Proč má stát zaplatit opakovaně
5 miliard za něco, co už zaplatil?
RECYKLACE SOLÁRNÍCH PANELŮ:
DALŠÍ TUNEL NA STÁT

Zastavte 5 miliardový tunel na stát, který je výsledkem lobbingu soukromé firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou metodiku výpočtu výkupních cen dne 6. 3. 2013.
Z ní vyplývá, že o těchto 5 miliard stát zaplatí více na dotacích provozovatelům fotovoltaických elektráren!

Od příštího roku bude 22 000 domácností
a firem, které si vyrábějí elektřinu ze sluníčka, odvádět nový poplatek, a to až ve výši
18 000 Kč na běžnou domácnost! Poplatek,
který byl loni zaveden pomocí přílepku k zákonu o podporovaných zdrojích energie se
týká všech majitelů, kteří uvedli elektrárny
do provozu před 1. 1. 2013 bez ohledu na jejich velikost či umístění. Majitelé elektráren jsou tak nuceni zaplatit
za likvidaci panelů podruhé. Jednou už
za ni totiž zaplatili při nákupu panelů výrobců, kteří se zavázali smluvně či písemnými certifikáty likvidaci zajistit. Likvidace solárních panelů je tak již zajištěna.
Na co se poplatek tedy skutečně vybírá
je otázkou.

RECYKLACE SOLÁRNÍCH PANELŮ:
DALŠÍ TUNEL NA STÁT
Kdo bude na celé věci profitovat?

Co přinese recyklační poplatek státu?

• Nic, protože poplatek není příjmem státního rozpočtu.

Co přinese recyklační poplatek obcím?

• Nic, výběr poplatku nezaručí odstranění elektrárny po ukončení její životnosti. Poplatek nelze ani na demontáž zařízení a uvedení pozemku do původního stavu použít, je totiž určen na recyklaci, kterou paradoxně už dnes zajišťují výrobci na své náklady.
• Nic, protože poplatky půjdou na účet soukromé firmě a je nepravděpodobné, že se na účtech udrží dalších 15–20 let, než se využijí. Obec nemá nad
prostředky žádnou kontrolu.

Co přinese recyklační poplatek odběratelům elektřiny?

• Náklady až 5 miliard Kč pro stát! Stát bude muset o tuto částku navýšit dotaci majitelům fotovoltaických elektráren, aby návratnost elektráren narovnal.
• Nic, protože poplatek nijak nesníží cenu elektřiny. Naopak ji může zvýšit.

Co přinese recyklační poplatek 22 000 firem a domácnostem,
které provozují solární elektrárnu?
• Zbytečný náklad, protože již za recyklaci  zaplatily v ceně panelů. Tato povinnost dopadne také na každého, kdo má byť jen jeden panel na střeše svého
domu. V případě běžné domácnosti může poplatek představovat až 18 000 Kč ročně.
• Zbytečný náklad, protože vlastní recyklaci panelů nebudou potřebovat. Panely budou i po ukončení životnosti elektrárny stále vyrábět a bude
možné je prodat.

Kdo tedy bude z celé věci profitovat?
Vybrané kolektivní systémy, tedy soukromé firmy jako třeba Asekol, které získají:
• Peníze, které může kolektivní systém použít prakticky na cokoliv a utratit je ještě před ukončením životnosti elektráren a vlastní potřebou
zajištění recyklace.
• Peníze od provozovatelů, kteří si nemohou vybrat jiný způsob zajištění recyklace než právě přes vybrané kolektivní systémy, aniž by nad vloženými
prostředky měli kontrolu.
• Peníze, které budou ležet na účtech kolektivních systémů a nakonec nebudou k recyklaci potřeba, protože její výnosy převyšují náklady.
Zákon neřeší, co se s těmito penězi stane.
• Peníze v nesmyslné výši cca 4 miliard. Ministerstvo životního prostředí uvažuje o poplatku až 2,40 Kč/Wp, což odpovídá zhruba 980 euro za tunu
odpadu. Běžné náklady na likvidaci solárních panelů dnes přitom dosahují maximálně výše 160 euro za tunu.
• Peníze, které se absurdně vyberou 15 let před tím, než mohou být alespoň hypoteticky potřeba k likvidaci. Po tu dobu je bude mít kolektivní systém
k dispozici. Zákon neřeší, co bude s výnosy z úroků.
• Peníze, které zřejmě poslouží jako skrytá dotace na výstavbu recyklační linky některého z kolektivních systémů, aniž by tato linka měla v ČR rozumné
využití, neboť recyklaci zvládnou již funkční linky třeba v Německu.
• Peníze kolektivním systémům jako je Asekol, které vybírají na recyklaci zálohové platby. Zbaví se tak výrazně levnější konkurence v systémech,
které fungují na principu „pay as you go“. V těchto systémech platí výrobci pouze za skutečné náklady v daném roce.

LIKVIDACE JE ZAJIŠTĚNA ZDARMA A SPOLEHLIVĚ
Likvidace solárních panelů je již dnes spolehlivě vyřešena. Světoví výrobci se totiž dobrovolně přihlásili k této odpovědnosti a v souladu s principy evropské legislativy (směrnic 2002/96/ES a 2002/95/ES) v roce 2007 založili celosvětové sdružení PV CYCLE. To sdružuje výrobce s více než 85%
podílem na světovém trhu a zajišťuje likvidaci všech solárních panelů v rámci celé Evropy. Náklady přitom nesou výrobci a promítají si je už do prodejní
ceny panelů. Výrobci jsou připraveni plnit své povinnosti v dosavadním rozsahu tj. za všechny panely bez ohledu
na termín uvedení na trh, pokud jim v tom česká legislativa nebude bránit.

Znamená to, že stát už, přeneseně za likvidaci panelů jednou zaplatil, a to v dotované
ceně solární energie. Proč by měl stát platit znovu? Komu tento obchod či tunel prospěje?
NAVRHUJEME:
• umožnit výrobcům, aby zajišťovali i nadále likvidaci solárních panelů za své zákazníky tak jako
dosud tj. na své náklady
• umožnit kolektivním systémům, aby zajišťovali likvidaci solárních panelů v systému „pay as you go“
tj. určovali si sami poplatky od výrobců na základě skutečných nákladů recyklace
• jasně definovat nakládání s výnosy z recyklace tak, aby nebylo možné je zneužít pro jiné účely
než je financování nákladů na recyklaci vlastních panelů

