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Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust. § 27 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší, v platném znění (dále také „zákon č.  201/2012 Sb.“), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany ovzduší, 
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Kontrolující:
Ing. Tomáš Černý, vedoucí kontrolní skupiny, číslo služebního průkazu 005, email: tomas.cerny@cizp.cz
Ing. Vladimír Pásek, vedoucí oddělení ochrany ovzduší, číslo služebního průkazu 024

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu: nejsou
Důvod přizvání: není

Kontrolovaná osoba:
Základní škola Kostelec u Holešova, p.o., Kostelec u Holešova 191, 768 43 Kostelec u Holešova, 
IČ 70842761
(dále jen “provozovatel“)

Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle 
§ 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.:

Mgr. Jana Možíšová, ředitelka

Kontrolovaná osoba byla seznámena s Poučením o zpracování osobních údajů.

Další osoby přítomné kontrole: nejsou

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů 
předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.

Předmět kontroly:
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektora 
ČIŽP na místě kontroly v souladu s § 28 zákona č. 201/2012 Sb.
Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 16.9.2022
Čas provedení kontroly na místě: od 12:35 do 14:15  
Poslední kontrolní úkon: vyhodnocení podkladů 
Den provedení posledního kontrolního úkonu: 16.9.2022

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: +420 545 545 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

ID DS: 6umdzr3
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Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:
Dnešní kontrola je zaměřena na plnění povinnosti provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší vycházejících ze zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 201/2012 Sb.) a na plnění podmínek stanovených v povolení provozu stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší Krajským úřadem Zlínského kraje (dále jen KÚZK). Předmětem dnešní kontroly je 
teplovodní kotelna Základní školy Kostelec u Holešova.

Popis zjištěných skutečností:

     V kotelně Základní školy Kostelec u Holešova jsou provozovány dva nové teplovodní kotle Viessmann 
Vitocrossal CIB-160 o jmenovitém tepelném příkonu po 150,1 kW a celkovém tepelném příkonu 301,8 kW.  
Jedná se o kondenzační kotle na spalování zemního plynu. Dle provozní evidence bylo v r. 2021 v kotelně 
spotřebováno 34 tis. m3 zemního plynu. Dle celkového instalovaného příkonu se jedná o vyjmenovaný zdroj 
dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., oblast Energetika - spalování paliv kód 1.1. Spalování paliv v 
kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Tento zdroj byl povolen Krajským úřadem Zlínského kraje  pod č.j. KUZL 8751/2022 ze dne 1.2.2022 (dále 
jen KÚZK). 

Kontrolou  závazných podmínek bylo zjištěno, že u předmětných kotlů jsou plněny emisní limity a to dle 
předloženého protokolu o měření emisí č. 795012021 ze dne měření 30.11.2021 měřící skupinou MRU 
s.r.o. — zkušební laboratoř MRU, Praha 5 – Motol. Taktéž servis, seřízení hořáků a kontrola kotlů – je 
v četnosti 1 x za rok zajištován  servisním technikem Pavel Kučera, Vlčnov a to dne 5.10.2021 (před 
uvedením kotelny do provozu) a dne 30.6.2022.

Dle sdělení paní  ředitelky Mgr. Jany Možíšové, dále dle předloženého provozního deníku a dle Zprávy o 
revizi plynového zařízení provedené dne 18.10.2021 revizním technikem Tomášem Divišem byla kotelna 
uvedena do provozu a provozována ode dne 18.10.2021. Kontrolou předmětného rozhodnutí bylo  avšak 
zjištěno, že povolení provozu bylo vystaveno KÚZK až 1.2.2022, resp. nabylo právní moci dne 18.2.2022.

ZÁVĚR:
Kontrolou kotelny z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.  byl zjištěn nepovolený provoz  tohoto 
vyjmenovaného zdroje  v délce trvání od 18.10.2022  do 18.2.2022 (nabytí právní moci Rozhodnutí), 
čímž porušil povinnost stanovenou § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., tj. provozovat 
stacionární zdroj pouze na základě povolení provozu.  

Podklady, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí:
1) Rozhodnutí pod č.j. KUZL 8751/2022 ze dne 1.2.2022
2) Protokol o autorizovaném měření - dle textu
3) Souhrnná provozní evidence za skutečnost r. 2021
4) Zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 18.10.2022

Byla pořízena fotodokumentace:  ne
Byly odebrány vzorky: ne

Vyjádření kontrolované osoby nebo fyzické osoby přítomné za kontrolovanou osobu při kontrole:  -

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním 
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, 
a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno. 
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Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým 
podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, 
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto 
kontrolním zjištěním.   

 
Datum vyhotovení: 21.10. 2022
Podpisy kontrolujících:

Ing. Tomáš Černý Ing. Vladimír Pásek

Kontrolované osobě bude protokol zaslán do datové schránky.

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 1 stejnopisu, čítá 3 strany
Stejnopis č. 1 – ČIŽP (elektronicky)
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