
Zákon 406/2000 Sb.  
O hospodaření s energiemi. 
 
- Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů 

tepelné energie §6a, prováděcí vyhláška č. 

276/2007 Sb. 



 § 2 
Základní pojmy  
 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
  

d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k 
nakládání s energií, 

e) účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem 
mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech, 

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se 
předává teplonosné látce, 

i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným 
technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů 
vnitřního prostředí, 

j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo 
chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo 
chlazení vícebytových či nebytových prostor, 



§ 6a 
Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a 
klimatizačních systémů 

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů 
tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen 

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, 
jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných 
rozvodů tepelné energie, 

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů 
tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, 

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 
členského státu Unie. 



§ 6a 
Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a 
klimatizačních systémů 

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být 
splněny tyto podmínky 

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou 
předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné může 
provádět pouze příslušný energetický specialista, 

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a 
klimatizačních systémů musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně. 

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách 
provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví 
prováděcí právní předpis.  -  Vyhláška č. 276/2007 Sb. 



§ 12a 
 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 

Pokuty pro domy – SVJ, nebo družstvo 

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým 
výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a 
odst. 1 ( Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů teplené energie...), 

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 
6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n), 



Vyhláška 276/2007 Sb. 
Ministerstva průmyslu a obchodu o kontrole účinnosti kotlů 
§ 1 
 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství a stanoví 

a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 
200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách 
(dále jen "pravidelná kontrola kotlů"), 

b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení 
dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to 
včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této budově (dále jen "jednorázová 
kontrola kotlů"), 



§ 3 
 
Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle 

(1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s 
účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy a odborným 
vyhodnocením zjištěných odchylek. 

(2) Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující 
zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně 
kotle a o alternativních řešeních. 

(6) Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje 
kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů 6). 



§ 4 
 
Pravidelné kontroly kotlů 

(1) Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a 
účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií 
udržitelného rozvoje. 

(2) Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle 
spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro 
kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně; pro kotle nad 200 kW s četností podle 
zvláštního právního předpisu 5). 



§ 5 
 
Jednorázové kontroly kotlů (u kotlů starších 15-ti let) 

(1) Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, 
stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na 
tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost 
kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného 
rozvoje. 

(2) Posouzení výsledků kontroly stavu vnitřních rozvodů tepelné energie se provádí podle 
prováděcího právního předpisu  (Vyhl. 193/2007 Sb.) a posouzení dimenzování kotle v 
poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a 
přípravu teplé vody. 

(5) Četnost kontrol podle § 4 odst. 2 (pravidelné kontroly  kotlů) se vztahuje i na kotle 
podrobené jednorázové kontrole, pokud v době uváděné četnosti kontrol nebyly realizovány 
návrhy na opatření ze zprávy o jednorázové kontrole kotle. 



Vypracoval Ing.Vaculík Vladimír, 2013 


