
Oznámení údajů
pro stanovení ročního poplatku za čerpací stanici a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot  

s výjimkou nakládání s benzínem
(malý ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší emitující těkavé organické látky)

na rok ………..  podle skutečnosti předcházejícího kalendářního roku

dle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 19 odst. 6 a 9 citovaného zákona

I. Údaje o provozovateli

Provozovatel …………………………………………………………………………..      IČ: …………………………
      (přesný název subjektu)

Sídlo: obec …………………………………………………………………………….      PSČ ..……………..……….

           ulice …………………………………………………………………………….      č.p. …………………………

II. Údaje o zdroji znečišťování

Umístění: obec ………………………………………………………………..………         PSČ …………………..……

                 ulice ………………………………………………………………………..          č.p. ………………..……….

Název technologie: …………………………………………………………………

Množství přijatých a vydaných pohonných hmot:

NAFTA:

Stáčení  (m3/rok):

Výdej (m3/rok):

LPG:

Stáčení z cisterny (počet/rok):

Výdej do nádrže automobilu (počet/rok):

oba provozu (počet dní/rok):

Celková emise VOC t/rok:

Zpracovatel oznámení: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………   Mobil: ………………………… E-mail: …………………………………………

Příloha: kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu podnikatele

Statutární zástupce provozovatele:

……………………………………………………………                    …………………………………………..
jméno a příjmení podpis, razítko

V ………………………………………………………… dne ……………………………………………………….



Poučení:

Provozovatel malého zpoplatněného zdroje znečišťování ovzduší je povinen zaslat do          
31. března po skončení poplatkového období  podklady pro stanovení výše poplatku na běžný 
rok (§ 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“).
Tzn., že řádně vyplněné „Oznámení údajů“ zašle provozovatel příslušnému obecnímu úřadu, 
tj. tomu úřadu, kterému přísluší správa nad obcí, ve které je zdroj umístěn. V případě, že 
provozovatel provozuje více zdrojů na různých adresách, je třeba „Oznámení údajů“ zaslat 
příslušnému úřadu za každý zdroj zvlášť.

Dne 1.11.2011 vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády  č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  Touto novelou došlo k přeřazení čerpacích stanic 
a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem mezi 
nevyjmenované zdroje podle § 3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

V důsledku této změny spadají čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování 
pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem do kategorie malých ostatních 
zdrojů znečišťování ovzduší a podklady pro stanovení výše poplatku podávají jejich 
provozovatelé příslušnému obecnímu úřadu.

Roční výši poplatku pro malý ostatní zdroj emitující těkavé organické látky vyměří obecní 
úřad pevnou částkou  v rozmezí uvedeném v části B.III. přílohy č. 1 k zákonu, a to úměrně 
k velikosti zdroje a době jeho provozu v poplatkovém období (§ 19 odst. 9 zákona).

Výše poplatků  za malé ostatní zdroje znečišťování ovzduší emitující těkavé organické 
látky se řídí následující tabulkou (část B.III. přílohy č. 1 k zákonu):

Typ zdroje znečišťování Rozmezí sazby (Kč/rok)

Zdroje emisí těkavých organických látek 500 – 2.000




