
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHROPYNĚ Orgán ochrany ovzduší
odbor výstavby a ŽP 573500743
nám. Svobody 29, 768 11  Chropyně

O Z N Á M E N Í
údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší

za rok 
(dle ust. § 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen zákon o ochraně ovzduší)

A. Údaje o provozovateli

Provozovatel IČO:

Ulice a č. p.

Obec PSČ

Telefon

Statutární zástupce Jméno

Funkce

B. Údaje o zdroji

Název

Ulice a č. p.

Obec PSČ

Odpovědná osoba -
oznamovatel 

Jméno Telefon

oznamovatel Funkce Email

Spalovací zdroj (50 – 200 kW)1

Jmenovitý tepelný výkon (kW)

Typ a název spalovacího zařízení

Druh paliva

Spotřeba paliva v uplynulém kalendářním roce (t, m3)

Doba provozu zařízení v roce (přibližný počet dnů)

Ostatní zdroj (emitující TZL a VOC)

Zařízení, technologie

Zdroj emisí tuhých znečišťujících látek (TZL)

Emise TZL (t/rok)

Zdroj emisí těkavých organických látek (VOC)

Spotřeba VOC (t/rok)

Doba provozu zařízení v roce (přibližný počet dnů)

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl pravdivě dle skutečností a jsem si vědom následků 
při úmyslném uvedení nesprávných údajů.

V………………………………………… dne …………………………………..

        ……………………….......…………………………  

              razítko a podpis statutárního zástupce  

                                               
1

Další podmínky zpoplatňování malých spalovacích zdrojů: u malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, 
plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku 
stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb.

Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování dle § 12 písm. f, zákona č. 86/2002 Sb., je dále zajišťovat 
prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest 
u spalovacích zdrojů (dále jen měření), a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, 
pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; 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, zákonnou povinností je také oznámit obecnímu úřadu provedení 
povinného měření a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění – předložení protokolu 
o uskutečněném měření.
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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“).
Řádně vyplněné „Oznámení údajů“ zašle provozovatel příslušnému obecnímu úřadu, tj. tomu 
úřadu, kterému přísluší správa nad obcí, ve které je kotelna umístěna. V případě, že 
provozovatel provozuje více kotelen na různých adresách, je třeba „Oznámení údajů“ zaslat 
příslušnému úřadu za každý zdroj (kotelnu) zvlášť.

Malé spalovací zdroje jsou zákonem vymezeny takto: 
1) zdroje o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW     

(§ 4 odst. 5 písm. d)  zákona)

2) jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů (kotlů) téhož provozovatele se 
pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou 
vypouštěny společných komínem, nebo je toto řešení technicky proveditelné 
(§ 4 odst. 7 zákona)

Následující zdroje nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost:
1) spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně 

(§ 19 odst. 15 zákona)
2) malé spalovací zdroje používající jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva 

dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo  topný olej s obsahem 
síry do  0,1 %  
(část B.II. přílohy č. 1 k zákonu)

Roční výši poplatku pro malý spalovací zdroj vyměří obecní úřad pevnou částkou v rozmezí 
uvedeném v části B.II. přílohy č. 1 k zákonu, a to úměrně k velikosti zdroje, době jeho 
provozu v poplatkovém období a  podle druhu a spotřeby paliva (§ 19 odst. 9 zákona).

Výše poplatků za malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší se řídí následující tabulkou
(část B.II. přílohy č. 1 k zákonu):

Jmenovitý tepelný výkon nad 50 do 100 kW včetně nad 100 do 200 kW
Topné oleje s obsahem síry 
od 0,1 do 0,2 % 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000
Topné oleje s obsahem síry 
do 1 % 1 500 - 2 500 2 500 - 3 000
Jiná kapalná paliva a látky 
pokud tento zákon jejich 
spalování nezakazuje 6 000 - 8 000 8 000 - 12 000
Černé uhlí 1 500 - 2 000 2 000 - 3 000
Hnědé uhlí tříděné, palivo z 
hnědého uhlí 2 500 - 4 000 4 000 - 5 000
Hnědé uhlí energetické, 
lignit 4 000 - 6 000 6 000 - 10 000
Uhelné kaly, proplástky 10 000 - 20 000 20 000 - 40 000
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Kategorie ostatních stacionárních zdrojů jsou stanoveny v § 3 nařízení vlády č. 615/2006 
Sb., o stanovení  emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Malý ostatní zdroj je vymezen v § 
3 odst. 4 citovaného nařízení vlády.

Malé zdroje emisí tuhých znečišťujících látek jsou např. technologické linky pro přípravu 
stavebních hmot a betonu a recyklační linky stavebních hmot o celkovém projektovaném 
výkonu nižším než 25 m3/den, obrábění kovů – zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je 
nižší než 100 kW, průmyslové zpracování dřeva o roční projektované kapacitě nižší než 150 
m3, dále sklady a skládky paliv,  surovin, produktů, odpadů, aj.

Roční výši poplatku pro malý ostatní zdroj emitující tuhé znečišťující 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 tuhé znečišťující 
látky se řídí následující tabulkou (část B.III. přílohy č. 1 k zákonu):

Typ zdroje znečišťování Rozmezí sazby (Kč/rok)

Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek      500 – 5.000

Kategorizace ostatních zdrojů emitujících těkavé organické látky je řešena v § 4 vyhlášky     
č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu 
nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“).

Do kategorie malých zdrojů jsou např. zařazeny následující činnosti:
– polygrafie, aplikace nátěrových hmot (lakování, malování skla), nátěry dřevěných 

povrchů, impregnace dřeva - projektovaná spotřeba organických rozpouštědel menší 
než 0,6 t/rok

– přestříkávání vozidel – opravárenství - projektovaná spotřeba organických 
rozpouštědel menší než 0,5 t/rok

– odmašťování a čištění povrchů prostředky obsahujícími těkavé organické látky:
a) podle § 3 písm. a) nebo b) vyhlášky – projektovaná spotřeba organických rozpouštědel 

menší než 0,01 t/rok
b) podle § 3 písm. c) nebo d) vyhlášky – projektovaná spotřeba organických rozpouštědel 

menší než 0,1 t/rok
c) podle § 3 písm. e) vyhlášky – projektovaná spotřeba organických rozpouštědel menší 

než 0,6 t/rok
– jednorázové činnosti odmašťování a čištění, které se z důvodu nadměrných rozměrů 

odmašťovaných povrchů uskutečňují mimo prostory odmašťoven nebo lakoven, a jejichž 
spotřeba organických rozpouštědel je vyšší než 0,1 tuna

– jednorázové činnosti aplikace nátěrových hmot, které se z důvodu nadměrných 
rozměrů natíraných povrchů uskutečňují mimo prostory lakoven, jako je natírání 
rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu, nebo natírání na vnitřních nebo 
venkovních plochách, zejména na budovách, konstrukcích, stožárech atp., jejichž 
spotřeba organických rozpouštědel je vyšší než 0,1 tuna
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Stručný popis technologického zařízení – zde uveďte:
- u malíren skla počet a typ vypalovacích pecí, počet a typ katalyzátorů
- u lakoven typ lakovací  kabiny, typ filtru
- apod. u ostatních  zdrojů

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




