Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 10. května 2019
Č. j.: MZP/2019/130/302
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/148
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Šamonilová
Tel.: 267 122 167
E-mail: Stepanka.Samonilova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 12. dubna 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí těchto informací:
1) Potvrzení nebo vyvrácení informace o tom, že někteří provozovatelé solárních elektráren
uspěli vůči České republice s žalobami podanými podle zákona č. 82/1998 Sb.
na náhradu škody, kterou jim měl stát způsobit tím, že licencovaným kolektivním
systémům v souladu s platnými právními předpisy umožnil vybírat od nich recyklační
příspěvky na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů.
2) Zaslání všech meritorních soudních rozhodnutí (v anonymizované podobě) vydaných
v soudních řízeních shora popsaného typu, tj. ve všech věcech vedených na základě
návrhu provozovatele solární elektrárny na náhradu škody proti státu v souvislosti
s placením recyklačních příspěvků.
3) Zaslání všech žalob a uplatnění nároků na náhradu škody (v anonymizované podobě)
podaných provozovateli solárních elektráren ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., které MŽP
aktuálně vyřizuje.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)
Potvrzujeme informaci, že někteří provozovatelé solárních elektráren uspěli vůči České republice
se žalobami podle zákona č. 82/1998 Sb. o náhradu škody, kterou jim měl stát způsobit tím, že
licencovaným kolektivním systémům v souladu s platnými právními předpisy umožnil vybírat od
nich recyklační příspěvky na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů.
Ad 2)
Přikládáme celkem 16 anonymizovaných rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 10 a Městského
soudu v Praze týkající se osmi případů, v nichž bylo pravomocně rozhodnuto.
Ad 3)
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S ohledem na ust. § 11 odst. 4 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb. nelze tuto informaci (žaloby)
poskytnout, neboť žádosti včetně žalob jsou součástí soudních spisů, a to jak v případech dosud
otevřených, tak vzhledem k podaným dovoláním.
Z tohoto důvodu MŽP vydalo dne 10. května 2019 pod č. j. MZP/2019/130/373 rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informací.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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