
Provozování a kontrola spalovacích stacionárních zdrojů o 
jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším 

 
Provoz spalovacího stacionárního zdroje a povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší 
 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném 

příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 

ústředního vytápění je podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) povinen provádět jednou za dva 

kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího 

stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále 

jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na 

vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly 

vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je 

instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. 

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně 

provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele 

vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je 

povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 

písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.  

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). 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle ustanovení § 41 odst. 16 zákona 

o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární zdroj splňoval 

minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022 a ve spalovacím stacionárním zdroji 

mohou být spalována pouze paliva o požadované kvalitě, splňující požadavky na kvalitu paliv 

stanovené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen 

„vyhláška). Zákon o ochraně ovzduší neumožňuje ve spalovacích stacionárních zdrojích o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším ani spalování dřevotřísky a jiného lepeného 

dřeva či spalování odpadních olejů.  

 

 
Podrobnější informace uvedeny ve věstníku MŽP, ROČNÍK XXV – říjen 2015 – ČÁSTKA 9: 
 
SDĚLENÍ  
Sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném 

příkonu 300 kW a nižším. 
 


