
Poplatkové hlášení / poplatkové  p iznání za zdroj zne iš ování *)

(podle zákona . 254/2001 Sb.)

Poplatky za rok

poplatkové hlášení za zdroj zne iš ování )

poplatkové p iznání za zdroj zne iš ování )

a) pro ne išt né odpadní vody *)

b) pro išt né odpadní vody *)

c) pro išt né odpadní vody z výroby buni iny a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií *)

Kraj / inspektorát IŽP:

Název zdroje zne iš ování:

1. Základní identifika ní údaje

1.1. Údaje o zne iš ovateli

1.1.1. Název zne iš ovatele (název nebo obchodní firma, p ípadn  jméno a p íjmení)

1.1.2. Adresa sídla zne iš ovatele a další dopl ující údaje

1.1.3. Bankovní spojení

Poznámka:

*)  nehodící se nevyplní (škrtne)

išt né odpadní vody jsou vody išt né na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických istírnách odpadních vod
s ú inností odstran ní CHSKCr  vyšší než 50% v etn .

išt né odpadní vody z výroby buni iny a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií jsou vody, z nichž je v p ítoku na
istírnu odpadních vod obsah CHSKCr  z t chto výrob vyšší než 75% v etn  z celkového množství CHSKCr  p itékajícího na istírnu.

P i pochybnostech o tom, zda se jedná o išt né odpadní vody (p ípadn išt né odpadní vody z výroby buni iny
a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií), projedná zne iš ovatel v c s eskou inspekcí životního prost edí.
OKE  = Odv tvová klasifikace ekonomických inností

Formulá e uvedené v této p íloze ( . 1/6 až 6/6) jsou zve ejn ny na internetových stránkách Ministerstva životního prost edí
a lze je využít k automatickému výpo tu poplatk (pole zelen  ozna ená se automaticky propo tou a doplní, žlut  ozna ená jsou
konstanty, bílá pole se vyplní).

 Ulice
.p.

 Obec
 PS
Obec s roz.p.
 Kraj Sídlo fin.ú adu

 DI

OKE

 I

Formulá . 1/6

 e-Mail
 Fax
 Tel.

 Pen ž.ústav íslo ú tu
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1.2. Údaje o zdroji zne iš ování, ze kterého se vypoušt jí odpadní vody do vod povrchových

1.2.1. Název zdroje zne iš ování *)

1.2.2. Umíst ní zdroje zne iš ování

Poznámka:

*)  Uvede se plný název p íslušného zdroje zne iš ování, který jednozna n  tento zdroj identifikuje.
U obcí lze posuzovat jako jeden zdroj zne iš ování i jednozna n definovanou samostatn  odkanalizovanou územn  odd lenou její ást.
U zdroje zne iš ování daného pr myslového podniku i jiného subjektu je pro posouzení, co lze považovat za zdroj zne iš ování,
nutno provést i analýzu nakládání s vodami (násobné užívání vod). Pokud je daný areál vzájemn  propojen (nejen gravita n ) a je možné
p evád ní technologických nebo odpadních vod z jedné ásti areálu do druhé, je celý tento areál posuzován jako samostatný zdroj
zne iš ování. V pochybnostech, zda se v daném p ípad  jedná o jeden i více zdroj  zne iš ování, projedná zne iš ovatel v c s IŽP.

2. Pr m rná ro ní koncentrace, množství vypoušt ného zne išt ní, snížení
poplatku podle § 90 odst. 4 vodního zákona a objem vypoušt ných odp. vod 

2.1. Pr m rná ro ní koncentrace a množství vypoušt ného zne išt ní v b žném a p edchozím roce

2.2. Ro ní objem vypoušt ných odpadních vod

Poznámka:

Zne iš ovatel, který vypouští ze zdroje zne iš ování odpadní vody do vod povrchových z jedné i  více výpustí, uvede údaje o objemu 
odpadních vod, koncentraci a množství vypoušt ného zne išt ní pro jednotlivé výpusti ve formulá i (formulá ích) v p íl. A
k hlášení/p iznání. Zde rovn ž uvede další údaje týkající se umíst ní výpusti (výpustí). 
V p ípad  pouze jedné výpusti u zdroje se hodnoty rovnají
hodnotám v p íl. A k hlášení/p iznání. V tomto p ípad  posta uje odkaz na vypln nou p íl. A.

Výpo et tabulky 2.1.  zpracovaný zne iš ovatelem je  inspektorátem IŽP kontrolován.
*)  nehodící se nevyplní

**) u popl. hlášení se vyplní p edpoklad, u popl. p iznání se vyplní skute nost
a)  ne išt né odpadní vody
b) išt né odpadní vody jsou vody išt né na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických istírnách odpadních vod

s ú inností odstran ní CHSKCr vyšší než 50% v etn

 c) išt né odpadní vody z výroby buni iny a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií jsou vody, z nichž je v p ítoku na
istírnu odpadních vod obsah CHSKCr z t chto výrob vyšší než 75% v etn  z celkového množství CHSKCr p itékajícího na istírnu

Tabulka . 2.1. se vypo te následovn :
sl.3: objem z tab. 2.2. * sl.2/1000
sl.5: KDY  (100-sl.3/sl.4*100)>=20, uvede se hodnota (100-sl.3/sl.4*100), pokud <20 uvede se nula
sl.6: KDYŽ sl.5*2>100 uvede se 100, pokud <100 uvede se sl.5*2

7
8

P edp./Skute .**) b žného roku P edp./Skute .**) Snížení proti p ed- Snížení

5 6
chozímu roku (%) poplatku (%)mg/l  kg/rok p ed. roku (kg/rok)

432

Formulá . 2/6 I :

Obec (Obce)

Obec s roz. p.

Kraj

Po ad.

1

Ukazatel zne išt ní

íslo

2
3
4
5

6

Fosfor celkový
Nanorg.

AOX

1 CHSKCr a) *)

CHSKCr b) *)

Kadmium

CHSKCr c) *)

RAS
Nerozpušt né látky

Objem odpadních vod (m3/rok)

Rtu
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3. Výše poplatk  za kalendá ní rok za zdroj zne iš ování

3.1. Poplatek za množství vypoušt ného zne išt ní

Poznámka:

ve sloupci 1, ádku 1 uvedená písmena znamenají (viz. odkaz pod tabulkou 1.1.) :

a)  ne išt né odpadní vody
b) išt né odpadní vody jsou vody išt né na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických istírnách odpadních vod

s ú inností odstran ní CHSKCr vyšší než 50% v etn

c) išt né odpadní vody z výroby buni iny a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií jsou vody, z nichž je v p ítoku na
istírnu odpadních vod obsah CHSKCr z t chto výrob vyšší než 75% v etn  z celkového množství CHSKCr p itékajícího na istírnu

Hodnota ve sl. 2 je totožná s hodnotou v tab. 2.1. sl.3; hodnota ve sl. 4 je totožná s hodnotou v tab. 2.1. sl.6
hodnota ve sloupci 5 se vypo te takto: (sl.2-sl.3)*(100-sl.4)/100
hodnota ve sloupci 7 se vypo te vynásobením sloupce 5 sloupcem 6 (7 = 5 x 6)
°) u popl. hlášení se vyplní p edpoklad, u popl.p iznání se vyplní skute nost
*) nehodící se nevyplní
**) Pokud množství zne išt ní v odebrané vod  je použito k ode tu u více zdroj  zne iš ování, rozd lí se množství zne išt ní pro ú ely

ode tu v pom ru objem  vypoušt ných odpadních vod z jednotlivých zdroj  zne iš ování.
***) Údaje se zaokrouhlí na celé K .
Pokud zne iš ovatel uplat uje ode et množství zne išt ní v odebrané vod , vyplní formulá  v p íloze B k poplatkovému hlášení/p iznání.

3.2. Poplatek za objem vypoušt ných odpadních vod

Poznámka:

hodnota ve sloupci 3 se vypo te vynásobením sloupce 1 sloupcem 2 ( 3 = 1 x 2 )
*) hodnota se uvede bez desetinných míst
**) hodnota se uvede v celých K

Ukazatel
zne išt ní

p edp./skute .°)

16

Sazba

Formulá .3/6 I :

kg/r

snížení
poplatku

%
b žného roku

kg/r

zne išt ní v 

Množství zne išt ní v odpadních vodách s ode ty

odebrané vod **)

20 000

8

3

0,5

2

4 000

Poplatek

za zne išt ní
***)

K

Po ad.
íslo

2 431 5 7

výpo et množství
ke zpoplatn ní

kg/rok K /kg
6

2

1

4
3

5

6
7
8

9

300

70

30

CHSKCr a) *)

CHSKCr b) *)

CHSKCr c) *)

RAS

Rtu
Kadmium

Poplatek za zne išt ní vypoušt ných odpadních vod

Nerozpušt. látky
Fosfor celkový
Nanorg.

AOX

m3/r *)
sazba
K /m3

Výše poplatku
K /rok **)

objem odpadních vod

1 2 3

0,10
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3.3 Údaje o odkladu

3.4. Celková výše poplatk

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka : *) uvede se v celých K

**) Výpo et výše odkladu na daný rok se doloží na samostatném listu spolu s rozhodnutím o odkladu
Pokud odklad není p iznán a v daném roce uplatn n,  v . 4 se vyplní nula

4. Dopl ující informace a ú ední záležitosti

4.1. Po et p íloh k poplatkovému hlášení / p iznání

4.2. Podklady pro poplatkové hlášení / p iznání zpracoval :

Odesláno dne Podpis statutárního zástupce a razítko

K /r *)

K /r *)

K /r *)

K /r *)

Formulá . 4/6

I :

Odklad p iznán, kým    datum p iznání platnost od - do ve výši (%)

Poplatek za množství vypoušt ného zne išt ní
(po ode tu odebraného zne išt ní a procentním snížení, tabulka 3.1. . 9 sl. 6)

Poplatek za objem vypoušt ných odpadních vod
(tabulka 3.2. sl.3)

Celkové poplatky ( . 1 + . 2)

K /r *)

Výše odkladu v K **) vypo tená podle rozhodnutí o procentní výši odkladu na 
daný kalendá ní rok z poplatk  na . 3 a po tu m síc  trvání odkladu za tento rok

Celkové poplatky po ode tu odkladu ( . 3 - . 4)

 P íloha A - Výpust odpadních vod ze zdroje zne iš ování

 P íloha B - Výpo et množství zne išt ní v odebrané vod

po et (ks)

po et (ks)

  Jméno   Funkce   Tel.   Fax

K /r *)

K /r *)

Zaplacené zálohy za zdroj za rok ( u popl. p iznání)

Doú tování poplatk  za zdroj . 6 - . 5 (- nedoplatek, + p eplatek) - u p. p iznán
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I :

P íloha A  **) k poplatkovému hlášení za zdroj zne iš ování *)

k poplatkovému p iznání za zdroj zne iš ování *)

Výpust odpadních vod ze zdroje zne iš ování za rok :

a) pro ne išt né odpadní vody *)

b) pro išt né odpadní vody *)

c) pro išt né odpadní vody z výroby buni iny a ze zušlech ování bavlná ských a lná ských textilií *)

1. Základní identifikace výpusti

- - -

2. Pr m rná ro ní koncentrace, množství vypoušt ného zne išt ní
a objem vypoušt ných odpadních vod ze zdroje zne iš ování

2.1. Pr m rná ro ní koncentrace a množství vypoušt ného zne išt ní

2.2. Ro ní objem vypoušt ných odpadních vod

Poznámka:
Sl. 3 tab. 2.1. se vypo te vynásobením objemu z tab. 2.2. sl. 2 /1000

*)  nehodící se nevyplní
**)  uvede se arabská íslice, která rovn ž zna í po adové íslo výpusti odpadních vod

Po ad Ukazatel zne išt ní mg/l kg/r

Objem odpadních vod (m3/rok)

8 Kadmium
7 Rtu
6 AOX   
5 Nanorg.

4 Fosfor celkový
3 Nerozpušt né látky
2 RAS

CHSKCr c) *)

CHSKCr b) *)

1 CHSKCr a) *)

íslo 1 2 3

Platné povolení k vypoušt ní odpadních vod vydal: .j. Dne

í ní km íslo hydrologického po adí

Název toku (recipient)

Obec
Kraj

Název zdroje zne iš ování
Název výpusti

Název zne iš ovatele

Formulá . 5/6

Katastr. území výpusti
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I :

P íloha B  **) k poplatkovému hlášení za zdroj zne iš ování *)

k poplatkovému p iznání za zdroj zne iš ování *)

Výpo et množství zne išt ní v odebrané vod  za rok:

1) odb r povrchové vody *)

2) odb r pitné vody z ve ejného vodovodu *)

3) odb r podzemní vody *)

1. Základní identifikace místa odb ru vody

- - -

2. Pr m rná ro ní koncentrace, množství zne išt ní a odpovídající objem u odebrané vody
2.1. Pr m rná ro ní koncentrace a množství zne išt ní u odebrané vody

1
2
3
4
5
6
7
8

2.2. Odpovídající objem odebrané vody (pro ode et pouze u daného zdroje zne iš ování)

Poznámka: *)  nehodící se škrtne
**)  uvede se arabská íslice, která rovn ž zna í po adové íslo odb ru vody

Sl. 3 tab. 2.1. se vypo te vynásobením objemu z tab. 2.2. * sl. 2 z tabulky 2.1."

Nanorg.

Objem odebraných vod (m3/rok)

AOX
Rtu
Kadmium

Fosfor celkový
Nerozpušt né látky

CHSKCr

RAS

íslo 1 2 3
Po ad. Ukazatel zne išt ní mg/l kg/r

Platné povolení k odb ru vody vydal: .j. Dne

Název vodního toku (p i odb ru povrch.vody) í ní km íslo hydrologického po adí (p i odb ru povrch.vody)

Kraj
Katastrální území odb ru

Název místa odb ru
Obec

Název zne iš ovatele
Název zdroje zne iš ování

Formulá . 6/6
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