
91/2010 Sb. 
 
   NA ŘÍZENÍ VLÁDY 
 
   ze dne 1. b řezna 2010 
 
   o  podmínkách  požární  bezpe čnosti  p ři  provozu  komín ů,  kou řovod ů a 
   spot řebi čů paliv 
 
   Vláda  na řizuje  k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, 
   ve  zn ění  zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
   203/1994  Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
   237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 
   186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.: 
 
   § 1 
 
   Podmínky požární bezpe čnosti 
 
   (1) Každý si musí po čínat tak, aby p ři provozu komína a kou řovodu (dále 
   jen "spalinová cesta") a spot řebi če paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 
 
   (2) Provoz spalinové cesty a spot řebi če paliv se považuje za vyhovující 
   z  hlediska požární bezpe čnosti, jestliže se kontrola, čišt ění a revize 
   spalinové  cesty,  čišt ění spot řebi če paliv a vypalování komína provádí 
   zp ůsobem a ve lh ůtách stanovených tímto na řízením vlády, a pokud nejsou 
   p ři jejich čišt ění, kontrole nebo revizi shledány závady. 
 
   (3)  Toto  na řízení  vlády  se  nevztahuje  na  spalinovou cestu,  jejíž 
   sou částí  je voln ě stojící komín o vnit řním pr ůměru komínového pr ůduchu 
   800 mm a v ětší nebo o stavební výšce 60 m a v ětší, a na spot řebi č paliv 
   o jmenovitém výkonu nad 1 MW. 
 
   § 2 
 
   Kontrola spalinové cesty 
 
   (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborn ě zp ůsobilá osoba, kterou je 
   držitel živnostenského oprávn ění v oboru kominictví^1). 
 
   (2) Kontrola spalinové cesty se provádí 
 
   a)   posouzením   bezpe čného   umíst ění  ho řlavé  stavební  konstrukce, 
   materiálu  a  p ředmětu  v návaznosti na konstruk ční provedení spalinové 
   cesty a p řipojeného spot řebi če paliv, 
 
   b)  posouzením  komína,  zejména  z hlediska jeh o požární bezpe čnosti a 
   provozuschopnosti, 
 
   c)  posouzením,  zda  je zajišt ěn volný a bezpe čný p řístup ke komínu, k 
   jeho vymetacím, čisticím a kontrolním míst ům, 
 
   d)   posouzením  zajišt ění  požární  bezpe čnosti  stavby,  zvlášt ě  p ři 
   prostupu    spalinové   cesty   vodorovnými   a   svislými   stavebními 
   konstrukcemi,  p ůdním prostorem nebo st řechou a vývod ů spalin obvodovou 
   st ěnou stavby, 
 
   e) posouzením jejího stavebn ě technického stavu. 
 
   (3)  Spln ění  požadavk ů  na  kontrolu  spalinových  cest podle zákona o 
   ochran ě  ovzduší^2) a ve lh ůtách jím stanovených se považuje za spln ění 



   požadavk ů na kontrolu spalinových cest podle tohoto na řízení. 
 
   § 3 
 
   Čišt ění spalinové cesty 
 
   (1)  Čišt ění spalinové cesty provádí odborn ě zp ůsobilá osoba, kterou je 
   držitel   živnostenského   oprávn ění  v  oboru  kominictví^1);  čišt ění 
   spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spo t řebi če na pevná paliva 
   o jmenovitém výkonu do 50 kW v četn ě je možné provád ět svépomocí. 
 
   (2)  Čišt ění  spalinové  cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se 
   zam ěřením  na  odstra ňování  pevných  usazenin  ve spalinové cest ě a na 
   lapa či  jisker a na vybírání pevných zne čiš ťujících částí nahromad ěných 
   v  neú činné  výšce  komínového  pr ůduchu  nebo  kondenzát ů ze spalinové 
   cesty. 
 
   § 4 
 
   Lh ůty kontrol a čišt ění spalinové cesty a spot řebi če paliv 
 
   (1)  Lh ůty kontroly a čišt ění spalinové cesty b ěhem jejího provozu jsou 
   stanoveny v p říloze č. 1 k tomuto na řízení. 
 
   (2)  Spalinovou  cestu,  na  kterou je p řipojen spot řebi č paliv a která 
   nebyla  v  provozu  od  p ředchozí  kontroly a čišt ění déle, než je doba 
   vyplývající  ze lh ůt čišt ění spalinové cesty uvedených v p říloze č. 1 k 
   tomuto  na řízení,  není  nutné  do jejího op ětovného uvedení do provozu 
   kontrolovat  a  čistit;  kontrola  a čišt ění spalinové cesty se provede 
   p řed op ětovným uvedením spot řebi če paliv do provozu. 
 
   (3)  U  nepoužívaného  komína, který je v ústí z abezpe čen proti vnikání 
   deš ťové  vody  a  je v místech p řipojení spot řebi če paliv řádně ozna čen 
   tabulkou  s  nápisem  "Mimo  provoz"  nebo  jiný m  vhodným zp ůsobem, se 
   kontrola a čišt ění neprovádí. 
 
   (4)   Lh ůty  vybírání  pevných  zne čiš ťujících  částí  nahromad ěných  v 
   neú činné  výšce  komínového pr ůduchu nebo kondenzát ů ze spalinové cesty 
   jsou stanoveny v p říloze č. 1 k tomuto na řízení. 
 
   (5)  Lh ůty  čišt ění spot řebi če na pevná paliva jsou stanoveny v p říloze 
   č. 1 k tomuto na řízení. 
 
   § 5 
 
   Revize spalinové cesty 
 
   (1)  Revizi  spalinové  cesty provádí odborn ě zp ůsobilá osoba, která je 
   držitelem  živnostenského  oprávn ění  v oboru kominictví^1), a která je 
   zárove ň 
 
   a) revizním technikem komín ů^3), 
 
   b)   specialistou   bezpe čnosti   práce-revizním  technikem  komínových 
   systém ů^3), nebo 
 
   c) revizním technikem spalinových cest^3). 
 
   (2) Revize spalinové cesty se provádí 
 
   a)  p řed  uvedením  spalinové  cesty  do provozu nebo po každé stavební 



   úprav ě komína, 
 
   b) p ři zm ěně druhu paliva p řipojeného spot řebi če paliv, 
 
   c) p řed vým ěnou nebo novou instalací spot řebi če paliv, 
 
   d) po komínovém požáru, 
 
   e)  p ři  vzniku trhlin ve spalinové cest ě, jakož i p ři vzniku podez ření 
   na výskyt trhlin ve spalinové cest ě. 
 
   § 6 
 
   Zpráva  o  provedení  kontroly  anebo čišt ění spalinové cesty a revizní 
   zpráva spalinové cesty 
 
   (1)  O  provedené  kontrole  anebo čišt ění spalinové cesty vydá odborn ě 
   zp ůsobilá  osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného  v p říloze č. 2 k 
   tomuto na řízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická oso ba provede 
   čišt ění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, u činí o tom záznam 
   do  požární  knihy^4),  pop řípad ě  jiné  provozní  dokumentace,  kterou 
   p ředloží odborn ě zp ůsobilé osob ě p ři provád ění kontroly. 
 
   (2)  O  revizi  spalinové  cesty  vydá odborn ě zp ůsobilá osoba písemnou 
   zprávu podle vzoru uvedeného v p říloze č. 3 k tomuto na řízení. 
 
   (3)  Pokud  odborn ě  zp ůsobilá  osoba p ři kontrole, čišt ění nebo revizi 
   spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezpros t ředně ohrožují požární 
   bezpe čnost,  zdraví, život nebo majetek osob a které nelz e odstranit na 
   míst ě,  neprodlen ě  oznámí  tuto  skute čnost  písemnou cestou v p řípad ě 
   nedostatk ů  zp ůsobených  nedodržením  technických  požadavk ů  na stavbu 
   p říslušnému  stavebnímu  ú řadu  a  v  p řípad ě  nedostatk ů týkajících se 
   nedodržení  požadavk ů  na  požární bezpe čnost orgánu státního požárního 
   dozoru. 
 
   § 7 
 
   Vypalování komína 
 
   (1)  Vypalování komína je odstra ňování pevných usazenin spalin, zejména 
   dehtových, z pr ůduchu komína jejich kontrolovaným spálením. 
 
   (2)  Komín  se  smí  vypalovat  pouze tehdy, pok ud není možné odstranit 
   pevné  usazeniny  spalin  jiným  zp ůsobem,  za p ředpokladu, že komín je 
   odolný proti ú čink ům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení ú čelu, 
   kterému má komín sloužit. 
 
   (3)  Komín  m ůže  vypalovat  pouze  odborn ě  zp ůsobilá osoba, kterou je 
   držitel  živnostenského  oprávn ění  v  oboru kominictví^1) nebo revizní 
   technik komín ů, a to za pomoci další k tomu zp ůsobilé osoby. 
 
   (4)  Vypalování  komína  oznamuje  majitel  stav by  místn ě  p říslušnému 
   hasi čskému záchrannému sboru kraje, a to nejmén ě 5 pracovních dn ů p řede 
   dnem zahájení této činnosti. 
 
   § 8 
 
   Zrušovací ustanovení 
 
   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čišt ění komín ů, se zrušuje. 
 



   § 9 
 
   Ú činnost 
 
   Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2011. 
 
   P ředseda vlády: 
 
   Ing. Fischer, CSc., v. r. 
 
   Ministr vnitra: 
 
   Ing. Pecina, MBA, v. r. 
 
   P říloha 1 
 
   Lh ůty   kontrol   a   čišt ění   spalinové   cesty,   vybírání   pevných 
   zne čiš ťujících  částí a kondenzátu a čišt ění spot řebi če paliv za období 
   jednoho roku 
--------------------------------------------------- ------------------------
--------------------------- 
  Výkon                Činnost                  Druh paliva p řipojeného 
spot řebi če paliv 
připojeného                                            Pevné               
Kapalné        Plynné 
spot řebi če                                      Celoro ční   Sezónní 
  paliv                                         pro voz      provoz 
--------------------------------------------------- ------------------------
--------------------------- 
do 50 kW       Čišt ění spalinové cesty             3x          2x             
3x            1x 
 v četn ě 
               Kontrola spalinové cesty                  1x                   
1x            1x 
 
               Výb ěr pevných (tuhých)                    1x                   
1x            1x 
               zne čiš ťujících částí 
               a kondenzátu 
 
nad 50 kW      Kontrola a čišt ění                        2x                   
1x            1x 
               spalinové cesty 
 
               Výb ěr pevných (tuhých)                    2x                   
1x            1x 
               zne čiš ťujících 
               částí a kondenzátu 
 
               Čišt ění spot řebi če paliv                  2x                  
nejmén ě podle návodu 
  výrobce 
--------------------------------------------------- ------------------------
--------------------------- 
 
   Dopl ňující pravidla k tabulce: 
 
   1.  Za  sezónní provoz se považuje provoz spalin ové cesty pro spot řebi č 
   paliv po dobu nep řesahující v sou čtu 6 m ěsíc ů v kalendá řním roce. 
 
   2.  U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zd ěného komína pro spot řebi če na 



   plynná paliva se lh ůty kontrol a čišt ění řídí lh ůtami kontrol a čišt ění 
   spot řebi če na pevná paliva. 
 
   3.  P ři  kontrolách  a čišt ění dvakrát ro čně se tyto činnosti provádí v 
   p řiměřených  časových  odstupech,  p ři čemž mezi jednotlivými kontrolami 
   nebo čišt ěními nesmí uplynout doba kratší 6 m ěsíc ů. 
 
   4.  P ři  kontrolách  a čišt ění t řikrát ro čně se tyto činnosti provádí v 
   p řiměřených  časových  odstupech,  p ři čemž mezi jednotlivými kontrolami 
   nebo čišt ěními nesmí uplynout doba kratší 4 m ěsíc ů. 
 
   5.  Pojistný  (rezervní) komín používaný pro odv od spalin ze spot řebi če 
   na  pevná paliva v p řípadech, kdy nelze zajistit topení jiným zp ůsobem, 
   se kontroluje a v p řípad ě pot řeby i čistí nejmén ě jedenkrát za rok. 
 
   6.  Spalinová  cesta  ur čená  pro  odvod  spalin ze spot řebi če na pevná 
   paliva  sloužícího  v  živnostenské  provozovn ě^5) k p říprav ě pokrm ů se 
   kontroluje a čistí nejmén ě jedenkrát za dva m ěsíce. 
 
   7.  Ve  stavb ě pro rodinnou rekreaci^6) se kontrola a čišt ění spalinové 
   cesty provádí nejmén ě jedenkrát za rok. 
 
   8.  Čišt ění  spot řebi če  na  pevná  paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
   v četn ě  je  možné provád ět svépomocí podle návodu výrobce, nejmén ě však 
   jedenkrát  za  rok,  a  to  za  podmínky,  že  b udou  provád ěny  jejich 
   pravidelné kontroly odborn ě zp ůsobilou osobou. 
 
   P říloha 2 
 
   Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čišt ění spalinové cesty 
 
   ZPRÁVA 
 
   o provedení kontroly anebo čišt ění spalinové cesty^*) 
 
Číslo zprávy: 
 
Datum vystavení zprávy: 
 
Jméno, pop řípad ě jména, a p říjmení odborn ě zp ůsobilé osoby/firma: 
 
 
Číslo osv ědčení odborn ě zp ůsobilé osoby: 
 
I ČO odborn ě zp ůsobilé osoby, podnikatele: 
 
Název  a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo  jméno, pop řípad ě 
jména, p říjmení 
a bydlišt ě fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čišt ění 
spalinové cesty: 
 
Adresa kontrolovaného objektu: 
 
Datum provedení kontroly anebo čišt ění spalinové cesty: 
 
Specifikace  spalinové cesty, u které byla  provede na  kontrola anebo 
čišt ění: 
 
Zjišt ěné nedostatky, které byly odstran ěny na míst ě: 
 
Zjišt ěné nedostatky, které nebyly odstran ěny na míst ě: 



 
Termín odstran ění nedostatk ů: 
 
 
 
                           Podpis a razítko odborn ě zp ůsobilé osoby 
 
_______________ 
 
   *) Nehodící škrtn ěte. 
 
   P říloha 3 
 
   Vzor revizní zprávy spalinové cesty 
 
   REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY 
 
Číslo revizní zprávy: 
 
Datum vystavení revizní zprávy: 
 
Jméno, pop řípad ě jména, a p říjmení odborn ě zp ůsobilé osoby/firma: 
 
 
Číslo osv ědčení odborn ě zp ůsobilé osoby: 
 
I ČO odborn ě zp ůsobilé osoby, podnikatele: 
 
Název  a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo  jméno, pop řípad ě 
jména, p říjmení 
a bydlišt ě fyzické osoby, u které  se provádí revize spalinov é cesty: 
 
 
Adresa kontrolovaného objektu: 
 
Datum provedení revize spalinové cesty: 
 
Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena  revize: 
 
 
Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponent ů pro 
individuální komín 
včetn ě I ČO výrobce: 
 
Základní údaje o spot řebi či paliv: 
 
Umíst ění spot řebi če paliv v objektu v četn ě podlaží: 
 
Doklad o posouzení shody výrobku ( číslo): 
 
 Spalinová cesta z hlediska bezpe čného a spolehlivého provozu 
                   VYHOVUJE  -  NEVYHOVUJE*) 
 
 
Zjišt ěné nedostatky, které byly odstran ěny na míst ě: 
 
Zjišt ěné nedostatky, které nebyly odstran ěny na míst ě: 
 
Termín odstran ění nedostatk ů: 
 
Nedílnou sou částí této revizní zprávy je technická zpráva. 



 
 
                       Podpis a razítko odborn ě zp ůsobilé osoby 
 
 
___________________ 
*) Nehodící škrtn ěte. 
 
   Vzor obsahu technické zprávy 
 
   Technická zpráva 
 
           P říloha k revizní zpráv ě spalinové cesty č........ ze dne ..... 
 
 
   A. Projektová dokumentace 
   -   popíše  se,  zda  provedení  spalinové  cest y  odpovídá  projektové 
   dokumentaci, p řípadn ě se popíší zm ěny 
 
   B. Popis stavby 
   -  o  jakou  budovu  se  jedná,  po čet podlaží, zda je podsklepená, typ 
   st řechy 
 
   C. Spot řebi č 
   -  typ,  výkon, druh paliva, typ provedení (B, C ), ur čení (pro topení a 
   oh řev TUV, technologický spot řebi č, atd.) 
 
   D. Popis kou řovodu 
   -  samostatný, spole čný, materiál, sv ětlý rozm ěr, délka, výška náb ěhové 
   části,  izolace,  po čet  kolen,  úhly, kontrolní- čistící-m ěřící otvory, 
   sklon, t ěsnost, kotvení, redukce 
 
   E. Popis komínu 
   -  druh  (individuální,  systémový)  -  zda  je proveden dle montážního 
   návodu  výrobce,  po čet  vrstev,  tvar pr ůduchu, pom ěr stran, jmenovitý 
   pr ůměr  vložky  a  sopouchu,  materiál  vložky, tlouš ťka a typ izolace, 
   pr ůměr komínového plášt ě, úhyby (po čet, sklon), výšky (celková, ú činná, 
   neú činná),  výška  nad  st řechou  nebo  nad h řebenem, komínový nástavec 
   (materiál, výška, provedení) 
 
   F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty 
   - název firmy, I ČO 
 
   G. Zat říd ění spalinových cest podle ČSN EN 1443 
 
   H. Umíst ění identifika čního štítku: 
 
   I. Výpo čet spalinové cesty 
   -  u  spot řebi čů do 50 kW s atmosférickým ho řákem a p řerušova čem tahu s 
   teplotou  spalin  nad  120  °C  m ůže  být použit diagram pro posuzování 
   pr ůměr ů  komínových  vložek,  jinak  se  v technické zpráv ě uvede záv ěr 
   výpo čtu anebo se celý výpo čet k technické zpráv ě p řiloží 
 
   J. Uzemn ění konstrukce spalinové cesty 
   -  pokud  je  stavba  opat řena  ochranou  p řed bleskem, musí být kovový 
   komín,  nebo komínová vložka p řečnívající p řes komínovou hlavu více jak 
   100 mm uzemn ěna (p ředpis ENV 61024-1) 
 
   K. Požární bezpe čnost 
   -  popíše  se  vzdálenost  d řevěných - ho řlavých látek od vn ějšího líce 
   komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod d ví řky, u krb ů odv ětrání 



   izola čního prostoru, lapa č jisker 
 
   L. Bezpe čnost práce 
   -  popíše se p řístup k otvor ům pro čišt ění, kontroly a m ěření, žeb říky, 
   komínové lávky, zábradlí 
 
   M. P řívod spalovacího vzduchu 
   -  uvede  se informativn ě s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše 
   se skute čné provedení 
 
   N. Odsávací el. ventilátory, digesto ře 
   -  ov ěření, zda nejsou nainstalována za řízení, která by mohla negativn ě 
   ovlivnit   požární   bezpe čnost   a  provozuschopnost  komína,  zejména 
   obrácením komínového tahu 
 
   O. Tlaková zkouška spalinové cesty 
   -  uvede  se  výsledek tlakové zkoušky spalinové  cesty. Tlaková zkouška 
   spalinové  cesty  se provede se stla čeným vzduchem nebo inertním plynem 
   p ři  teplot ě  20  °C. Zkušební p řetlak je 200 Pa u p řetlakové spalinové 
   cesty t řídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokop řetlakových spalinových cest 
   t řídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443. 
 
                                       Podpis a raz ítko odborn ě zp ůsobilé 
osoby 
 
   1)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živn ostenský 
   zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2)  §  12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší a o 
   zm ěně  n ěkterých  dalších  zákon ů  (zákon  o ochran ě ovzduší), ve zn ění 
   zákona č. 385/2005 Sb. 
 
   3)  Zákon  č.  179/2006  Sb.,  o  ov ěřování a uznávání výsledk ů dalšího 
   vzd ělávání  a  o  zm ěně  n ěkterých  zákon ů  (zákon  o uznávání výsledk ů 
   dalšího vzd ělávání), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Zákon   č.   18/2004   Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifika ce  a  jiné 
   zp ůsobilosti  státních  p říslušník ů  členských  stát ů  Evropské  unie a 
   n ěkterých  p říslušník ů jiných stát ů a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o 
   uznávání odborné kvalifikace), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4)  §  37  vyhlášky  č.  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek požární 
   bezpe čnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru (vyhl áška o požární 
   prevenci). 
 
   5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb. 
 
   6)  §  2  písm.  b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
   využívání území. 

 


