Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva.
Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika,
tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i
internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské
techniky, najdete zde. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou
komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky.
Další seznam revizních techniků vedený Klastrem Česká peleta je k
dispozici také zde.
Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrobců
kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže
certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se
průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní
techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky
výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba
sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. U kontaktu na
technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.
TIP MŽP: Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu.
Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce
nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že
žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete
využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto
informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a
těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a
jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou
další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění
dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování
nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke
snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o
regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní
prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem
stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové
vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad
o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá
doklad o kontrole technického stavu kotle najdete zde.
TIP MŽP: Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro
zvýšený zájem i pořadníky. Domluvte se, jestli v dohledném termínu
neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů ve vaší obci, v takovém
případě se vám může zlevnit cena za dojezd.
Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení „k provozování a ke
kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat
doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit
odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.
TIP MŽP: S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete obrátit
také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky na www.aptt.cz. Další
informace najdete také zde.

