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Povinné kontroly dle 
§ 17 odst. 1 písm. h)

• Spalovací stacionární zdroj od 10 – 300 kW včetně 
připojený na teplovodní soustavu ústředního 
vytápění

• 1. kontrola do konce roku 2016
• 2. kontrola až v roce 2019 (za 36 měsíců)
• instalace zdroje 2017  kontrola 2020
• následně nejméně jednou za 3 roky
• ORP si může od 1. 1. 2017 vyžádat protokol 

o kontrole zdroje vydaný odborně způsobilou osobou

• doklad o kontrole budou moci ORP získat od roku 
2020 z ISPOP



Odborně způsobilá osoba

• informativní seznam odborně způsobilých osob 
spravuje nyní několik organizací např. Asociace 
podniků topenářské techniky ve spolupráci s 
Hospodářskou komorou ČR (http://aptt.cz/opravneni-
ozo.php), nebo Klastr Česká peleta 
(http://www.topenaridotace.cz/). 

• tvorba oficiální Databáze odborně způsobilých osob 
(2019/2020) – OZO vkládají výrobci

• povinnost OZO ohlašovat data o kontrolách do ISPOP 
od ledna 2020

• postih za neohlášení údajů o kontrole (OZO) či 
nevložení OZO do databáze (výrobce)



Odborně způsobilá osoba

• může kontrolovat pouze kotle daného výrobce na 
které byl proškolen, anebo v případě, že výrobce již 
neexistuje či odborně způsobilou osobu neurčil, může 
kontrolovat stejné typy kotlů na které má udělené 
oprávnění od jiného výrobce

• může kontrolovat zdroje jiného výrobce také v 
případě, že výrobce nenabídl provozovateli OZO, 
která je schopna vykonat kontrolu za vyhláškovou 
cenu, nebo pokud výrobce provozovateli neodpověděl 
do 30 dnů



Referenční finanční limit

• novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. (216/2019 Sb.) 
stanovila hodnotu referenčního finančního limitu pro 
provedení kontroly technického stavu a provozu 
zdroje na pevná paliva 

• rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit 
OZO, která provede kontrolu do ceny stanovené 
limitem

• 1.585,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje bez řídicí 
jednotky

• 1.848,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje s řídicí 
jednotkou



Databáze odborně způsobilých osob
- vizualizační část

• Vytvořena první část (vizualizační) informačního 
systému

• Umožňuje vyhledání nejbližší OZO od místa provozu 
zdroje (v mapě)

• Vyhledávání OZO dle výrobce, typu kotle, případně 
modelu

• Umístěna na tomto odkazu www.ipo-mzp.cz
• Dosud není databáze OZO zcela naplněna
• Postih za nevložení OZO do databáze

http://www.ipo-mzp.cz/








Databáze odborně způsobilých osob
- komunikační část

• Na podzim funkční také komunikační modul, 
umožňující doložitelnou komunikaci s výrobcem –
referenční finanční limit

• V současné době ve fázi testování
• Zprovoznění této části do konce listopadu 2019



Doklad o kontrole

• příloha č. 18 A novelizované Vyhlášky 415/2012 Sb. 
• měl by vždy být uveden výsledek kontroly, tedy zdali 

je zdroj instalován, provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně 
ovzduší

• vyjednáváno orientační měření vlhkosti dřeva ze 
strany OZO – nebude uváděno do dokladu

• doklad by měl obsahovat i doporučení na nápravu při 
zjištění nedostatků



Ohlašování OZO do ISPOP

• příloha č. 18 B novelizované Vyhlášky č. 415/2012 
Sb. obsahuje rozsah údajů ohlašovaných od 
1. 1. 2020 do ISPOP

• do 60 dnů od provedení kontroly musí OZO předat 
údaje v rozsahu přílohy č. 18 B do ISPOP – jinak 
postih

• ORP bude mít možnost nahlížet pro ISPOP – možnost 
kontroly 



• opakované důvodné podezření („recidiva“)
• 1. fáze – zaslání písemného upozornění spolu 

s poučením

• 2. fáze – provedení kontroly zdroje v souladu 
s postupem dle kontrolního řádu

• Přístup omezen pouze ke spalovacímu stacionárnímu 
zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům

• OÚ ORP – fyzické osoby
• Odepření přístupu – přestupek (§ 23 odst. 1 písm. j) – až 50 tis. Kč)

Kontroly zdrojů v domácnostech 
(§ 17 odst. 2 zákona)



• Nedodržení tmavosti či barvy kouře
 Ringelmannova metoda
 Videodokumentace (více než 30 minutový 

kontinuální záznam) 
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu  

zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h)
 Kontrola v rámci dotací NZÚ, Kotlíkové dotace
 Fotodokumentace, opakované stížnosti

Důvodné podezření
(novela § 17 odst. 2 zákona)



• „provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného 
v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou 
rekreaci“
 Také objekty umístěné na pozemku rodinného domu 

patřící jednomu majiteli

• možnost kontroly se týká všech spalovacích stacionárních 
zdrojů v domácnostech bez ohledu na 
 Typ paliva 
 Připojení zdroje na ústřední topení
 Kapacitu zdroje

Co ORP může kontrolovat?



Statistika provedených kontrol 
v domácnostech

(za období 9/2018 – 9/2019)

• ORP přijaly celkem 634 podnětů (informace dodalo 
93 % ORP)

• 43 % podnětů ORP vyhodnotily jako nedůvodné a v 
57 % rozeslaly písemná upozornění 

• z tohoto počtu vzniklo opakované důvodné podezření 
na porušování zákona v 51 % případů, u kterých bylo 
následně přistoupeno ke kontrole na místě

• v 77 % případů, u kterých bylo ke kontrole 
přistoupeno, byl vstup ke zdroji umožněn dobrovolně 
a pouze ve 23 % až s odkazem na § 17 odst. 2 
zákona (7 % z přijatých podnětů)

• v 7 případech nebyl umožněn vstup do objektu vůbec, 
tedy ani kontrola nebyla provedena



Prostor pro vaše dotazy…

Děkuji za pozornost!


