
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

tento rok je nově schválená novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb, která nově ukládá 
občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá paliva do konce roku nebo se vystavují možným 
sankcím.

Bohužel povědomí o této povinnosti není mezi občany známo. 

Revize se týká jak starých kotlů na tuhá paliva, tak i těch nově zakoupených. Tuto novelu zákona 
přikládám v příloze (s označenými důležitými body).

Naše zavedená topenářská firma s celorepublikovou působností je schopna zajistit potřebné revize u
většiny značek kotlů na tuhá paliva. Jsme připraveni pomoci obyvatelům Vaší obce a potažmo i 
Vám s touto novou zákonnou povinností. 

Jsme proškoleni na značky těchto výrobců kotlů na tuhá paliva: Dakon, Vidadrus, Slokov Variant, 
Attack, Agromechanika, Benekov, Atmos, Ekoefekt, Kovarson, Opop, Ponast, Verner, Rojek, 
Varimatik a další.

Rádi Vám na vyžádání zdarma zašleme informační letáky a vývěsní plakáty. Zajistíme pro Vás i 
grafický banner pro případné vystavení na Vaše webové stránky. V případě velkého zájmu jsme 
schopni ve Vaší obci uspořádat i veřejnou prezentaci, na které můžeme poskytnout i informace o 
zákonných revizích a případně i o tzv. kotlíkových dotacích.

Přehled cen revizí:

1 revize v obci 

(včetně dopravních nákladů)
1 500 Kč bez DPH

10 revizí v obci                                  

(včetně dopravních nákladů)
1 200 Kč bez DPH

30 revizí v obci                            

(včetně dopravních nákladů)

1 000 Kč bez DPH

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti může být 
domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a případné pokuty bude provádět a 



vystavovat příslušná obec s rozšířenou působností a výtěžek půjde do jejího rozpočtu). 

V případě zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit. 

Děkuji za reakci z Vaší strany.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Lucie Výmolová
specialista pro revize
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