Ohlašovací povinnost ISPOP - kdo a jak hlásí
za znečišťování OVZDUŠÍ v roce 2021 dle skutečnosti roku 2020
Máte zdroj znečišťování ovzduší?

ANO

NE

Je nutno provést zařazení zdroje dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a jeho přílohy č. 2

Nemáte ohlašovací
povinnost

Jaký zdroj máte?
vyjmenovaný

nevyjmenovaný

DOPORUČENÍ
Vést provozní evidenci
pro případnou kontrolu ze strany
kontrolních orgánů

Máte ohlašovací povinnost do 31.3.
Spočítejte si emise a výši poplatku.
VŽDY!

Jakou máte výši poplatku?
50.000,- Kč
a více

Pro hlášení použijete formulář
F_OVZD_SPE
hlásíte souhrnnou
provozní evidenci

do 50.000,- Kč POUZE!

V této fázi může provozovatel uplatnit úlevy pro výpočet poplatku podle § 15 odst. 6 písm. a) – c) zákona.
Uplatnění úlev je třeba doložit veškerými podklady.
Pokud po uplatnění úlev vyjde výše poplatku pod 50.000,- Kč, MUSÍ provozovatel podat poplatkové podání a
to z důvodu, že před uplatněním úlev byl prvotní výpočet vyšší (tj. 50 000,- Kč a více).
Příslušný krajský úřad poplatkové podání zkontroluje a vydá Platební výměr.
Pro hlášení použijete i formulář
F_OVZD_POPL
hlásíte výši poplatku

V souladu s § 15 odst. 5 zákona přiložte do záložky
„sponka“ výpočet za jednotlivé znečišťující látky
za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny

Provozovatel má povinnost platit poplatek:
Jednorázově do 200.000,- Kč
příslušnému celnímu úřadu na základě
platebního výměru do 30 dnů
od jeho doručení

V měsíčních zálohách nad 200.000,- Kč
příslušnému celnímu úřadu
dle § 15 odst. 10 zákona

Hlášení F_OVZ_POPL
Od roku 2017 je možné uplatnit nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 a/nebo snížení
poplatku podle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon“). Pokyny k vyplnění formuláře F_OVZ_POPL jsou
uvedeny na stránkách ČHMÚ.
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_popl_cz.html).
Od podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše
poplatků před zahrnutím nevyměřených poplatků nedosahuje 50 000 Kč.
V případě nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 zákona se hranice 50 000 Kč posuzuje
podle celkové částky před odečtením poplatků za zdroje, u nichž byl § 15 odst. 6 zákona
uplatněn.
Pozn.: Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové
období bez využití nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 zákona činí méně než 50 000 Kč,
nebude možné do ISPOP odeslat.
Hlášení F_OVZ_SPE


Zjednodušené (pro vybrané zdroje)

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. - Spalování paliv
v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
a jsou v něm spalována jen plynná nebo kapalná paliva a/nebo záložní zdroj energie,
tj. zdroj zařazený pod kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3., na který se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8
zákona., vyplňuje se formulář F_OVZ_SPE jako „Zjednodušené ohlášení“. Tedy pouze část
1 (identifikace provozovatele a provozovny) a část 2, kde se uvede pouze druh paliva
(položka 17) a jeho spotřebované množství (položka 19) v tis.m3/rok pro plynné palivo
a v t/rok pro kapalná paliva.
Zjednodušené hlášení lze použít rovněž v případě, kdy je provozována čerpací stanice na
benzín (samostatně, nebo v kombinaci s výše uvedeným spalovacím zdrojem). V tomto
případě jde o zdroj kategorie 10.2. - Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování
benzinu, pro který se ve formuláři F_OVZ_SPE - „Zjednodušené ohlášení“ vyplňuje část 1
a část 3, kde se uvádí pouze vydané množství benzinu (položka 13) v m3/rok.
Pozn.: Toto zjednodušené podání nelze použít, jsou-li výše uvedené zdroje provozovány
v kombinaci s jinými kategoriemi zdrojů.


Ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny s přemístitelnými zdroji
(mobilní recyklační linky, štěpkovače, přenosné zdroje el. energie apod.)

V návaznosti
provozovatel
provozovaná
zdroje, např.
k zákonu).

na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP sděluje
ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení,
v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární
recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2

Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je ohlašovatel povinen použít zástupnou
adresu provozovny, situované do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo
Magistrátu hlavního města Prahy). Zároveň se taková provozovna označí na listu č. 1 jako
Provozovna s přemístitelnými zdroji. Pokud byly v minulých letech ohlášeny společně pod
jedním Identifikačním číslem provozovny (IČP) přemístitelné zdroje a „klasické“ stacionární
zdroje, musí být hlášení rozděleno na dvě samostatné provozovny.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny na webu ČHMÚ.

