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V Praze 18. 9. 2013 

 

Každý desátý provozovatel solární elektrárny nemá vyřešenou recyklaci 

Česká inspekce životního prostředí bude provádět kontroly 

Zhruba každý desátý provozovatel solární elektrárny ještě nesplnil recyklační povinnost. Skoro 

čtvrt roku po termínu, do kdy se provozovatelé fotovoltaických elektráren měli registrovat 

u kolektivních systémů, nemá více než 2000 provozovatelů podepsanou smlouvu. Jedná se 

přibližně o 750 tisíc solárních panelů. 

„Ačkoliv se nedávno zaregistroval ČEZ, který je s instalovaným výkonem 125 MW největší 

provozovatel v Česku, stále je podle našich informací zhruba 150 MW bez registrace,“ říká Petr 

Maule, výkonný ředitel České fotovolaické asociace. 

Důvod, proč ještě všichni provozovatelé nejsou zaregistrovaní, určitě není v neinformovanosti. 

Kolektivní systémy, kterých je na trhu už sedm, provozovatele se svými nabídkami intenzivně oslovují. 

Provozovatelé mají spíše problém si mezi nabídkami vybrat. 

„Podle zpětné vazby, kterou od provozovatelů máme, hraje při výběru kolektivního systému zásadní 

roli jeho velikost. Provozovatelé chtějí logicky ze svých poplatků získat zpátky co nejvíce peněz, je pro 

ně proto výhodné, když se nutné provozní náklady rozdělí mezi co největší počet klientů. Členové 

ČFA stejně jako ČEZ z tohoto důvodu podepsali smlouvy s kolektivním systémem ASEKOL Solar,“ 

vysvětluje Maule. 

Provozovatelé by ale neměli s registrací již dlouho otálet. Česká inspekce životního prostředí se při 

kontrolách solárních elektráren zaměří i na skutečnost, zda má provozovatel platnou smlouvu 

o recyklaci. V roce 2014 už navíc musí provozovatelé posílat první dílčí platby. „ČIŽP zahrne kontroly 

registrací do své činnosti v příštím roce. Provozovatel, který nebude mít podepsanou smlouvu 

s kolektivním systémem, se podle zákona O odpadech vystavuje riziku pokuty až do výše 

10 milionů Kč,“ říká Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP. 

„Registrace stále běží, denně nás osloví desítky provozovatelů. Češi ale rádi nechávají věci na 

poslední chvíli,“ říká ředitel největšího kolektivního systému ASEKOL Solar Miloslav Kužela. 

 

 

Petr Maule, výkonný ředitel ČFA 

Instalovaný výkon, na který se v ČR vztahuje povinná registrace 2072,02 MW 

Dosud nezaregistrovaný instalovaný výkon (kvalifikovaný odhad) 150 MW 

Počet panelů, které nejsou zaregistrovány (přepočet podle odhadnutého 
instalovaného výkonu) 

750 000 

Maximální výše pokuty, kterou může za nesplněnou registraci udělit ČIŽP 10 000 000 Kč 


