VYHLÁŠKA
. 111/1981 Sb.
ministerstva vnitra eské socialistické republiky
ze dne 24. íjna 1981

o išt ní komín

Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle § 30 odst. 3 zákona .
18/1958 Sb., o požární ochran :

Úvodní ustanovení
§1
Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objekt v etn
rekrea ních (dále jen správce objektu"), na uživatele spot ebi paliv a na organizace zajiš ující
kominické práce (dále jen "kominický podnik").

§2
Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvod , který mu ur í okresní
národní výbor p íslušný podle jeho sídla; jestliže má kominický podnik plnit povinnosti i v obvodu
p sobnosti jiného okresního národního výboru, ur í okresní národní výbor územní obvod v dohod
s tímto národním výborem.

§3
Povinnosti správce objektu a uživatele spot ebi

paliv

(1) Správce objektu, v n mž jsou zapojeny spot ebi e paliv do komínových pr duch , je povinen:
a) umožnit kominickému podniku ádné ist ní a kontrolu komín , zejména volný a bezpe ný
p ístup ke komín m, k jejich isticím za ízením1) a spot ebi m paliv,
b) p ipravit nádoby z neho lavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých ástí ze sb rací
ásti komínových pr duch (dále jen "saze"),
c) odstranit závady komín a spot ebi paliv, které byly zjišt ny kominickým podnikem p i
ist ní, kontrole nebo zkoušení komín , a to ve lh t dohodnuté s kominickým podnikem; nedojdeli k dohod , ur í lh tu k odstran ní závad místní národní výbor 2)
d) zajistit, aby se nepoužívalo komín a spot ebi paliv, u nichž byla zjišt na závada bránící
bezpe nému užívání, a to až do jejího odstran ní,
e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové pr duchy1)
uzav eny a ozna eny v místech ist ní,
f) opat it v dohod s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje, orienta ní ná rtek všech
vymetacích otvor a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky
rodinných a rekrea ních domk a chat 3)
g) u p epažených komín 1) odstranit nahromad né saze vysunutím uzáv rky nejmén jednou za
dva m síce,
h) požádat kominický podnik o zkoušení komín p ed p ipojením jakéhokoliv spot ebi e paliv ke
komínu 4) p ed zm nou otopného za ízení na úst ední nebo etážové vytáp ní a p ed zm nou druhu paliva.
(2) Za bezpe ný provoz spot ebi e paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen:
a) ohlásit správci objektu nové p ipojení spot ebi e paliv ke komínu, pop ípad trvalé odstran ní
spot ebi e paliv; dojde-li k odstran ní spot ebi e paliv, je uživatel povinen t sn uzav ít sopouch,
b) plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud se týkají spot ebi paliv
umíst ných v byt a nebytových prostorech, které užívá.
(3) Úhradu za ist ní komín , pop ípad za kontrolu jejich stavu (§ 4 odst. 1) platí správce
objektu, za zkoušení komín ten, kdo tyto práce objednal.
------------------------------------------------------------------

1) SN 73 4205.
2) § 3 zákona . 18/1958 Sb., o požární ochran .
3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investi
požadavcích na výstavbu.

4)

SN 73 4219.

ní rozvoj . 83/1976 Sb., o obecných technických

§4
Povinnosti kominického podniku
(1) Kominický podnik je povinen ádn provád t ist ní komín v objektech ur eného obvodu. P i
každém ist ní komín 1) provádí i kontrolu jejich stavu (odst. 3); u komín , do nichž jsou
zapojeny spot ebi e na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.
(2) V objektech, které jsou ve vlastnictví ob an , provádí kominický podnik ist ní komín

bez

objednávky; jinak ist ní komín a jejich zkoušení provádí vždy na základ smlouvy 5)
(3) K povinnostem kominického podniku pat í:
a) istit komíny ve stanovených lh tách,
b) zkoušet komíny,
c) istit kou ovody v etn spot ebi paliv s výkonem v tším než 50 kW, kou ové tahy kotl na
paliva pevná, kapalná, a plynná,
d) vybírat saze z komínových sb ra do p ipravených nádob z neho lavého materiálu, ur ených k
ukládání sazí,
e) upozor ovat uživatele spot ebi paliv na p í iny nehospodárnosti spalovacích proces ,
f) oznámit místnímu národnímu výboru závady komín a spot ebi paliv, které zjistil p i ist ní a
zkoušení komín v p ípadech, kdy se nedohodne se správcem objektu na lh t k jejich odstran ní [§
3 odst. 1 písm. c)].
(4) Kominický podnik p i ist ní komín je povinen kontrolovat, zda
a) stavebním provedením komín a umíst ním d ev ných sou ástí stavby není ohrožena požární
bezpe nost objektu, zvlášt p i prostupech komín p dními prostory a st echou,
b) je zajišt n bezvadný pr chod pro vymetací nástroje a zda závady zjišt né p i p edchozím ist ní
byly odstran ny,
c) je pracovník m kominického podniku zajišt n bezpe ný p ístup ke komín m.
(5) O výsledku zkoušení komín a p ipojených spot ebi vydává kominický podnik správci
objekt , pop ípad uživateli spot ebi e paliv potvrzení; potvrzení vydává rovn ž o zjišt né závad .
(6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav 6) komínového zdiva, je povinen upozornit správce
objektu a p íslušný stavební ú ad na tento stav s návrhem na opat ení.
(7) Jsou-li v objektu spot ebi e paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne kominický podnik dny ist ní
komín se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu.
(8) Organizace m že s kominickým podnikem uzav ít písemnou dohodu, že její pracovníci
pop ípad lenové k tomu ú elu odborn kominickým podnikem zaškolení budou provád t sami
ist ní a v jakém rozsahu; v takovém p ípad je organizace povinna plnit povinnosti kominického
podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik
kontroluje nejmén jednou za rok provedení t chto prací.

(9) P ed dokon ením stavby (zm ny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka,
pop ípad stavebního ú adu nebo jiného orgánu státní správy zjistit p i zkoušení komín , zda
komíny v objektu jsou správn provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpe nosti,
života, zdraví a pop ípad , zda spot ebi e paliv jsou správn p ipojeny ke komín m4) O výsledku
zjišt ní vydá kominický podnik potvrzení.
------------------------------------------------------------------

1) SN 73 4205.
4) SN 73 4219.
5) § 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 ob anského zákoníku. § 356 a 357 hospodá ského zákoníku.
6) § 94 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon).

§5
Vypalování komín
Vypalovat lze pouze zd né komíny. Vypalování komín provád jí nejmén dva pracovníci
kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto innost alespo 3 pracovní dny p edem
místnímu národnímu výboru, který podle pot eby u iní vhodná opat ení.7)
------------------------------------------------------------------

7) § 3 odst. 1 zákona . 18/1958 Sb.

§6
Lh ty pro išt ní komín
(1) ist ní komín , pop ípad kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejmén :
a) jsou-li do komín zapojeny spot ebi e na paliva tuhá a kapalná 1 do výkonu 50 kW šestkrát, 2 s
výkonem nad 50 kW ty ikrát;
b) jsou do komín zapojeny spot ebi e na paliva plynná 1 do výkonu 50 kW, pokud jsou opat eny
komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kW, pokud nejsou opat eny komínovou vložkou,
šestkrát, 3 s výkonem nad 50 kW ty ikrát;
c) jsou-li do komín
zapojeny spot ebi e paliv do výkonu 50 kW v rekrea ních domcích a
chatách3) pokud nejsou užívány celoro n , nejmén jednou.
(2) Saze nahromad né ve sb rací ásti komínových pr duch se musí vybírat z komín od
spot ebi paliv s výkonem nad 50 kW p i každém jejich ist ní, saze z ostatních komín nejmén
jedenkrát za rok.
(3) Vyžaduje-li to požární bezpe nost, ochrana zdraví nebo životního prost edí anebo hospodárnost
ve spot eb paliv, je povinen kominický podnik po dohod s místním národním výborem provád t
ist ní komín ast ji.
(4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozd ji p i prvním ist ní komín po
dni nabytí ú innosti této vyhlášky, v jakých lh tách bude v objektu provád no ist ní (odstavec 1).
(5) Na základ požadavk místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v
m síci, kdy bude provád t ist ní komín v obci, pop ípad jednotlivých jejich ástech. Místní
národní výbor o tom vyrozumí ob any, pop ípad organizace zp sobem v míst obvyklým.
------------------------------------------------------------------

3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investi ní rozvoj .
83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Záv re ná ustanovení
§7
Zrušuje se vyhláška ministra vnitra . 159/1954 Ú.l., o ist ní komín
159/1957 Ú.l.
§8
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. ledna 1982.
Ministr: Ing. Jung v.r.

ve zn ní vyhlášky .

