
Upozornění na kominické práce 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor Obecní živnostenský úřad, upozorňuje občany ve 

správním obvodu (Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, 

Hutisko-Solanec, Vidče, Valašská Bystřice, Vigantice a Zubří), aby při výběru poskytování 

služeb v oblasti kominictví raději vždy žádali poskytovatele služby o předložení platného 

živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Kominictví“, jehož platnost je vhodné si 

ověřit na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese 

http://www.rzp.cz/. 

 

Platné živnostenské oprávnění lze prokázat: 

- výpisem ze živnostenského rejstříku, nebo 

- dříve vydávaným živnostenským listem. 

U poskytovaných služeb je třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování služeb spočívající v: 

- čištění, kontrole a zkoušení spalinových cest – provádí držitel živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech, podle zákona o požární 

ochraně. Následně vydává zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. 

- revizi spalinové cesty – provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik 

spalinové cesty, pouze z důvodů uvedených v ust. § 3 vyhl. č. 34/2016 Sb. (tj. před 

uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při 

změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do 

nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny 

spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost 

spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, po 

komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při 

důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty). Následně vydává 

zprávu o revizi spalinové cesty. 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

vytvořilo aplikaci pro vyhledání revizních techniků spalinových cest na adrese: 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ a slouží ke kontrole, zda je revizní 

technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty. 

Rovněž je povinností podnikatele při platbě vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží 

a o poskytnutí služby (§ 31 odst. 14 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Kominík nezapsaný ve Společenstvu kominíků může poskytovat své služby, neboť 

Společenstvo kominíků je největší dobrovolnou profesní organizací spolkového  

a cechovního charakteru, sdružující osoby podnikající v oboru kominictví a v oborech 

souvisejících. Společenstvo kominíků ČR je Autorizovaným začleněným živnostenským 

společenstvem v Hospodářské komoře ČR. Je členem Evropské federace kominických 

mistrů, je zpracovatelem Pravidel praxe registrovaných HKČR, komentovaných znění 

technických norem a zpracovatelem řady odborných publikací v oboru.  
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