Vyjádření firmy ROJEK k povinným kontrolám
technického stavu spalovacích stacionárních zdrojů dle
zákona č. 201/ 2012 Sb. a k seznamu „Odborně způsobilých
osob“.
Kontrolu technického stavu spalovacího stacionárního teplovodního zdroje o jmenovitém tepelném
příkonu 10 – 300 kW včetně dle zákona č. 201/ 2012 Sb. může dělat jenom „Odborně způsobilá
osoba“ a to je vždy jenom fyzická nebo i právnícká osoba s platným proškolením výrobcem
daného typu zdroje k jeho servisu, montáži a údržbě. V zákoně to je takto napsáno jasně a není
tam, že to musí být čistě na jméno a s nějakým speciálním popisem na dokladu co toto školení
dokazuje.
V zákoně č. 201/ 2012 Sb. se nikde nepíše nic o tom, že naše firma ROJEK jako výrobce musí
používat nějaký jednotný formulář s přesně daným popisem prokazujícím to, že daný subjekt je
oprávněn ke kontrolám technického stavu dle zákona č. 201/ 2012 Sb., a že toto musí být na
certifikátu uvedeno. Toto zákon konkrétně nijak neupravuje a nespecifikuje. Zákon říká jenom kdo
může kontroly dělat a tam je specifikace „Odborně způsobilé osoby“ jednoznačně popsána.
S námi spolupracujícími firmami provádíme pravidelná školení a jako výrobce tyto seznamy námi
proškolených osob zveřejňujeme na našem webu. Nemáme povinnost ze zákona to šířit jakkoli dál a
posílat to na nějaké internetové portály. Je to naše dobrovolné rozhodnutí a platná legislativa to po
nás nevyžaduje a oporu v zákoně č. 201/ 2012 Sb. to nemá. Je to naše interní informace a s tou
můžeme naložit jak chceme a určitě si ji na svých www. stránkách zadarmo rádi zveřejníme.
APTT není legislativně ze zákona č. 201/ 2012 Sb. oprávněna toto shromažďovat a zveřejňovat. Nic
je neopravňuje ze zákona si uzurpovat právo se tímto zaštiťovat. Je to komerční placená informativní
služba a to znamená, že to je placený informační portál s placenou službou zveřejnění zapsaných lidí
v seznamu, který se sice zaštiťuje MPO ale v zákoně to oporu nemá. Je to komerční služba a za nás
placený zápis nebudeme podporovat. Kdo si to platit chce má právo, a je to jeho rozhodnutí jak svoje
peníze utratí, ale v zákoně nic o povinném zápisu nikde nic není. I u nás na požádání vystavujeme
potřebný jimi stanovený dokument k zápisu na jejich www stránky.
To že jenom na APTT některé kraje odkazují je dle našeho názoru hrubá chyba. V rámci přístupu
k informacím neposkytují kraje pravdivé a správné informace. Bohužel neinformovanost a neznalost
právě APTT a kraje využívají.
I v samotném „SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY
OVZDUŠÍ“ k této problematice z počátku roku 2017 je to uvedeno v bodě 2.2. tohoto sdělení přesně.
Bohužel se některé kraje tímto sdělením neřídí. Navíc dle tohoto sdělení MŽP je povinností „Odborně
způsobilých osob“ ke kontrolnímu protokolu platnému od 1.1. 2017 přikládat vždy platný
certifikát, oprávnění, či jiný dokument od konkrétního výrobce teplovodního zdroje opravňující
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění
udělovaného výrobcem zdroje „Odborně způsobilé osobě“.
Seznamů proškolených „Odborně způsobilých osob“ – Topenářů, instalatérů, techniků, firem,
servisních organizací atd. na kontrolu technického stavu je víc. Není to jenom samotný seznam na
portálu APTT.
Navíc vždy výrobce daného typu kotlů, třeba například ROJEK jako jediný má výhradní právo
své proškolené partnery školit a vydat jim jakýkoliv certifikát, osvědčení, nebo dokument, který
je opravňuje k prodeji, servisu, montáži, údržbě, provozu, atd.

Nemusíme dle zákona vystavovat evidenční číslo pro „Odborně způsobilé osoby“ a
nemusíme zveřejňovat nikde jinde než na našich www. stránkách tyto námi proškolené
partnery, kteří se pro nás stávají „Odborně způsobilými osobami“ pro kontrolu našich kotlů.
To znamená, že na našem certifikátu evidenční číslo nevedeme, ale je možné ho složit ze dvou
základních znaků.
Evidenční číslo je možné na kontrolní protokol udávat a dle našeho doporučení je toto
tvořeno následovně:
ROJ (první 3 písmena f. ROJEK, identifikuje výrobce) + jednoznačně identifikační číslo IČO
„Odborně způsobilé osoby“ (identifikuje dle IČO „Odborně způsobilou osobu“)
(například servisní technik firmy ROJEK ……….. Ing. Pavel Till a jeho identifikační číslo
ROJ25266411)
http://lenovo.rojek.cz/www/Rojek/rojek.asp?jazyk=cz&d=rojek_drevoobrabeci_stroje_povinne_kontroly
_kotlu_na_pevna_paliva&go=Kontroly

Něco tedy k legislativě:
Kdo může kotle kontrolovat dle zákona č. 201/ 2012 Sb.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí „Odborně
způsobilá osoba“ (topenář, servisní technik, odborná firma, montážní firma ...) proškolená
výrobcem daného kotle, která má od něj udělené oprávnění (certifikát) k jeho instalaci, provozu
a údržbě.
Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění udělovaného výrobcem zdroje
odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího
stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp.
zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů
spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění.
Na základě školení firmy ROJEK je vystavován certifikát od výrobce s dobou platnosti na 3 roky.
Právě tímto dokladem s vyznačenou dobou platnosti bude obvykle „Odborně způsobilá osoba“
prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti.

Jak provozovatelé kotlů najdou svého kontrolora kotlů ROJEK
Výrobce tepelné techniky ROJEK má seznam svých proškolených „odborně způsobilých osob“
na kotle ROJEK. Seznam bude sdělen na požádání a konkretizován dle udání umístění stacionárního
zdroje, či bude uveřejněn na stránkách výrobce. Seznam „Odborně způsobilých osob“ pro
kontrolu kotlů ROJEK bude i na webu http://www.topenaridotace.cz
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/ 2012 Sb. nikoho nenutí, aby se zapisoval, nebo zapisoval své
proškolené „Odborně způsobilé osoby“ na nějakých placených seznamech, není to legislativní
povinnost.
Zápisy do komerčních seznamů například do seznamu APTT jsou dobrovolné a nutnost
zápisu není povinná. (Je jenom doporučená) V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž
výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace
provádět „odborně způsobilá osoba“ proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího
zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).
Pro tyto účely se rozlišují základní typy spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v
dokladu o proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem, nebo dle typů kotlů vyráběných výrobcem.

Od konce roku 2015, kdy vstoupila v platnost tato legislativa je část našeho produktového
školení ROJEK věnovaná právě kontrolám technického stavu dle osnovy „MPO“ a plně se
tomuto věnujeme a školíme tuto problematiku.
Od 1.1. 2017 došlo k legislativním změnám a hlavně ke změně v kontrolním protokolu, kde
nedílnou součástí protokolu musí být i oprávnění, certifikát „Odborně způsobilé osoby“
Zákazník najde svého technika na kontrolu a to znamená „odborně způsobilou osobu“ dle
zákona č. 201/ 2012 Sb na:
1. Vždy na stránkách konkrétního výrobce daného stacionárního teplovodního zdroje
2. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný,
může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět „Odborně způsobilá osoba“
proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování,
stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Pro tyto účely se rozlišují
základní typy spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v dokladu o
proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem, nebo dle typů kotlů vyráběných výrobcem.
3. Na portálu Klastru České pelety http://www.topenaridotace.cz
4. Na portálu APTT www.aptt.cz

Závěr:
Potvrzujeme, že firmy, topenáři, instalatéři, servisní organizace prokazující se
platným certifikátem od firmy ROJEK (platnost je na spodním řádku certifikátu) můžou
kontroly technického stavu dle zákona č. 201/ 2012 Sb. kotlů s teplovodním
výměníkem ROJEK dělat.
Při našem školení se věnujeme dle osnovy MPO této problematice kontrol
dostatečně. Školíme jak kontroly provádět, metodický postup a následně tedy i jak
kontroly hodnotit a zapisovat do kontrolního protokolu.
Tento jeden konkrétní zákon č. 201/ 2012 Sb. nemusí být na certifikátu uveden a
legislativa to po nás nevyžaduje. Je dle zákona na nás jak certifikát graficky a textově
provedeme.
Tento certifikát v platném znění opravňuje nejenom k prodeji, montáži, ale i k servisu našich
kotlů. Na základě proškolení o servisu a montáži kotlů ROJEK, platí tedy certifikát ke kontrolám
technického stavu dle zákona č. 201/ 2012 Sb..
Proškolení jsou zapsáni na našem seznamu a vedeni na našich www, kde si to může každý
kontrolovaný ověřit.
http://lenovo.rojek.cz/www/Rojek/pdf/TTP/KK_ZO.pdf
Takže z výše popsaného je jednoznačně zřejmé, že portál APTT není jediný portál se
seznamem „Odborně způsobilých osob“ a proto je vždy nejlepší si potřebné informace
dohledat u konkrétního výrobce zda je certifikát, oprávnění, atd., platný a u výrobce si
informace případně ověřit.

Pokud budete cokoliv potřebovat objasnit neváhejte nás
kontaktovat.
Za firmu ROJEK:
Ing. Pavel Till
Technická podpora prodeje tepelné techniky
ROJEK prodej, spol. s r.o.; Tepelná technika;
Masarykova 16; 517 50 Častolovice
tel.: + 420 494 339 134, mob.: 603 889 474; fax: + 420 494 322 701
e-mail: till@rojek.cz; www.rojek.cz

