
Povinné revize kotlů 
• Topíte pevnými palivy (dřevo, uhlí, pelety, brikety, atd.) ? 

• Znáte povinnosti plynoucí ze zákona č. 201/2012 Sb. ? 

Dle zmíněného zákona musí každá domácnost 
topící pevnými palivy zabezpečit kontrolu 
technického stavu a provozu (revizi) svého kotle, 
a to do konce roku 2016. Potom každé 2 roky. 
 
Do roku 2022 nemusí kotel splnit platné emisní 
normy, potřebné je mít akorát revizi (bez ohledu 
na emise). 
 
Platí pro všechny kotle bez ohledu na datum 
výroby a instalace. 
 
Dle §23 hrozí pokuta 20 000 Kč až 50 000 Kč !!! 

Na základě oprávnění č. ATM00118 zabezpečujeme 
zákonem požadované revize kotlů na pevná paliva s 
udělením zákonem požadovaného potvrzení o revizi. 

 

Revize pro kotle ATMOS, vlastní výroby nebo již 
neexistujících výrobců. 

 

Možnost přípravy kotle na revizi (oprava, seřízení, 
odzkoušení). 

 

Informace a objednávky na telefonu 725 943 876 nebo e-mailu revize@serviskotel.cz 

Službu zabezpečuje Ing. Juraj Zeman, Rohozná u Jihlavy. 

Ing. JURAJ ZEMAN   |   HUEGLI TECH EASTERN EUROPE s.r.o.   |   ROHOZNÁ U JIHLAVY 

mailto:revize@serviskotel.cz


KOTEL – Výběr, Instalace, Seřízení a Revize 
KOMÍN – Čištění, Revize, Měření 

Vybíráte kotel pro pevná paliva (dřevo, uhlí, pelety, brikety, atd.) ? 

Znáte povinnosti plynoucí ze zákona č. 201/2012 Sb. ? 

Topíte již pevnými palivy a chcete zvýšit účinnost ? 

Potřebujete vyčistit komín ? 

Dle statistik až 73% 
domácností topících 
pevnými palivy nemá 
správně seřízený svůj kotel 
a zbytečně utrácí víc peněz 
za palivo a znečišťuje 
ovzduší. 

 

Každý třetí dotázaný neví, 
že od roku 2016 je potřeba 
pravidelně provádět 
kontrolu svého kotle dle 
zákona 201/2012 Sb. 

NABÍZÍME: 

• Poradenství pří výběru vhodného kotle právě pro Vaše potřeby a Váš dům. 

• Instalace a zprovoznění kotle pro dodržení záručních podmínek výrobce. 

• Seřízení kotle pro optimální spalování a účinnost za použití analyzátoru spalin. 

• Zákonné kontroly a revize kotlů dle požadavku zákona 201/2012 Sb. 

• Opravy a nastavení kotlů. 

• Kominické služby od čištění až po revize. 

 

Informace na telefonu 725 943 876 nebo e-mailu info@serviskotel.cz 

 Ing. Juraj Zeman, HUEGLI TECH Eastern Europe s.r.o., Rohozná u Jihlavy. 
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Email: info@serviskotel.cz                             platný od 20.6.2016

SLUŽBA ROZSAH

Kontrola technického stavu a provozu kotle dle zákona 

201/2012 Sb.

Platí pro kotle studené a vyčištěné s nachystaným palivem pro 

zátop. 
1 000 Kč / kontrola

Poradenství při výběru vhodného kotle na pevná paliva.
Doporučení vhodného kotle dle tepelných ztrát objektu, 

způsobu vytápění a distribuce tepla.

Připojení kotle na topnou soustavu. Instalce armatur, venitlů, atd.

Připojení kotle na elektrickou síť.

Uvedení kotle do provozu dle záručních podmínek 

výrobce.

Při nákupu kotle prostřednictvím naší firmy za použití 

analyzátoru spalin.
1 000 Kč / zprovoznění

Uvedení kotle do provozu dle záručních podmínek 

výrobce.

Při nákupu kotle od jiného dodavatele za použití analyzátoru 

spalin.
3 000 Kč / zprovoznění

Seřízení kotle pro optimální spalování a účinnost -            

ruční přikládání.
Nastavení všech ovládacích prvků za použití analyzátoru spalin. 1 200 Kč / seřízení

Seřízení kotle pro optimální spalování a účinnost - 

automaty, poloautomaty.

Nastavení všech ovládacích prvků a hořáku za použití 

analyzátoru spalin.
2 500 Kč / seřízení

Seřízení kotle pro optimální spalování a účinnost - 

automaty, poloautomaty.

Nastavení všech ovládacích prvků, hořáku a řídící jednotky za 

použití analyzátoru spalin.
3 500 Kč / seřízení

Kominické služby. Čištění, revize, atd.

Měření emisí kouře. 1 500 Kč / měření

Měření tahu komína. 300 Kč / měření

Měření úniků CO. 600 Kč / měření

Příprava kotle pro kontrolu dle zákona 201/2012 Sb. Práce, bez náhradních dílů. 250 Kč / hodina

Ostatní elektronické práce. 400 Kč / hodina

Ostatní manuální/mechanické práce. 250 Kč / hodina

Přeprava servisním vozidlem. 6 Kč / km

bezplatně

individuálně

individuálně

individuálně

CENÍK SLUŽEB

CENA S DPH

Tel: 725 943 876
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