
Informace o kontrolách kotlů

Informace  je  určena  provozovatelům  spalovacích  stacionárních  zdrojů  umístěných  v
rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, a provozovatelům zdrojů
umístěných v nemovitostech určených pro podnikání. 

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva

Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší 

Podle  ustanovení  §  17  odst.  1  písm.  h)  zákona  o  ochraně  ovzduší  je provozovatel
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 povinen 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 zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce  s  rozšířenou  působností  doklad  o  provedení  této  kontroly  vystavený  odborně
způsobilou osobou potvrzující,  že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a
udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí
právnická  anebo  fyzická  osoba,  která  zdroj  skutečně  provozuje;  není-li  taková  osoba
známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního
zdroje.  Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první
kontroly technického stavu a provozu zdroje podle  17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31.
prosince 2016.   

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního
zdroje  nebo  nepředloží  na  vyžádání  obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností
potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku
uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23
odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o
podnikající  fyzickou  osobu nebo  osobu  právnickou  (viz  ust.  §  25  odst.  1  písm.  o)  ve
spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).

Odborně způsobilá osoba 

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k
jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce
spalovacího stacionárního zdroje  vystavit  doklad,  ve kterém uvede minimálně název a
sídlo  výrobce (příp.  zmocněného dodavatele  výrobce),  identifikační  údaje o oprávněné
(proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění
vztahuje  a  dobu  platnosti  oprávnění.  Právě  tímto  dokladem  bude  obvykle  odborně
způsobilá  osoba  prokazovat  provozovateli  stacionárního  zdroje  své  oprávnění  k
požadované činnosti. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl
nebo  není  zjistitelný,  může  kontrolu  technického  stavu,  provozu  a  instalace  provádět



odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje
(stejný  způsob  spalování,  stejná  nebo  obdobná  konstrukce  spalovacího
stacionárního zdroje).  Pro  tyto  účely  se  rozlišují  následující  základní  typy  spalovacích
zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v dokladu o proškolení odborně způsobilé
osoby výrobcem. 

 

Kotel prohořívací
spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným
přívodem  spalovacího  vzduchu  (bez ventilátoru),  u  nichž  při
spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva 

Kotel odhořívací
spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným 
přívodem spalovacího vzduchu, u nichž při spalování spaliny 
neprocházejí přes vrstvu paliva 

Kotel zplyňovací
odhořívací spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, 
nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální 
žárovzdornou spalovací komorou  

Kotel automatický se 
šnekovým 
dopravníkem

spalovací stacionární zdroje na uhlí nebo pelety s dopravou paliva
šnekovým dopravníkem 

Kotel automatický s 
rotačním roštem

spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým otočným roštem 

Kotel automatický 
přestavěný

spalovací stacionární zdroje s automatickou dodávkou paliva 
přestavěné z původních odhořívacích a prohořívacích kotlů 
dodatečnou instalací hořáku 

Kotel automatický 
speciální

Spalovací stacionární zdroje určené primárně ke spalování jiné 
než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma) 

Lokální topidlo s 
výměníkem

primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem 
určeným k přípravě teplé vody k vytápění 

Jiný typ spalovacího 
stacionárního zdroje 

bližší specifikaci je nezbytné uvést v osvědčení o proškolení 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje

 

prohořívací odhořívací zplyňovací automatický
lokální
topidlo
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Kontrola

Kvalitu  spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický  stav zdroje,  stav spalinových
cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu je
tak třeba věnovat pozornost níže uvedeným skutečnostem (tam kde to není relevantní, se
neověřují): 

-  Spalovací  stacionární  zdroj  by  měl  být  připojen  k  teplovodní  soustavě  ústředního
vytápění tak, aby byla zajištěna hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být
vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce k dosažení deklarované účinnosti
a emisních parametrů. Pokud je instalace akumulační nádoby nutná k dosažení parametrů
3. nebo vyšší třídy podle ČSN-EN 303-5, avšak zdroj je i bez ní schopen splnit požadavky
této normy, uvede se tato skutečnost v dokladu o kontrole. Spalovací stacionární zdroj by
dále  měl  být  vybaven  směšovacím  prvkem  instalovaným 
na  topnou  resp.  vratnou  větev  pro  dodržení  minimální  teploty  vratné  vody  do  kotle
(předepisuje-li  jej výrobce zdroje o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 50 kW) a
regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní či požadované vnitřní teploty. 

- Spalovací stacionární zdroj  musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci
úniku odpadního plynu do interiéru a dosažení požadovaného komínového tahu v souladu
s pokyny výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními předpisy 

- Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory,
hořáku, zatápěcí klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu
a paliva včetně podavače a přívodního potrubí,  odvodu odpadního plynu ze zdroje do
spalinových  cest,  funkčnost  a  nastavení  čidel  pro  regulaci  stacionárního  zdroje  a
součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby byl
zajištěn řádný provoz stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a návodem
výrobce a aby byly v maximální možné míře dosahovány provozní a emisní parametry
deklarované  výrobcem  stacionárního  zdroje  dle  technických  norem.  Do  spalovacího
stacionárního  zdroje  musí  být  zajištěn  přívod  odpovídajícího  množství  spalovacího
vzduchu a paliva, aby nedocházelo ke zvýšené kouřivosti. 

-  Dále  se  v  dokladu  o  kontrole  uvede,  zda  spalovací  stacionární  zdroj  odpovídá  či
neodpovídá minimálním emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší.
Provozovatel  spalovacího  stacionárního  zdroje  musí  podle  ustanovení  §  41  odst.  16
zákona  o  ochraně  ovzduší  zajistit,  aby  jím  provozovaný  spalovací  stacionární  zdroj
splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022. 

- Ve spalovacím stacionárním zdroji  mohou být spalována pouze paliva o požadované
kvalitě,  splňující  požadavky  na  kvalitu  paliv  stanovené  v  příloze  č.  3  k  vyhlášce  č.
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), a jen
paliva určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být
skladována tak, aby bylo zajištěno uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o obsah
vody.  

-  Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů
výrobce  tohoto  zdroje,  zejména  provádí  v  předepsaných  intervalech  jeho  údržbu. 
 
-  Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky
zákona o ochraně ovzduší a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje tak,
aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného) provozu.

 



Doklad o kontrole

V dokladu  o  kontrole  spalovacího  stacionárního  zdroje  se  v  části  "výsledek  kontroly“
uvede, zda spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v
souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší. Dále se uvede, zda
spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o
ochraně  ovzduší,  případně,  zda  je  pro  dosažení  souladu  nutná  instalace  akumulační
nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je i to, zda je či není indikováno spalování
jiného paliva než určeného výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, popř. spalování
odpadu  (přítomnost  jiného  než  určeného  paliva, nespalitelných  zbytků  v  popelu,  které
nemohou mít původ ve spalovaném palivu, skladování odpadu společně či v bezprostřední
blízkosti paliva apod.)

 

Doporučení 

Cílem kontroly  je  nejen  zajištění  souladu  provozu  spalovacího  stacionárního  zdroje  s
požadavky zákona o ochraně ovzduší a technickými pokyny výrobce zdroje, ale také další
poradenská  a  konzultační  činnost  odborně  způsobilé  osoby,  která  by  měla  doporučit
postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje, případně
doporučit modernizaci či doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu
apod. V případě, že je k tomu odborně způsobilá osoba oprávněna, je možné rovněž uvést
doporučení i k úpravám komínu, zvláště pak v případě, že existující komín neodpovídá
technické normě ČSN 73 4201, v důsledku čehož může docházet ke zvýšené kouřivosti,
anebo  vyššímu  obtěžování  kouřem.  Pokud  spalovací  stacionární  zdroj  nevyhovuje
požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, je nutné ho v souladu s ustanovením
§ 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 1. září 2022 vyměnit nebo učinit
taková opatření, která zajistí jejich dodržení. V rámci kontroly by mělo také být zajištěno,
že  provozovatel  je  dostatečně  obeznámen  se  správnou  obsluhou  zařízení,  způsobem
regulace jeho výkonu, významem kvality paliva a jejího zajištění (např.  prostřednictvím
měření  vlhkosti  palivového  dřeva,  správným  uskladněním  apod.),  stejně  tak  jako  s
ekologickými,  právními  i  technickými  (např.  koroze  kotle)  riziky  nelegálního  spalování
odpadu. 

 

Lhůty pro provedení kontroly 

Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. Tzn., že nejpozději
po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s
rozšířenou působností tento doklad předložit. Vzhledem k tomu, že 31. prosinec 2016 je
nejzazším termínem pro provedení této kontroly, není vyloučeno, že provozovatel jím bude
disponovat již před tímto datem.

  



Zákaz spalování odpadu

Zákon o ochraně ovzduší  nedefinuje  pojem odpad,  vychází  se  z  definice  v  zákoně o
odpadech (srov. § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).  Spalování
odpadů je  možné jen při  splnění  podmínek stanovených právními  předpisy o ochraně
ovzduší,  přičemž  platí  obecné  pravidlo  (se  zákonem o  ochraně  ovzduší  stanovenými
výjimkami), že odpad může být spalován (tepelně zpracován) jen ve stacionárním zdroji,
ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno krajským úřadem podle § 11 odst. 2
písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Spalování odpadu je tak možné pouze pod dohledem
osoby autorizované podle  §  32  odst.  1  písm.  c)  zákona o  ochraně ovzduší.  Zákon o
ochraně  ovzduší  neumožňuje  ve  spalovacích  stacionárních  zdrojích  o  jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším ani spalování dřevotřísky a jiného lepeného dřeva či
spalování odpadních olejů.

Odstranění odpadu jeho spalováním v domácích topeništích či v otevřených ohništích je
nelegálním nakládáním s odpady.
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