
 
TISKOVÁ ZPRÁVA         

 
Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a 
souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v 
tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli 
spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje 
téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů  
– ve velké většině špičkových plynárenských odborníků. 
 

 

Konec topné sezony nabízí nejvýhodnější podmínky pro výměnu plynových 

spotřebičů 
 

 Výměnou plynového kotle mohou domácnosti dosáhnout roční úspory více než tři 

tisíce korun 

 Moderní plynová zařízení se vyznačují úspornějším provozem a zvýšenou 

bezpečností  
 

Praha 19. dubna 2017 – Český plynárenský svaz (ČPS) upozorňuje na ideální dobu pro 

výměnu plynových zařízení. Spotřebitelé mohou využít aktuálně výhodných nabídek 

dodavatelů zemního plynu a dosáhnout významných úspor pořizovacích i provozních 

nákladů. Výměnou starých spotřebičů za nové navíc zvýší bezpečnost svých domácností.  

 

„Během jarních a letních měsíců nabízejí dodavatelé plynu domácnostem výhodné podmínky 

financování. Ty mohou snížit pořizovací cenu nového spotřebiče až o desítky procent. V tomto období 

se může také výměnám věnovat více servisních techniků, kteří jsou v průběhu topné sezony běžně 

vytíženi jinými úkoly. Celý proces je tak nyní řádově rychlejší,“ řekl Pavel Janeček, předseda 

představenstva Pražské plynárenské, a. s., a dodal: „Nové plynové spotřebiče jsou také standardně 

vybaveny moderními bezpečnostními prvky, jako je čidlo úniku spalin. Při stejném výkonu nabízejí 

zároveň úspornější provoz. Například jen výměnou starého plynového kotle za nový kondenzační 

mohou domácnosti ročně ušetřit více než tři tisíce korun.“  

 

Mezi hlavní důvody pro výměnu spotřebiče patří zejména jeho častá poruchovost, nižší výkon či 

zvýšená spotřeba. Nevyhovující stav by měla rovněž odhalit pravidelná servisní prohlídka, prováděná 

ideálně jednou za rok. „Většina velkých dodavatelů plynu nabízí aktuálně výhodné podmínky také pro 

revize spalinových cest, stejně jako odběrných plynových zařízení,“ upozorňuje P. Janeček. 

 

Nejčastěji řeší spotřebitelé výměnu plynových topidel (tzv. vafek) a plynových kotlů. Těm, kteří 

se výměnu starého zařízení rozhodli prozatím odložit, doporučuje ČPS alespoň pořízení detektoru CO, 

jenž upozorňuje na únik spalin do obytného prostoru. Využít mohou také přenosného detektoru 

plynu pro kontrolu plynové instalace, který většina z tradičních dodavatelů zapůjčuje svým 

zákazníkům zdarma.  
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