Poplatky za znečišťování ovzduší
§ 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Nový zákon významně zjednodušuje placení poplatků. Počet zpoplatněných látek se sníží z
více než dvaceti na čtyři základní látky. Poplatek, který se dříve vybíral od výše 500 korun,
bude nově vymáhán tam, kde jeho výše dosáhne minimálně 50 000 Kč za provozovnu.
1) Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
2) Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné
stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat
úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).
3) Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné
stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za
poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.
4) Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo
zdrojů v tunách.
5) Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v
příloze č. 9 bodu 1 k tomuto zákonu. Poplatek za znečišťování za kalendářní rok
2017 a následující poplatková období se vypočte jako součin základu poplatku, sazby
a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k tomuto zákonu,
stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém
poplatkovém období. Po sečtení poplatků za jednotlivé znečišťující látky za všechny
stacionární zdroje v rámci provozovny4) se celková částka zaokrouhlí na celé
stokoruny nahoru.
6) Poplatek za znečišťování se u znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem
nevyměří, pokud
a) je na tomto stacionárním zdroji provedena rekonstrukce nebo modernizace, v jejímž
důsledku dosahuje v celém poplatkovém období nižších ročních emisí tuhých znečišťujících
látek nejméně o 30 %, oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý nejméně o 55 %, oxidů dusíku
vyjádřených jako oxid dusičitý nejméně o 55 % nebo těkavých organických látek nejméně o
30 % ve srovnání s rokem 2010,
b) stacionární zdroj, pro nějž jsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje v
celém poplatkovém období nižší emisní koncentrace nežli 50% horní hranice úrovně emisí
spojené s nejlepšími dostupnými technikami podle informací zveřejňovaných Evropskou
komisí, nebo
c) stacionární zdroj, pro nějž nejsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje v
celém poplatkovém období nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického
emisního limitu.
7) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
8) Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového
období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle jiného
právního předpisu11). Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož
celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč.

9) Krajský úřad vydá do 4 měsíců od podání poplatkového přiznání platební výměr.
Poplatek za znečišťování ovzduší je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního
výměru.
10) Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období přesahuje částku
200 000 Kč, je poplatník povinen platit měsíční zálohy pro poplatkové období
bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém měl povinnost podat
poplatkové přiznání za skončené poplatkové období, a to ve výši jedné dvanáctiny
stanoveného poplatku. Krajský úřad rozhodne o povinnosti platit poplatek za
znečišťování ovzduší prostřednictvím záloh v rámci platebního výměru za skončené
poplatkové období. Poplatník je povinen zaplatit měsíční zálohu do dvacátého pátého
dne kalendářního měsíce, ke kterému se vztahuje.
11) Dojde-li k uvedení stacionárního zdroje do provozu a je zřejmé, že poplatek za
znečišťování ovzduší vztahující se k tomuto zdroji přesáhne v bezprostředně
následujícím poplatkovém období částku 200 000 Kč, rozhodne krajský úřad o
stanovení záloh pro dvě poplatková období bezprostředně následující po roce
uvedení stacionárního zdroje do provozu; přitom vychází ze jmenovitého tepelného
příkonu nebo z projektované kapacity tohoto zdroje.
12) Krajský úřad zašle stejnopis platebního výměru do 7 dní od jeho doručení
příslušnému celnímu úřadu.
13) Správu poplatku za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné
podle umístění jednotlivých stacionárních zdrojů. Správu placení tohoto poplatku
vykonávají příslušné celní úřady.
14) Výnos z poplatků za znečišťování je do roku 2016 včetně příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky. Od roku 2017 je 65 % výnosu z poplatků za
znečišťování ovzduší příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, 25
% příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází, a 10 % příjmem
státního rozpočtu. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být
použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Výnos z
poplatků za znečišťování, který je příjmem státního rozpočtu, může být použit jen na
financování činností zajišťovaných ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 a
2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30, které jsou vykonávány ministerstvem zřízenou právnickou
osobou na základě zřizovací listiny.
____________________
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) § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
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) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.

Poznámka:
V kalendářním roce 2013 stanoví krajský úřad poplatníkovi, u kterého výše poplatku za jednu
nebo více znečišťujících látek uvedených v příloze č. 9 k tomuto zákonu za kalendářní rok
2012 přesáhla částku 200 000 Kč, v platebním výměru podle § 15 odst. 9 kromě poplatku za
skončené poplatkové období a záloh na následující kalendářní rok také zálohy na poplatek
za rok 2013 a lhůty jejich splatnosti.

Výše poplatku za znečišťování za kalendářní rok 2012 se vypočítá podle § 19 zákona č.
86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Bod 6) nabývá účinnosti od 1. 1. 2017
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