
Ve Vyškove dne 3.5.2011

Otevrený dopis starostum obcí a clenum obecních zastupitelstev k
provádení kominických prací.

V posledních dnech byly do obcí Jihomoravského kraje vcetne okresu Vyškov odeslány ruzné
letáky a nabídky na provádení cistení a kontroly spa1inových cest od firem, jejichž sídlo je prevážne
mimo okres Vyškov a území Jihomoravského kraje. Dovolím si vás tímto upozornit na podvodné
kominické firmy a firmy poskytující služby bez patricných oprávnení a kvalifikace, které nabízí v
obcích a provádí u obcanu za velmi príznivé ceny. V mnoha prípadech se jedná o držitele
živnostenského oprávnení v oboru kominictví, kdy provozování živnosti ~je vykonáváno
prostrednictvím odpovedného zástupce podle § 11 živnostenského zákona. Tito držitelé
živnostenského oprávnení pto kominické služby jsou na základe benevolence Živnostenského
zákona nevhodne nazváni "odborne zpusobilými osobami", aniž tito podnikatelé mají požadované
potrebné minimální odborné znalosti a praktické zkušenosti (znalost príslušných právních a
technických predpisu obsažených napr. v CSN, EN).

V rámci legislativních zmen (Narízení vlády c. 91/2010 Sb.) bylo provádení kontrol a cistení
spalinových cest od spotrebicu na plynná, kapalná a pevná zprísneno (viz sankce státního požárního
dozoru) a rozšíreno na celé spalinové cesty a ne ien na komín. Tento nový predpis byl nevhodne
medializován, címž vznikl stav nedostatecné informovanosti verejnosti a toho využívají hlavne
nove vzniklí rychlokominíci. Jsou prípady, kdy tito kominíci si najímají pomocníky pro práce
mimo svuj obvod v obcích sousedních okresu a kraju. Nejedná se o vyucené kominíky, ale najaté
pracovníky, bez praxe a potrebných odborných znalostí, a jen s naucenými ftázemi a improvizací.

Z nejruznejších stran prichází stížnosti, upozornení a dotazy od starostu obcí, stavebních úradu,
firem a obcanu na nekteré nájezdní kominíky, ci kominické firmy, které provádí nesprávne kontrolu
a cistení spalinových cest a úctují od pruduchu komínu podstatne méne než 300 Kc s vystavením
nesprávného dokladu nebo neúplné zprávy (viz NV c. 91/2010 Sb.). V mnohých prípadech provádí
pouze kontrolu komínu pro plyn a spalinové cesty nevymetají-necistí s tím, "at vám to vymete
místní kominík". (stížnost je možné poslat na obecní živnostenské úrady, COJ, policii CR, prípadne
na ZSMK se sídlem v Brne viz internetová adresa).

Apeluji na obecní úrady - starosty obcí, aby si dukladne proverili zpusobilost a odbornost
zmínených podnikatelu, aby bylo zabráneno zbytecným problémum a klamání verejnosti. Tito
podnikatelé nemají v oboru kominictví požadované kvalifikacní stupne (alespon c. 1 ac. 2) podle
zákona c. 179/2006 Sb., (zákon o uznávání výsledku dalšího vzdelávání), ve znení pozdejších
predpisu.

V praxi to napríklad znamená, že tito podnikatelé nejsou oprávneni vykonávat revize spalinových
cest v rozsahu § 5 narízení vlády c. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpecnosti pri provozu
komínu, kourovodu a spotrebicu paliv. O této skutecnosti neinformují obce ani zákazníky ve vztahu
k zákonu c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele v platném znení. Kontroly spa1inových cest a
cištení spalinových cest je vykonáváno z 1/20 zákonem požadovaných pracovních úkonu, címž je
dosaženo príznivé ceny pro jejich zákazníky (viz zákon o ochrane spotrebitele). Revize spa1inových
cest bude muset predevším vykonávat 'místní - obvodový revizní technik komínu.
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Kominická finna, která chce ve vaší obci provádet kontroly a cistení spalinových cest musí na
požádání predložit:

- kopii platného živnostenského listu na živnost remeslnou kominictví,

- v prípade ustanovení odpovedného zástupce doložit jeho odbornou zpusobilost a
smlouvu s podnikatelem,

- doložit platné "Osvedcení revizního technika komínu vystavené certifikovanou osobou
IVBP Brno v prípade provádení revizí,

- doložit platné oprávnení MŽP o autorizaci k merení úcinnosti spalování malých
spalovacích zdroju a vypouštených látek a kontrole spalinových cest v prípade provádení
autorizovaného merení),

na vyžádání doložit, ceho se budou kontroly a cistení týkat, a zda jsou v souladu s CSN
734201/2010, NV c. 91/2010 Sb., a zejména s pravidly TPK - K 01-01 a TPK- K 01-03.

- kominická finna musí uvést, kterým míste príslušným orgánum bude hlásit závady, kdo
je bude odstranovat, kdo je bude kontrolovat a revidovat, __
požádat o predložení clenského prukazu Spolecenství kominíku CR, nebo prukazu
Zemského spolecenstva mistru kominických na Morave se sídlem v Brne, a provést
kontrolu stupne kvalifikace, dále pro výkon revizí spalinových cest požadovat prukaz
revizního technika komínu (platnost zpravidla 5 let od jeho vydání ).

Údaj v clenských prukazech kominických spolecenství zarucuje príslušné oprávnení a proškolení
kominické finny ve vztahu k novým zákonum, vyhláškám, NV a CSN EN, materiálum a spotrebicum
paliv.

Z jednání s obecními Živnostenskými úrady, Stavebními úrady a Hasicským záchranným sborem
Jm kraje, územní odbor Vyškov, vyplynul záver, aby kominíci pokud bude možné dodržovali
ustanovení puvodních kominických obvodu stanovených Okresním úradem podle zákona c.133/85
Sb., o požární ochrane s potvrzením Spolecenství mistru kominických v Brne. To zajištuje
odstranení prípadné diskriminace obcanu a firem pri povinném zajištování kominických prací
urcených ve lhutách podle právních predpisu (tzn., že v nekterých obcích bude chodit provádet
kominické práce 5 kominíku a ve vetšine obcí nikdo). Tímto není vyloucena možnost, aby na žádost
obcanu vykonal kominické práce kominík pusobící zejména v okrese Vyškov. Dozorovým
kominickým podnikem je i v techto prípadech dozorový obvodní kominický podnik.

Pri jednání kominických podniku na zajištování plošného provádení kominických služeb v rámci
okresu Vyškov me do správy pripadla vaše obec, jako nástupnické finne a shledám-li vyhotovené
zprávy o cistení/kontrole spalinových cest od firem bez prokázání jejich odborné zpusobilosti, nebo
nekvalitne provedené práce, vzniká riziko, že budou tyto zprávy a revize oznaceny jako neplatné.

Obcané obce si mohou kominické práce objednat u f. Vlastimil Vašina - kominictví.

Clenství a odbornost je možné overit na internetových stránkách www.skcr.cz a www.zsmkcr.cz a u
regionálních cechmistru, popr. predsedu uvedených spolecenstev.
Proškolení výrobcu spotrebicu, materiálu a systému, neopravnuje majitele cistit a kontrolovat
spalinové cesty a vydávat patricné zprávy. Cistení komínu od spotrebicu na pevná paliva s výkonem
do 50 kW mohou obcané vykonávat svépomocí ve lhutách a za podmínek urcených právním
predpisem.
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V dobe mé neprítomnosti pro nemoc nebo casové tísni má možnost v casove omezeném období

urcit okresní cechmistr ZSMK jinou kominickou firmu pro zajištení kominických prací ve vaši
obci.

Jako okresní cechmistr ZSMK pro okres Vyškov byl jmenován p. J. Pohlodek
- tel. 608 888 508.

Zprávu vyhotovil: Vlastimil Vašina - kominictví Ivanovice na Rané Ž/331/1 OSP.
Clen ZSMK - Brno.
Veselá 251/3 lvanovice na Rané

Kontakt: Tel. 723324575 e-mail: vlastik.vasina@seznam.cz
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