
 

Lhůtník periodických činností 
technických zařízení - kotelny, komíny a plynové zařízení 

 

Spalinové (komínové) cesty 

DRUH PERIODA PŘEDPIS KDO PROVÁDÍ 

Kontrola spalinových cest 
(Plynné do 50 kW) 

1x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Revizní technik 

Čištění spalinových cest 
(Plynné do 50 kW) 

1x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Opevněná osoba 

Kontrola spalinových cest 
(Plynné nad 50 kW) 

1x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Revizní technik 

Čištění spalinových cest 
(Plynné nad 50 kW) 

1x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Opevněná osoba 

Kontrola spalinových cest 
(Pevná tuhá paliva do 50 kW) 

1x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Revizní technik 

Čištění spalinových cest 
(Pevná tuhá paliva do 50 kW) 

3x ročně (celoroční provoz) / 
2x ročně (sezónní provoz) 

 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Opevněná osoba 

Kontrola spalinových cest 
(Pevná tuhá paliva nad 50kW) 

2x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Revizní technik 

Čištění spalinových cest 
(Pevná tuhá paliva nad 50kW) 

2x ročně 
 

Vyhláška č.34/2016 Sb. (Příloha č.2), 320/2015 S Opevněná osoba 
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L h ů t n í k   p e r i o d i c k ý ch   č i n n o s t í  -   technických zařízení 

 

Tlakové nádoby (TNS – tlakové nádoby stabilní) ČSN 69 0010 „TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ“ – technická pravidla 

Tlakovou nádobou stabilní se rozumí:  
1. neměnící svoje stanoviště, trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku 
2. přenosná, převozná popř. pojízdná, pokud je trvale spojena se zdrojem tlaku 

 

DRUH PERIODA PŘEDPIS PROVÁDÍ 
Výchozí revize TNS 

Před uvedením nádob do provozu. 
Provádí se u nádob: 
- Nových nebo rekonstruovaných nebo opravených u nichž došlo ke 

změně použití nebo přemístění 

ČSN 69 0012 
dle článku 90 

Revizní technik 

 
Provozní revize TNS 

 

1 x ročně  
První provozní revize do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby 

ČSN 69 0012 
dle článků 91 a 92 

Revizní technik 
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Vnitřní revize TNS 

 

1 x 5 let 
Provádí se ve lhůtě ne delší pěti let s přihlédnutím na druh, konstrukci, 

stav a stáří nádoby, provozní tekutině a provozních podmínkách. 

ČSN 69 0012 
dle článků  93 - 106 

Revizní technik 

 
Zkouška těsnosti TNS 

 
1 x 5let 

Provádí se: 
- po každé vnitřní revizi 
- je-li potřeba bližšího určení místa a rozsahu netěsnosti 

ČSN 69 0012 
dle článků  107 - 116 

Revizní technik 

 
Tlaková zkouška TNS 

 

1 x 9 let 
Provádí se: 
- nejpozději za devět let od předcházející tlakové zkoušky 
- po každé opravě, úpravě, nebo rekonstrukci 
- po provozní přestávce delší dvou let, pokud to je na základě vnitřní 

revize nutné 
- po přemístění nádoby, pokud to je na základě vnitřní revize nutné 
- po překročení nejvyššího pracovního přetlaku, nebo nejvyšší 

pracovní teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti 
materiálu stěn nádoby 

ČSN 69 0012 
dle článků  117 - 121 

Revizní technik 
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L h ů t n í k   p e r i o d i c k ý ch   č i n n o s t í  -   technických zařízení 
 

Plynová zařízení kotelny 

Druhy kotelen podle kategorií:  
1. kategorie – celkový výkon všech kotlů v kotelně je nad 3,5 M 
2. kategorie – celkový výkon všech kotlů v kotelně je nad 500 kW do 3,5 MW 
3. kategorie – aspoň jeden kotel nad 50 kW, nebo více kotlů se součtem výkonů nad 100 kW 

DRUH PERIODA PŘEDPIS KDO PROVÁDÍ 
Kontrola plynového zařízení kotelny I. kategorie (tato kotelna 

musí být vždy umístěna v samostatném objektu – tedy odpadá 
umístění v souvislosti se shromažďovacími prostory) 

1x/za 6 měsíců 
ČSN 07 0703 

čl. 166 
 

Oprávněná osoba 

Kontrola plynového zařízení kotelny II. kategorie, umístěné 
v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za 6 měsíců ČSN 07 0703 

čl. 166 

Oprávněná osoba 

Kontrola plynového zařízení kotelny II. kategorie, která není 
umístěná v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za rok ČSN 07 0703 

čl. 166 

Oprávněná osoba 

Kontrola plynového zařízení kotelny III. kategorie, umístěné 
v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za rok ČSN 07 0703 

čl. 166 

Oprávněná osoba 

Kontrola plynového zařízení kotelny III. kategorie, která není 
umístěná v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za rok ČSN 07 0703 

čl. 166 

Oprávněná osoba 

Odborná prohlídka kotelny  
(vztahuje se na všechny druhy kotelen) 1x ročně 

Vyhl. ČÚBP 
č.91/93 Sb. 

 

Revizní technik 

Kontrola plynového zařízení 1x ročně Vyhl. ČÚBP 
č.85/78 Sb. 

Oprávněná osoba 

Provozní revize plynové kotelny I. kategorie (tato kotelna musí 
být vždy umístěna v samostatném objektu – tedy odpadá 
umístění v souvislosti se shromažďovacími prostory) 

1x/za rok ČSN 07 0703 
čl. 166 

Revizní technik 

Provozní revize plynové kotelny II. kategorie, umístěné v budově 
se shromažďovacím prostorem 1x/za rok ČSN 07 0703 

čl. 166 

Revizní technik 
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Provozní revize plynové kotelny II. kategorie, která není umístěná 
v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za rok ČSN 07 0703 

čl. 166 

Revizní technik 

Provozní revize plynové kotelny III. kategorie, umístěné v budově 
se shromažďovacím prostorem 1x/za 3 roky ČSN 07 0703 

čl. 166 

Revizní technik 

Provozní revize plynové kotelny III. kategorie, která není 
umístěná v budově se shromažďovacím prostorem 1x/za 3 roky ČSN 07 0703 

čl. 166 

Revizní technik 

Provozní revize plynového zařízení 1x/za 3 roky 
Vyhl. ČÚBP 

č.85/78 Sb. 
 

Revizní technik 

Zkoušky a seřízení kotlů 
Bez omezení kategorizace (Zápis o zkoušce plynového zařízení) 

Nejméně 1x/ za rok Vyhl. ČÚBP č.85/ 
1978 Sb. 

Servisní technik 

Detektory  
Kontroly a kalibrace. (analyzátory) plynu v kotelnách (garážích) 

Bez omezení kategorizace. 
1x/ za rok 

ČSN  EN 50073, 
ČSN 378312, 

MVč. 246/2001 
Sb. 

Revizní technik 

Regulátory tlaku plynu Kontroly a údržby.  
Bez omezení kategorizace 

1x/ za rok -  při odborné 
prohlídce kotelny 

a 
1x/za 3 roky – při provozní revizi 

plynového zařízení 

ČSN 38 6443 

Revizní technik 

 
Autorizované měření emisí – spalovací stacionární zdroje Druhy kotelen (spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší) podle výkonu: 

1. nevyjmenované zdroje – o jmenovitém tepelném příkonu (ne výkonu) nižším než 0,3 MW (300kW) 
2. vyjmenované zdroje – o jmenovitém tepelném příkonu (ne výkonu) od 0,3 MW (300kW) 

Autorizované měření emisí  zdroje 
znečišťování 

Provádí se pouze u zdroje o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu (ne výkonu) 
kotelny od 1 MW (1000 kW) a výše 

 

1x za 3 roky 

 

Vyhláška č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím znečišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Zákon ministerstva životního prostředí č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší 

Revizní technik 
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