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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Důvod předložení 

1.1. Název 

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

1.2.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

    Cílem vydání vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen „návrh 

vyhlášky“) je naplnění zákonného zmocnění obsaženého v návrhu zákona o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 

záchranném sboru) (dále jen „návrh zákona“), ve smyslu změny zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Podle 

návrhu zákona (změny zákona o požární ochraně) má Ministerstvo vnitra vydat vyhlášku, 

kterou stanoví: 

a) lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty, 

b) důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění, a 

c) vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty a písemné zprávy 

o revizi spalinové cesty. 

Vyhláška z hlediska pojetí legislativní konstrukce vychází z dosavadní právní úpravy 

obsažené v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády“). Velká část materie čištění, 

kontroly a revize spalinové cesty byla ukotvena v rámci novelizace zákona o požární ochraně 

(právě návrhem zákona). Tyto instituty a úprava se za dobu účinnosti a aplikace nařízení 

vlády osvědčily a není potřeba je radikálně měnit.  

Jak plyne shora, důvodem pro vydání prováděcí právní úpravy není aplikační potřeba, 

ale potřeba reakce na změnu zákonné úpravy, která však samotná v příslušné části navazuje 

na předchozí úpravu formou nařízení vlády. Proto návrh prováděcí úpravy zachovává 

základní principy předchozí právní úpravy.  
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Cílem vyhlášky je, aby vydaný předpis odpovídal moderním požadavkům odborníků 

na čištění spalinových cest, na provádění revizí spalinových cest a vyjasnil také vzájemné 

vztahy, povinnosti mezi profesními odborníky. Např. revizním technikem spalinových cest 

a kominíkem. Vyhláška navazuje na povinnosti vlastníků a provozovatelů komínů 

a spotřebičů a rovněž na povinnosti kominíka nebo revizního technika spalinových cest dané 

zákonem o požární ochraně. Je prováděcím předpisem, který určuje právnickým osobám 

a podnikajícím fyzickým osobám v návaznosti na zákon o požární ochraně konkrétní 

podrobnosti o požadavcích na dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se 

k požární bezpečnosti při provozu spotřebičů paliv, spalinových cest.  

Přijetí navrhované právní úpravy je nezbytné pro bezproblémovou aplikaci návrhu 

zákona a zákona o požární ochraně. 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a s právem Evropské unie a judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu se zákonným zmocněním obsaženým 

v § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3 a § 101 písm. a) zákona o požární ochraně. Návrh 

vyhlášky nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a není 

s nimi v rozporu. Na navrženou právní úpravu nedopadají ani obecné právní zásady práva 

Evropské unie. Předložený návrh nekoliduje ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie. 

 

III. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nebude mít žádné požadavky na státní rozpočet, nebude mít dopad 

na ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, ani žádný sociální dopad či dopady 

na životní prostředí, oproti současnému stavu (zejména nařízení vlády). 

Návrh vyhlášky svým pojetím navazuje na doposud užívané instituty zákona o požární 

ochraně a zejména nařízení vlády. Lze konstatovat, že instituty a postupy podle navrhované 
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právní úpravy jsou identické s nařízením vlády, tedy podle předchozí právní úpravy 

(ve spojitosti se změnou zákona o požární ochraně podle návrhu zákona).  

Návrh vyhlášky nemá žádný sociální dopad, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, ani negativní dopady na životní prostředí. 

 

IV. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navržené řešení návrhu vyhlášky neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit 

za diskriminační. 

 

V. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  

 Návrh vyhlášky vzhledem k zaměření nevykazuje problémy na úseku soukromí 

a osobních údajů. 

 

VI. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované změny návrhu vyhlášky nelze označit za úpravu, která by měla korupční 

potenciál. 

Návrh vyhlášky v souladu se zmocňovacím ustanovením pouze stanovuje postupy, 

které vycházejí ze současné právní úpravy- nařízení vlády. Průběžně budou dodržovány 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při aplikaci návrhu 

vyhlášky s cílem dosažení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání finančních 

prostředků (zejména rozpočtu Hasičského záchranného sboru České republiky při aplikaci 

zejména kontrol postupu podle návrhu vyhlášky).  

 

VII. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

K návrhu vyhlášky není RIA zpracována, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná  

o prováděcí právní předpis k návrhu zákona.  
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Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení vymezuje (navazujíce na předchozí právní úpravu, zejména nařízení vlády) 

způsob čištění spalinové cesty. Spalinová cesta je definována v § 43 odst. 2 zákona o požární 

ochraně ve smyslu návrhu zákona (spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí 

dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod 

spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes 

fasádu). Ustanovením se upravuje „definice“ čištění spalinové cesty, kdy jedním z druhů 

způsobu čištění je i vypalování komína (již minimálně využívaný způsob, který je ovšem 

velice nebezpečný, proto je stanovena povinnost provádět tento postup pouze kominíkem - 

osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Úprava navazuje 

na § 44 zákona o požární ochraně ve smyslu návrhu zákona. 

K § 2 

Toto ustanovení vymezuje způsob kontroly spalinové cesty. Úprava navazuje na § 44 zákona 

o požární ochraně ve smyslu návrhu zákona.  Ustanovením se vymezuje postup při provádění 

kontroly posouzením daných zjištěných stavů, informací či skutečností. Předpokladem 

řádného provedení kontroly spalinové cesty je předchozí vyčištění spalinové cesty. Příslušné 

lhůty pro kontrolu jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky a vyčištění před kontrolou 

spalinové cesty neodporuje těmto lhůtám (již proto, že lze za stanovených podmínek vyčistit 

spalinovou cestu svépomocí). 

K § 3 

Ustanovení upravuje revizi spalinové cesty. Úprava navazuje na § 45 zákona o požární 

ochraně ve smyslu návrhu zákona. Návrh vyhlášky upravuje důvody, kdy se má revize 

spalinové cesty provádět. Konkrétní postup při revizi spalinové cesty je upraven v příloze č. 4. 

K § 4 

Toto ustanovení odkazuje na podrobnou úpravu lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest, 

vzoru písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty a vzoru písemné 

zprávy o revizi spalinové cesty. Tato podrobná úprava je ukotvena v přílohách 1 až 3. 

K § 5 

Návrh by měl nabýt účinnosti dnem, kdy se stane účinnou zákonná úprava. Tímto dnem je 1. 

leden 2016. Ovšem z důvodu legislativního procesu návrhu nebylo možné naplnit tuto 

podmínku, tedy se navrhuje nabytí účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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K přílohám 

V přílohách 1 až 4 jsou upraveny: 

1. Způsob revize spalinové cesty. 

2. Lhůty čištění a kontrol spalinových cest za období jednoho roku. 

Čištění a samotná kontrola spalinové cesty je vždy závislá na druhu paliva, druhu 

spalování, průměru spalinové cesty atd. Pro dokreslení stanovených lhůt lze uvést minimální 

četnost (v kalendářním roce) provádění čištění a kontrol spalinových cest podle právních 

předpisů v uvedených zemích 

Palivo + 

výkon 

v kW. 

Země 

SRN Slovensko Polsko Rakousko ČR - návrh 

čištění kontrola čištění kontrola čištění kontrola čištění kontrola čištění kontrola 

Pevná do 

50 

celoroční 
4x 3x 4x 1x 

P
o

zn
ám

k
a 

2
 

1x 3x 1x 

Pevná do 

50 sezónní 
3x 3x 4x 1x 1x 2x 1x 

Pevná nad 

50 

celoroční 
4x 6x 4x 1x 1x 3x 1x 

Pevná nad 

50 sezónní 
3x 6x 4x 1x 1x 3x 1x 

Kapalná do 

50 

celoroční 
3x 3x 2x 1x 1x 2x 1x 

Kapalná do 

50 sezónní 
2x 3x 2x 1x 1x 1x 1x 

Kapalná 

nad 50 

celoroční 
2x 3x 2x 1x 1x 1x 1x 

Kapalná 

nad 50 

sezónní 
2x 3x 2x 1x 1x 1x 1x 

Plynná do 

50  
1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 

Plynná nad 

50  
1x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 

Větrání a 

přívod 

vzduchu 
1x - 1x ? - 

 

Poznámka 1: 

Spolková republika Německo (SRN) a Slovensko nemá upraveno zvlášť čištění a zvlášť kontrolu. 

Při každém čištění se provádí i kontrola, takže četnost provedení těchto činností je uvedena jedním 

číslem.  

Poznámka 2: 

Četnost čištění stanoví v Rakousku tzv. zemské předpisy, přičemž konečný počet čištění určí 

kominický mistr v závislosti na druhu paliva, druhu spalování, průměru spalinové cesty atd. 
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3. Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. 

4. Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty. 
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