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Vážená paní, vážený pane, 
 

z pověření paní náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové v příloze 

zasílám k posouzení a připomínkám návrh novely zákona o rezervách, který Ministerstvo 

financí vypracovalo jako reakci na četné dotazy provozovatelů solárních elektráren 

a provozovatelů kolektivního systému likvidace na správné účetní zachycení a následně 

daňové posouzení plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů. V zájmu co nejrychlejšího 

řešení navrhujeme doprovodit návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně ČR, 

návrhem novely zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Záměrem návrhu je spravedlivě upravit situaci poplatníků a poskytnout právní jistotu 

při účtování, a následném daňovém posouzení příspěvků na budoucí likvidaci solárních 

panelů (povinnost platit tyto příspěvky je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů a dále upravena vyhláškou č. 325/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Navrhuje se takové řešení, které umožní uplatnit v daňových nákladech celý 

příspěvek postupně a rovnoměrně až do okamžiku likvidace solárního panelu, přičemž je 

zohledněn i rozdílný přístup k účtování příspěvků podle rozdílného způsobu fakturace ze 

strany provozovatelů kolektivního systému likvidace v roce 2014. Přijetí tohoto návrhu 

zabezpečí rovněž srovnatelné dopady na základ daně z příjmů jako v případě solárních 

panelů, pořízených po 1. lednu 2013, kde jsou náklady na likvidaci zahrnuty již v jejich 

pořizovací ceně. 



Rádi bychom Vás požádali o Váš názor k předložené úpravě. Uvítáme Vaši zpětnou 

vazbu do 30. 4. 2015. 

Připomínky bude možno projednat na schůzce, která se bude konat 6. 5. 2015 od 

8 hod. v kanceláři paní náměstkyně Mgr. Simony Hornochové, Letenská 15, Praha 1. 

 
 S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jarmila Rázková, MBA  

ředitelka odboru Daně z příjmů  
 

 

 

 

PODLE ROZDĚLOVNÍKU 
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ROZDĚLOVNÍK: 

Připomínková místa s datovou schránkou:  
1. Komora daňových poradců České republiky, Ing. Jiří Nesrovnal 

2. Svaz účetních, Ing. Jana Pilátová 

3. Komora auditorů, Ing. Irena Liškařová, Ing. Petr Vácha 

4. Generální finanční ředitelství, Ing. Mgr. Radim Bláha 

5. Svaz průmyslu a dopravy, Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA 

6. Hospodářská komora, RNDr.  Ladislav Minčič, CSc., MBA 

7. Ministerstvo životního prostředí, Ing. Jaromír Manhart 

8. Vysoká škola ekonomická, Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.Dr. 
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