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NEWS ALERT  06/2013 

  

NOVÁ ÚPRAVA LIKVIDACE  
FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ  

Rádi bychom Vás tímto informovali o nových povinnostech, které do právní úpravy týkající 

fotovoltaických elektráren zavedla s účinností od 1.1.2013 novela zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“), a novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnos-

tech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (dále jen „Vyhláška“). Novela Vyhlášky 

se sice nyní nachází teprve ve fázi po vypořádání připomínek, nicméně dle posledních in-

formací z Ministerstva životního prostředí by do konce června letošního roku měla být pode-

psána a vyhlášena, tzn. vstoupit v platnost.  

1. Povinnost uzavřít smlouvu do 30.6.2013 

Zákon o odpadech v novelizovaném znění ukládá provozovatelům fotovoltaických elektráren 

(dále jen „FVE“) povinnost uzavřít smlouvu o zpracování, využití a odstranění elektroodpadu 

z fotovoltaických panelů (dále jen „Smlouva“) s některým z provozovatelů kolektivních sys-

témů, a to do 30.6.2013. Smyslem je, aby uzavřením Smlouvy zajistil provozovatel FVE pro-

střednictvím provozovatele kolektivního systému likvidaci fotovoltaických panelů v době, kdy 

se z fotovoltaických panelů stane odpad.  

Uvedená povinnost uzavřít Smlouvu se týká všech provozovatelů FVE, kteří mají ve své FVE 

nainstalovány fotovoltaické panely uvedené na trh do 1.1.2013.  Ministerstvo životního pro-

středí pak vede seznam provozovatelů kolektivního systému (viz 

http://isoh.env.cz/index.php?typ=1). Pokud nebude Smlouva uzavřena, může být uložena 

pokuta až do 1.000.000,- Kč.  

2. Povinnost hradit příspěvky na likvidaci 

Provozovatel FVE je povinen odvádět od 1.1.2014 alespoň jedenkrát ročně příspěvky na 

samostatně zřízený bankovní účet provozovatele kolektivního systému. Příspěvky je pak 

provozovatel FVE povinen platit tak, aby nejpozději do 1.1.2019 byla na příslušném účtu 

částka potřebná k likvidaci fotovoltaických panelů. Tato se stanoví v závislosti na hmotnosti 

fotovoltaických panelů.  

Podle navrhovaného znění Vyhlášky tato sazba bude činit nejméně 11 Kč za 1 kg hmotnos-

ti elektroodpadu z fotovoltaických panelů.  

 

http://isoh.env.cz/index.php?typ=1
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Tabulka navrhované výše příspěvku (podle průměrné hmotnosti fotovoltaických panelů dle různě velikých FVE): 

 

Kategorie FVE dle výkonu Průměrná hmotnost fotovoltaic-

kých panelů na 1 FVE 

Průměrná výše poplatků jednotli-

vého typu FVE 

Do 5 kW 425 kg 4.675 Kč 

5-30 kW 1.481 kg 16.291 Kč 

31-100 kW 6.088 kg 66.968 Kč 

100-1000 kW 41.713 kg 458.843 Kč 

Nad 1000 kW 273.927 kg 3.013.197 Kč 

Provozovatel FVE má právo na vyúčtování od provozovatele kolektivního systému. Nelze 

však vyloučit případný rozdíl mezi jeho příspěvky a náklady na likvidaci. Přeplatek by měl být 

vrácen provozovateli FVE, nedoplatek pak bude muset provozovatele FVE doplatit.  

3. Zajištění efektivity likvidace? 

Možnost kontroly nad provozovateli kolektivních systémů, resp. možnost kontroly nad 

nakládáním s příspěvky pak má být zajištěna především tím, že (i) provozovateli kolektivního 

systému je zakázáno křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem 

z fotovoltaických panelů uvedených na trh do 1.1.2013 a ostatními činnostmi, (ii) 

provozovatel kolektivního systému je povinen hospodařit s příspěvky odděleně od jiných 

finančních zdrojů, (iii) provozovatel kolektivního systému je povinen účtovat o všech 

finančních tocích souvisejících s likvidací fotovoltaických panelů odděleně, a (iv) 

provozovatel kolektivního systému musí zpracovávat a zasílat Ministerstvu životního 

prostředí roční zprávu (podle vzoru uvedeného ve Vyhlášce), ve které je povinen shrnout 

činnost za předcházející rok a jejíž přílohou je mj. i seznam provozovatelů FVE, pro které 

zajišťuje plnění povinností souvisejících s likvidací fotovoltaických panelů (ministerstvo pak 

díky evidenci energetických licencí vedených ERÚ může ověřit, zda všichni provozovatelé 

FVE dostáli ohledně likvidace fotovoltaických panelů svým zákonným povinnostem). 

4. Obecná doporučení provozovatelům FVE 

Na základě dostupného návrhu Vyhlášky lze tak provozovatelům FVE doporučit, aby v ná-

sledujících dnech (pokud tak již neučinili): 

4.1 oslovili výše uvedené provozovatele kolektivních systémů a požádali je o návrh 

Smlouvy, 

4.2 prověřili tyto Smlouvy zejména z hlediska: 
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a) výše příspěvků, 

b) zajištění efektivního nakládání s vloženými prostředky a možnosti ovlivnit 

výběr zpracovatele odpadu a limitovat finanční dopady na provozovatele 

FVE, 

c) možnosti ukončit smlouvu a převést prostředky do jiného kolektivního sys-

tému. 

4.3 uzavřeli Smlouvu s provozovatelem kolektivního systému do 30. června 2013. 

 

Pro úplnost na závěr dodáváme, že u fotovoltaických panelů uvedených na trh po 1.1.2013 

mají povinnost zajistit jejich likvidaci a související záležitosti přímo výrobci. 

 

Doufáme, že jste náš stručný přehled shledali přínosným. V případě jakýchkoliv dotazů jsme 

Vám rádi k dispozici na níže uvedené kontaktní adrese. 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 

jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není dovo-

leno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou 

v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou 

analýzu těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesionální 

služby k uvedeným informacím a společnost nepřebírá 

jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se ko-

nání na základě informací obsažených v tomto materiálu. 

 

 

http://www.bpv-bp.com/
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