
Kontroly kotlů již do kor»ce roku 2016

cího stacionárního zdro3e na pevná paliva o tepelném příkon5 od 10
zdro3 tepla pro teplovodní soustavusoustavu ústředního vytápění,

chnického stavu a provozuje povmen za3ístit )ednou za dva roky provedení kontroly tei
zdroje odl přičemž první kontrola musi být provedena
nejpÓzději do. 3'l. 163ak3euvedenov§ 17 odst 1 písm h) a§41 odst 15
zákona č 20"l/20al2 Sb , o ochraně ovzduší, ve znění pozdě)ších předpísů

V praxi to tedy znamená, že 3eště do konce roku 20'l6 by si také všechny domacnosti mělyV praxi to tedy znamená, že 3eště do konce roku 20'l6 by si také všechny domacnosti měly
nechat zkontrolovat technický stay kotle na tuhá palíva, s nímž vytápělí svů3 rodinný dům
V přištim roce totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda 3e kotel v pořadku a zda
le provozovárí v souladu s pokyny výrobce a výše uvedeným zákonem Pokud ho ma3itelpokyn'

. Fyzícnepředloží, hrozí mu pokuta Fyzícké osobě 20 000 =Kč, právnícké a fyzícké podriíka3ící osobě
až50000Kč. i

IJpozorňiileme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdrole
provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená

oprávné
;h osob

má od ně3 udělené oprávnění k 3eho instalaci, provozu a úi
odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské
záštitou autoríyovaného společenstva Asociace podmků topenářske techniky, která 3e
začleněnou součástí Hospořářské komory (,R.

odkaze: http://www.aptt.cz/ppravneni-ozo.php a http://www.skcr.cz/pro-verejnďsVseznam-
reviznich-techniku

'%{'



Zákon č. 201 /20 1 2Sb § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
tepla (kotle)

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

a) uvádět do provozu a provozovat stacionárnf zdroj a činnosti nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního
zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkarni pro
provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho
prováděcími právními předpisy a výrobcem,

b) dodržovat emisní limity, emisní s'uopy, technické podmínky provozu a
přípustnou tmavost kouře podle § 4,

c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na
kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená
výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,

d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání inforrnace o
provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení
skleníkových plynů do ovzduší,

e) umožnit osobárn pověřenýrn ministerstvem, obecním úřadem obce s
rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho
příslušenství, používaným palivům a surovináín a technologiím souvisejícím
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,

f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst.
5,

g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními
požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen ,,odborně způsobilá
osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozováín a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.


