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Revize kotlů na tuhá paliva
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na
pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu
tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Kontrolu kotlů: OPOP, VIADRUS, DAKON provádí např.:
KOVO Johan s.r.o.
Komenského 59
26751 Zdice
Více zde: http://www.kovojohan.com/news/revize-kotlu-na-tuha-paliva/

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této
kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč,
jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst.
2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou
(viz ust. § 25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona). Kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
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.
Upozorňujeme tedy občany, aby si v co nejkratší době zajistili kontrolu technického stavu
kotlů. Od 1. 1. 2017 bude příslušný orgán ochrany ovzduší provádět kontrolu, zda byly výše popsané
podmínky splněny.
Odborně způsobilou osobu lze mj. vyhledat na webu http://aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo
www.topenaridotace.cz dle typu či značky zdroje.
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