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Vývoj právní úpravy 
 

ohňové patenty 
 





Právní úprava 

• Do roku 1918 (Rakouská monarchie, Rakousko 
Uhersko) 

§ 87 Komíny 

Veškeré komíny musí míti příčný průřez takový, aby 
se srovnával s počtem topení a s množstvím 
vyvinujícího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich 
musí býti nepropustná a hladká, zvenčí pak musí 
komíny na všech stranách řádně omítnuty a ve 
spárách vypáleny býti, také buďte zevnější jich 
strany nejméně 15 cm od každého dřeva vzdáleny 



Právní úprava 

• Doba od roku 1918 do roku 1945  

 

•  Doba od roku 1945 do roku 1989 

 

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 61/1952 Ú.l., o 
požárních prohlídkách 



Právní úprava 

• Doba od roku 1945 do roku 1989 

 

– Vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., ve znění 
vyhlášky č. 159/1957 Ú.l. 



Právní úprava 

• Doba od roku 1945 do roku 1989 

 

– Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. 



Právní úprava 

• Doba od roku 1945 do roku 1989 

 

– Metodický pokynu č. 9/1996 Ministerstva 
hospodářství - živnostenského odboru ze dne 7. 
března 1996 ke sjednocení postupu okresních 
živnostenských úřadů při posuzování živnosti 
ohlašovací řemeslné „kominictví“ 



Právní úprava 

Dřív než v kamnech zatopíte, než pustíte plyn, 
zavolejte kominíka, pošlete jej na komín. Však 

nespílejte tomu štístku, když objeví závady, činí 
dobře Vám i domu s nařízením od vlády 



NV 91/2010 

• Účinnost od 1. ledna 2011 

• Snížení vzniku požárů o 20 % (2011) 

• Vydaná metodika 

• Nekalí jednání (podvody, neoprávnění 
živnostníci aj.) 

 



NV 91/2010 

 

 

Cíl právní úpravy. 

 

Přijetí právní úpravy. 



NV 91/2010 
§ 1 

Podmínky požární bezpečnosti 

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu 
(dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru. 

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující 
z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize 
spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí 
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud 
nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. 

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž 
součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového 
průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na 
spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. 



NV 91/2010 
 

 

 

§ 1 

Podmínky požární bezpečnosti 

 

 

Možné vynětí z právní úpravy. 



NV 91/2010 
 

 

 

§ 2 

Kontrola spalinové cesty 

 

 

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

 



NV 91/2010 
 

§ 3 

Čištění spalinové cesty 

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1; čištění 
spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná 
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět 
svépomocí. 

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se 
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na 
lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných 
v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze 
spalinové cesty. 



NV 91/2010 
 

 

 

§ 4 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv 

 

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou 
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 



NV 91/2010 
§ 5 

Revize spalinové cesty 

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je 
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví21, a která je 
zároveň: a) revizním technikem komínů, b) specialistou bezpečnosti 
práce-revizním technikem komínových systémů, nebo c) revizním 
technikem spalinových cest. 

(2) Revize spalinové cesty se provádí: a) před uvedením spalinové 
cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při 
změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c) před výměnou 
nebo novou instalací spotřebiče paliv, d) po komínovém požáru, e) při 
vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt 
trhlin ve spalinové cestě. 



NV 91/2010 
§ 6 

Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní 
zpráva spalinové cesty 

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 
2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba 
provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o 
tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, 
kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 



NV 91/2010 
§ 7 

Vypalování komína 

(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, 
zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným 
spálením. 

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit 
pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je 
odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení 
účelu, kterému má komín sloužit. 



NV 91/2010 
§ 6 

Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní 
zpráva spalinové cesty 

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 
2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba 
provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o 
tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, 
kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 



NV 91/2010 
 

 

 

Vymahatelnost právní úpravy. 

















 

     Děkuji za pozornost 
 

 

 

   plk. JUDr. František Vavera, Ph.D. 

   974 819 408 

   frantisek.vavera@grh.izscr.cz 
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