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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum 13. 4. 2018 
 

bpv BRAUN PARTNERS: PRVNÍ SOUD POTVRDIL, ŽE PROVOZOVATELÉ 
FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NEMĚLI PLATIT „RECYKLAČNÍ 
POPLATKY“  
 

 
Energetický tým advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS získal přelomové rozhodnutí, 
kdy soud v rámci první instance potvrdil názor advokátní kanceláře, že stát špatně 
implementoval Směrnici o elektroodpadech. Tento názor je podpořen klíčovým vyjádřením 
Evropské Komise, které bpv BRAUN PARTNERS získala ještě před zahájením sporu.  
 

 
Marc Müller, partner kanceláře a vedoucí právního týmu energetiky, toto přelomové 
rozhodnutí komentuje slovy: „Jsme moc rádi, že se nám složitou procesní situaci konečně 
podařilo po šesti letech zvrátit a první soud nám dal za pravdu. Již v roce 2012 jsme zahájili 
zastupování našich klientů v těchto věcech s tím, aby stát nahradil to, co provozovatelé nikdy 
neměli platit. Přestože se objevil i odlišný názor jiného soudce, a pravomocně není skončena 
žádná kauza, zdá se, že soudy jsou nyní za určitých okolností připraveny vyhovět 
požadovaným nárokům. ,S takovým potvrzením naší argumentace jsme samozřejmě 
připraveni vymoci odpovídající peněžité nároky našich klientů i v ostatních soudních řízeních.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O nás: 

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních 
advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance 
bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti 
střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších 
českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi 
hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních 
společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti 
práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, 
slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpv-
bp.com.  
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