
POVINNÉ KONTROLY KOTL Ů NA TUHÁ PALIVA 
(REVIZE KOTL Ů) 

 
 
 

Na základě četných dotazů ze strany občanů uvádíme tyto informace:  
 
 

- Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je každý majitel 
nemovitosti a tedy i spalovacího zdroje na pevná paliva o 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 zákona o ochraně ovzduší musí 
první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Na základě této 
kontroly je majiteli nemovitosti vyhotovena revize, tak jako v případě 
čištění a kontroly komína je vystavena revize o stavu spalinových cest.  

- Kontrolu kotle  (revizi kotle) je oprávněna provést jen osoba, která je 
proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a 
údržbě. Není možné, tak jak se domnívají někteří občané, aby kontrolu 
(revizi) kotlů hromadně zajistil obecní úřad! Na rozdíl od kontroly 
spalinových cest (komínů). 

- Kontrola (revize) se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou 
nainstalovány v letošním roce. 

- Kontrolu si zajistí majitel nemovitosti sám, za uskutečnění kontroly 
v řádném termínu nese vlastní zodpovědnost. Revizní zprávu preventivně 
nikam nepředkládá, pouze na vyžádání a to při následné kontrole ze strany 
úřadu s rozšířenou působností – odbor životního prostředí. (obdoba STK u 
aut, technickou kontrolu na vozidle si zajišťuje vlastník vozidla sám a 
dokládá při kontrole na vyzvání při kontrole policii).  

- Požadavky na krbová kamna, krby, sporáky a kachlová kamna (lokální 
topeniště nebo také dle zákona o ovzduší sálavé zdroje tepla) jsou cíleny 
hlavně na výrobce a dovozce těchto zdrojů. Pro lokální topeniště určené 
pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. krbové 
vložky nebo kamna s vodním výměníkem) jsou povinnosti i pro 
provozovatele (majitele těchto zdrojů tepla). Každá nabízená kamna na 
evropském trhu musí být opatřena výrobním štítkem.  

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je k nahlédnutí na OÚ 
 


