
Reakce na komentář firmy MESSY s.r.o., k vyhlášce č. 34/2016 Sb.  

 

Vyjadřuji tímto nesouhlas s obsahem připomínek kolektivu firmy MESSY s.r.o., 

zastoupené jednatelem Ing. Waltrem Sodomkou, k vyhlášce č. 34/2016 Sb., adresovaných 

Ministrovi vnitra ČR. 

 

Protože principielně na světě není nic tak dokonalé, aby to nemohlo být dokonalejší, 

našly by se možné drobné úpravy, na diskutované vyhlášce, protože vše se vyvíjí.  

 

Vzhledem k tomu, že tvorba zákona a prováděcí vyhlášky podléhá pravidlům daným 

zákonem, nerozumím tomu, co je myšleno „odbornou diskuzí“, protože odborná diskuze 

proběhla na všech zákonem předepsaných úrovních a všechny připomínky byly řádně 

vypořádány.  

 

Je tedy velmi pochybná zmiňovaná „značná“ podpora komentáře z řad držitelů 

živnostenského oprávnění pro výkon kominické činnosti a z řad revizních techniků 

spalinových cest, z řad instalatérů, topenářů, plynařů, kamnářů, požárních techniků a 

specialistů BOPZ. Mé informace jsou diametrálně rozdílné. Případný odborný plebiscit, nebo 

referendum, je nereálné.   

 

To, že kolektiv firmy MESSY s.r.o. obchodující s různými komoditami (víno, komíny, 

atd.) a mimo jiné podnikající i v oboru kominictví, nebyl v rámci připomínkového řízení 

osloven, nepovažuji za chybu.  Proces tvorby předmětné vyhlášky probíhal zcela podle 

legislativních pravidel a v jejich rámci byla oslovena jednotlivá připomínková místa.   

 

Z otevřeného dopisu je patrné, že většina uváděných připomínek, je napsána pouze 

s povrchní znalostí problematiky, např: odvolávka na TPG v souvislosti s rozdělením 

plynových spotřebičů, když tuto problematiku řeší předpis „vyšší právní síly“ Evropský 

systém rozdělení spotřebičů ČSN 06 1002 podaný jako technická informace CEN/TR 

1749:2005. 

 

Neakceptovatelný je rovněž návrh „omezení praktik tzv. nájezdníků“, když na druhé 

straně je navrhováno cituji: „Cílem čištění by mělo být pouze odstranění usazenin, aniž by se 

cíleně posuzovaly a kontrolovaly další skutečnosti“. Pokud se jedná o kominíka majícího 

živnostenský list na KOMINICTVÍ, tedy toho, který jen čistí, musí mít alespoň základní 

znalosti o principech spalování, vlivu přívodu vzduchu ke spotřebiči, vlivu odvětrávacích 

ventilátorů na komínový tah a vědět, že bez minimálně vizuální kontroly spalinové cesty a 

jejího okolí z hlediska provozní a požární bezpečnosti, není práce řádně provedena. Naopak, 

návrh kolektivu firmy Messy s.r.o., lze považovat za snahu o legalizaci kominické práce pro 

všechny podvodníky. Většina ostatních připomínek je stejného charakteru. Na jedné straně 

snaha o maximální zjednodušení práce kominíků bez jakékoliv následné odpovědnosti za její 

správné provedení. Na druhé straně snaha o provázanost všech právních předpisů – tedy 

převzetí odpovědnosti i tam, kde není třeba. 

Rozhodnutí vyjadřovat se k právním předpisům je jistě právo každého, ale odeslání 

subjektivních připomínek k vyhlášce přímo Ministrovi vnitra, navíc po termínu, kdy už nelze 

nic změnit, nelze chápat jinak, než využití příležitosti o zviditelnění se, za každou cenu. 

 

Proto z mého pohledu, další diskuze k tomuto tématu je bezpředmětná. Odeslání 

připomínek Ministru vnitra v podobě a čase, v jakém byly odeslány, včetně jejich šíření 

dalším adresátům, lze považovat za snahu zpochybnit vlastní vyhlášku, poškodit dobré jméno 



zpracovatelů, práci odborných komisí a všech, kteří se na tvorbě podíleli. Proto jsem se 

rozhodl na iniciativu kolektivu firmy MESSY reagovat. 

 

Pavel Dědič 

    předseda znalecké a rozhodčí komise 

Společenstva kominíků ČR 

 

 

Odpověď firmy Messy s.r.o.: 

 

Vaše stanovisko bohužel zapadá do celkového rámce vyjádření představitelů SKČR. 

 

Obsahem je totiž pouze kritika naší firmy za to, že jsme si dovolili mít vlastní názor a sdělit 

ho někomu jinému než vedoucím představitelům SKČR. Používání argumentů typu „firma 

obchodující s různými komoditami“ jako hodnotového měřítka úrovně odborných znalostí je 

tak neprofesionální, až je směšné. Rovněž výrazy typu „snaha spol. Messy s.r.o. o legalizaci 

kominické práce pro všechny podvodníky“ by měly být pro propagátora etického kodexu 

zcela tabu. 

 

Stále nechápeme, proč se tak silně pokoušíte nás zdiskreditovat. Pokud jsou naše názory 

z technického hlediska nesprávné, proč se nesejít k diskusi, kde nám vysvětlíte, jak je to 

správně. Netvrdíme, že musíme mít pravdu, nemyslíme si, že jsme nejchytřejší. Ale rozhodně 

se snažíme chovat profesionálně a nikoho nenapadat ani trestat za jeho rozdílné názory.  

 

Nicméně na některé části Vašeho dopisu se snad dá reagovat: 

- odbornou diskusí je prostě míněna obecná odborná diskuse, kdy má například každý člen 

SKČR možnost zaslat své připomínky k dané věci, které budou následně z technického 

hlediska posouzeny, zodpovězeny nebo dále projednávány.  

- zcela nesouhlasíme s názorem, že: „Případný odborný plebiscit, nebo referendum, je 

nereálné.“. Jsme naopak toho názoru, že v demokratickém systému je tento postup nutný. Náš 

stát a SKČR rovněž se k demokratickým principům hlásí. 

- čištění spalinových cest považujete za zcela odbornou činnost, přitom jí, v některých 

případech, může vykonávat i majitel objektu svépomocí, tedy zcela nekvalifikovaně. 

Znamená to tedy, že rozlišujete jakési dva druhy čištění, podle toho, kde je provádí. 

V kombinaci s tím, že čištění je nutné provést v rámci kontroly je toto poněkud nesystémové. 

 

Závěr Vašeho dopisu považujeme již za hranicí profesní i profesionální etiky, kdy nám 

podsouváte úmysly, které nemáme, nikdy jsme je nedeklarovali a nikdy bychom se k nim 

nesnížili.  

 

Takže ještě jednou: nechtěli jsme a nechceme v rámci diskuse o vyhlášce poškodit ani jinak 

obviňovat SKČR. Jde nám o věcnou a technickou diskusi na profesionální úrovni. Pokud je 

tato cesta pro SKČR nepřijatelná, akceptujeme to bez osobních i firemních invektiv. 

 

Kolektiv MESSY s.r.o. 

Ing.Waltr Sodomka 

 

 


