
Lhůty pro čištění a kontrolu spalinových cest:   
 

 čištění nebo kontrola spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod 
spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí 
spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce, 

 v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje 
jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa, 

 za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 
6 měsíců v kalendářním roce, 

 u jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva 
se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro 
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva, 

 při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v 
přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami 
prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců, 

 pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v 
případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných 
lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva, 

 spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě 
pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za 
dva měsíce, 

 ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola 
nejméně jedenkrát za dva roky, 

 u nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, 
byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, 
při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí, 

 hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových 
domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění 
těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech 
pro jeden tepelný spotřebič, 

 v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro 
osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných 
přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání; v hromadných garážích se 
pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, 
které jsou součástí vozidel, 

 nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, 
nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím 
vlivům chráněných místech; tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní 



okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, 
ve společných prostorách bytových domů36) a ubytovacích zařízení, 

 spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se 
čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky. 

 


