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Věc: Odpověď na Komentář k návrhu vyhlášky k zákonu č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
dodatků 
 

 Na základě Vámi zaslaného komentáře k dnes již vydané vyhlášce č. 34/2016 Sb.,  
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen „vyhláška č. 34/2016“) Vám zasíláme 
následující stanovisko. 
 
 Předně musíme sdělit, že Vámi zaslaný text vychází z textu, který byl v rámci 
legislativního procesu změněn a některé oblasti Vámi uváděné, již nejsou ve schválené 
vyhlášce č. 34/2016 Sb. Dále musíme sdělit, že text byl konzultován v rámci svých příprav 
s odbornou veřejností, zejména členy Společenstva kominíků ČR (tedy největšího profesního 
sdružení v dané oblasti) a např. též s odborníky na příslušné normy (z Úřadu pro normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví). Text prošel sice zkráceným z hlediska času, ale komplexním 
připomínkovým řízením, kdy všechny připomínky byly ze strany Ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky řádně vypořádány.  
A finálně text návrhu byl podroben i posouzením ze strany členů pracovní komise 
Legislativní rady vlády. Tedy z našeho pohledu byl dostatečný prostor k připomínkování 
daného návrhu vyhlášky, dále samotný text vychází z předešlé právní úpravy (zejména 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) a zejména jedná se o schválený právní předpis, který byl 
publikován ve Sbírce zákonů a odpovídá zákonnému zmocnění ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tedy Vámi zaslané připomínky byly 
zaslány již ve fázi, kdy nebylo možné z důvodu pokročilého legislativního procesu, Vámi 
zaslané připomínky posoudit a zohlednit v rámci schvalování tohoto návrhu vyhlášky. 
 
 Řada Vámi uváděných připomínek je spíše technicistního charakteru, které jsou 
v rámci studia a výuky, řešeny při zkouškách revizních techniků spalinových cest (např. 
připomínka k § 2 písm. a) vyhlášky č. 34/2016 Sb.) či vychází přímo z norem (např. 
připomínky k § 2 psím. d) či příloha č. 1 písmeno e) bod 2.). Z hlediska odpovědnosti 
revizních techniků či živnostníků-kominíků, za řádnou práci oprávněných osob jsou vždy tyto 
osoby odpovědné a to vyplývalo z předešlé právní úpravy. Pokud nastane nějaký negativní 
stav, dokonce i úmrtí, nastupuje postup podle trestního práva. Tedy začnou postupy orgánů 
činných v trestním řízení, což je vždy individuální činnost těchto orgánů. Je pravda, že revizí 
technik či kominík, při revizi či kontrole, musí svoji činnost provést řádně a dle způsobu 
uvedeného ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., a logicky pokud svoji činnost zanedbá, musí při 



nějakém problému, či dokonce nezvratné události, za toto mít i odpovědnost. K tomu 
odpovídá i sankční odpovědnost ve smyslu zákona o požární ochraně. Tedy i kominík svojí 
činností, která je na soukromoprávní bázi, musí mít na zřeteli, že jeho činnost je velice 
odpovědná a důležitá. Je nutné mít vždy na paměti, že se jedná o činnost, která je z hlediska 
ochrany obydlí (u fyzických osob) chráněna Listinou základních práv a svobod. 
 
 Nechceme se zaobírat všemi připomínkami, jelikož v řadě z nich již bylo odpovězeno 
tím, že byla přijata právní úprava vyhlášky č. 34/2016 Sb., či dokonce text Vámi uváděný ani 
v textu vyhlášky č. 34/2016 Sb., již není obsažen, ovšem v tuto chvíli považujeme Vaše 
připomínky jako možný podnět, který by mohl v rámci aplikační praxe vyvstat až k novele 
této právní úpravy. 
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