
Kvůli zpřísnění norem na provoz a složení emisí čeká majitele starších kotlů na tuhá paliva 

nutnost investice do modernějších zařízení. Stávající kotle, které novým normám nevyhovují, 

bude možné provozovat jen deset let. 

Vzhledem k novele zákona o ochraně ovzduší čeká mnoho českých domácností výměna 

staršího kotle na tuhá paliva za nový, který splní přísnější emisní normy. Provozovat starší 

kotle s vyššími emisemi však bude možné ještě deset let. Povinné budou také revize kotlů, 

které přinesou další náklady navíc. 

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky 

provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících 

kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc 

bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. To se podle odhadů Asociace topenářské techniky 

bude týkat asi 330 tisíc českých domácností. 

Emisní třídy kotlů 

Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení 

funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky 

pouze nejméně přísné první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti 

let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na 

současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a 

zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také. 

Od 1. 1. 2017 budou domácnosti povinny na základě požadavku příslušného obecního úřadu tuto 

revizi předložit, v opačném případě jim bude hrozit pokuta až 20 tisíc Kč.  Revize bude nutné 

absolvovat každé dva roky.  

Časový plán změn: 

• Leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy 

podle ČSN EN 303-5 

• Leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího 

kotle na tuhá paliva 

• Leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 

• Září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky 

minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 

50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat. 


