáno rozhodnutí o změně o vydání 
oprávnění k provozování kolektivního systému ve smyslu § 38 odst. 1 písm. a zákona o VUŽ.

Ministerstvo žádost Žadatele postoupilo dne 23. září 2021 k vyjádření Ministerstvu průmyslu 
a obchodu dopisem evidovaným pod č. j. MZP/2021/720/5112, a to v souladu s ustanovením § 38 
odst. 2 zákona o VUŽ. Ministerstvo průmyslu a obchodu se k žádosti vyjádřilo dopisem ze dne 
15. října 2021, přičemž zmínilo nezbytnost vyrovnání plateb příspěvků povinných osob, které byly 
do 31. prosince 2020 evidovány v rámci kolektivního systému REsolar s.r.o.
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Ministerstvo tedy tímto rozhodnutím mění Žadateli dříve vydané rozhodnutí ze dne 26. července 
2013, č. j. 40109/EN/13, 2643/720/13 tak, že zužuje oprávnění u skupiny elektrozařízení 4b tak, 
aby byl žadatel oprávněn zajišťovat pouze plnění povinností provozovatelů solárních elektráren ve 
vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013. 

Na základě výše uvedeného Ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 
1 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá 
a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta určená k podání rozkladu 
začíná v souladu s § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu běžet následující den po dni, kdy bylo 
toto rozhodnutí oznámeno. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustný. Podle § 152 
odst. 2 správního řádu se rozklad podává k rozhodnutí ministrovi životního prostředí, a to 
prostřednictvím Ministerstva.

I
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky
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