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110
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 2. brÏezna 2005,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ cÏ. 293/2002 Sb., o poplatcõÂch
za vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do vod povrchovyÂch
Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ stanovõÂ podle
§ 91 odst. 3, § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1
a § 96 odst. 8 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 20/2004 Sb.:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 293/2002 Sb., o poplatcõÂch za vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do vod povrchovyÂch, se meÏnõÂ
takto:
1. V § 1 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) naÂlezÏitosti zÏaÂdostõÂ o povolenõÂ odkladu a postup
pro jejich posuzovaÂnõÂ a povolovaÂnõÂ odkladu
CÏeskou inspekcõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹Inspekceª).ª.
2. V § 3 odst. 3 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ veÏta ¹Pro
vyÂpocÏet mnozÏstvõÂ znecÏisÏteÏnõÂ se pouzÏijõÂ vyÂsledky rozboruÊ ze vsÏech odbeÏruÊ vzorkuÊ zpracovanyÂch podle teÂto
vyhlaÂsÏky.ª.
3. V § 3 odst. 5 põÂsm. c) se slova ¹krajskyÂm uÂrÏademª nahrazujõÂ slovem ¹InspekcõÂª.
4. V § 3 odst. 7 veÏteÏ poslednõÂ se slova ¹krajskyÂm
uÂrÏademª nahrazujõÂ slovem ¹InspekcõÂª.
5. V § 3 odst. 8 põÂsm. b) veÏteÏ paÂteÂ se slova ¹krajskeÂmu uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekciª.
6. V § 3 odst. 10 veÏteÏ druheÂ se slova ¹krajskyÂ
uÂrÏadª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekciª a ve veÏteÏ poslednõÂ
se slova ¹krajskyÂm uÂrÏademª nahrazujõÂ slovem ¹InspekcõÂª.
7. V § 3 odst. 10 se na konci doplnÏuje veÏta ¹Nesleduje-li znecÏisÏt'ovatel mnozÏstvõÂ znecÏisÏteÏnõÂ ve vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vodaÂch zpuÊsobem stanovenyÂm
touto vyhlaÂsÏkou, muÊzÏe Inspekce pouzÏõÂt k vyÂpocÏtu poplatku za znecÏisÏteÏnõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod vyÂsledky stanovenõÂ koncentracõÂ ukazateluÊ znecÏisÏteÏnõÂ zjisÏteÏneÂ v daneÂm roce kontrolnõÂ laboratorÏõÂ.ª.
8. V § 3 se odstavec 11 zrusÏuje.

9. V § 4 odst. 5 veÏteÏ poslednõÂ se slova ¹prÏõÂslusÏnyÂm
krajskyÂm uÂrÏademª nahrazujõÂ slovem ¹InspekcõÂª.
10. V § 4 odst. 8 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹krajskeÂmu
uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekciª.
11. V § 4 odst. 8 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
12. V § 5 se tecÏka na konci textu põÂsmene h) nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno i), ktereÂ znõÂ:
¹i) zaÂznamuÊ v provoznõÂm denõÂku vodnõÂho dõÂla o provedenõÂ odbeÏruÊ vzorkuÊ pro uÂcÏely stanovenõÂ poplatkuÊ za vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do vod povrchovyÂch vcÏetneÏ provedenõÂ kontrolnõÂch odbeÏruÊ.ª.
13. V § 9 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹krajskeÂmu
uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekciª.
14. V § 9 odst. 2 põÂsm. a) bod 7 se slovo ¹sdruzÏenõÂª nahrazuje slovem ¹prÏevedenõÂª a slovo ¹sdruzÏil-liª slovem ¹prÏevedl-liª.
15. Nadpis pod oznacÏenõÂm § 10 znõÂ:
¹Postup Inspekce pro posuzovaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o povolenõÂ
odkladu a pro povolovaÂnõÂ odkladu
(K § 96 a 97 vodnõÂho zaÂkona)ª.
16. V § 10 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹krajskyÂ
uÂrÏadª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekceª a slova ¹sdruzÏenõÂª
se nahrazujõÂ slovy ¹prÏevedenõÂª.
17. V § 10 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹krajskyÂ
uÂrÏadª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekceª.
18. V § 10 odst. 4 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se slova
¹krajskyÂ uÂrÏadª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekceª.
19. V § 10 odst. 5 se slova ¹krajskyÂ uÂrÏadª nahrazujõÂ slovem ¹Inspekceª.
20. V § 10 odst. 7 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se slova
¹se prÏedlozÏõÂ krajskeÂmu uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovy ¹prÏedlozÏõÂ znecÏisÏt'ovatel Inspekciª.
21. V § 11 odst. 2 põÂsm. b) veÏteÏ druheÂ se slova
¹krajskyÂm uÂrÏademª nahrazujõÂ slovem ¹InspekcõÂª.
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¹PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 293/2002 Sb.

Podrobnosti k prÏedbeÏzÏneÂ uÂpraveÏ vzorkuÊ
PrÏedbeÏzÏnaÂ uÂprava vzorkuÊ
Nutnou podmõÂnkou dosazÏenõÂ srovnatelnyÂch analytickyÂch vyÂsledkuÊ je homogennõÂ vzorek. NormalizovaneÂ analytickeÂ metody obsahujõÂ ruÊzneÂ zpuÊsoby uÂpravy vzorku, volba zaÂvisõÂ na uÂcÏelu analyÂzy. Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky je
zpuÊsob uÂpravy vzorku urcÏen v tabulce cÏ. 1.
Za prÏõÂtomnosti hrubyÂch necÏistot se prvnõÂ krok uÂpravy provaÂdõÂ jizÏ prÏi odbeÏru vzorku a pro vsÏechny ukazatele
znecÏisÏteÏnõÂ. Je to cezenõÂ vzorku prÏes sõÂto z inertnõÂho materiaÂlu (pruÊmeÏr ok 1 mm), ktereÂ zabraÂnõÂ vzniku hrubyÂch
chyb stanovenõÂ v duÊsledku prÏõÂtomnosti nehomogenizovatelnyÂch cÏaÂstic tuheÂ faÂze. DalsÏõÂ kroky urcÏuje pro jednotliveÂ ukazatele tabulka cÏ. 1.

Tabulka þ. 1 PĜedbČžná úprava vzorkĤ
Ukazatel zneþištČní

PĜedbČžná úprava

Konzervace 3) 4)

CHSKCr

homogenizace 1)

H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 GC

RAS

filtrace 2)

1 GC – 5 GC

NL

ruþní roztĜepání

1 GC – 5 GC

Pcelk

homogenizace 1)

H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na –20 GC

N-NH4

filtrace 2)

H2SO4 na pH 1 až 2 5)
1 GC – 5 GC
zmrazení na –20 GC

2)

N-NO2

filtrace

N-NO3

filtrace 2)

1 GC – 5 GC
H2SO4 na pH 1 až 2 6)
1 GC – 5 GC
zmrazení na –20 GC

AOX

filtrace 2)

HNO3 na pH 1 až 2
1 GC – 5 GC, tma
zmrazení na –20 GC
1)

Hg

homogenizace

Cd

homogenizace 1)

HNO3 na pH 1 až 2
+ K2Cr2O7 (na konc. 0,05 %)
HNO3 na pH 1 až 2
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Odkazy k tabulce cÏ. 1 ± indexy:
1) Homogenizace desintegraÂtorem (velikost cÏaÂstic < 40 mm) prÏed konzervacõÂ, doporucÏuje se homogenizovat celyÂ objem vzorkovnice.
2) Filtrace filtrem ze skleneÏnyÂch vlaÂken strÏednõÂ velikosti poÂruÊ 1 mm ± 0,3 mm prÏed konzervacõÂ, doporucÏuje se experimentaÂlneÏ
oveÏrÏit vliv filtrace na koncentraci analytu ve vzorku, je-li vyÂznamnyÂ, vzorek se mõÂsto filtrace odstrÏedõÂ, dle CÏSN EN ISO
5667 3:2004 se nedoporucÏuje sedimentace.
3) Je uvedena konzervace dle CÏSN EN ISO 5667-3:2004, pouzÏije-li se zmrazenõÂ na ±20 8C, je nutno experimentaÂlneÏ oveÏrÏit, zÏe se
po rozmrazenõÂ obnovõÂ puÊvodnõÂ vlastnosti vzorku.
4) UÂcÏinnost konzervace a maximaÂlnõÂ doba uchovaÂnõÂ konzervovaneÂho vzorku se stanovõÂ pro konkreÂtnõÂ typ odpadnõÂ vody a konkreÂtnõÂ zpuÊsob konzervace experimentaÂlneÏ.
5) Je-li hodnota pH > 7,5 vzorek se konzervuje H2SO4 na pH 1 azÏ 2 k omezenõÂ uÂniku NH3.
6) V CÏSN EN ISO 5667-3:2004 je uvedena HCl mõÂsto H2SO4.

Postup stanovenõÂ nejistot vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ ukazateluÊ znecÏisÏteÏnõÂ je stanoven v prÏõÂrucÏce Kvalimetrie 11 ¹StanovenõÂ
nejistoty analytickeÂho meÏrÏenõÂª, editor M. SuchaÂnek, EURACHEM-CÏR, Praha 2001 a KVALIMETRIE 13 ¹Odhad nejistot chemickyÂch a mikrobiologickyÂch meÏrÏenõÂª, editor M. SuchaÂnek, Eurachem-CÏR, Praha 2003.
PrÏi sestavovaÂnõÂ programu odbeÏru vzorkuÊ a vypracovaÂnõÂ standardnõÂho postupu pro odbeÏr vzorkuÊ se vychaÂzõÂ
z pozÏadavkuÊ obsazÏenyÂch v prÏõÂslusÏnyÂch technickyÂch normaÂch pro odbeÏr vzorkuÊ.1)

) CÏSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 1: Pokyny pro naÂvrh programu odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 2: Pokyny pro zpuÊsoby odbeÏru vzorkuÊ.
CÏSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 3: NaÂvod pro konzervaci vzorkuÊ a manipulaci s nimi.
CÏSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 4: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ z vodnõÂch naÂdrzÏõÂ.
CÏSN ISO 5667-6 (75 07051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 6: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ z rÏek a potokuÊ.
CÏSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 10: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ odpadnõÂch vod.
CÏSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 11: Pokyny pro odbeÏr vzorkuÊ podzemnõÂch vod.
CÏSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod ± OdbeÏr vzorkuÊ CÏaÂst 14: Pokyny pro zabezpecÏovaÂnõÂ jakosti odbeÏru vzorkuÊ vod
a manipulace s nimi.ª.

1
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23. V prÏõÂloze cÏ. 2 tabulka pod nadpisem ¹Normy
stanovenõÂ ukazateluÊ znecÏisÏteÏnõÂ pro uÂcÏely vodnõÂho
zaÂkona (RozhodcÏõÂ analytickeÂ metody)ª znõÂ:

„
Ukazatel
zneþištČní
1
CHSKCr
RAS
NL
Pc

N-NH4+

Nanorg
N-NO2-

N-NO3-

AOX
Hg

Cd

Analytické metody stanovení
ukazatelĤ zneþištČní

ZveĜejnČní
normy
2
3
1)
TNV 75 7520
bĜezen 2002
únor 2003
TNV 75 7347 2)
3)
þervenec1998
ýSN EN 872 (75 7349)
ýSN EN ISO 6878 (75 7465) þl. únor 2005
7 a 8 4)
únor 2000
TNV 75 7466 5)
6)
únor 1999
ýSN EN ISO 11885 (75 7387)
ýSN ISO 5664 (75 7449) 7)
þerven 1994
8)
ýSN ISO 7150-1 (75 7451)
þerven 1994
ýSN ISO 7150-2 (75 7451) 9)
þerven 1994
10)
listopad 1998
ýSN EN ISO 11732 (75 7454)
þerven 1994
ýSN ISO 6778 (75 7450) 11)
12)
þervenec2000
ýSN EN ISO 14911 (75 7392)
(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-)
ýSN EN 26777 (75 7452) 13)
záĜí 1995
ýSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) prosinec 1997
ýSN EN ISO 10304-2 (75
listopad 1998
7391)15)
16)
leden 1995
ýSN ISO 7890-1 (75 7453)
leden 1995
ýSN ISO 7890-2 (75 7453) 17)
18)
leden 1995
ýSN ISO 7890-3 (75 7453)
ýSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) prosinec 1997
ýSN EN ISO 10304-2 (75
listopad 1998
7391)15)
19)
bĜezen 2005
ýSN EN 9562 (75 7531)
srpen 1998
ýSN EN 1483 (75 7439) 20)
21)
TNV 75 7440
srpen 1998
ýSN EN 12338 (75 7441) 22)
Ĝíjen 1999
23)
Ĝíjen 2002
ýSN EN 13506 (75 7442)
ýSN EN ISO 5961 (75 7418) 24) únor 1996
ýSN EN ISO 11885 (75 7387) 6) únor 1999
duben 2002
TNV 757389 25)
únor 1995
ýSN ISO 8288 (75 7382) 26)

24. V prÏõÂloze cÏ. 2 se cÏaÂst ¹PoznaÂmka (sloupec 3
tabulky):ª vcÏetneÏ textu poznaÂmek 1 a 2 zrusÏuje.
25. V prÏõÂloze cÏ. 2 v cÏaÂsti ¹Odkazy k tabulce: naÂzvy norem (index ve sloupci 2)ª odkazy cÏ. 1) azÏ 26)
zneÏjõÂ:

ª.
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„1) „Jakost vod – Stanovení chemické spotĜeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“
2)
„Jakost vod - Stanovení rozpuštČných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách“
3)
„Jakost vod – Stanovení nerozpuštČných látek – Metoda filtrace filtrem ze sklenČných
vláken“
4)
„Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným“
5)
„Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusiþnou a chloristou (pro
stanovení ve zneþištČných vodách)“
6)
„Jakost vod – Stanovení 33 prvkĤ atomovou emisní spektrometrií s indukþnČ vázaným
plazmatem (ICP AES)“
7)
"Jakost vod - Stanovení amonných iontĤ - OdmČrná metoda po destilaci"
8)
"Jakost vod - Stanovení amonných iontĤ - ýást 1.: Manuální spektrometrická metoda"
9)
"Jakost
vod Stanovení
amonných
iontĤ ýást 2.: Automatizovaná
spektrometrická metoda"
10)
"Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku prĤtokovou analýzou (CFA a FIA) a
spektrofotometrickou detekcí"
11)
"Jakost vod - Stanovení amonných iontĤ - potenciometrická metoda"
12)
„Jakost vod – Stanovení rozpuštČných kationtĤ Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+,
Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontĤ – Metoda pro vody a odpadní vody
13)
„Jakost vod – Stanovení dusitanĤ – MolekulárnČ absorpþní spektrofotometrická metoda“
14)
"Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusiþnanového dusíku a sumy obou
prĤtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí"
15)
"Jakost vod - stanovení rozpuštČných aniontĤ metodou kapalinové chromatografie
iontĤ - ýást 2.: Stanovení bromidĤ, chloridĤ, dusiþnanĤ, dusitanĤ, ortofosforeþnanĤ a
síranĤ v odpadních vodách"
16)
„Jakost vod – Stanovení dusiþnanĤ – ýást 1: Spektrometrická metoda s 2,6dimethylfenolem“
17)
"Jakost vod - Stanovení dusiþnanĤ - ýást 2.: Spektrometrická destilaþní metoda
s 4 - fluorfenolem"
18)
"Jakost
vod Stanovení dusiþnanĤ
- ýást
3.: Spektrometrická metoda s
kyselinou sulfosalicylovou"
19)
"Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenĤ (AOX)"
20)
"Jakost vod - Stanovení rtuti"
21)
"Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúþelovým atomovým absorpþním
spektrometrem"
22)
"Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po zkoncentrování amalgamací"
23)
„Jakost vod – Stanovení rtuti atomovou fluorescenþní spektrometrií“
24)
"Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpþní spektrometrií“
25)
„Jakost vod – Stanovení rozpuštČné mČdi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu,
chromu a rtuti rozpouštČcí (stripping) voltametrií“
26)
„Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mČdi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové
absorpþní spektrometrie“.“
26. V prÏõÂloze cÏ. 3 se za komentaÂrÏ pod tabulkou
k typu vzorku c) doplnÏuje poznaÂmka, kteraÂ znõÂ:
¹PoznaÂmka: Pokud se analyzuje soucÏasneÏ võÂce ukazateluÊ znecÏisÏteÏnõÂ, lze pouzÏõÂt typ vzorku nejvysÏsÏõÂ kategorie
[naprÏõÂklad pokud je stanoveno pouzÏitõÂ vzorkuÊ typu a) pro jeden ukazatel a typu b) pro druhyÂ ukazatel analyzovanyÂ soucÏasneÏ, lze pouzÏõÂt pro oba ukazatele znecÏisÏteÏnõÂ typ vzorku b)]. PouzÏõÂt typ vzorku vysÏsÏõÂ kategorie lze
i v prÏõÂpadeÏ, je-li takovyÂ typ vzorku stanoven vodopraÂvnõÂm uÂrÏadem v podmõÂnkaÂch povolenõÂ k vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod do vod povrchovyÂch z prÏedmeÏtneÂho zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ.ª.
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FormuláĜ þ. 1/6

Poplatkové hlášení / poplatkové pĜiznání za zdroj zneþišĢování *)
(podle zákona þ. 254/2001 Sb.)
Poplatky za rok
poplatkové hlášení za zdroj zneþišĢování
poplatkové pĜiznání za zdroj zneþišĢování
a)
b)
c)

)
)

pro neþištČné odpadní vody *)
pro þištČné odpadní vody *)
pro þištČné odpadní vody z výroby buniþiny a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií

*)

Kraj / inspektorát ýIŽP:
Název zdroje zneþišĢování:

1.

Základní identifikaþní údaje

1.1.

Údaje o zneþišĢovateli

1.1.1.

Název zneþišĢovatele (název nebo obchodní firma, pĜípadnČ jméno a pĜíjmení)

1.1.2.

Adresa sídla zneþišĢovatele a další doplĖující údaje

Ulice
þ.p.
Obec
PSý
Obec s roz.p.
Kraj

Tel.
Fax
e-Mail
Iý
DIý
Sídlo fin.úĜadu

OKEý
1.1.3.

Bankovní spojení

PenČž.ústav

ýíslo úþtu

Poznámka:
*) nehodící se nevyplní (škrtne)
ýištČné odpadní vody jsou vody þištČné na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických þistírnách odpadních vod
s úþinností odstranČní CHSK Cr vyšší než 50% vþetnČ.
ýištČné odpadní vody z výroby buniþiny a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií jsou vody, z nichž je v pĜítoku na
þistírnu odpadních vod obsah CHSK Cr z tČchto výrob vyšší než 75% vþetnČ z celkového množství CHSKCr pĜitékajícího na þistírnu.
PĜi pochybnostech o tom, zda se jedná o þištČné odpadní vody (pĜípadnČ þištČné odpadní vody z výroby buniþiny
a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií), projedná zneþišĢovatel vČc s ýeskou inspekcí životního prostĜedí.
OKEý = OdvČtvová klasifikace ekonomických þinností
FormuláĜe uvedené v této pĜíloze (þ. 1/6 až 6/6) jsou zveĜejnČny na internetových stránkách Ministerstva životního prostĜedí
a lze je využít k automatickému výpoþtu poplatkĤ (pole zelenČ oznaþená se automaticky propoþtou a doplní, žlutČ oznaþená jsou
konstanty, bílá pole se vyplní).
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FormuláĜ þ. 2/6

Iý:

1.2.

Údaje o zdroji zneþišĢování, ze kterého se vypouštČjí odpadní vody do vod povrchových

1.2.1.

Název zdroje zneþišĢování

1.2.2.

UmístČní zdroje zneþišĢování

*)

Obec (Obce)
Obec s roz. p.
Kraj
Poznámka:
*) Uvede se plný název pĜíslušného zdroje zneþišĢování, který jednoznaþnČ tento zdroj identifikuje.
U obcí lze posuzovat jako jeden zdroj zneþišĢování i jednoznaþnČ definovanou samostatnČ odkanalizovanou územnČ oddČlenou její þást.
U zdroje zneþišĢování daného prĤmyslového podniku þi jiného subjektu je pro posouzení, co lze považovat za zdroj zneþišĢování,
nutno provést i analýzu nakládání s vodami (násobné užívání vod). Pokud je daný areál vzájemnČ propojen (nejen gravitaþnČ) a je možné
pĜevádČní technologických nebo odpadních vod z jedné þásti areálu do druhé, je celý tento areál posuzován jako samostatný zdroj
zneþišĢování. V pochybnostech, zda se v daném pĜípadČ jedná o jeden þi více zdrojĤ zneþišĢování, projedná zneþišĢovatel vČc s ýIŽP.

2. PrĤmČrná roþní koncentrace, množství vypouštČného zneþištČní, snížení
poplatku podle § 90 odst. 4 vodního zákona a objem vypouštČných odp. vod
2.1.

PrĤmČrná roþní koncentrace a množství vypouštČného zneþištČní v bČžném a pĜedchozím roce

PoĜad. Ukazatel zneþištČní
þíslo
1
CHSKCr a) *)
1
CHSKCr b) *)
CHSKCr c) *)
2
RAS
3
NerozpuštČné látky
4
Fosfor celkový
Nanorg.
5
6
AOX
7
RtuĢ
Kadmium
8
2.2.

PĜedp./Skuteþ.**) bČžného roku PĜedp./Skuteþ.**) Snížení proti pĜedSnížení
chozímu
roku
(%)
mg/l
kg/rok
pĜed. roku (kg/rok)
poplatku (%)
5
6
2
3
4

Roþní objem vypouštČných odpadních vod

Objem odpadních vod (m3/rok)
Poznámka:
ZneþišĢovatel, který vypouští ze zdroje zneþišĢování odpadní vody do vod povrchových z jedné þi více výpustí, uvede údaje o objemu
odpadních vod, koncentraci a množství vypouštČného zneþištČní pro jednotlivé výpusti ve formuláĜi (formuláĜích) v pĜíl. A
k hlášení/pĜiznání. Zde rovnČž uvede další údaje týkající se umístČní výpusti (výpustí).
V pĜípadČ pouze jedné výpusti u zdroje se hodnoty rovnají
hodnotám v pĜíl. A k hlášení/pĜiznání. V tomto pĜípadČ postaþuje odkaz na vyplnČnou pĜíl. A.
Výpoþet tabulky 2.1. zpracovaný zneþišĢovatelem je inspektorátem ýIŽP kontrolován.
*) nehodící se nevyplní
**) u popl. hlášení se vyplní pĜedpoklad, u popl. pĜiznání se vyplní skuteþnost
a) neþištČné odpadní vody
b) þištČné odpadní vody jsou vody þištČné na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických þistírnách odpadních vod
s úþinností odstranČní CHSK Cr vyšší než 50% vþetnČ
c) þištČné odpadní vody z výroby buniþiny a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií jsou vody, z nichž je v pĜítoku na
þistírnu odpadních vod obsah CHSK Cr z tČchto výrob vyšší než 75% vþetnČ z celkového množství CHSKCr pĜitékajícího na þistírnu
Tabulka þ. 2.1. se vypoþte následovnČ:
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
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3.

Výše poplatkĤ za kalendáĜní rok za zdroj zneþišĢování

3.1.

Poplatek za množství vypouštČného zneþištČní

Ukazatel
zneþištČní

PoĜad.
þíslo

Množství zneþištČní v odpadních vodách s odeþty
zneþištČní v
snížení výpoþet množství
pĜedp./skuteþ.°)
bČžného roku
odebrané vodČ **) poplatku ke zpoplatnČní
kg/r
%
kg/rok
kg/r
2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8

1
CHSKCr a) *)
CHSKCr b) *)
CHSKCr c) *)
RAS
Nerozpušt. látky
Fosfor celkový
Nanorg.
AOX
RtuĢ
Kadmium

9

Poplatek za zneþištČní vypouštČných odpadních vod

1
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Poplatek
Sazba za zneþištČní
***)

Kþ/kg
6
16
8
3
0,5
2
70
30
300
20 000
4 000

Poznámka:
ve sloupci 1, Ĝádku 1 uvedená písmena znamenají (viz. odkaz pod tabulkou 1.1.) :
a) neþištČné odpadní vody
b) þištČné odpadní vody jsou vody þištČné na mechanicko-chemických nebo mechanicko-biologických þistírnách odpadních vod
s úþinností odstranČní CHSK Cr vyšší než 50% vþetnČ
c) þištČné odpadní vody z výroby buniþiny a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií jsou vody, z nichž je v pĜítoku na
þistírnu odpadních vod obsah CHSK Cr z tČchto výrob vyšší než 75% vþetnČ z celkového množství CHSKCr pĜitékajícího na þistírnu
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 vypoþte takto: (sl.2-sl.3)*(100-sl.4)/100
hodnota ve sloupci 7 se vypoþte vynásobením sloupce 5 sloupcem 6 (7 = 5 x 6)
°) u popl. hlášení se vyplní pĜedpoklad, u popl.pĜiznání se vyplní skuteþnost
*)
nehodící se nevyplní
**) Pokud množství zneþištČní v odebrané vodČ je použito k odeþtu u více zdrojĤ zneþišĢování, rozdČlí se množství zneþištČní pro úþely
odeþtu v pomČru objemĤ vypouštČných odpadních vod z jednotlivých zdrojĤ zneþišĢování.
***) Údaje se zaokrouhlí na celé Kþ.
Pokud zneþišĢovatel uplatĖuje odeþet množství zneþištČní v odebrané vodČ, vyplní formuláĜ v pĜíloze B k poplatkovému hlášení/pĜiznání.

3.2.

Poplatek za objem vypouštČných odpadních vod
objem odpadních vod
m3/r *)
1

sazba
Kþ/m3
2

0,10
Poznámka:
hodnota ve sloupci 3 se vypoþte vynásobením sloupce 1 sloupcem 2 ( 3 = 1 x 2 )
*)
hodnota se uvede bez desetinných míst
**) hodnota se uvede v celých Kþ

Výše poplatku
Kþ/rok **)
3

Kþ
7
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3.3 Údaje o odkladu
Odklad pĜiznán, kým

3.4.

datum pĜiznání

platnost od - do

Celková výše poplatkĤ

1 Poplatek za množství vypouštČného zneþištČní
(po odeþtu odebraného zneþištČní a procentním snížení, tabulka 3.1. Ĝ. 9 sl. 6)

Kþ/r *)

2 Poplatek za objem vypouštČných odpadních vod
(tabulka 3.2. sl.3)

Kþ/r *)

3 Celkové poplatky (Ĝ. 1 + Ĝ. 2)

Kþ/r *)

4 Výše odkladu v Kþ **) vypoþtená podle rozhodnutí o procentní výši odkladu na
daný kalendáĜní rok z poplatkĤ na Ĝ. 3 a poþtu mČsícĤ trvání odkladu za tento rok

Kþ/r *)

5 Celkové poplatky po odeþtu odkladu (Ĝ. 3 - Ĝ. 4)

Kþ/r *)

6 Zaplacené zálohy za zdroj za rok ( u popl. pĜiznání)

Kþ/r *)

7

ve výši (%)

Doúþtování poplatkĤ za zdroj Ĝ. 6 - Ĝ. 5 (- nedoplatek, + pĜeplatek) - u p. pĜiznán Kþ/r *)

Poznámka :

*) uvede se v celých Kþ
**) Výpoþet výše odkladu na daný rok se doloží na samostatném listu spolu s rozhodnutím o odkladu

Pokud odklad není pĜiznán a v daném roce uplatnČn, v Ĝ. 4 se vyplní nula

4.

DoplĖující informace a úĜední záležitosti

4.1.

Poþet pĜíloh k poplatkovému hlášení / pĜiznání

PĜíloha A - Výpust odpadních vod ze zdroje zneþišĢování

poþet (ks)

PĜíloha B - Výpoþet množství zneþištČní v odebrané vodČ

poþet (ks)

4.2.

Podklady pro poplatkové hlášení / pĜiznání zpracoval :

Jméno

Odesláno dne

Funkce

Tel.

Fax

Podpis statutárního zástupce a razítko
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**)

PĜíloha A

k poplatkovému hlášení za zdroj zneþišĢování *)
k poplatkovému pĜiznání za zdroj zneþišĢování *)

Výpust odpadních vod ze zdroje zneþišĢování za rok :
a)

pro neþištČné odpadní vody *)

b)

pro þištČné odpadní vody *)

c)

pro þištČné odpadní vody z výroby buniþiny a ze zušlechĢování bavlnáĜských a lnáĜských textilií

1.

Základní identifikace výpusti

Název zneþišĢovatele
Název zdroje zneþišĢování
Název výpusti
Obec
Kraj
Katastr. území výpusti

ěíþní km

ýíslo hydrologického poĜadí

Název toku (recipient)

-

Platné povolení k vypouštČní odpadních vod vydal:

-

ý.j.

2.

PrĤmČrná roþní koncentrace, množství vypouštČného zneþištČní
a objem vypouštČných odpadních vod ze zdroje zneþišĢování

2.1.

PrĤmČrná roþní koncentrace a množství vypouštČného zneþištČní

PoĜad
þíslo
1

Ukazatel zneþištČní
1
CHSKCr a)
CHSKCr b)

mg/l
2

*)
*)
*)

2
3
4
5
6
7
8
2.2.

CHSKCr c)
RAS
NerozpuštČné látky
Fosfor celkový
Nanorg.
AOX
RtuĢ
Kadmium
Roþní objem vypouštČných odpadních vod

Objem odpadních vod (m3/rok)
Poznámka:
Sl. 3 tab. 2.1. se vypoþte vynásobením objemu z tab. 2.2. sl. 2 /1000

*) nehodící se nevyplní
**) uvede se arabská þíslice, která rovnČž znaþí poĜadové þíslo výpusti odpadních vod

Dne

kg/r
3

*)
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**)

k poplatkovému hlášení za zdroj zneþišĢování *)
k poplatkovému pĜiznání za zdroj zneþišĢování *)

Výpoþet množství zneþištČní v odebrané vodČ za rok:
*)

1)

odbČr povrchové vody

2)

odbČr pitné vody z veĜejného vodovodu

3)

1.

odbČr podzemní vody

*)

*)

Základní identifikace místa odbČru vody

Název zneþišĢovatele
Název zdroje zneþišĢování
Název místa odbČru
Obec
Kraj
Katastrální území odbČru
Název vodního toku (pĜi odbČru povrch.vody)

ěíþní km

ýíslo hydrologického poĜadí (pĜi odbČru povrch.vody)

Platné povolení k odbČru vody vydal:

-

ý.j.

Dne

2.

PrĤmČrná roþní koncentrace, množství zneþištČní a odpovídající objem u odebrané vody

2.1.

PrĤmČrná roþní koncentrace a množství zneþištČní u odebrané vody

PoĜad.
þíslo
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.

Ukazatel zneþištČní
1

mg/l
2

CHSKCr
RAS
NerozpuštČné látky
Fosfor celkový
Nanorg.
AOX
RtuĢ
Kadmium
Odpovídající objem odebrané vody (pro odeþet pouze u daného zdroje zneþišĢování)

Objem odebraných vod (m3/rok)
Poznámka:

*) nehodící se škrtne
**) uvede se arabská þíslice, která rovnČž znaþí poĜadové þíslo odbČru vody

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

kg/r
3
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Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
2005.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

