
POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA 

Vzhledem k velkému množství dotazů na Odbor životního prostředí MěÚ Sedlčany týkající 

se revize kotlů na pevná paliva sdělujeme základní informace na toto téma. 

Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „zákon“), konkrétně §§ 17 odst. 1 písm. h) a 41 odst. 15. 

Ten, kdo provozuje spalovací zdroj na pevná paliva o tepelném příkonu 10-300 kW, který 

slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou 

za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu tohoto zdroje, při-

čemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Revize se týká i 

kotlů zcela nových, které jsou ještě v platné záruce.  

 

Výše uvedené kontroly jsou oprávněny provádět pouze odborně způsobilé osoby, proškolené 

výrobcem příslušného typu kotle, kterým tento výrobce udělí oprávnění. Seznam odborně 

způsobilých osob ke kontrolám kotlů je k nahlédnutí na internetových stránkách www.aptt.cz, 

případně je možné obrátit se na Odbor životního prostředí MěÚ Sedlčany. Tento seznam 

obsahuje osoby proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu 

nutném k provádění kontrol kotlů podle zákona. Seznam je průběžně doplňován o další 

osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.  

Počínaje rokem 2017 mohou být provozovatelé výše uvedených spalovacích zdrojů vyzváni 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností k předložení dokladu o provedení předmětné 

kontroly. V případě, že MěÚ Sedlčany obdrží oprávněný podnět na majitele nemovitosti         

( provozovatele kotle ) s uvedeným zdrojem, bude vlastník vyzván s dostatečnou lhůtou 

k doložení revize kotle.  V případě nepředložení tohoto dokladu může být udělena pokuta až 

do výše 20 000 Kč. 

 

 Další povinností provozovatelů kotlů je spalování pouze těch paliv, která splňují 

požadavky na kvalitu paliv a jsou určena výrobcem pro spalování v daném typu kotle. Nelze 

tedy v žádném případě spalovat např. odpady ( plasty, pryž, odpadní oleje, aj.), včetně 

dřevotřísek a chemicky ošetřeného dřeva. Povinností je i dodržování přípustné tmavosti 

kouře, dle vyhlášky. 
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