Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva v domácnostech
Kde je stanovena tato povinnost
Povinnosti kontroly kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále i „zákon o ochraně ovzduší“).
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o
jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět
jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o
ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Nejčastější dotazy a odpovědi
Které kotle podléhají povinné kontrole
Kotle na tuhá paliva jejichž tepelný příkon je 10 až 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu.

Kde zjistím tepelný příkon kotle
Výkon bývá uveden na výrobním štítku v KW (u starších kotlů v ccal). Pokud výrobní štítek na kotle schází, nebo není
čitelný, bude tato informace uvedena v Návodu na instalaci a obsluhu kotle.

V jakém termínu musí proběhnout první kontrola, jak je dlouhá platnost této kontroly
Povinnost první kontroly je stanovena do 31. 12. 2016. Po tomto datu by měl mít každý provozovatel doklad o provedené
kontrole kotle. Platnost prohlídky je dva roky, po této lhůtě je nutno kontrolu znovu provést.

Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem kotle a je držitelem příslušného oprávnění

Provozovatel výrobce svého kotle nezná, zanikl a kotle již nevyrábí, nebo je ze zahraničí a nemá
v ČR zastoupení, kdo může provést kontrolu takového kotle
Pokud je takový kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba
proškolená výrobcem s tímto podobným typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Vztahuje se povinnost kontroly na kotel zakoupený a instalovaný v loňském nebo letošním roce?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle do 31.12.2016 se týká všech kotlů 10KW až 300 KW, tedy bez ohledu
na rok výroby, nebo datum instalace kotle.

Musí se protokol o provedené kontrole někde předkládat?
Doklady o provedené kontrole kotle se nemusí nikde předkládat. Protokol o kontrole se musí uchovávat
pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je Magistrát města Přerova.

Co se stane, pokud provozovatel na výzvu obce s rozšířenou působností nepředloží na vyžádání
protokol o provedení kontroly kotle?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze
za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Nestačí jako doklad o kontrole kotle protokol o provedení čistění a kontrole (revizi) komína, kterou
každoročně provádí kominíci?
Nestačí. Obsahem protokolu o prohlídce, čistění a revizi spalinové cesty, kterou provádí kominíci je kontrola spalinové cesty,
techn. stavu komínů, případně jejich čistění. Tuto povinnost stanoví zákon o požární ochraně.
Obsahem protokolu o provedené kontrole kotle na tuhá paliva, bude technický stav vlastního kotle. Tato prohlídka je
stanovena zákonem o ochraně ovzduší.
Provozovatel kotle na tuhá paliva pro teplovodní soustavu 10 až 300 kW musí mít k 31. 12. 2016 dva samostatné protokoly,
a to o provedené kontrole komína a technického stavu kotle.

Kde a jak získat seznamy oprávněných osob
Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých
výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně
doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden na
webových stránkách Hospodářské komory.

Jakým způsobem se oprávněná osoba musí prokázat
Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem na kterém bude uveden: Název a sídlo výrobce kotle, identifikační údaje
o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů kotlů, které může osoba kontrolovat, doba platnosti oprávnění.

