Povinná výměna kotlů na pevná paliva
1. září 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mj. mění
podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva.
Podle zákona o ochraně ovzduší se jedná o zařízení spalující tuhá paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, která slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
Provozovatelé těchto spalovacích zdrojů budou povinni zajistit provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje. První kontrola musí být provedena nejpozději do 31.12.2016.
Od 1. 1. 2017 budou domácnosti povinny na vyžádání příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o
ochraně ovzduší. Odborně způsobilou osobou je osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Za neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení o této kontrole lze uložit pokutu až do výše
20 000 Kč. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva bude nutné
absolvovat každé dva roky.
Kotle na tuhá paliva splňující podmínky nižších emisních tříd podle normy ČSN EN 303-5 (kotle 1. a
2. emisní třídy) se od začátku roku 2014 přestanou prodávat. Bude je však možné provozovat do konce
srpna roku 2022, pak už nesplní nároky na účinnost spalování a emise oxidu uhelnatého. Od září 2022
bude možné používat jen úspornější a ekologičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy. Za nedodržení
tohoto ustanovení hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 000 Kč.
Novou povinností kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva dle zákona
o ochraně ovzduší není dotčena povinná kontrola kominíkem a čištění spalinové cesty spotřebičů na
tuhá, kapalná a plynná paliva dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Četnost kontrol a čištění spalinové cesty je závislá na
druhu paliva připojeného spotřebiče a jeho výkonu a je uvedená v příloze č. 1 k nařízení vlády 91/2010
Sb. Doklady o této kontrole je třeba uchovávat také pro případ zásahu hasičů. Podle druhu kotle, výkonu
a paliva si každý rodinný dům musí nechat zkontrolovat komín min. 1-2x ročně.

