
V Nedomicích 7.11.2016 

 

Vážení sousedé, 

 

dle platného znění zákona o ochraně ovzduší je nařízeno do 31.12.2016 provést první 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, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto 

zákonem.  

 

Tato kontrola je požadována 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. 

 

Protože se již objevili „falešní“ kontroloři, radím si oprávnění každého technika zkontrolovat, 

nebo nechat si ho zkontrolovat (např. na našem úřadě). Sami si oprávněnost ověříte na 

internetových stránkách www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Oprávnění se vystavuje na osobu, ne na firmu ! 

 

Předkládání výše uvedeného dokladu o kontrole bude třeba např. při řešení stížností na 

obtěžování kouřem, zápachem, atd. 

 

Přikládám výňatek ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Leták s kontakty na odborně 

způsobilé osoby nepřikládám, neb z letáku není zřejmé jméno osoby, tudíž nemohu potvrdit její 

způsobilost. 

 

 

 

201/2012 Sb. 

ZÁKON 
ze dne 2. května 2012 

o ochraně ovzduší 
ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 87/2014 Sb. 

 

 

§ 17 

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje 
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen  

 
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo 

zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz 

tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,  

 

b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, 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 informace o provozu stacionárního zdroje a jeho 

emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,  

 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php


e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup 

ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám 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, provozován a udržován v souladu 

s pokyny výrobce a tímto zákonem.  

 
(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje 

umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory 

užívané pro podnikatelskou činnost. 

 

Přechodná ustanovení  
§ 41 

(15) 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, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 

§ 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

 


