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Tento článek si klade za cíl rámcově popsat doporučené chování revizního technika plynu při kontrole, 
servisu, údržbě nebo revizi odběrného plynového zařízení (OPZ) v souvislosti s odtahem spalin daného 

spotřebiče, přičemž základním cílem je doložení nezbytné spolupráci v návaznosti činností revizního 
technika plynu a kominíka (revizního technika spalinových cest. 

 
Zprovoznění jakéhokoliv vytápěcího systému je komplexní problém, na kterém se podílí více osob, 

které mají jednak všeobecné technické znalosti a jednak specializované oborové znalosti. 
Osoba podílející se na konečném produktu pouze z části, musí v obecné rovině spolupracovat na funkčnosti 
a optimalizaci celku. 

Revizní technik neodpovídá za to, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu 
provedena, ale ručí svou odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly.  Povinnost zajistit revizi 
či kontrolu, jak fakticky, tak obsahově, vyplývá pro různé subjekty z různých zákonů. 

Lze citovat výňatky ze zákonů a vyhlášek dokládající odpovědnost všech osob, které se (i jen z části) 
podílejí na přípravě, realizaci, revizi, kontrole, údržbě a čištění komponent vytápěcí soustavy (přívod vzduchu 
+ spotřebič + spalinová cesta: 
 
Zákon 89/2012 Sb. v aktuálním znění – Občanský zákoník 
§ 4 
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí 
a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. 
(2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně 
osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí 
obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti. 
§ 5 
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal 
ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána. 
§ 433 
(1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka 
ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a 
nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. 
(2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo 
souvislost s vlastním podnikáním. 
§ 2594 Způsob provádění díla 
(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost 
zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
(2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší 
až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo 
podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 
(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost 
věci nebo příkazu. 
§ 2630 Vady stavby 
(1) Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně 
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo 
nad stavbou vykonával dozor, 



b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a 
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 
(2) Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného 
osobou, kterou si objednatel zvolil. 
§ 2950 Škoda způsobená informací nebo radou 
Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako 
odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za 
odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo 
radou způsobil vědomě. 
 
Zákon 183/2006 Sb. v aktuálním znění - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
§ 152 Stavebník 
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav 
a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a 
měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn 
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. 
 
Vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění - o technických požadavcích na stavby  
§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu 
rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. 
§ 24 Komíny a kouřovody 
(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených 
spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich 
hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému 
zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost 
spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její 
kontroly vymezené normovými hodnotami. 
(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do 
volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u 
průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1. 
(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat normovým hodnotám. 
Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími normovým hodnotám. 
(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami. 
(5) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu podtlakového a přetlakového komína je dán 
normovými hodnotami. 
(6) Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro kontrolu a 
čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami. 
(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup 
budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. 
Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami. 
§ 37 Vzduchotechnická zařízení 
(3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, musí být 
vzduchovod vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním. 
§ 38 Vytápění 
(2) Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu.  Odvod spalin, kondenzátu 
ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. 
 

Na základě praktických zkušeností lze v dané problematice vytipovat několik základních problémů: 
 
Problém uvedení OPZ do provozu (revize) 

Revizní technik plynu musí v rámci uvádění OPZ do provozu nejen vyžadovat předložení revizní zprávy 
spalinové cesty, ale musí alespoň v základním rozsahu rovněž posoudit, zda je tato zpráva správně a 
dostatečně vyplněná. 

Bez revize spalinové cesty nelze uvést OPZ do provozu. 



 
Problém periodické kontroly OPZ (revize, kontrola) 

Při provádění periodické kontroly OPZ by měl revizní nebo servisní pracovník vyžadovat předložení 
revizní zprávy spalinové cesty a rovněž poslední pravidelné zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty. 

Jejich předložení nebo nepředložení by měl v každém případě minimálně zaznamenat. Předložené 
zprávy pak vyhodnotit z hlediska zapsaných závad a jejich odstranění. Přitom nehodnotí pouze závady, které 
se přímo týkají spotřebiče, ale rovněž případné závady obecné, nebo jemu dostupné (např. požadavek na 
opravu kouřovodu, změnu dimenze, utěsnění sopouchu, úpravu přívodu vzduchu apod.). Měl by se rovněž 
seznámit s hodnotami naměřených veličin zapsaných v protokolu kominíka a porovnat je s hodnotami měření 
svého. 

V případě, že zprávy nejsou předloženy, je třeba tuto skutečnost považovat za závadu (nedodržení 
zákona). 

Zejména je třeba věnovat zvýšenou pozornost možnosti provedení stavebních úprav s vlivem na 
provoz zařízení. 
 
Problém měření v rámci seřízení OPZ 

Základním úkonem při jakémkoliv servisu nebo revizi OPZ by měla být měření směřující k posouzení 
funkčnosti zařízení, jakož i jeho vlivu na okolní prostředí. 

Měření je přitom většinou prováděno nad hrdlem spotřebiče, tedy fakticky na spalinové cestě. 
Naměřená data v rámci seřízení OPZ mohou svádět k provedení závěrů o funkčnosti spalinové cesty. Takovým 
(zejména kategorickým) závěrům by se měl příslušný technik OPZ vyvarovat. Plné ověření funkčnosti 
spalinové cesty měřením je totiž prakticky NEPROVEDITELNÉ = měření neposkytují dostatečnou jistotu o 
stavu spalinové cesty, pouze poskytují okrajové indicie, které je následně nutné ověřit vizuálně – technickou 
prohlídkou. 
Co se může měřit: 
MĚŘENÍ TAHU 
Prakticky se měří dynamický tah P=v2.ϕ/2.x, který je funkcí rychlosti v=O/P=objemový průtok/plocha - tj. při 
stejném poměru stejný tah. Měří se tedy okamžitá hodnota. 
DETEKCE CO V PROSTŘEDÍ 
Prakticky neměřitelné, vzhledem k vlivu na zdraví (pouze při alternativním zdroji kyslíku pro dýchání). 
CO se vyskytuje pouze v případě nedokonalého spalování plynu. Výraznou roli hraje nastavení spotřebiče a 
časový faktor. Detekovatelné množství se mimo spalinovou cestu uvolní pouze při dlouhodobém podtlaku v 
interiéru, při neprůchodnosti spalinové cesty nebo při dlouhodobém nedostatku vzduchu.  
MĚŘENÍ 4 Pa PODTLAKU 
Týká se pouze přívodu vzduchu. Podtlak lze srovnávat s disponibilním tahem komínu P=h.g.Δϕ. Smysluplné 
zejména u řízeného větrání, jinak se měří okamžitá hodnota. 
MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ 
Lze vypočítat objemový průtok a plochu a tím detekovat překážky ve spalinové cestě. Problémové – viz. Tah 
MĚŘENÍ CO2 V PROSTORU 
Podobné jako CO, ale méně zdravotně rizikové. Vzhledem ke krátké časové odezvě lze měřit i částečné 
(krátkodobé) úniky spalin (např. při rozběhu spotřebiče). Silně ovlivněno vnějšími vlivy. 
MĚŘENÍ OBSAHU KYSLÍKU V KOAXIÁLNÍM PŘÍVODU VZDUCHU 
Smysluplné měření – obsah O2 = 21%. Pokud je obsah nižší nebo jsou v přívodu detekovány spaliny, je 
pravděpodobná buď netěsnost vnitřní spalinové trubky, nebo nasávání spalin z jiného zdroje. 
 
Problém detekce kondenzátu u komínů a kouřovodů v rámci práce s OPZ 

Přítomnost kondenzátu je možno akceptovat pouze v odvodu spalin kondenzačních plynových 
spotřebičů. 

V komínech a kouřovodech spotřebičů typu B a C (TURBO) by se měla zcela výjimečně vyskytovat 
pouze vlhkost z deště nebo sněhu. Totéž platí o veškerých vedeních přívodu vzduchu (včetně kotlů 
kondenzačních). 

Pokud je v rámci prohlídky OPZ detekována vlhkost ve spalinové cestě, nebo přívodu spalovacího 
vzduchu, je nutno požadovat okamžitou kontrolu kominíkem, nebo revizním technikem spalinových cest. 
 
 
 
 



Problém fasádního vyústění odkouření OPZ 
I pro toto provedení platí všechna pravidla o revizích, kontrolách a čištění spalinových cest, a to i 

přestože se často jedná o konstrukčně minimalistické provedení. 
  Při realizaci fasádního odkouření musí být transparentně splněna podmínka daná legislativou o 
zdůvodnění tohoto řešení jako výjimečného, vzhledem k technické nemožnosti odvodu spalin nad střechu 
objektu.  
 
Problém rozlišení systémová x individuální spalinová cesta 

Každé OPZ, jakož i každé systémové odkouření musí mít platné prohlášení o vlastnostech (PoV nebo 
DoP), certifikaci a označení CE. Bez prohlášení o vlastnostech nelze uvést systémový komín/kouřovod na trh. 

Výjimkou mohou být komíny/kouřovody INDIVIDUÁLNÍ (dle kap.II, čl.5 NEP 305/2011). U 
individuálních komínů/kouřovodů nemusí být vydáno prohlášení o vlastnostech. Musí však být doložena 
prohlášení na jednotlivé komponenty. Veškerou odpovědnost přebírá v tomto případě ZHOTOVITEL. Ten 
rovněž vydává komínový štítek jako podklad pro revizi. 

Revizní nebo servisní technik OPZ musí být schopen rozeznat transparentní případy individuálního 
provedení a striktně požadovat předložení nejen revize spalinové cesty, ale i štítku a plného zatřídění 
spalinové cesty (které by obecně měly být součástí revize jako přílohy). 
 
Problém certifikace odkouření jako součást spotřebiče 

Pro odkouření plynových kotlů může být certifikace odkouření provedena v rámci certifikace výrobku 
– plynového kotle dle 2009/142/ES. Odkouření se v tomto případě považuje za nedílnou součást výrobku a 
PoV na celý výrobek vystavuje výrobce kotle. 

To ovšem neznamená, že se provozně nejedná o spalinovou cestu, pouze se tímto způsobem 
certifikace prakticky zdvojují činnosti revizního technika plynových zařízení a servisního technika OPZ s 
činností revizního technika spalinových cest a kominíka. 

Na spalinovou cestu se totiž vztahují jednak legislativní předpisy o revizi a kontrole spalinové cesty, 
ale v principu i předpisy pro revizi, kontrolu a servis OPZ. 
 
Praktické negativní zkušenosti znalce 
 Provoz OPZ, zejména v otevřeném provedení je potenciálním zdravotním rizikem. Rovněž praktický 
návrh, provedení, provoz a kontrola OPZ a související spalinové cesty jsou zatíženy množstvím legislativních 
podmínek a omezení. Z praxe lze vytipovat 4 nejčastější problémy vyskytující se v souvislosti s OPZ: 
- neodůvodněné fasádní odkouření 
- otrava po výměně spotřebiče 
- otrava po výměně oken/dveří 
- záruční poškození individuálního komínu 
 
Závěr 

Absolvování zkoušky a získání postavení revizního technika naplňuje požadavek zákona, že tento 
vědět měl a mohl. To se týká především zákonů a vyhlášek, ale i když jsou normy nezávazné, musí revizní 
technik pamatovat na to, že vzhledem k nutnosti používání norem je přehlédnutí nebo nedodržení jejich 
citace pro něj vždy problémem. 
  V každém případě by se měl revizní technik vyvarovat kategorickému vyjadřování (určil jsem, stanovil 
jsem apod.). Pro případ, že v takto kategorickém rozhodnutí udělá chybu, může zadavatel tvrdit, že byl 
uveden v omyl. Od toho je při právním řešení problému jen krůček k podvodu a to vše za připomenutí, že 
revizní technik je pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací.  

Pro předcházení konfliktním a patovým situacím, by měl revizní nebo servisní technik OPZ vždy zapsat 
veškeré skutečnosti, které si nemohl zjistit nebo ověřit. 

 
Jen pro názornost: 
§ 143 zákona 40/2009 Sb. v aktuálním znění – Trestní zákoník 
Usmrcení z nedbalosti 
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou 
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony 
o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. 
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou 
osob. 


