Kontroly kotlů na pevná paliva – nový kotel
až do 36 měsíců po instalaci
Zdroj TZB info ze dne 15.11.2019 autor článku Ing. Zdeněk Lyčka

Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a
uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.
Každý kotel na pevná paliva musí podle zákona o ochraně ovzduší č.201/ 2012 Sb. projít
povinnou kontrolou technického stavu stacionárního zdroje s teplovodním výměníkem o
tepelném příkonu 10 – 300 kW, pro kterou se bohužel vžil nesprávně používaný výraz
„Revize kotle“.

Kontrola již provozovaného kotle musí proběhnout 1 x za 36 měsíců,
ovšem jak je tomu u nově instalovaného kotle?
Je běžnou praxí, že firma instalující kotel, při jeho uvedení do provozu provede také onu
zákonnou kontrolu technického stavu s tím, že si ji samozřejmě často nechá také zaplatit.
Velice frekventovaným dotazem v naší poradně pak je, zda musí u nově instalovaného kotle
být provedena první kontrola ihned při jeho uvedení do provozu, či stačí, že proběhne až
v zákonem stanovené lhůtě 36 měsíců.

Co říká zákon ?
Cílem zákonného ustanovení, které definuje pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva je
zajistit, aby byly provozovatelem zdroje dodržovány podmínky provozování stanovené
výrobcem kotle, a ověření toho, zda během provozování nejsou porušována zákonná pravidla
(například spalování odpadů či zákonem zakázaných paliv).

Přesné paragrafové znění je následující:
§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje (1) Provozovatel stacionárního zdroje
je povinen
h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje…(dále jen „odborně
způsobilá osoba“ – zkratka „OZO“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém 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 ………

Kontrola provozu, údržby, používaného paliva
„Odborně způsobilá osoba“ (OZO) musí podle zákona provést kontrolu technického stavu
a provozu kotle a vydat doklad o tom, že kotel je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Do dokladu o kontrole mimo jiné musí OZO zaznamenat, zda:
-

Technický stav kotle vyhovuje pokynům výrobce.
Spalovací zdroj je provozován v souladu s pokyny výrobce.
Je spalováno palivo určené výrobcem.
Není indikováno spalování odpadu.

Výše popsané skutečnosti logicky nelze kontrolovat u předávaného kotle,
který nový majitel ještě neprovozuje.
Při instalaci kotle OZO jeho provozovatele zaškolí a poučí o podmínkách
správného provozu kotle a teprve následně (!), do 36 měsíců od instalace,
přijde v rámci pravidelné kontroly ověřit, zda provozovatel tyto podmínky
opravdu dodržuje a vydá o tom patřičné osvědčení.
Kde vzniklo nedorozumění
Jak jsem již zmínil, povinnost pravidelné kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva zavedl
nový zákon o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti v září 2012. V původním znění zákona
bylo uvedeno, že kontrola se provádí jednou za dva kalendářní roky s tím, že všechny
zdroje musí mít první kontrolu provedenu nejpozději do konce roku 2016, bez ohledu na
stáří kotle. Takže, pokud byl například instalován nový kotel v listopadu 2016, podle zákona
musel mít provedenu první kontrolu nejpozději do konce roku, tedy do měsíce. Proto se
během „první vlny“ kontrol u nově instalovaných zdrojů v roce 2016 automaticky
vyplňoval také doklad o zákonné kontrole, aby OZO nemusela k tomuto kotli jezdit
znovu během několika týdnů. To byla ovšem anomálie, která pro další kontroly po roce
2016 již neplatí.

Po roce 2016 již platí zákonná perioda kontrol, která byla novelou zákona
v roce 2018 prodloužena na 36 měsíců.
Technik, který je současně „Odborně způsobilou osobou“ (OZO), když
současně s instalací nového kotle na pevná paliva provádí za úplatu
i kontrolu technického stavu a provozu kotle a zdůvodňuje to požadavkem
Zákona o ochraně ovzduší, se dopouští klamání zákazníka.
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