
Informace k revizím kotlů na tuhá paliva 

  

Provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva (uhlí, dřevo, brikety aj.) o tepelném příkonu od 10 

do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je 

povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu spalovacího 

zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 

prosince 2016 (ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Od ledna 2017 si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat doklad o provedené 

kontrole. 

 

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně 

způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zařízení, která má od něj udělené oprávnění k jeho 

instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod 

dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace 

podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. 

 

Seznam proškolených techniků:  

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

 

Někteří výrobci kotlů zveřejňují seznamy proškolených techniků na svých internetových stránkách. 

Podrobnější informace můžete  najít na stránkách Ministerstva životního prostředí 

Co a kdy bude zakázáno 

1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy. 

1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena 

bude jen 4. a vyšší). 

1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které 

splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000). 

Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign. 

TIP MŽP: Neváhejte se žádostí o kotlíkovou dotaci. První vlna kotlíkových dotací postupně končí ve 

všech krajích, o dotaci na nový kotel až 127 500 Kč byl obrovský zájem. Druhou vlnu kotlíkových 

dotací spustí MŽP na začátku příštího roku. Podmínky dotace budou záviset na vyhodnocení první 

výzvy. Kotlíkové dotace administrují pro MŽP kraje. Obraťte se proto na svůj krajský úřad a 

informujte se o aktuálním stavu https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16743-

kotlikove_dotace_kraje_kontakty_v3.pdf 
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