
TYP ZAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKA/NORMA TYP REVIZE/ZKOUŠKY LHŮTA

Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení před uvedením zařízení do provozu

Kontrola plynového zařízení 1 x za rok (mimo roku,v němž je provedena provozní revize)

Provozní revize plynového zařízení 1 x za tři roky nebo po opravě či rekonstrukci

Přezkoušení obsluhy plynového zařízení 1 x za tři roky 

Seřízení hořáku plynového zařízení 1 x za rok

Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu, po přemístění

Provozní revize do 14 dnů po uvedení do provozu, pak 1 x za rok

Vnitřní revize 

1 x za 5 let, po opravách a rekonstrukcích, po přemístění, po odstavení z 

provozu delším než 2 roky, před započetím sezony (u sezónního provozu) atd.

Zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi, po otřevření tlakového celku

Tlaková zkouška

1 x za 9 let, po každé opravě a rekonstrukci, po přemístění nádoby, po provozní 

přestávce delší než 2 roky

Přezkoušení obsluhy TNS 1 x za 3 roky

Provozní revize 1 x za 3 měsíce

Vnitřní revize 1 x za rok

Zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi, po otevření tlakového celku

Tlaková zkouška 1 x za 9 let 

Prohlídka NTL kotelny 1 x za rok

Školení topičů 1 x za 5 let

Školení topičů pro plynná paliva 1 x za 3 roky

dle prostředí

Základní, normální 1 x za 5 let

Venkovní, pod přístřeškem 1 x za 4 rokyStudené, horké, vlhké se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s 

prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 1 x za 3 roky

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu 1 x za 2 roky

Mokré s extrémní korozní agresivitou 1 x za rok 

dle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Zděné obytné a kancelářské budovy 1 x za 5 let

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, hotely a jiná ubytovací 

zařízení 1 x za 3 roky

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. kulturní a 

sportovní zařízení, obchodní domy, stanice hromadné dopravy apod.) 1 x za 2 roky

Pojízdné a převozní prostředky 1 x za rok

Prozatímní zařízení staveniště 1 x za 0,5 roku

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ                                                      

Vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb., ČSN 070703, 

ČSN EN 1775 a další

Termíny četnosti jsou uvedeny v zákoně dle výkonu zařízení a druhu paliv.

Revize a kontrola 1 x za rok

PŘEHLED TERMÍNŮ REVIZÍ/KONTROL JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 73 0823

STŘEDOTLAKÉ KOTLE                                                 

ČSN 070710

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ                                        

ČSN 690012

NÍZKOTLAKÉ KOTELNY                                               

Vyhl. 91/1993 Sb.

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně 

hořlavosti C2, C3 

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ                                                         

ČSN 331500

SPALINOVÉ CESTY                                                        

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ                                    

Vyhl. č. 415/2012 Sb.


