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Úvodní slovo jednatele

Ing. Marek Lang
jednatel společnosti REsolar

54

vážení společníci, obchodní partneři, dámy a pánové,

čas běží, a máme za sebou již pátý rok fungování našeho kolektivního systému Resolar. s hrdostí můžeme říci „fungování 
úspěšného“, neboť kolektivní systém Resolar je podle dostupných údajů největším a také nejefektivnějším kolektivním systémem 
pro recyklaci solárních panelů v čR. v současnosti zajišťujeme plnění zákonných povinností pro 22 výrobců a dovozců 
solárních panelů, a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. stejně jako v minulých letech, i v roce 2017 se rozšířil 
počet našich klientů a celkový instalovaný výkon všech účastníků systému se zvýšil na 664 MW. Resolar tak v roce 2017 
upevnil svou pozici největšího hráče na trhu s tržním podílem 32%. díky rostoucí klientské základně a neustálému zlepšování 
interních procesů dosahuje Resolar také nejvyšší míry efektivity nakládání s recyklačními příspěvky, což potvrzuje například 
i výše administrativních nákladů na provoz kolektivního systému, které Resolar transparentně zveřejňuje a vyúčtovává každý 
rok svým klientům.

co se týče problematiky „recyklace solárních panelů“, zde bohužel stále nedošlo k významnějšímu posunu v oficiálních postojích 
některých úřadů k výměnám panelů a komponent na solárních elektrárnách. tomuto tématu se dlouhodobě věnujeme a snad 
se nám v brzké době podaří tuto důležitou problematiku vyjasnit. jedna z cest zřejmě vede i skrze rozpracovanou novelu zákona 
o výrobcích s ukončenou životností, která má upravovat také povinnosti recyklace solárních panelů u provozovatelů solárních 
elektráren, dovozců panelů a kolektivních systémů, a u které bohužel také nedošlo v rámci roku 2017 k významnějšímu posunu. 

výše zmíněné legislativní nedostatky, které se přímo dotýkají jak fungování systému zpětného odběru solárních panelů, tak 
provozu fotovoltaických elektráren, i vás, našich klientů, vnímáme a aktivně se snažíme o jejich nápravu. spolupracujeme 
přitom zejména se solární asociací, největším oborovým sdružením provozovatelů slunečních elektráren v čR, což nám 
významně pomáhá posilovat naši vyjednávací pozici. pevně proto věřím, že se nám podaří potřebné úpravy prosadit. 

do roku 2018 tedy vstupujeme s plánem dalšího rozvoje solární energetiky, a přijímáme výzvu budoucnosti spočívající mimo 
jiné v efektivním zpracování odpadů maximálně šetrným k životnímu prostředí.

závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na naší činnosti, za jejich snahu, obětavost a práci, kterou během 
minulého období vykonali.

přeji všem mnoho úspěchů a těším se na vzájemnou podporu a další spolupráci. 

ing. Marek lang,
jednatel společnosti Resolar
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společnost Resolar je neziskově hospodařící kolektivní systém, který v roce 2013 založili významní provozovatelé solárních 
elektráren, výrobci solárních panelů a profesní sdružení solární asociace a aliance pro energetickou soběstačnost. Resolar 
je vlastněn deseti společníky, z nichž každý má ve společnosti 10% podíl.  kontrolu nad hospodařením s prostředky provádí 
dozorčí rada. společnost Resolar je licencována Ministerstvem životního prostředí čR, a splňuje veškeré formální požadavky 
na provozování kolektivního systému. 

v Resolar si zakládáme na:

•  transparentním zveřejňování hospodářských výsledků a provozních nákladů, 

•  neustálém zefektivňování procesů,

•  snižování administrativní zátěže pro provozovatele a výrobce,

•  maximální podpoře a přátelských vztazích.

provozovatelům solárních elektráren:

•  garantujeme maximální roční limit pro výši administrativních nákladů,

•  vypovězení smlouvy bez udání důvodů a následné umožnění přechodu k jinému kolektivnímu systému,

•  vlastní volbu zpracovatele solárních panelů.

ke konci roku 2017 jsme v našem kolektivním systému registrovali provozovatele solárních elektráren s celkovým 
instalovaným výkonem 664 MW, což je o 34 MW více než v roce 2016. 

O nás

vývoj klientské základny v letech (MW):
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Legislativa

Recyklaci solárních panelů nařizuje evropská směrnice a novela zákona č. 185/2001 sb. o odpadech z roku 2012. následně 
vydalo Ministerstvo životního prostředí čR vyhlášku, která stanovuje: 

–  u solárních panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 

•  povinnost hradit recyklační příspěvek ve výši 8,50kč za kg panelů po dobu 5 let s účinností od 1. 1. 2014,

•  povinnost mít uzavřenu do 30. 6. 2013 smlouvu s kolektivním systémem. 

–  u solárních panelů uvedených na trh po 1. 1. 2013

•  povinnost související s recyklací je přenesena na výrobce nebo dovozce panelů,

•  povinnost registrace výrobce/dovozce v seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí. 

v průběhu roku 2017 probíhala jednání zástupců společnosti Resolar se zástupci Ministerstva životního prostředí čR týkající 
se chystaného zákona o výrobcích s ukončenou životností, který má nově upravovat povinnosti recyklace solárních panelů 
u provozovatelů solárních elektráren, dovozců panelů i kolektivních systémů.

chystaný zákon byl po předložení legislativní radě vlády v lednu 2018 vrácen předkladateli k přepracování z důvodu celé 
řady legislativních vad a nevypořádaných připomínek. 

98



společnost Resolar zajišťuje sběr, odvoz a následnou recyklaci nefunkčních, vysloužilých nebo poškozených solárních panelů. 
odvoz probíhá na základě objednávky od provozovatelů elektráren a instalačních či servisních společností. Recyklace má 
v současné době dvě úskalí, a to:

•  nejednoznačnou legislativu, kdy provozovatelům elektráren při výměně panelů hrozí riziko ztráty nároku na podporu,

•  malé množství odpadu určeného k recyklaci z důvodu zastavení rozvoje nových fotovoltaických instalací. 

1110 1110
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odvoz odpadu ze solárních panelů lze objednat pomocí online formuláře na webových stránkách www.resolar.cz. zde je také 
možnost využít některé z veřejných sběrných míst vyznačených na mapě čR.
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 vývoj sebraného množství solárních panelů v letech (kg):

k předávání solárních panelů však dochází nejčastěji v místě vyřazení panelu z provozu, přičemž předávající obdrží protokol 
o předání panelů k ekologické recyklaci. Resolar zajišťuje svozy dle dohodnutých termínů a do budoucna plánuje provozovat 
pravidelné svozy vysloužilých panelů, a to v závislosti na hustotě umístění střešních instalací a solárních elektráren v dané 
svozové oblasti. odborná recyklace odpadu ze solárních panelů je smluvně zajištěna prostřednictvím zpracovatelů vybraných 
na základě výběrového řízení, přičemž Resolar prioritně spolupracuje s chráněnými dílnami zaměstnávajícími handicapované.

Recyklace a sběr panelů 

http://www.resolar.cz


sběrná místa kolektivního systému jsou označena informačními cedulemi, které obsahují odkaz na webové stránky 
a kontaktní údaje na dispečink Resolar.

Sběrné místo pro solární panely

kolektivní systém

web: www.resolar.cz, email: dispecink@resolar.cz, telefon: 227 018 467

Recyklace a sběr panelů 

1312

označení sběrných míst: Resolar:



společnost Resolar v roce 2017 pokračovala v rozvíjení spolupráce s oborovými asociacemi, výzkumnými institucemi, 
veřejnou správou a podnikateli ze soukromého sektoru. Mezi naše významné partnery patří např. solární asociace, aliance 
pro energetickou soběstačnost, česká manažerská asociace, portál obnovitelně.cz, Hospodářská komora, svaz průmyslu 
a dopravy čR nebo unie zaměstnavatelských svazů. 

dlouhodobě spolupracujeme s českým vysokým učením technickým v praze na odborných studiích a výzkumu v oblasti 
životnosti panelů a jejich degradace.

se svými partnery pořádáme vzdělávací semináře, panelové diskuze a odborné konference k tématu recyklace solárních 
panelů a výměn panelů.

nejvýznamnější akce roku 2017

•  panelové diskuze se zástupci energetického regulačního úřadu k problematice výměn panelů

•  partnerství ke konferenci „solární energie a akumulace 2017“

14 15

Partnerství



Manažer roku v kategorii obnovitelných zdrojů
předseda dozorčí rady, strategický manažer, a vizionář ing. Radek brychta byl dne 20. dubna na pražském Žofíně vyhlášen 
„Manažerem roku“ v kategorii obnovitelných zdrojů. v roce 2013 inicioval vznik společnosti Resolar, kdy společně se solární 
asociací, aliancí pro energetickou soběstačnost, a dalšími klíčovými hráči fotovoltaického průmyslu vytvořili transparentní 
kolektivní systém orientovaný na zákazníky. díky úspěšné strategii ing. Radka brychty získal Resolar od počátku vedoucí 
postavení v oblasti ekologického zpracování odpadů ze solárních panelů. 
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Partnerství mezinárodní konference Solární energie a akumulace v ČR 2017
společnost Resolar se stala již podruhé partnerem nejvýznamnější konference „solární energie a akumulace v čR 2017, která 
se konala dne 24. 5. 2017 za účasti řady zahraničních hostů a významných osobností české energetiky. jedním z klíčových 
témat pro oblast recyklace solárních panelů byla problematika výměn panelů a definice rekonstrukcí solárních elektráren.

1717
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Hlavní partneři konference:

Partneři konference:

Záštitu nad konferencí převzali:

Odborné partnerství:

Organizátoři konference:

Mediální partneři:

PROGRAM
KONFERENCE

SOLÁRNÍ ENERGIE
A AKUMULACE V ČR 2017

25. 4. 2017 | 09:00 - 17:00
PRAHA, HOTEL OCCIDENTAL (BARCELÓ), NA STRŽI 32, PRAHA 4

INFORMACE, INSPIRACE, INOVACEKONTAKTNÍ INFORMACE: Písková Petra / tel. 774 695 620 / petra.piskova@solarniasociace.cz / www.solarniasociace.cz
Soňa Miňovská / tel. 774 457 267 / minovska@semkon.cz / www.semkon.cz

Naše aktivity a osvětová činnost
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Partnerství parlamentní konference „Česká moderní energetika“
dne 23. 1. 2017 se konala parlamentní konference „česká moderní energetika“ pod záštitou ing. václava zemka, 
místopředsedy výboru pro životní prostředí, jejímž partnerem byla mimo jiné i společnost Resolar. 

ČESKÁ MODERNÍ ENERGETIKA

POŘÁDÁ: ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST A SOLÁRNÍ ASOCIACE

23. 1. 2017 | 11:00 | POSLANECKÁ SNĚMOVNA | SNĚMOVNÍ 1, PRAHA – MALÁ STRANA

PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ OCENĚNÍ OBNOVITELNÉ DESETILETÍ  
A KLÍČOVÁ DEBATA O DALŠÍM ROZVOJI ŠETRNÉ ENERGETIKY

PARLAMENTNÍ  
KONFERENCE 
POD ZÁŠTITOU VÁCLAVA ZEMKA,  
MÍSTOPŘEDSEDY VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCENĚNÍ OBNOVITELNÉ DESETILETÍ
ODBORNOU POROTOU OCENĚNÍ FINALISTÉ

konference se konala v sále poslanecké sněmovny parlamentu české republiky a navázala na úspěšný projekt „obnovitelné 
desetiletí“, který ocenil zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje energie v české republice. ve spolupráci 
s partnery a odbornou porotou, v níž zasedl i jednatel společnosti Resolar ing. Marek lang, byly vybrány nejlepší projekty 
využití obnovitelných zdrojů v pěti kategoriích. 

Naše aktivity a osvětová činnost
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Osvětové články k recyklaci panelů
i v roce 2017 pokračoval Resolar v osvětové činnosti zaměřené na mýty a fakta kolem recyklace solárních panelů, 
které byly publikovány zejména v odborných médiích. Hlavním tématem bylo využití cenných surovin ze solárních 
panelů a výstupy ze studie českého vysokého učení technického v praze. tato studie ukázala, že se recyklace běžných 
křemíkových solárních panelů zaplatí ze získaného hliníku, mědi, stříbra a řady dalších využitelných ušlechtilých kovů, 
které tyto panely obsahují. 

Naše aktivity a osvětová činnost

Kolem fotovoltaiky existuje řada mýtů, jedním z nich je například 

představa, že solární panely jsou nebezpečným odpadem a  po 

skončení životnosti zůstanou ležet ladem na polích. Opak je totiž 

pravdou – recyklace solárních panelů, které v následujících dese-

tiletích doslouží, se bohatě zaplatí z prodeje surovin „vytěžených“ 

ze zpracování vyřazených modulů.Podle studie Ekonomická bilance výroby a  likvidace fotovoltaic-

kých modulů v ČR z ČVUT se náklady na recyklaci běžných kře-

míkových solárních modulů zaplatí již z rozebrání panelů a získání 

hliníku, mědi nebo stříbra a  řady dalších využitelných vzácných 

kovů, které tyto panely obsahují.„Recyklací krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získá-

me mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití 

při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků. Mezi tyto 

materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, jako 

jsou stříbro, indium, galium, germanium, molybden a  další. Pro 

sklo platí, že recyklací lze získat až 95 procent skleněného mate-

riálu s čistotou 99,99 procenta. Pro hliník tato hodnota dosahuje 

téměř 100 procent a nízká energetická náročnost procesu ušetří 

až 70 procent energie nutné pro výrobu nového hliníku,“ říká La-

dislava Černá z  Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů 

ČVUT v Praze.

Z propočtů ČVUT také vyplývá, že je státem nastavená výše pří-

spěvků na budoucí recyklaci solárních panelů zbytečně vysoká. 

Odborná studie ČVUT potvrdila, že celkový výnos z prodeje suro-

vin získaných recyklací fotovoltaických panelů v České republice 

by se pohyboval ve výši 1,7 miliardy korun. Likvidace panelů si 

tedy vydělá sama na sebe.

Druhý život vysloužilých solárních panelů: 

STANE SE Z NICH CENNÁ SUROVINA

KOMERČNÍ PREZENTACE

OTÁZKA: REsolar je největší český kolektivní 
systém. Jak se vám podařilo zaujmout vlastníky 

elektráren?ODPOVĚĎ: Impulzem k založení REsolar pro budoucí recyklaci solárních 
panelů byla především obrana proti nesmyslně 

nastavenému systému a výši 
recyklačních příspěvků, 
které jsou v rámci Evropy 
ojedinělé. Naším posláním je 
maximální transparentnost 
hospodaření a efektivní 
nakládání s vybranými recyklačním příspěvky. Vznik 

REsolar iniciovala Solární 

asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost ve 
spolupráci s klíčovými hráči 
fotovoltaického průmyslu v ČR, 
opíráme se tak o dlouhodobě 
vybudovanou důvěru v solárním 
sektoru.

OTÁZKA: Musíte se potýkat 
s nějakými bariérami při 
rozvoji recyklace solárních 
panelů v ČR?ODPOVĚĎ: Jde především 

o nejasný přístup úřadů 
k výměnám panelů a komponent na solárních 

elektrárnách. Vyřazené panely 
se v ČR téměř nevyskytují. 
Důvodem je neurčitá situace 

v jejich výměně při poškození, 
neboť jejich provozovatelům 
může hrozit ztráta podpory. Ve 
spolupráci se Solární asociací 
jsme proto loni uspořádali 
seminář s Energetickým 
regulačním úřadem s cílem 
nalézt řešení, které by situaci 
odblokovalo. Dokud se tato 
legislativní bariéra nezmění, trh 
s recyklací panelů se z našeho 
pohledu nebude dále rozvíjet. 
Současně se však potvrzují 
pozitivní očekávání od solárních 
technologií: v České republice 
jsou kvalitní panely s dlouhou 
životností, takže nás jejich 
recyklace čeká za dvě až tři 
desítky let.

Ing. Radek Brychta, předseda 
dozorčí rady REsolar

Rozhovor se zakladatelem systému pro recyklaci panelů REsolar

Od roku 2013 na trhu funguje kolektivní systém REsolar, který zajišťuje plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců 

solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon klientů sdružených 

v REsolar představuje 636 MW, což činí REsolar s tržním podílem 31 procent největším kolektivním systémem na recyklaci 

solárních panelů. Mezi jeho zakladatele patří Radek Brychta, který působí v REsolar na pozici předsedy dozorčí rady.

58_96_PT_04_Manazer roku Rozhovory.indd   83
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Výroční zpráva REsolar 2016 pro veřejnost
v minulém roce vydal Resolar výroční zprávu za rok 2016 
určenou pro klienty, veřejnost a odborná média, která byla 
z důvodů ochrany životního prostředí a úspor nákladů 
distribuována pouze v elektronické podobě. 

Naše aktivity

1717
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partnerství projektu obnovitelné desetiletí

projekt obnovitelní desetiletí, jehož partnerem se stal i Resolar, vyhlásil za účasti 

předních energetických expertů vítěze unikátní soutěže. cílem ocenění bylo 

představit příklady dobré praxe a potenciál solární energetiky včetně dopadů na 

životní prostředí. dne 13. října 2016 se v Radlické kulturní sportovně uskutečnil 

slavnostní galavečer moderovaný martinem veselovským, kde byli oceněni výherci 

v jednotlivých kategoriích. Kolektivní systém do projektu věnoval hlavní designové 

ceny pro vítěze z recyklovaných solárních panelů.  do soutěže se přihlásilo více než 

80 projektů, které využívají obnovitelné zdroje energie. porotci, složeni ze čtyřicítky 

energetických odborníků a expertů na životní prostředí, hodnotili projekty z kategorií 

„obnovitelná energie pro rodiny“, „šetrná energie v podnikání“, „chytrá energie měst 

a obcí“, „obnovitelný start up a inovativní řešení“ a „chytrá energie v diplomce“.

naše aktivity a osvětová činnost

Memorandum k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností

v květnu 2016 probíhalo vypořádání připomínek návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterého se Resolar aktivně účastnil. návrh 

obsahoval některé sporné body z pohledu specifik sektoru solární energetiky. níže jmenované svazy a společnosti se proto rozhodly vydat 

memorandum, ve kterém se shodly na podstatných částech zákona, např. na důležitém respektování tržních mechanismů, principů konkurence 

a současné ochrany spotřebitelů, kteří dané výrobky nakupují. memorandum bylo adresováno jménem kolektivního systému Resolar ministru 

životního prostředí ve spolupráci s těmito sdruženími: svaz průmyslu druhotných surovin čR, svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, 

z.s., česká asociace odpadového hospodářství, unie zaměstnavatelských svazů čR a další kolektivní systémy.

Legislativa

9

8

Memorandum  k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, ze dne 5. 5. 2016 

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. 
Česká asociace odpadového hospodářství 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. 

Kolektivní systém provozovaný společností REMA Battery, s.r.o. 

Kolektivní systém provozovaný společností EKOLAMP s.r.o. 

Kolektivní systém provozovaný společností REsolar s.r.o. 

 

Shora uvedené subjekty po prostudování návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen 

„ZVUŽ“), došly ke shodě na potřebě úpravy principů pro optimální a ekonomicky efektivní 

a transparentní plnění závazků České republiky vůči EU na úseku zajištění konečné fáze životního 

cyklu vybraných výrobků, zejména elektrozařízení a přenosných baterií nebo akumulátorů. 

Navrhované teze k předloženému návrhu ZVUŽ vychází z praktické zkušenosti, a to i okolních států 

EU, kdy řádné plnění rozšířené odpovědnosti výrobce (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice OEEZ“), ze dne 

4. 7. 2012) je možné i v méně regulovaném prostředí a při zachování tržních mechanismů, kdy takové 

plnění je pro spotřebitele, resp. konečného uživatele, ale i pro stát finančně výrazně méně zatěžující. 

Definice povinnost plnění recyklačních cílů dle Směrnice OEEZ je na úrovni státu. Ten ji plní mimo jiné 

prostřednictvím kolektivních systémů, na které přenáší recyklační cíle v rozhodnutí, kterým povoluje 

činnost kolektivního systému a prostřednictvím zpracovatelů, kteří zpracovávají i OEEZ shromážděné 

mimo sběrný systém kolektivních systémů. Zpracovatelem je subjekt, který je oprávněn ke 

zpracování OEEZ, na základě souhlasu krajského úřadu. 

Vzhledem k uvedeným principům Směrnice OEEZ a současnému návrhu ZVUŽ si dovolujeme zdvořile 

požádat o přehodnocení návrhu ZVUŽ ve smyslu následujících bodů: 

1) Požadavek neuzavřené sběrné sítě na sběr vysloužilých elektrozařízení, odpadu a přenosných 

baterií nebo akumulátorů. Aktuální návrh ZVUŽ obsahuje tzv. uzavřenou sběrnou síť, kterou 

prosazují pouze dva kolektivní systémy, a která by ze střednědobého horizontu vedla k likvidaci 

zpracovatelských kapacit elektroodpadů, které nejsou majetkově propojené s kolektivními 

systémy. 2) Požadavek na zachování možnosti pro zpracovatele přebírat ke zpracování OEEZ, baterie nebo 

akumulátory od spotřebitelů (konečných uživatelů). Současně je v návrhu zcela opomenuta 

aktivita kolektování dat o sběru vysloužilých vybraných zařízení od všech subjektů, které jsou 

oprávněni k jejich sběru.  
3) Požadavek na možnost rozhodnout o zpracování OEEZ, baterií nebo akumulátorů, které sám 

zpracovatel sebral na místě zpětného odběru nebo odděleného sběru, a pokud je k jeho 

zpracování oprávněn na základě souhlasu krajského úřadu. 

4) Požadavek na odstranění tzv. Koordinačního centra jako zcela nadbytečného a neefektivního 

subjektu, který výrazně prodraží systém plnění povinností rozšířené odpovědnosti výrobce 

a žádným způsobem nepřispívá k plnění cílů Směrnice OEEZ. 

5) Požadavek na zákaz vertikální integrace mezi kolektivním systémem a zpracovatelem, 

tj. absolutní oddělení vlastnické a personální struktury a činnosti zpracování OEEZ od 

provozovatelů kolektivních systémů a propojených osob. Obdobně jako v jiných zemích EU.  

6) Požadavek na zachování tržních principů při výběru zpracovatele elektroodpadu, tj. zejména 

vypuštění komoditní burzy z návrhu ZVUŽ. Rovněž za zcela nevhodné považujeme jakékoliv jiné 

netržní formy předávání elektroodpadu mezi kolektivním systém a zpracovatelem, které, i když 

míněny v dobré víře, by v konečném důsledku vedly ke zvýhodňování zpracovatelů, kteří jsou, byť 

skrytě, majetkově propojeni s kolektivním systémem, což by vedlo k deformaci trhu a k likvidaci 

tržních zpracovatelů.  

 
 
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR 

  

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 
 
 
Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. 

 
 
 
Česká asociace odpadového hospodářství 
 
 
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
 
 
 
Kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. 

 
 
 
 
Kolektivní systém provozovaný společností REMA Battery, s.r.o. 

 
 
 
 
Kolektivní systém provozovaný společností EKOLAMP s.r.o. 

Kolektivní systém provozovaný společností REsolar s.r.o. 
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Recyklaci solárních panelů nařizuje evropská směrnice a novela zákona č. 185/2001 sb. o odpadech z roku 2012. povinnosti spojené s recyklací 

solárních panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 jsou přeneseny na všechny provozovatele solárních elektráren, kteří byli povinni do 30. 

6. 2013 uzavřít smlouvu s vybraným kolektivním systémem.  Úkolem kolektivních systémů je zajistit za 15 až 20 let ekologickou likvidaci 

solárních panelů a v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, tj. během pěti let vybrat od provozovatelů solárních elektráren recyklační příspěvek, 

který je vyhláškou mŽp stanovený na 8,50 Kč/kg panelů. 

povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh po 1. 1. 2013 jsou přeneseny na výrobce nebo dovozce panelů, kteří se 

musí registrovat v seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. zajistit splnění těchto povinností lze dvěma 

způsoby: individuálním či solidárním systémem s poskytnutím finanční záruky, nebo prostřednictvím kolektivního systému.

Resolar se ve spolupráci se solární asociací snaží dlouhodobě zmírnit dopady nepříznivé legislativy. za tímto účelem jednali zástupci Resolar 

v roce 2016 s ministerstvem životního prostředí o připomínkách k nově chystanému zákonu o výrobcích s ukončenou životností. ten by totiž 

podle původního návrhu ještě více upevnil monopolní postavení některých subjektů na trhu a přinesl řadu zbytečných bariér. tento nový zákon 

s plánovanou účinností od roku 2018 však nebyl doposud schválen legislativní radou vlády čR, která jej vrátila pro řadu nevypořádaných 

připomínek jeho předkladateli k přepracování.

Vývoj počtu MW v rEsolar

neziskově hospodařící kolektivní systém Resolar byl založen v roce 2013 největšími provozovateli solárních elektráren, výrobci solárních 

panelů a profesními sdruženími solární asociace (dříve česká fotovoltaická průmyslová asociace) a aliance pro energetickou soběstačnost.  

Každý z deseti společníků drží ve společnosti Resolar s.r.o. 10% podíl a dohlíží na hospodaření s prostředky prostřednictvím dozorčí 

rady. společnost Resolar je držitelem licence od mŽp a splňuje veškeré formální požadavky na provozování kolektivního systému. 

Resolar si zakládá na transparentním zveřejňování hospodářských výsledků a svých provozních nákladů, neustálém zefektivňování 

procesů a snižování administrativní zátěže svých klientů. Resolar například garantuje maximální roční limit pro výši administrativních 

nákladů u každého provozovatele solární elektrárny. Klienti mají mimo jiné právo bez udání důvodů vypovědět smlouvu s Resolar a přejít 

k jinému kolektivnímu systému, stejně jako si zvolit vlastního zpracovatele solárních panelů. 

Koncem roku 2016 byli v kolektivním systému registrováni provozovatelé solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 630 mW, 

což představuje navýšení o 6 mW oproti roku 2015. 

Kdo jsme
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klientský seRvis
Petra Maštalířová

Organizační struktura

Valná hromada společníků:

24

Ing. Martin SedlákIng. Dušan Horčička Lukáš Kubásek Ing. Jaromír ŘehákIng. Radek Brychta
(předseda dozorčí rady)

Aliance 
pro energetickou 
soběstačnost, z.s.

Decci servis s.r.o. EASYWATT s.r.o. ENERGI BB, s.r.o. FVE 45 s.r.o. J&T Recycle, s.r.o.
Photon Energy 
Operations CZ 

s.r.o.

Solární 
asociace, 

spolek

SOLARTEC 
HOLDING a.s.

V.E. Group, s.r.o.

Dozorčí rada:

jednatel
Ing. Marek Lang

ředitelka 
Ing. Veronika Hamáčková
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Roční vyúčtování příspěvku za rok 2017 pro klienty 
po dokončení auditu účetní závěrky v roce 2017 obdrželi klienti společnosti Resolar roční vyúčtování příspěvku za rok 
2016, které přehlednou formou zobrazuje aktuální stav finančních prostředků a jejich čerpání. s potěšením můžeme 
konstatovat, že se nám v roce 2016 podařilo udržet náklady na provoz kolektivního systému výrazně pod námi garantovaným 
maximálním limitem administrativních nákladů. pravidelné roční vyúčtování společně se zveřejňováním účetní závěrky 
v obchodním rejstříku posiluje transparentnost a důvěru klientů v hospodárnost systému Resolar.

Naše aktivity a osvětová činnost
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 v tis. Kč

běžné účetní období Minulé účetní období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 104 85

A. Výkonová spotřeba 2 048 1 959

a.2. spotřeba materiálu a energie 60 99

a.3. služby 1988 1 860

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -3 539 -3 630

d. osobní náklady 982 1 121

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 606 577

iii. ostatní provozní výnosy 85 0

F. ostatní provozní náklady 43 15

* Provozní výsledek hospodaření 49 43

vi. výnosové úroky 0 0

j. nákladové úroky 0 1

k. ostatní finanční náklady 96 96

* Finanční výsledek hospodaření -96 -97

**Výsledek hospodaření za běžnou činnost -47 -54

***Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -47 -54

****Výsledek hospodaření před zdaněním -47 -54

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2017 v tis. Kč

běžné účetní období Minulé účetní období

AKTIVA 454 145 339 719

Dlouhodobý majetek 602 1 198

dlouhodobý nehmotný majetek  493 977

dlouhodobý hmotný majetek 109 221

Oběžná aktiva 453 452 338 432

Nedokončená výroba a polotovary 14 167 10 643

dlouhodobé pohledávky 194 271 137 107

krátkodobé pohledávky 2 289 1 267

krátkodobý finanční majetek 242 725 189 415

Časové rozlišení 91 89

PASIVA 454 145 339 719

Vlastní kapitál 171 219

základní kapitál 200 200

výsledek hospodaření minulých let 18 73

výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) -47 -54

Cizí zdroje  453 944 339 500

dlouhodobé závazky 453 615 339 049

krátkodobé závazky 329 451

Časové rozlišení 30 0

Účetní  závěrka



30 31

Výrok auditora



Těšíme se na spolupráci v roce

REsolar s.r.o.

Adresa: drtinova 557/10, 150 00, praha 5

Web:  www.resolar.cz
E-mail:  info@resolar.cz

Telefon: +420 227 018 467

IČ: 017 48 131
DIČ: cz01748131
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