
VAŠE BEZPEČÍ, NAŠE STAROST

Uvědomujeme si, že každému vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který provozuje spalinovou 
cestu, ukládá zákon povinnost profesionální kontroly spalinové cesty minimálně 1x ročně. 

Proto jsme pro vás vybrali spolehlivého odborného partnera
CUP Kominictví, jehož nabídku služeb vám představujeme.

návštěvu kominíka s vámi předem telefonicky dohodneme
garantujeme vám stejné ceny po celou dobu spolupráce
ručíme za odbornou způsobilost a profesionalitu kominíka
zprávu o kontrole nebo čištění vám elektronicky archivujeme
na další služby vám poskytujeme slevu 30 % na práci

Proč si vybrat CUP Kominictví?

* dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., 
   v platném znění

kontrola spalinové cesty*
čištění spalinové cesty*
vyhotovení písemné Zprávy 
o provedení čištění nebo
kontroly spalinové cesty*
výběr pevných znečišťujících 
částí a kondenzátů

Za roční poplatek občan získá:

KOMINÍK BEZ STRESU  |  GARANCE STÁLE STEJNÉ CENY  |  ZÁRUKA KVALITY  |
TERMÍNY HLÍDÁME ZA VÁS  |  DALŠÍ SLUŽBY S VÝRAZNOU SLEVOU 

 

      od 399 Kč za spalinovou cestu

      (cena je uvedena vč. DPH)

  

Kontaktujte mě

 

cena za jednu spalinovou cestu
za každou další spalinovou cestu 400 Kč
plus cestovné 150 Kč
všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Roční cena



Položka

Čištění spalinové cesty

Základní cena

500 Kč

od 1.000 Kč/bm

od 1.300 Kč/bm

od 1.600 Kč/bm

od 1.500 Kč/bm

od 2.600 Kč/bm

 

350 Kč*

od 700 Kč/bm

od 910 Kč/bm

od 1.120 Kč/bm

od 1.050 Kč/bm

od 1.820 Kč/bm

Cena pro občany
se smlouvou

Cena pro občany
se smlouvou

Položka Základní cena Cena pro občany
se smlouvou

Vícepráce 600 Kč 420 Kč

Dopravné (počítá se od nejbližší pobočky CUP Kominictví) 15 Kč / km 10,50 Kč / km

Položka Základní cena

700 Kč

700 Kč

300 Kč

1.200 Kč

1.000 Kč

500 Kč

2.800 Kč

 

490 Kč

490 Kč

210 Kč

840 Kč

700 Kč

350 Kč **

1.960 Kč

Odfrézování dehtu frézou 
do světlosti 200 mm 

Prohlídka  individuálního 
komína - vizuální posouzení 

Prohlídka systémového 
komína - kontrola stavu

Prohlídka spalinové cesty 
endoskopem (do 15 min.)

Prohlídka spalinové cesty 
inspekční kamerou (do 15 min.)

Měření komínového tahu 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ,
FRÉZOVÁNÍ, VLOŽKOVÁNÍ

PROHLÍDKY, KONTROLY A REVIZE

OSTATNÍ CENY

Odfrézování cihelného 
komínového zdiva běžné

pevnosti do tl. 30 mm

Vložkování komínů na
tuhá paliva

Odfrézování cihelného 
komínového zdiva od tl. 30 mm

Vložkování komínů pro 
spotřebiče na plynná

paliva skupiny "B" Vystavení Kontrolní zprávy

Vstupní Revizní zpráva

* Cena platí při druhé a další návštěvě na žádost občana během jednoho kalendářního roku. ** Platí při opakovaném vystavení dokumentu na 
žádost občana během jednoho kalendářního roku. Zaslání kopie 1x za rok ZDARMA. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost ceníku od 1. 1. 2016.

Další služby CUP Kominictví

Jakmile se prostřednictvím našeho call centra dohodnete 
na termínu čištění, přijede k vám kominík ve smluvený čas. 
Nejdříve provede vizuální prohlídku vnější části spalinové 
cesty po celé její délce. Zjistí tak, zda jsou na spalinové cestě 
vybírací, vymetací nebo čistící otvory, a jestli jejich počet         
a provedení odpovídá normovým hodnotám. Poté kominík 
zkontroluje odstup pláště komína od spalných konstrukcí       
a posoudí celkový stav komínového tělesa i průduchu. 

Součástí kontroly je samozřejmě i prohlídka a případné 
vyčištění kouřovodu. V případě potřeby společnost CUP 
Kominictví používá k prohlídce komínového průduchu 
inspekční kameru. Poté, co se provede vizuální kontrola 
spalinové cesty, je vystaven protokol o provedení kontroly 
a případně i čištění komínu. 

Celková délka prohlídky spalinové cesty se pohybuje            
v rozmezí zhruba 20 až 60 minut a je závislá na podmínkách 
přístupu k ústí komínu, složitosti demontáže či montáže 
kouřovodu, popřípadě znečištění komínového průduchu. 

Podle nového zákona, který vstoupil v platnost od ledna 2016, 
musí majitel nemovitosti nechat komín zkontrolovat 
kominíkem minimálně jedenkrát do roka. Kominík mu následně 
vydá Zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. 

V případě zanedbání pravidelné kontroly komínu hrozí vznik 
požáru. Pokud váš komínový systém způsobí požár, jste povinni 
zaplatit pokutu. Při vyšetřování vycházejí pojišťovny z hasičské 
zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním péče o komín, 
vyplatí vám méně, než kolik škoda skutečně stála. 

I kdyby vás peníze, o které přijdete kvůli špatné péči o komín, 
vůbec nezajímaly, myslete alespoň na svůj život. Ucpaný komín 
snadno způsobí otravu oxidem uhelnatým všech členů 
domácnosti. 

V případě, že kontrola zjistí, že nemáte provedenou periodickou 
kontrolu kominíkem, může se pokuta vyšplhat pro fyzické osoby 
až do výše 50 tisíc korun, pro právnické osoby je to až 
dvojnásobek této částky.  

Jak probíhá kontrola? Musím si nechat komín zkontrolovat? 

www.setrimeobcanum.cz/kominici


