Aktuální informace k povinným kontrolám technického
stavu spalovacích stacionárních zdrojů dle schválené
novely zákona č. 201/ 2012 Sb..
Dne 16.8.2018 vyšel ve sbírce zákonů zákon 172/ 2018 ,který novelizuje již platný zákon
201/ 2012 Sb. o ochraně ovzduší.

To znamená , že k 1. 9. 2018 nastala účinnost tohoto zákona a zákon je tudíž
platný.
To co je pro odborně způsobilé osoby (dále jen OZO) a provozovatele teplovodních
zdrojů potřebné aktuálně znát ke kontrolám technického stavu:
1. Perioda kontrol zdrojů se mění ze dvou na tři roky
(„POZOR:“ - nesouvisí s délkou, na jaká výrobci vydávají oprávnění, certifikáty atd.)
2. Zrušil se pojem kalendářní rok ve vztahu k periodě, což znamená, že další kontrola
technického stavu stacionárního zdroje s příkonem do 300 kW se musí
opakovat vždy do 36 měsíců….
(To znamená, že kontrola z května 2016 se musí zopakovat nejpozději do května 2019…
je to tedy stejný princip jako je režim STK na autech..)
3. Bude vydán závazný předpis s referenčním finančním limitem pro cenu kontroly.
Přečtěte si pozorně §17h) .Referenční finanční limit bude zahrnovat i obvyklé
cestovní náklady do vzdálenosti 50 km.
(Zatím nestanoveno – ve fázi projednávání)
4. Odstraňuje se duplicita kontrol prováděných podle jiného zákona (Zákon o
hospodaření energií č. 406/ 2000 Sb.) , také §17h)
5. Od 1.1. 2020 budou záznamy o kontrolách zaznamenávány do centrálního
registru vedeném na MŽP. Spadá to na OZO, které budou mít povinnost do registru
nahlásit povinné údaje.
(Povinnost nahlásit údaje o kontrole technického stavu je do 60 dnů od provedené
kontroly, zodpovídají OZO)
6. Od 1.1. 2020 povede MŽP registr OZO, který teď vede informativně APTT, Klastr
české pelety, nebo vždy jednotlivý výrobci.
(Povinnost nahlásit povinné údaje do registru OZO je do 30 dnů od provedeného školení
OZO u výrobce teplovodního zdroje.)
7. Obce mohou omezit spalování vybraných paliv, ovšem pouze v zařízeních, která
nesplňují přílohu č.11
Bližší vysvětlení k jednotlivým bodům dle citace z paragrafovaného znění zákona:
K bodu 3. a 4. V § 17 odst. 1 písm. h) se na konci textu věty první doplňují slova „pokud
byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření
energií33), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za
splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné
kontrole“ a věta druhá se nahrazuje větami „V případě, že výrobce spalovacího
stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou
osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního

finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola
provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění
kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.
„POZOR:“ Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty
vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k
dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s
rozšířenou působností.
„POZOR:“ Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není
odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu
schopen zajistit.
„POZOR:“ V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.
K bodu 5.. § 16 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat
ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od
vystavení dokladu o provedení kontroly 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.“.
K bodu 6…Databáze odborně způsobilých osob
(1) Databáze odborně způsobilých osob je informačním systémem veřejné správy,
který slouží k vedení údajů o odborně způsobilých osobách a umožňuje komunikaci
provozovatele s výrobcem spalovacího stacionárního zdroje týkající se dostupnosti odborně
způsobilé osoby podle § 17 odst. 1 písm. h). Správcem databáze odborně způsobilých
osob je ministerstvo.
(2) V databázi podle odstavce 1 jsou vedeny tyto údaje o odborně způsobilých osobách:
a) jméno a příjmení,
b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, (není povinností přidělovat evidenční číslo)
c) adresa sídla,
d) další kontaktní údaje (telefon, elektronická adresa),
e) rozsah oprávnění (typy spalovacích zdrojů) a
f) platnost oprávnění.
(3) Údaje podle odstavce 2 do databáze odborně způsobilých osob vkládá a aktualizuje
výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který byl k tomuto účelu registrován
ministerstvem.
(4) Výrobce spalovacího stacionárního zdroje je povinen dálkovým přístupem vložit
údaje o odborně způsobilé osobě do 30 dnů od udělení oprávnění k instalaci, provozu a
údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.“.
Výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který určil oprávněnou osobu podle § 17 odst. 1
písm. h) zákona č. 201/ 2012 Sb., ve znění účinném do 1. ledna 2020, je povinen
dálkovým přístupem vložit údaje o této odborně způsobilé osobě do 31. ledna 2020.
K bodu 7.. V § 17 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Obec může vyhláškou zakázat na
vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních
zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v §
17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto
zákonu.“.
Prodej: ROJEK prodej, spol.s.r.o., Masaryková 16, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 339 134 nebo 494 339 144; e- mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

