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Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
Zvolte zda je hlášení řádné, opravné nebo dodatečné. Opravné nebo dodatečné hlášení se podává kompletní.
V případě opravného nebo dodatečného hlášení je nutno zaslat opětovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat.
Poplatkové přiznání za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
1. Základní identifikační údaje
1.1. Údaje o zdroji znečišťování, ze kterého se vypouštějí odpadní vody do vod povrchových
1.1.1. Název zdroje znečišťování **)
1.1.2. Umístění zdroje znečišťování
1.1.3. Zařízení má integrované povolení: 
1.2. Údaje o znečišťovateli
1.2.1. Název znečišťovatele (název nebo obchodní firma, případně jméno a příjmení)
Typ subjektu: 
1.2.2. Představitel znečišťovatele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem znečišťovatele)
Poznámky:*) Za čištěné odpadní vody se pro účely poplatku považují vody splňující hodnoty emisních standardů stanovené v nařízení vlády podle § 38 odst. 10; není-li emisní standard stanoven, emisní limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v povolení podle § 8 odst. 1 písm. c). V případě pochybností o tom, zda jde o čištěné odpadní vody pro účely výpočtu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí.
**) Uvede se plný název příslušného zdroje znečišťování, který jednoznačně tento zdroj identifikuje.
U obcí lze posuzovat jako jeden zdroj znečišťování i jednoznačně definovanou samostatně odkanalizovanou územně oddělenou její část.
U zdroje znečišťování daného průmyslového podniku či jiného subjektu je pro posouzení, co lze považovat za zdroj znečišťování, nutno provést i analýzu
nakládání s vodami (násobné užívání vod). Pokud je daný areál vzájemně propojen (nejen gravitačně) a je možné převádění technologických nebo
odpadních vod z jedné části areálu do druhé, je celý tento areál posuzován jako samostatný zdroj znečišťování. V pochybnostech, zda se v daném
případě jedná o jeden či více zdrojů znečišťování, rozhodne SFŽP ČR.
2. Výpočet dílčích základů poplatku běžného roku
2.1. Průměrná roční koncentrace, množství vypouštěného znečištění a snížení dílčího základu poplatku podle § 89e odst. 2
Pořad. 
Průměrná roční koncentrace
Množství vypouštěného znečištění v odpadních
Množství znečištění
Dílčí základ poplatku
číslo
Ukazatel znečištění
(mg/l)
vodách (kg/rok)
v odebrané vodě (kg/rok)
(kg/rok)
1
2
3
4
5
1
CHSKCr   
2
RAS
3
Nerozpuštěné látky
4
Fosfor celkový
5
Nanorg.
6
AOX
7
Rtuť
8
Kadmium
2.2. Roční objem vypouštěných odpadních vod
Poznámka:Znečišťovatel, který vypouští ze zdroje znečišťování odpadní vody do vod povrchových z jedné či více výpustí, uvede údaje o objemu odpadních vod, koncentraci a množství vypouštěného znečištění pro jednotlivé výpusti ve formuláři (formulářích) v příl. A k přiznání. Zde rovněž uvede další údaje týkající se umístění výpusti (výpustí).V případě pouze jedné výpusti u zdroje se hodnoty rovnají hodnotám v příl. A k přiznání.Výpočet tabulky 2.1. zpracovaný znečišťovatelem je SFŽP ČR kontrolován.Ve sloupci 1, řádku 1 uvedená písmena znamenají:
a) nečištěné odpadní vodyb) čištěné odpadní vody jsou vody čištěné na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod s účinností odstranění CHSKCr vyšší než 50 % včetněc) čištěné odpadní vody z výroby buničiny a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií jsou vody, z nichž je v přítoku na čistírnu odpadních vod obsah CHSKCr  z těchto výrob vyšší než 75 % včetně z celkového množství CHSKCr přitékajícího na čistírnuHodnota ve sloupci 5 se vypočte takto: sl.3-sl.4  - nejnižší dílčí základ poplatku však může být 0 kg/rok (sl. 5 nesmí být záporný).
Pokud znečišťovatel uplatňuje odečet množství znečištění v odebrané vodě, vyplní formulář v příloze B k poplatkovému přiznání.
Pokud množství znečištění v odebrané vodě je použito k odečtu u více zdrojů znečištění, rozdělí se množství znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných odpadních vod z jednotlivých zdrojů znečišťování.
3. Výše poplatku za kalendářní rok za zdroj znečišťování
3.1. Poplatek za množství vypouštěného znečištění
Pořad.
Dílčí základ poplatku běžného roku
Dílčí základ poplatku předchozího roku
Snížení proti předchozímu
Sazba
Sleva na dílčím
Poplatek za
číslo
Ukazatel znečištění
(kg/rok)
(kg/rok)
roku (%)
(Kč)
poplatku (Kč)
znečištění (Kč)
1
2
3
4
5
6
7
1
CHSKCr   
2
RAS
3
Nerozpuštěné látky
4
Fosfor celkový
5
Nanorg.
6
AOX
7
Rtuť
8
Kadmium
9
Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod
Poznámka:
ve sloupci 1, řádku 1 uvedená písmena znamenají:
a) nečištěné odpadní vody
b) čištěné odpadní vody jsou vody čištěné na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod s účinností odstranění
CHSKCr vyšší než 50 % včetně
c) čištěné odpadní vody z výroby buničiny a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií jsou vody, z nichž je v přítoku na čistírnu odpadních vod
obsah CHSKCr z těchto výrob vyšší než 75 % včetně z celkového množství CHSKCr přitékajícího na čistírnu
Hodnota ve sl. 2 je totožná s hodnotou v tab. 2.1. sl.5.
Ve sl. 3 (Dílčí základ poplatku předchozího roku) poplatník uvede hodnotu vypouštěného znečištění v odpadních vodách předchozího roku již sníženou o odebrané množství znečištění předchozího roku.
hodnota ve sloupci 4 se vypočte takto: (sl.3-sl.2)/sl.3*100
hodnota ve sloupci 6 se vypočte takto: sl.2*sl.5*(sl.3-sl.2)/sl.3*2,5
hodnota ve sloupci 7 se vypočte takto: sl.2*sl.5-sl.6
Sleva na dílčím poplatku za znečištění bude uznána pouze v důsledku realizace technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem - pro uznání slevy je nutné připojit dokument.
Slevu nelze uplatnit, pokud je snížení proti předchozímu roku nižší než 10 %.
Sleva činí nejvýše součin dílčího základu poplatku běžného roku a sazby pro tento dílčí základ poplatku.
Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 zákona.
Dokument pro uznání slevy v důsledku realizace technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem
3.2. Poplatek za objem vypouštěných odpadních vod
objem odpadních vod
m3/rok
sazba
Kč/m3
Výše poplatku
Kč/rok
1
2
3
Poznámka:
Hodnota ve sloupci 3 se vypočte vynásobením sloupce 1 sloupcem 2 ( 3 = 1 * 2 ).
Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.
3.3. Celková výše poplatku
1
Poplatek za množství vypouštěného znečištění
(po odečtu odebraného znečištění a procentním snížení, tabulka 3.1. ř. 9 sl. 7)
Kč/rok 
2
Poplatek za objem vypouštěných odpadních vod
(tabulka 3.2. sl.3)
Kč/rok 
3
Výše poplatku za dobu omezení
Kč/rok 
4
Celkový poplatek (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3)
Kč/rok *)
Poznámka :
*) zaokrouhleno na celé Kč nahoru

3.4. Údaje pro dodatečné poplatkové přiznání
Datum zjištění změny
Důvod podání dodatečného přiznání
Původní výše poplatku (Kč)
Nová výše poplatku (Kč)
Změna částky poplatku (Kč)
4. Počet příloh k poplatkovému přiznání
Příloha A – Výpust odpadních vod ze zdroje znečišťování
počet (ks)
Příloha B – Výpočet množství znečištění v odebrané vodě
počet (ks)
k poplatkovému přiznání za zdroj znečišťování
1. Základní identifikace výpusti
Číslo hydrologického pořadí
Platné povolení k vypouštění odpadních vod:
Povolený objem vypouštěných odpadních vod
m3/rok
Způsob stanovení hodnot skutečného objemu vypouštěných odpadních vod
Výběr v poli "Způsob stanovení hodnot skutečného objemu vypouštěných odpadních vod" je povinný.
Způsob stanovení hodnot skutečného objemu vypouštěných odpadních vod
Údaje o měřidle:
2. Průměrná roční koncentrace, množství vypouštěného znečištění a objem vypouštěných odpadních vod
     ze zdroje znečišťování
2.1.    Průměrná roční koncentrace a množství vypouštěného znečištění
Pořadové
Ukazatel znečištění
mg/l
kg/rok
číslo
1
2
3
1
CHSKCr  
2
RAS
3
Nerozpuštěné látky
4
Fosfor celkový
5
Nanorg.
6
AOX
7
Rtuť
8
Kadmium
2.2. Roční objem vypouštěných odpadních vod
Poznámka:
Hodnota ve sloupci 3 tab. 2.1. se vypočte takto: sl.2 tab. 2.1.* hodnota objemu z tab. 2.2./1000
Tabuky 2.1. a 2.2. se vyplní za příslušnou výpust

Připojené dokumenty:
Součet velikostí přiložených dokumentů nesmí přesáhnout 10 MB.
k poplatkovému přiznání za zdroj znečišťování
1. Základní identifikace místa odběru vody
Číslo hydrologického pořadí
Platné povolení k odběru vody:
2. Průměrná roční koncentrace, množství znečištění a odpovídající objem odebrané vody
2.1. Průměrná roční koncentrace a množství znečištění v odebrané vodě
Pořadové
Ukazatel znečištění
mg/l
kg/rok
číslo
1
2
3
1
CHSKCr  
2
RAS
3
Nerozpuštěné látky
4
Fosfor celkový
5
Nanorg.
6
AOX
7
Rtuť
8
Kadmium
2.2. Odpovídající objem odebrané vody (pro odečet pouze u daného zdroje znečišťování)
Poznámka:
Hodnota ve sloupci 3 tab. 2.1. se vypočte takto: sl.2 tab. 2.1.* hodnota objemu z tab. 2.2./1000

Připojené dokumenty:
Součet velikostí přiložených dokumentů nesmí přesáhnout 10 MB.
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