
Reakce představitelů SKČR na otevřený dopis 

k připravované vyhlášce zaslaný na MV ČR. 
 

Kopie Otevřeného dopisu nebyla z naší strany SKČR zaslána, nicméně byli 
s ní prostřednictvím mailu obecně seznámeni všichni nám dostupní 

kominíci – tedy i členové vedení SKČR. 

 

Za SKČR reagoval mailem – 29.ledna 2016 – kolega Rákosník – cechmistr 

Stč kraje: 
 

Dobrý den  
 

vážený pane kolego, můžete mi objasnit co Váš kolektiv a Vás jako 
kominíka a revizního technika spalinový cest vedlo k okomentování 

vyhlášky. S kterými odborníky z oboru kominictví a revizními 
techniky jste toto konzultovali??  

   

Jiří Rákosník 

 

Odpověď Messy s.r.o. o týden později mailem: 

 
Dobrý den pane Rákosníku 

   
Dovolil bych si ještě reagovat na Váš mail, protože situace se 

poněkud změnila.  
   

Na základě ohlasů během uplynulého týdne jsme se rozhodli 
v kauze připomínkování Vyhlášky 34/2016 Sb. pokračovat.  

   
Přestože kritická reakce za strany SKČR se nám zdá přehnaná a 

současně abychom předešli jejímu pokračování, navrhujeme SKČR 
(Vaším prostřednictvím) technickou diskusi, která by nám umožnila 

rozklíčovat výklad jednotlivých pojmů i směřování celého systému 

revizí, kontrol a čištění spalinových cest. Pokud bude zájem ze 
strany SKČR, můžeme se sejít u nás ve firmě, v sídle SKČR na 

Jarově, případně jsme schopni zajet do Přibyslavi a prohovořit 
problém i v plénu.  

   
Očekáváme případné vyjádření SKČR do středy 10.února. Nechceme 

na SKČR vytvářet žádný nátlak a chápeme, že jde o naši soukromou 
iniciativu, která SKČR nemusí zajímat a nemusí mít zájem jí řešit. 

Potom ovšem očekáváme, že nebudeme kritizováni ani jinak 
napadáni za to, že se obrátíme na jiné subjekty.  

   
Věřím, že náš vstřícný krok uvítáte a sejdeme se k věcné a 

profesionální diskusi.  
 



Ing.Waltr Sodomka  

MESSY s.r.o. - dodavatel komínů  

 

Za SKČR odpověděl mailem – kolega Schön – prezident SKČR 
 

Vážený pane Sodomko.  
 

Dovoluji si Vám tímto odpovědět na Váš email, ve kterém v rámci 
„vstřícného“ kroku ultimativně požadujete reakci SKČR (myslel jste 

tím reakci všech členů?) nejpozději do 10. 2. 2016. Vzhledem 
k tomuto požadavku, kdy žádáte od SKČR odpověď do dvou dnů od 

doručení podnětu, Vám odpovídám jako jeden z jejích představitelů, 
aniž bych tuto odpověď konzultoval např. na jednání Rady SKČR.   

 
Pro upřesnění - SKČR nijak na Vaši zmíněnou iniciativu 

nereagovalo.   
Osobně jsem se v minulém měsíci seznámil s Vaším otevřeným 

dopisem, který jste jako kolektiv firmy Messy adresoval Ministru 

vnitra v souvislosti s vydáním vyhlášky o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty.  

Zároveň jsem se podrobně seznámil s Vašimi konkrétními 
připomínkami a podněty, které jsou obsahem Vašeho dopisu.  

Z mého pohledu (kominíka prakticky vykonávajícího řemeslo od 
roku 1985 a osoby, která se v problematice tvorby právních 

předpisů a technických norem v této oblasti pohybuje cca 20. let) 
se jedná o připomínky, které se zakládají především na nepochopení 

problematiky z odborného hlediska, dále pak na neznalosti pravidel 
tvorby právních předpisů, statutu technických a jiných 

podzákonných norem a jejich uvádění v právních předpisech apod.  
 

Ke vzniku vyhlášky:  
Vyhláška vznikla na příslušném odboru GŘ HZS ČR. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o právní předpis úzce odborně zaměřený, bylo 

SKČR, jako autorizované společenstvo v rámci HKČR, autory návrhu 
předpisu osloveno s žádostí o součinnost. Vyhláška byla dotčeným 

připomínkovým místům předložena ihned po jejím schválení 
v příslušném odboru MVČR a to ve zkráceném připomínkovém řízení 

(od 1. 1. 2016 bylo zrušeno NV 91/2010 Sb., tedy k tomu byl „velice 
pádný důvod“- bohužel i tak máme právní vakuum 29 dnů).  

Za Hospodářskou komoru ČR (jedno z povinných připomínkových 
míst) jsem byl vzhledem ke své profesi a jako člen představenstva 

a místopředseda sekce kvality, pověřen zpracováním připomínek 
HKČR k předmětné vyhlášce.  

V rámci připomínkového řízení v HKČR připomínky uplatnili:  
Ing. Šimáček – vypořádáno, vysvětleno. Autorizované profesní 

společenstvo (Cech kamnářů, kterého je Ing. Šimáček členem) 
s vypořádáním souhlasilo.  



SKČR – vypořádáno. Většina připomínek byla akceptována a 

navržena k uplatnění.  
CTI+ČPS – shodné připomínky zpracované podle vlastností 

dokumentu a shodného znění jednou osobou. Připomínky byly 

vypořádány, byl nalezen konsenzus a shoda s předkladatelem 
připomínek – autorizovaným profesním společenstvem 

(připomínkového řízení se zúčastnil zástupce Českého 
plynárenského svazu, RWE, GAS).  

 
Ve dnech, kdy bylo znění vyhlášky odsouhlaseno v příslušné komisi 

legislativní rady vlády, jsem jako představitel HKČR pro tuto oblast 
byl seznámen se skutečným zněním (nikoliv upravenou verzí, 

kterou máte na Vašich webových stránkách) Vašeho otevřeného 
dopisu panu ministrovi. Z Vašeho dopisu si dovolím citovat:  

Tato naše iniciativa vyvolala značnou podporu z řad držitelů 
živnostenského oprávnění pro výkon kominické činnosti a z řad 

revizních techniků spalinových cest.  
Opakovaně narážíme na sdělení, že ačkoliv nebylo znění vyhlášky 

podrobeno odborné diskusi, bylo ve zkráceném řízení schváleno a v 

současné době již ho nelze změnit. Domníváme se, a to ve shodě s 
kolegy, že návrh obsahuje mimo problémů „kosmetických“ i 

podstatně vážnější „nejasnosti“, které mohou následně, po 
očekávané medializaci a rozboru odbornou veřejností, způsobit 

negativní vnímání tohoto předpisu veřejností.  
 

Vážený pane Sodomko.  
 

Obdobná silná prohlášení jsem na vašich stránkách, kde je dopis 
zveřejněn, nenašel. Osobně jsem od Vás ani jako představitel SKČR 

a ani jako člen představenstva HKČR žádné podněty a ani 
připomínky k návrhu vyhlášky v průběhu, kdy probíhalo 

meziresortní připomínkové řízení, neobdržel. Vaše rozhodnutí, 
obrátit se přímo na pana ministra a ne na SKČR a to ještě dávno po 

všech termínech, bylo zcela dobrovolné, a jak sám píšete, SKČR to 

ani nemusí zajímat.   Já jen dodávám, že SKČR to ani nemůže 
zajímat, protože jste se na něj se svými podněty neobrátil vůbec 

(ani včas ani po termínu). Připomínky i dopis panu ministrovi jste 
„podepsal“ jako kolektiv firmy MESSY. S touto firmou má SKČR úzký 

vztah vyjádřený tzv. partnerskou smlouvou.  Jsem přesvědčen, že 
forma, jakou jste při formulaci dopisu panu ministrovi zvolil a Vámi 

zvolený postup popsaný výše, se neslučují se vztahy, které by měly 
být mezi dobrými partnery.  

 
Můžeme mít rozdílné názory na jednotlivé technické a právní 

podmínky provádění kominických prací – to je běžné. Již v minulosti 
jsme si oba ověřili, že my dva se prostě neshodneme.  

Tentokrát se stalo i něco jiného. Nejde pouze o technickou 
polemiku. Mám zásadní výhrady k formě, kterou jste zvolil pro 



prezentaci svých názorů. Váš postup je pro mne společensky a 

eticky z pohledu statutárního zástupce partnera firmy MESSY, jímž 
jste jednatelem, zcela nepřijatelný.  

 

Proto Vám tímto oznamuji, že jsem včera (po přečtení Vašeho 
"vstřícného emailu“) podepsal výpověď partnerské smlouvy 

uzavřené mezi SKČR a firmou MESSY a to v souladu s příslušným 
ustanovením - k 31. 10. 2016.  

   
K Vašim konkrétním připomínkám.  

Požádám členy technické, legislativní a znalecké komise o jejich 
vyjádření. Jestli Vám je pošlou každý samostatně, nebo se 

dohodnou na společném znění, nebo nebudou reagovat vůbec, 
nevím – nutit je do ničeho nebudu.  

Prosím, nevnímejte tuto moji odpověď jako podnět k „nekončícím“ 
diskuzím. Je myšlen úplně stejně jako Váš email – tedy jako vstřícný 

krok. Skutečné znění Vašeho dopisu panu ministrovi jsem nikde 
nerozšiřoval, protože vztah mezi firmou Messy a SKČR považuji za 

řešitelný v mé kompetenci, čehož jsem i využil (viz výše).  

 
Ing. Jaroslav Schön 

 

Odpověď Messy s.r.o. následující den mailem: 
 

Dobrý den,  
  
děkujeme za rychlou reakci.  

  
Po projednání na firemní úrovni mohu sdělit následující:  

  
Akceptujeme výpověď smlouvy o reklamě a propagaci 

k 31.10.2016.  
Je s podivem, že nám vytýkáte nepochopení problematiky 

z odborného hlediska a současně se absolutně bráníte jakékoliv 

odborné diskusi.  
Aktualizaci zákona 133/1985 Sb. jsme přivítali a považujeme ji za 

velké politické vítězství SKČR. Ani časová tíseň ovšem z našeho 
pohledu neomlouvá nedostatečnou úroveň následující vyhlášky.  

Zajímavý je i fakt, že ačkoliv SKČR, ani Vás osobně, naše iniciativa 
nezajímá, obratem nás v přímé návaznosti trestáte zrušením 

partnerství.  
  

Nicméně, finálně akceptujeme závěr, že nemáte o věcnou a 
odbornou diskusi zájem a místo toho volíte cestu urážek, 

nedemokratičnosti a trestu za činnost, kterou by demokratické 
profesní sdružení mělo dle svých vlastních stanov podporovat.  

  



Vzhledem k Vašemu postoji nevidíme důvod konzultovat s Vámi ani 

se SKČR náš další postup v dané věci.  
  

Vážený pane Schöne,  

  
Váš dopis byl z části osobní, dovolím si tedy v závěru reagovat 

rovněž osobně jako člen sdružení, jehož jste vedoucím 
představitelem.  

Vážím si Vás jako schopného politického pracovníka, nikdy jsem 
nekomentoval ani nesnižoval Vaši profesní úroveň. Osobně 

nechápu, proč máte stálý důvod komentovat mojí profesní i osobní 
úroveň, a to zcela nad rámec běžné profesionální reakce. Myslím si, 

že by bylo na místě trochu více úrovně a měl byste se nad podobné 
poznámky povznést, případně mi je sdělit přímo do očí. Ať chceme, 

či nikoliv, minimálně v rámci SKČR se budeme nadále potkávat a 
bylo by tedy dobré uchovat si profesionální vztahy bez osobní zášti.  

Například kolega Rákosník s mými názory rovněž nesouhlasí, ovšem 
svůj nesouhlas mi kultivovaně sdělil a v rámci telefonického 

rozhovoru mi nabídl prohovoření problematiky v rámci Valné 

hromady. Toto řešení přijímám a na Valnou hromadu Středočeského 
kraje i republikovou si připravím příslušný příspěvek do diskuse. 

Tento přístup se mi jeví mnohem profesionálnější.  
  

Ing.Waltr Sodomka  
MESSY s.r.o. - dodavatel komínů  

 

Odpověď Ing.Schöna následující den mailem: 
 

Dobrý den pane Sodomko. 
 

Díky Vám i všem na firemní úrovni za potvrzení výpovědi partnerské 
smlouvy. 

V žádném případě to však nebyl trest za rozdílný názor, jen jsem 

přesvědčen (důvody jsem Vám popsal) že FORMA, kterou jste zvolil 
při jeho prezentaci, aniž byste předem kontaktoval svého partnera 

- tedy SKČR, nesvědčí z Vaší strany o korektním partnerském 
vztahu.  Toť vše. 

Rovněž děkuji za  informaci, že byl ze strany SKČR vyslyšen Váš 
požadavek na diskuzi o připomínkách  a byla Vám nabídnuta 

možnost vystoupit na VH cechu. Následně se svým příspěvkem 
chcete vystoupit na VH SKČR v dubnu. Z tohoto důvodu ale nechápu 

Vaše rozhodnutí nadále pokračovat v prezentaci svých názorů 
stejnou formou. 

Pokud chcete být objektivní a vše udržet na profesionální úrovni 
dané Vašim členstvím v SKČR, měl byste počkat s takovým 

prohlášením minimálně do doby, než Vám svoje názory napíší 



kolegové z komisí a na reakci a odezvu z následné diskuze, které 

jistě vyvolá Vaše vystoupení na Valných hromadách.  
Vzhledem k tomu, jak vnímáte mou osobu, jsem se z diskuze s Vámi 

pro tuto chvíli vyloučil - pro podjatost :-) 

Kolegy ze znalecké, technické a legislativní komise jsem požádal, 
aby se vyjádřili k vašim jednotlivým připomínkám. Snad moji prosbu 

vyslyší. 
Považuji tímto celou věc za vyřízenou 

 
Ing. Jaroslav Schön 

 

Tímto byla oboustranně ukončena korespondence s tím, že dalším krokem 
bude vyjádření jednotlivých komisí SKČR. 

 


