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RECYKLAČNÍ POPLATEK 

registrace v kolektivním systému 

 

 

 
 

 

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ RECYKLACE A POPLATKŮ 

 

Vážení provozovatelé fotovoltaických elektráren, výrobci a dovozci solárních panelů,  

 

podle současné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) jsou provozovatelé 

fotovoltaických elektráren a dovozci/výrobci povinni platit za likvidaci vysloužilých panelů 

recyklační poplatek a registrovat se u firem tzv.kolektivních systémů, které zajišťují sběr a 

recyklaci panelů. 

Současná úprava je výsledkem snahy a lobbingu několika těchto firem a umožňuje snadné 

zneužití prostředků, které všichni zaplatíme na recyklačním poplatku. Peníze z poplatku mohou 

tyto firmy využít prakticky na cokoliv, třeba své dlouhodobé investice. Tyto firmy navrhují 

zavedení až šestinásobně vyšších poplatků než jsou průměrné náklady na zajištění likvidace 

panelů v jiných zemích EU. 

Připravujeme řešení, kde budeme mít “naše” peníze pod kontrolou.  

Proto Vás žádáme, abyste vyčkali a nepodepisovali žádné smlouvy, 

dokud Vás neinformujeme o správném postupu. Informace Vám zašleme 

mailem. Prosím napište nám Váš email, abychom Vás mohli kontaktovat přes 

http://czepho.cz/newsletter-informace.  

 

 

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka  

Česká fotovoltaická průmyslová asociace  
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POVINNOSTI V OBLASTI RECYKLACE  

podle současné úpravy 

 

Podle současné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) musí provozovatelé 

fotovoltaických elektráren a dovozci/výrobci nově platit za likvidaci vysloužilých panelů tzv. 

recyklační poplatek. 

Recyklaci panelů uvedených na trh do 1.1.2013 jsou povinni financovat a zajistit provozovatelé 

elektráren, kde byly panely použity. Povinnost se týká všech, i kdyby měli na střeše jediný 

panel. Recyklaci panelů uvedených na trh po tomto datu jsou povinni zajistit dovozci/výrobci. 

Provozovatelé fotovoltaických elektráren musí plnit své povinnosti prostřednictvím tzv. 

kolektivního systému, firmy specializované na sběr a recyklaci elektroodpadu. Do 30.6.2013 

musí provozovatelé s touto firmou uzavřít smlouvu o zajištění likvidace panelů a v letech 2014-

2018 jí za to zaplatit zálohu ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí.  

Dovozci/výrobci mají vedle kolektivního systému možnost plnit své povinnosti také 

samostatně nebo spolu s jinými dovozci/výrobci. V případě, že zvolí kolektivní systém, nemají 

zálohové platby ze zákona povinné. Pokud zvolí jednu z dalších dvou variant, musí složit určitý 

objem prostředků na svůj vázaný účet. 

Minimální výši sazeb a způsob uplatnění má stanovit Ministerstvo životního prostředí v 

prováděcí vyhlášce, která dosud nebyla vydána.  

Recyklační poplatek, tak jak je dnes nastaven, bude mít pravděpodobně významný 

ekonomický dopad na všechny provozovatele fotovoltaických elektráren tj. více než 18000 

domácností a 4000 firem a povede ke zdražení i budoucích instalací. Dovozci a výrobci 

budou muset nepochybně promítnout tyto vícenáklady do ceny panelů.  
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O CZEPHO 

CZEPHO je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním sdružením, jehož cílem je 

prosadit fér a transparentní podmínky pro dlouhodobý rozvoj fotovoltaického sektoru v České 

republice. Asociace sdružuje přes sto šedesát společností s více než 30% podílem na trhu např. 

Fronius, Decci, Energy 21, Conergy, FitCraft Production, Satcon, Czech RE Agency, Solar 

Global, Solartec a propojuje subjekty napříč sektorem od univerzit, výrobců, po investory a 

instalační firmy, v rámci projektů spolupracuje s dalšími osmi sty provozovateli solárních 

elektráren a Aliancí pro energetickou soběstačnost. 

Členství v CZEPHO dává především možnost efektivně ovlivňovat podmínky podnikání v 

sektoru, bránit vlastní pověst a investice. Asociace poskytuje členům řadu služeb s cílem 

zefektivnit jejich podnikání ve fotovoltaice. 

CZEPHO zastupuje sektor v jednání s rozhodujícími orgány, ministerstvy, distribučními 

společnostmi, ERÚ a rovněž směrem k evropským orgánům. Je členem Evropské fotovoltaické 

průmyslové asociace (EPIA). Více na  www.czepho.cz . 

 

Členství v CZEPHO Vám přinese … 

 PRÁVNÍ A ODBORNÁ POMOC 

právní a odborné analýzy ke změnám podnikatelského prostředí, v letošním roce např. 

analýzu povinností dovozců/výrobců a provozovatelů FVE v oblasti recyklace, analýzu 

podkladů, na jejichž základě rozhodl Ústavní soud o legalitě solární daně, analýzu nových 

smluv s povinně vykupujícími  

 MONITORING MÉDIÍ 

 každý den přehled informací z médií ze sektoru OZE emailem 

 ODBORNÁ PORADNA 

 on-line odborný poradenský servis  

 ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY OD NAŠICH PARTNERŮ 

zvýhodněné služby od partnerů v oblasti právních služeb, pojištění, regulace, obchodu 

s elektřinou 

 REGISTRACE V KATALOGU FIREM 

propagace formou registrace v katalogu firem na www.czepho.cz  

 WORKSHOPY 

 odborné workshopy zdarma s předními odborníky sektoru 

 

Vybudujme společně silnou organizaci,  

která se za nás postaví,  

kdykoliv budou naše práva někým zpochybněna ! 

http://www.czepho.cz/
http://www.czepho.cz/

