V1-metodika-potvrzeni-duben-2014

Vysvětlení k potvrzení o zaplacení recyklačního poplatku na budoucí recyklaci solárních panelů
Pro koho je určeno:
•
•
•

Pro výrobce a dovozce solárních panelů zapojených do systému RETELA
Pro jejich obchodní partnery (obchodní či instalační firmy)
Pro koncové uživatele solárních panelů (vlastníci fotovoltaických elektráren)

Popis současné situace (duben 2014):
Dovozci či výrobci solárních panelů mají v České republice dle zákona o odpadech povinnost financovat od 1.1.2013
recyklaci solárních panelů po skončení jejich životnosti. Toto je v souladu s principem „rozšířené odpovědnosti
výrobce/dovozce“, kdy výrobce/dovozce je odpovědný za svůj výrobek i poté, co ho prodá a co se z něho v budoucnosti
stane odpad.
RETELA, s.r.o. je tzv. kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení a v současnosti sdružuje přes 50 výrobců či dovozců
solárních panelů. Tyto společnosti odvádějí od doby vydání vyhlášky RETELE recyklační příspěvek na budoucí recyklaci
solárních panelů, který je ve výši 1,50 Kč/kg solárního panelu. Struktura recyklačního příspěvku je dána vyhláškou
Ministerstva životního prostředí (MŽP), viz poznámka pod čarou. Recyklační příspěvek ve výši 1,50 Kč/kg představuje
minimální odhadované náklady na sběr, svoz a recyklaci budoucího odpadu ze solárních panelů. Po možné intervenci ze
strany MŽP nelze vyloučit změny příspěvku. O této skutečnosti bude RETELA informovat na www.retela.cz. Aktuální
sazebník recyklačních poplatků je klientům RETELY zasílán na vyžádání.
Jak postupovat v případě, kdy se konečný uživatel bude chtít zbavit solárních panelů po skončení životnosti?
Finančně odpovědný za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1.1.2013 je jejich výrobce/dovozce. Tento
výrobce/dovozce přenáší povinnost recyklace solárních panelů na kolektivní systém RETELA tím, že výrobu či dovoz panelů
přiznal prostřednictvím výkazu elektrozařízení uvedeného na trh a výkazu typů solárních panelů a následnou úhradou
poplatku do kolektivního systému RETELA. Výrobce je potom povinen informovat o této skutečnosti své obchodní partnery
a klienty například tak, že uvede na fakturu: „V ceně výrobku je zahrnutý recyklační příspěvek v rámci systému RETELA.“
Pokud tedy v budoucnosti předloží koncový uživatel solárních panelů např. fakturu, která bude obsahovat výše zmíněnou či
podobnou informaci, kolektivní systém RETELA použije finanční prostředky alokované na vykázané typy solárních panelů
k financování jejich sběru, svozu a recyklace.
Příklad:
Firma A doveze 100 kusů solárních panelů značky Conergy o celkové hmotnosti 2 000 kg a za toto množství zaplatí do
systému RETELA recyklační příspěvek (2000 kg * 1,50 Kč/kg = 3 000 Kč). Všech 100 ks panelů značky Conergy prodá
instalační firmě a na faktuře uvede „V ceně výrobku je zahrnutý recyklační příspěvek v rámci systému RETELA.“ Instalační
firma zprovozní fotovoltaickou elektrárnu o velikosti 100 ks a vystaví koncovému uživateli fakturu, kde bude opět uvedena
věta „V ceně výrobku je zahrnutý recyklační příspěvek v rámci systému RETELA.“
Ve chvíli, kdy se bude chtít koncový uživatel fotovoltaické elektrárny zbavit solárních panelů jako odpadu, bude kontaktovat
systém RETELA na www.retela.cz. Předloží doklad (např. fakturu), že recyklační příspěvek za dané panely byl v minulosti
odveden do systému RETELA. RETELA posléze využije uložené prostředky (3 000 Kč) ke sběru a recyklaci 100 ks solárních
panelů značky Conergy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recyklační poplatek = recyklační příspěvek 1,50 Kč/kg na nakládání (sběr, svoz a recyklace) a 0,50 Kč/kg příspěvek na provoz.
Příspěvek pro solární panely neplatí pro instalace provedené do 1.1.2013; ten byl stanoven novelou Vyhlášky na 8,50 Kč/kg,
resp. 935 Kč/kW. Toutéž novelou se stanoví povinnost aplikovat vzorec v Příloze č. 10 Vyhlášky také pro Výrobce/Dovozce
panelů, aniž je však nutné použít minimální sazbu 8,50 Kč. Parametry dosaditelné do tohoto vzorce může schvalovat MŽP v
rámci povinného prokázání souladu KS s Vyhláškou v termínu tam stanoveném do 31.10.2013. Tuto povinnost RETELA ve
stanoveném termínu splnila. V souladu s tím je stanovena minimální výše spoření na zálohy na budoucí likvidaci ve výši
1,50Kč/kg.

