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Základní informace pro poplatníky za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 

S účinností od 1. 1. 2019 se správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových stal 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“). Základní pravidla a postupy správy 

poplatku jsou upraveny v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 

„vodní zákon“), v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) a ve vyhlášce č. 328/2018 

Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a 

měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových (dále jen „vyhláška“). Další související 

legislativa je uvedena na webových stránkách Fondu. 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vypouštění odpadních vod z 

jednotlivého zdroje znečištění do vod povrchových. Odpadní vody se dělí na čištěné a nečištěné a pro 

účely poplatku se zdroje těchto vod vykazují zvlášť. Zdrojem znečištění se rozumí území obce, popřípadě 

její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského újezdu, průmyslový areál, 

stavba nebo zařízení, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod. 

Poplatník 

Poplatníkem je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových. Od tohoto poplatku se osvobozuje 

vypouštění vázané na charakter činnosti, dále specifikované v § 89 písm. b) vodního zákona. 

Výpočet poplatku 

Celková výše poplatku se skládá z dílčího poplatku z objemu vypouštěných odpadních vod a dílčích 

poplatků z jednotlivých znečištění vypouštěných odpadních vod.  

 

Dílčí poplatek z objemu odpadních vod se vypočte jako součin skutečného objemu vypuštěných 

odpadních vod v m3 a sazby poplatku uvedené v příloze č. 2 vodního zákona, která činí 0,1 Kč/m3. Od 

dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepřekračuje za 

poplatkové období objem 100 000 m3. 

 

Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění se vypočte jako součin celkového množství jednotlivého 

znečištění obsaženého v odpadních vodách v kg/rok a sazby poplatku v Kč/kg uvedené v příloze 

č. 2 vodního zákona (viz tabulka č. 1). Při výpočtu poplatku za organické znečištění se použije rozdílná 

sazba pro čištěné a nečištěné odpadní vody. Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění se platí pouze tehdy, 

pokud je zároveň překročen jak koncentrační, tak hmotnostní limit ukazatele tohoto znečištění, uvedený 

v příloze č. 2 vodního zákona (viz tabulka č. 1). 

Jak pro vypouštěné, tak i pro odebírané vody se pro určení množství znečištění v kg použije vzorec:  

𝑚𝑧 = 𝑉 × 𝑐𝑧 

mz množství znečištění v kg/rok 

cz  průměrná koncentrace ukazatele daného znečištění v kg/m3 

V  objem odpadních vod v m3/rok 
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Tabulka 1: Limity zpoplatnění a sazby pro výpočet dílčího poplatku za znečištění 

UKAZATEL 

znečištění 

SAZBA 

Kč/kg 

LIMIT ZPOPLATNĚNÍ 

hmotnostní 

kg/rok 

koncentrační 

mg/l 

1. a) CHSK nečištěné odpadní vody 16 8 000 40 

   b) CHSK čištěné odpadní vody 8 10 000 40 

   c) CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny 

a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií 
3 10 000 40 

2. RAS 0,5 20 000 1 200 

3. Nerozpuštěné látky 2 10 000 30 

4. Fosfor celkový 70 3 000 3 

5. Dusík anorg. 30 20 000 20 

6. AOX 300 15 0,2 

7. Rtuť 20 000 0,4 0,002 

8. Kadmium 4 000 2 0,01 
 

 Úpravy a snížení množství jednotlivého znečištění: 

 Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen nebo přerušen v důsledku povodně nebo jiné 

přírodní katastrofy, dílčí základ za jednotlivé znečištění se určí následujícím vzorcem:  

𝑀𝑧 = 𝑚𝑧 + d
𝑚𝑧
∗

D
    

Mz množství znečištění vyjádřené v kg za celé poplatkové období 

mz množství znečištění vyjádřené v kg za období standardního provozu 

d počet dní poplatkového období, kdy byl provoz čistírny přerušen nebo omezen 

𝑚𝑧
∗ množství znečištění za bezprostředně předcházející poplatkové období 

D počet dní bezprostředně předcházejícího poplatkového období 

 Skutečné množství jednotlivého znečištění může poplatník snížit o celkové množství tohoto 

znečištění obsažené v odebrané vodě. Celkové množství znečištění v odebrané vodě v kg/rok se 

vypočte dle vzorce uvedeného v odstavci pro určení množství znečištění ve vodách. 

 Slevu na dílčím poplatku lze uplatnit v případě, že u jednotlivého znečištění dojde v důsledku 

realizace technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem ke snížení jeho 

vypouštěného množství. Může tedy jít jak o změny v procesu, při kterém vznikají odpadní vody, 

tak o změny při samotném čištění odpadních vod. Slevu není možné uplatnit, pokud ke snížení 

množství vypouštěného znečištění došlo jiným způsobem nebo nahodile. Při uplatnění slevy 

jsou povinnou přílohou poplatkového přiznání dokumenty prokazující příčinnou souvislost se 

zlepšením jakosti vypouštěných odpadních vod. Sleva nesmí být vyšší než odpovídající dílčí 

poplatek bez slevy a nelze ji uplatnit, pokud je snížení znečištění nižší než 10 % oproti 

bezprostředně předcházejícímu poplatkovému období. 

Tato sleva je definována následujícím vzorcem: 

             𝑆𝑙𝑒𝑣𝑎 = 2,5 ×
𝑍∗−𝑍

𝑍∗
× 𝑍 × 𝑆𝑍                  

Z* dílčí základ poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období 

Z dílčí základ poplatku za posuzované poplatkové období 

Sz sazba pro dílčí základ z daného znečištění (viz tabulka č.1) 

2,5 koeficient 
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Povinnosti poplatníka1 

Poplatník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu Fondu omezení, přerušení a obnovení provozu 

čistírny odpadních vod. Neoznámí-li, může Fond uložit pokutu podle § 247a daňového řádu. 

Poplatník je zároveň povinen vést provozní evidenci o sledování množství vypouštěného znečištění, 

objemu vypouštěných odpadních vod a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše poplatku. 

Náležitosti provozní evidence jsou uvedeny v §18 vyhlášky. Poplatník je povinen uchovávat veškeré 

podklady k vedení provozní evidence po dobu 5 let. Za nesplnění těchto povinností může Fond uložit 

pokutu podle § 247a daňového řádu.  

Poplatník je povinen u každého zdroje a výpustě prostřednictvím oprávněné laboratoře odebírat vzorky 

odpadních vod a sledovat koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2 části 

B vodního zákona, zjišťovat průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění a měřit objem odpadních 

vod vypouštěných ze zdroje znečištění. Postup pro měření objemu a určování koncentrace znečištění 

obsaženého v odpadních vodách určuje vyhláška. Za nesplnění těchto povinností lze uložit pokutu podle 

§ 116 resp. § 125a vodního zákona. 

V případě, že poplatník snižuje dílčí základ poplatku o množství znečištění v odebrané vodě, je povinen 

zjišťovat množství tohoto znečištění. Způsob je určen vyhláškou. 

Poplatník je povinen umožnit odborně způsobilé osobě a pracovníkům kontrolní laboratoře vstup do 

prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, a zajistit poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení 

kontroly a podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí. Za porušení této povinností lze uložit pokutu 

podle § 118 resp. 125c vodního zákona. Seznam odborně způsobilých osob a kontrolních laboratoří je 

zveřejněn na webových stránkách Fondu. 

Podání poplatkového přiznání 

Poplatník je povinen podat přiznání nejpozději vždy do 15. února kalendářního roku následujícího po 

skončení poplatkového období, kterým je kalendářní rok. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, 

neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Poplatkové přiznání se 

nepodává, je-li vypouštění odpadních vod od poplatku osvobozeno. 

Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí (dále jen ISPOP - www.ispop.cz). Proces podání poplatkového přiznání lze v 

případě nového poplatníka rozdělit na registraci do ISPOP a na vyplnění a odeslání elektronického 

formuláře poplatkového přiznání.  

Registrace poplatníka do ISPOP přes webové rozhraní  

Registrace nových subjektů v ISPOP probíhá prostřednictvím registračního formuláře. Podrobný návod 

pro registraci subjektu a jeho přihlášení do ISPOP je popsán v Průvodci registrací subjektu. Pouze 

subjekty nově zaregistrované nebo již existující v sytému ISPOP mají umožněno podávat poplatková 

přiznání. Registrace má neomezenou platnost a není třeba ji obnovovat. 

  

                                                           
1 Týká se povinnosti poplatníka vyplývající z §89n, §103 a 103a vodního zákona 

http://sfzp.cz/
file://///sfzp.cz/DFSN/TDrive/SE/OFPF/OdPA/metodika/odpadní%20voda/www.ispop.cz
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/registrace_sub.html
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html
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Vyplnění elektronického formuláře poplatkového přiznání  

Poplatkové přiznání se podává výhradně elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře s názvem 

F_VOD_OV, který se zpřístupní po přihlášení do uživatelského účtu na webových stránkách ISPOP a to 

v sekci „Můj účet“ -> „Stažení formuláře“.  

Formulář přiznání je předvyplněný identifikačními údaji o subjektu. Formulář přiznání je doplněn 

o intuitivní pomůcky a nápovědy usnadňující jeho vyplnění. K formuláři přiznání je možné připojit 

související dokumenty a podklady v elektronické podobě, jedná se zejména o rozhodnutí o povolení 

k vypouštění odpadní vody do vod povrchových.  

Kompletně vyplněné přiznání poplatník odešle pomocí PDF formuláře: 

 standardně prostřednictvím datové schránky (ID 5eav8r4) 

 případně on-line do ISPOP, pro poplatníky, kteří nemají zřízenou datovou schránku 

Druhy poplatkového přiznání 

 Řádné – je nazýváno vždy první podané poplatkové přiznání v dané věci za příslušné poplatkové 

období. 

 Dodatečné – lze podat až po řádném poplatkovém přiznání a po uplynutí lhůty k podání 

přiznání. Toto přiznání dříve podané nenahrazuje, pouze definuje rozdíl mezi nimi. Bližší 

specifikace důvodů a lhůt jsou definovány v § 141 daňového řádu.  

 Opravné – lze podat před uplynutím stanovené lhůty, k jakémukoli druhu přiznání a slouží 

poplatníkovi k nahrazení již podaného poplatkového přiznání. V řízení se dále postupuje podle 

tohoto opravného přiznání a k předchozímu přiznání se nepřihlíží. 

Nepodání poplatkového přiznání 

Nepodá-li poplatník ve stanoveném termínu řádné poplatkové přiznání, bude k tomu správcem 

poplatku vyzván se stanovenou lhůtou a poučením o důsledcích včasného nepodání. Nevyhoví-li této 

výzvě, může Fond vyměřit poplatek podle pomůcek (§ 98 daňového řádu). 

Dělená správa 

Na základě podaného přiznání stanoví Fond výši poplatku, tzv. platební výměr, ten je splatný ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne nabytí právní moci. Správu placení poplatku vykonává celní úřad, jehož místní 

příslušnost se řídí dle sídla nebo místa pobytu poplatníka. Bezproblémové určení a nasměrování platby 

na bankovní účet správného celního úřadu je uvedeno v platebním výměru zaslaném poplatníkovi. 

Postupy správce poplatku 

Fond je pro řádnou a efektivní správu poplatku oprávněn získávat důkazní prostředky, týkající se 

příslušného poplatku. Za tímto účelem při výkonu své činnosti využívá postupy dle § 78 – 90 daňového 

řádu. Jedná se o vyhledávací činnost, místní šetření, daňovou kontrolu a postupy k odstranění 

pochybností. 

Porušení povinností poplatníka 

Pokuta za opožděné tvrzení daně, tedy pozdní podání poplatkového přiznání se řídí podle § 250 

daňového řádu. U nedoplatku na poplatku vzniká úrok z prodlení, který se vypočte dle § 252 daňového 

řádu. Vyplyne-li z daňové kontroly povinnost uhradit penále, postupuje se dle § 251 daňového řádu. 


