Od 1. ledna 2016 se změnily podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů
Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest jsou s účinností od 1.1.2016 nově uvedeny v zákoně o
požární ochraně 133/1985 Sb. a v novém prováděcím předpisu - vyhlášce 34/2016 Sb.
Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění zákona 320/2015 Sb. (nový zákon o Hasičském záchranném sboru České
republiky) s účinností od 1.1.2016 obsahuje nová ustanovení týkající se čištění, kontrol a revizí spalinových cest (část třetí,
§§43-47). K provedení těchto ustanovení vydalo Ministerstvo vnitra vyhlášku 34/2016 Sb.
Nová vyhláška i nová ustanovení v zákoně o požární ochraně vychází z dosavadní právní úpravy obsažené v nařízení vlády
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, přičemž základní principy
předchozí právní úpravy jsou zachovány. Nařízení vlády 91/2010 bylo k 1. lednu 2016 zrušeno zákonem 320/2015.
Vyhláška 34/2016, jakožto prováděcí předpis, stanoví způsoby čištění, kontrol a revizí spalinových cest a dále lhůty čištění a
kontrol a vzory zpráv. Obecně nejsou stanoveny zvláštní lhůty pro výběr znečišťujících částí a kondenzátu; toto se provádí
v rámci čištění spalinové cesty. Nově vyhláška neřeší čištění samotného spotřebiče paliv.
V případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá paliva s výkonem do 50 kW, je povinnost provozovatele
provádět čištění spalinových cest třikrát za rok při celoročním provozu a dvakrát za rok při sezónním provozu a provedení
kontroly spalinových cest jednou ročně.
V případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na kapalná paliva s výkonem do 50 kW, je povinnost
provozovatele provádět čištění spalinových dvakrát za rok při celoročním provozu a jednou za rok při sezónním provozu a
provedení kontroly spalinových cest jednou ročně.
V případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, je povinnost provozovatele provádět čištění a
kontrolu spalinových cest jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.
Kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti provádí ze zákona pouze Hasičský
záchranný sbor příslušného kraje. Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob kontrolují
platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu.
Kontroly u fyzických osob (občanů), Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje zákon nestanovuje, provedení
kontroly (provádí pouze odborná osoba) a čištění (může provádět sám majitel) spalinových cest musí zajistit občan sám. V
případě požáru s podezřením na příčinu vzniku od spalinových cest však vyšetřovatel hasičů zjišťuje, v jakém stavu byly
majitelem nemovitosti udržovány, tj. zda byly prováděny zákonem stanovené kontroly spalinových cest a jejich čištění.
Vyšetřovatel požáru zároveň poskytuje tyto informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné
události.
Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do
100 000 Kč. Oprávněné osobě a reviznímu technikovi, který poruší ustanovení zákona, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
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Vysvětlivky a podmínky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové
cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními
a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a
kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od
předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do
provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání
dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

