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Povinná výměna kotlů na pevná paliva, které nevyhovují legislativním požadavkům na provoz 

Na co se musí majitelé starších kotlů připravit
Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší od 1. září 2022 nebude možné provozovat současné kotle
na tuhá paliva, které nevyhovují přísnějším emisním normám. Domácnosti a drobné provozovny si budou
muset vyměnit  stávající  nevyhovující  teplovodní  kotel  na pevná paliva za nový zdroj  tepla.  Povinnost
výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity
a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW.  
Kotle na tuhá paliva se dělí podle účinnosti a emisí do pěti tříd. Čím vyšší číslo emisní třídy kotel má, tím
je jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí.
Zákon o ochraně ovzduší je jednoznačný a nepřipouští výjimky. Kotle na tuhá paliva s emisní třídou 1 a 2
a bez stanovené třídy již nebude možné po 1. 9. 2022 provozovat, jinak hrozí pokuta v řádu desítek tisíc
korun.  
Proč je výměna starého kotle povinná a co Vám hrozí, pokud ji neprovedete
Novela zákona o ochraně ovzduší nařizuje do konce roku 2016 provést autorizovanou revizi kotlů na tuhá
paliva a od ledna 2017 jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o této revizi.
Při nedodržení termínu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost
na základě těchto revizí  prokázat,  že jejich kotel  normám vyhovuje a splňuje podmínky alespoň třetí
emisní třídy. V opačném případě bude hrozit pokuta až 50 000 korun. Kontrolním orgánem přitom bude
obecní úřad.  Zákon vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakáže, v praxi  však už
jejich provoz nebude kvůli velkým sankcím možný.

Co  přesně  znamenají  emisní  třídy  kotlů
Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-
5. Současné kotle nové generace jsou vyráběny s emisní třídou 3 ,4 nebo 5. Staré kotle první a druhé
emisní třídy jsou již považovány za zastaralé.

Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva / sankce za porušení zákona

•  září 2012 – Začal platit nový zákon o ochraně ovzduší;
• leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5
emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu lze
zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci;
• prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí;
• leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad
o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je cca 1500,- Kč. Revize je povinná jednou za dva
roky;
• leden  2018 –  Ukončení  prodeje (nikoliv  provozování) kotlů  na  tuhá  paliva  3.  emisní  třídy.  Smí  se
prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je
povoleno topit i po roce 2022 !;
• září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní
třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit   v nevyhovujícím kotli,
může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun.
Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun, pokud bude provozovatel  v kotli  používat nevyhovující,
zakázaná tuhá paliva (uhelné kaly, odpadky, plasty apod.).  

●●●    (2021) Obec Kunějovice ●●●  
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