
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
pro občany, kteří topí kotlem na pevná paliva, teplovodní krbovou vložkou

nebo krbovými kamny s teplovodním výměníkem

  Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních, mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto zdrojů
odborně způsobilou osobou („revizní technik“), a to pravidelně jednou za tři roky.

  V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše
20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.

  V naší obci začne odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice
od podzimu 2021 provádět kontroly všech spalovacích zdrojů na pevná paliva, které 
jsou připojeny na teplovodní systém vytápění. Budou se týkat splnění povinnosti zajistit pravi-
delnou kontrolu „revizním technikem“, který vystavuje doklad o provedení kontroly. 

Nabádáme občany, kteří platný doklad o kontrole nemají, 
aby si ho neprodleně zajistili !!!

 V případě, že nechcete být kontaktováni pracovníky odboru ochrany ŽP, 

  předložte prosím kopii platného dokladu o kontrole na zdejší obecní úřad*
(v době úředních hodin)                                        

nebo

  zašlete kopii tohoto dokladu na Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany
životního prostředí emailová adresa: kontrolakotlu@c-budejovice.cz

Pro více informací:
  webové stránky Magistrátu města České Budějovice, OOŽP

www.c-budejovice.cz/zivotni-prostredi

 telefonický kontakt na odbor ochrany ŽP - 386 801 109, 386 801 123 

 webové stránky obecního úřadu Roudné

* doklad bude předán na Magistrát města
České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí

Časté otázky a odpovědi
  Kdo musí zajistit provedení kontroly technického stavu

a provozu spalovacího zdroje?
Povinnost zajistit kontrolu mají všichni, kteří provozují spalovací zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonupříkonu od 10 kW do 300 kW včetně, které jsou napojeny
do teplovodní soustavy vytápění např. kotel na pevná paliva, krbová kamna
s teplovodním výměníkem, teplovodní krbová vložka. 
Kontrola musí být provedena pravidelně nejméně jednou za tři roky. Tato povinnost vyplývá 
ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, §17 odst. 1 písm. h) již od roku 2016!již od roku 2016!

  Kdo provede kontrolu?
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba tjodborně způsobilá osoba tj.. „revizní technik“ vyškolený od výrobce
daného spalovacího zdroje. 

  Kde zjistím kontakt na odborně způsobilou osobu tzv. „revizního technika“?
Nejprve si zjistěte výrobce/typ vašeho spalovacího zařízení (např. Viadrus, Atmos, Dakon, 
Aquafl am apod.). Poté na webových stránkách www.ipo.mzp.czwww.ipo.mzp.cz, kde je kompletní databáze 
odborně způsobilých osob, najděte odborně způsobilou osobu dle výrobce nebo typu vaše-
ho spalovacího zařízení a místa vašeho bydliště. Někteří výrobci spalovacích zdrojů uvádějí 
seznam „revizních techniků“ na svých webových stránkách. V případě, že nemáte přístup na 
internet, můžete se obrátit o pomoc s vyhledáním příslušného „revizního technika“ i na odbor 
ochrany životního prostředí, Magistrátu města České Budějovice tel. 386 801 109.

  Co se stane, pokud kontrolu technického stavu spalovacího zdroje nezajistím?
Dopouštíte se tím přestupku a hrozí vám pokuta v řádech tisíců korun, až do výše 20 000 Kč. 
O přestupek se jedná také v případě, že na vyžádání nepředložíte kontrolnímu orgánu doklad 
o provedení této kontroly. Výše pokuty za tento přestupek je opět až 20 000 Kč.

Více informací najdete na

 webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/lokalni_topenistewww.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
 úřední desce obecního úřadu

 webových stránkách obecního úřadu Roudné

  webových stránkách Magistrátu města České Budějovice
www.c-budejovice.cz/zivotni-prostredi

 telefonický kontakt na odbor ochrany ŽP: tel. 386 801 109, 386 801 123 (v úřední dny PO a ST) 

Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy lze provozovat pou-
ze do 31. srpna 2022! Dle sdělení MŽP bude v průběhu roku 2021 a 2022 možné opět žádat
o kotlíkové dotace. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky 
krajského úřadu www.kraj-jihocesky.
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