
Městský úřad Varnsdorf 
Odbor životního prostředí  
Nám. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 
 

PODKLADY 
pro stanovení výše poplatku provozovatele malého zpoplatněného zdroje znečišťování ovzduší za 

rok 200.. 
 

1. o výkonu tepelného zdroje od 50 do 199,99 kW, spalující uhlí, energetické uhlí, lignit, uhelné kaly, 
proplástky, topné oleje s obsahem S nad 0,1 % nebo jiná kapalná paliva a látky (např. odpadní oleje) 
 

2. provozy se spotřebou (projektovanou) těkavých organických látek – VOC - (rozpouštědla, odmašťovadla, 
barvy, laky apod.) menší než 0,6 t,  viz. Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb. 

 
3.  zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (prachu) - TZL 
 
FIRMA  
 
Úplný název a sídlo firmy : 

IČO : 

Číslo telefonu : 

Číslo bankovního účtu : 
 
PROVOZOVATEL – osoba oprávněná k podnikání 
 
Jméno a příjmení : 

Trvalé bydliště : 

Číslo telefonu : 

Rodné číslo : 

Číslo bankovního účtu : 

TECHNICKÉ ÚDAJE ZDROJE  
 
Umístění zdroje (obec, ulice, č. p.) : 

Datum zahájení provozu zdroje : 

Typ zdroje tepla, těkavých org.látek, tuhých zneč.látek : 

Výkon zdroje (kW), počet provozních hodin (VOC) : 

Použité palivo, laky, rozpouštědla atd., zdroj prachu : 

spotřeba paliva (množství těkavých org.látek, materiálu produkujícího prach) za rok 200…  
(tuny, m3 apod.):  
 
Zpracoval : 
Datum :  
                                                                                       Vyměřený poplatek : 
 
 
 
   
  razítko a podpis provozovatele  
 



 

Poznámka : dle sbírky zákonů č. 472/2005 - úplné znění zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., : 

Tepelné zdroje do výkonu 50 kW (výkony kotlů v jedné kotelně se sčítají) a dále tepelné zdroje do 199,99 kW 

(opět se výkony sčítají), které spalují koks, dřevo, plynná paliva nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % a 

motorovou naftu   nejsou zpoplatněny, ani nemají povinnost ohlašovat spotřebu paliva ! 

Přijetím nového zákona o ochraně ovzduší (zák.č.86/2002 Sb., dále jen zákon), platného od 1.6.2002, a 
v ustanoveních o poplatcích od 1.1.2003, došlo ke změnám v povinnostech provozovatelů malých zdrojů 
znečišťování ovzduší : 
1. byla zrušena  povinnost těch malých zdrojů, jejichž jmenovitý tepelný výkon nepřesáhne 50 kW , platit 

poplatek za znečišťování ovzduší (§ 19, odst.15 zákona) i oznamovat každoročně spotřebu atd. 
2. byla zrušena povinnost provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší (tj. tepelný výkon do 200 

kW), které mají nulovou sazbu poplatku, oznamovat do 15.února každého roku podklady pro stanovení 
výše poplatku. Nulovou sazbu  mají zdroje spalující : koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej 
s obsahem síry do 0,1 % (jako tento topný olej je posuzována i nafta – dle vyjádření odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního prostředí) 

3. nov ě jsou zpoplatn ěny : a) t ěkavé organické látky 
                                                b) tuhé zne čišťující látky - prach  
4. přibyly však další povinnosti  i u zdroj ů, které nejsou zpoplatn ěny . Týkají se jak provozovatelů 

tepelných zdrojů (§ 12 odst.1 písmeno a, b, d, e, f, odst.3), tak i provozovatelů stacionárních zdrojů, 
které vypouštějí těkavé organické látky (VOC)  a zdrojů, které do ovzduší emitují tuhé znečišťující látky 
(TZL), tj.prach.  

 
Také nebyla zrušena povinnost, která byla provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší  opomíjena, 
tj.oznamovací povinnost dle § 20 zákona, tj.: „skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše 
poplatků včetně zastavení provozu stacionárního zdroje nebo změnu provozovatele je provozovatel povinen 
oznámit příslušnému správci poplatku do 30 dnů od vzniku této skutečnosti jako podklad pro vydání nového 
rozhodnutí,…“ 
Upozorňujeme na povinnost provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší zajišťovat 
prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu 
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát 
za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od 
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je držitelem 
Osvědčení o autorizaci, § odst. 1 písm. f)  a 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, které vydává ministerstvo 
životního prostředí. 
Oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dnů od data 
jejich uskutečnění. 
 
Sazby poplatk ů za malé spalovací zdroje se stanovují takto: 
 
Palivo                     Rozmezí sazeb (K č/rok) 
Jmenovitý tepelný výkon     nad 50 do 100 kW      n ad 100 do 200 kW 
Topné oleje s obsahem síry od       1 000 – 1 500         1 500 – 2 000 
0,1 do 0,2 % 

Topné oleje s obsahem síry do        1 500 – 2 500         2 500 – 3 000 
1 %                                   

Jiná kapalná paliva a látky          6 000 – 8 000         8 000 – 12 000 
Černé uhlí                           1 500  -   2 000         2 000 – 3 000 
Hnědé uhlí t říd ěné, palivo z         2 500 – 4 000         4 000 – 5 000 
hnědého uhlí 

Hnědé uhlí energetické, lignit       4 000 – 6 000         6 000 – 10 000 
Uhelné kaly, proplástky              10 000 –  20 000       20 000 – 40 000 
  
Sazby poplatk ů za malé ostatní zdroje 
Typ zdroje zne čiš ťování                Rozmezí sazeb (K č/rok) 
Zdroje emisí t ěkavých organických látek                500 – 2 000 
Zdroje emisí tuhých zne čis ťujících látek               500 – 5 000 


