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Ceny revizí a zkoušek určených technických zařízení plynových: 
 

 Zařízení 
Kontrola 
zařízení 
dle ČSN 

Revize 
zařízení 

Prohlídka a 
zkouška 

poznámka 

24. 
tlaková stanice propan-
butan jednoduchá (do 40 
kg) 

 1000,- 1400,-  

25. 
tlaková stanice propan-
butan (nad 40 kg) 

 2000,- 2500,-  

26. regulační stanice plynů 1350,- 2150,- 2600,-  

27. 
plynový kotel o výkonu nad 
50 kW 

700,- 1000,- 1500,-  

28. 
ostatní plynové spotřebiče 
(tepelné agregáty, 
infrazářiče apod.) 

500,- 600,- 1000,-  

29. 
plynovod (včetně HUP) 
celkové délky do 50 m 

800,- 1000,- 1300,-  

30. 
plynovod příplatek za 1 m 
nad 50 m celkové délky*) 

10,- 12,- 15,- 
Cena za 1 m 

délky 

*) příplatek je účtován za každý započatý metr celkové délky plynovodu přesahující 50 m  
 

 Ceny dalších služeb: 
 

 Předmět Cena  Poznámka 

39. 
odborná prohlídka nízkotlaké kotelny o 
celkovém výkonu do 300 kW včetně 

1500,- dle vyhl. č. 91/1993 Sb. 

40. 
odborná prohlídka nízkotlaké kotelny o 
celkovém výkonu nad 300 kW  

2000,- dle vyhl. č. 91/1993 Sb. 

41. 
přezkoušení obsluhy nízkotlaké kotelny 
včetně vystavení osvědčení 

1000,- dle vyhl. č. 91/1993 Sb. 

42. přezkoušení obsluhy lokomotivního kotle 1500,- dle vyhl. č. 100/1995 Sb. 

43. 
ostatní služby, cena dohodou podle 
rozsahu práce 

650,- hodinová sazba 

44. technické prohlídky a zkoušky 3500,- 
Minimální cena na zařízení, 
odvíjí se od složitosti 
případu 
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Výše uvedené ceny se týkají revize nebo zkoušky jednoho zařízení. Pokud zákazník 
objednává souběžnou revizi nebo zkoušku více zařízení, poskytuje se sleva ve výši 
10 až 50 %, podle množství a rozsahu zkoušek, místu provádění zkoušek a kvality 
přípravy provedené objednavatelem. 

V případě uzavření smlouvy o spolupráci s výhledem na víceleté období může být 
poskytnuta ještě další sleva. 

Cestovní náklady budou účtovány, pokud vzdálenost od místa revize nebo zkoušky a 
sídla firmy bude větší než 50 km a to ve výši nákladů na pohonné hmoty (spotřeba auta 
7,5 l/100 km), případně jízdného veřejným dopravním prostředkem. 

 


