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Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 25. 7. 2021 jste podal žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 106/1999“), evidovanou ministerstvem zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) 
pod č. j.:, kterou jste požádalo následující informace:
1. Jaká opatření provedl ministr zdravotnictví po zjištění, že autodráha autodromu 
v Mostě je provozována v rozporu se zněním zákona č.258/2000?
2. V jaké finanční výši a kdy hodlá KHS tuto společnost Autodrom Most a.s. sankcionovat, pokud již 2. 3. 2021 sdělila KHS v Ústí nad Labem, že intenzivně pracuje na zahájení dalších správních řízení se společností. 

K prvnímu dotazu Vám bylo dopisem č. j ze dne 17. 8. 2021 následující: „První stížnost na hluk z provozu Autodromu Most (dále jen „AM“) byla Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) postoupena Magistrátem města Mostu dne 29. 5. 2013. Měření hluku bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (dále „ZÚÚL“) dne 26. 7. 2013. Zjištěna hodnota LAeq,8h= 41,9dB v denní době byla nižší než stanovený hygienický limit hluku a nebylo tak prokázáno porušení zákona. Od roku 2015 je vlastníkem spol.,. Po změně majitele se radikálně změnil provoz v areálu AM, začalo se postupně jezdit denně, od 9 do 20 hod., včetně víkendů. V této době se začaly množit podněty na hluk, nejprve telefonicky, pak písemně či elektronickou poštou. V roce 2015 KHS obdržela 5 podnětů na možné překročení hygienických limitů na hluk. Měření hluku bylo provedeno ZÚÚL dne 20. 6. 2015 na 2 místech měření, byla zjištěna hodnota LAeq,8h= 67,0dB a 56,9 dB v denní době, přičemž hygienický limit pro stacionární zdroj hluku je LAeq,8h= 50 dB, jednalo se tedy o významné překročení limitů. KHS uložila ve správním řízení AM pokutu vy výši 50 000 Kč, která byla uhrazena.
V červnu a červenci r. 2016 byly na KHS doručeny další 4 podněty na možné překročení hygienických limitů hluku. Na základě těchto podnětů byla provedena ZÚUL další měření hluku, a to dne 11. 7. 2016. Měření proběhlo na stejných měřících místech jako v r. 2015. Byly zjištěny hodnoty LAeq,8h= 60,7dB a58,0 dB v denní době, jednalo se tedy opět o významné překročení limitů. KHS uložila ve správním řízení pokutu ve výši 250 000 Kč. Příkaz byl vydán dne 31. 5. 2017, vlastník AM využil zákonné možnosti právního řádu ČR k odvolání proti tomuto příkazu. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) přípisem ze dne 17. 2. 2021 rozhodlo o zastavení řízení o tomto správním deliktu, neboť doba 3 let již prekludovala.

V další stati předmětného dopisu bylo pojednáno o právní úpravě pozastavení provozu podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že KHS může pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, jeli to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady, přičemž bylo podrobně rozebráno, jaké okolnosti je nutno pro možnost volby takového postupu prokázat. 

Pokud jde o Váš druhý dotaz (v jaké finanční výši a kdy hodlá KHS tuto shora uvedenou společnost sankcionovat), byla žádost v tomto rozsahu odložena s odkazem 
na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, přičemž tomuto závěru předcházelo konstatování, že se jedná o výslovný dotaz na případný postup příslušné KHS, nikoli ministerstva zdravotnictví. 

Dne 20. 8. 2021 bylo ministerstvu doručeno Vaše další podání, označené jako „Žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, jímž jste Vaše dotazy formulované v žádosti ze dne 25. 7. 2021 dále rozvedl a vysvětlil jejich smysl a zopakoval jste svůj dotaz, jaké kroky ministr zdravotnictví v dané věci učinil, či hodlá učinit. Jiné dotazy nad rámec těch uvedených v žádosti ze dne 25. 7. 2021, na které ministerstvo reagovalo dopisem č. j.: ze dne 17. 8. 2021, však ve Vašem podání nezazněly. 

Dne 29. 9. 2021 obdrželo ministerstvo Vaše další podání označené jako „žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, jímž jste požádal o další reakci na Vaši žádost ze dne 25. 7. 2021. 

Podle ustanovení § 37 odst. 1 věta druhá správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. může stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") podat mj. žadatel, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti. 

Jakkoli je Vaše podání ze dne 29. 9. 2021 označeno jako „žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, je třeba jej s ohledem na citované ustanovení § 37 odst. 1 věta druhá správního řádu kvalifikovat jako stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999, jelikož vyjadřujete svojí nespokojenost s odpovědí ministerstva ze dne 17. 8. 2021 a z textu podání plyne, že jste přesvědčen, že Vám po uplynutí zákonné lhůty nebyla požadovaná informace plně poskytnuta. 

Pokud jde o předchozí postup ministerstva, jímž toto reagovalo na Váš dotaz, jaká opatření ministr zdravotnictví v dané věci provedl či provede, lze konstatovat, že toto neodpovědělo na položenou otázku zcela explicitně, byť ke svému doposavad poslednímu jednání ve věci přiléhavě uvedlo, že „přípisem ze dne 17. 2. 2021 rozhodlo 
o zastavení řízení o tomto správním deliktu, neboť doba 3 let již prekludovala.“ 

Lze se nicméně ztotožnit se žadatelem, že explicitní odpověď týkající se případných dalších učiněných či plánovaných opatření ze strany ministerstva, resp. ministra zdravotnictví v dopisu ministerstva č. j.: ze dne 17. 8. 2021, absentuje. 

S ohledem na to se ministerstvo na základě stížnosti ze dne 29. 9. 2021 obrátilo na svoje ve věci příslušné útvary, konkrétně pak odbor ochrany veřejného zdraví za účelem případného doplnění poskytnutých informací. 

Lze tudíž konstatovat následující: 

Předmětná společnost AM využívá všech zákonných možností, zejm. podává odvolání proti rozhodnutím o pokutách. Na tyto musí být ze strany státní správy reagováno, byť mohou působit jako obstrukční. Z těchto důvodů se správní řízení neúměrně prodlužují. 
 
Co se týče činnosti v předmětné věci, zde je na místě zrekapitulovat, že KHS dne 31. 5. 2017 příkazem udělila AM pokutu ve výši 250 000 Kč, za správní delikt, tj. překračování hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. AM proti tomuto příkazu dne 6. 6. 2017 podal odpor, KHS následně oznámila, že podáním odporu se napadený příkaz ruší a v řízení o uložení pokuty se pokračuje, resp. dne 24. 7. 2017 AM shledala vinným ze spáchání přestupku. Proti tomuto rozhodnutí KHS podal AM odvolání, které ministerstvo zrušilo a věc vrátilo KHS k novému projednání.

KHS po dalším provedeném dokazování následně vydala rozhodnutí ze dne 11. 6. 2018, kterým AM shledala vinným. AM opět využil možnosti se odvolat, přičemž ministerstvo dne 9. 10. 2018 rozhodnutí KHS zrušilo a věc vrátilo KHS k novému projednání, přičemž podrobně uvedlo, jak má KHS v tomto řízení postupovat. KHS po dalším provedeném dokazování následně vydala rozhodnutí ze dne 6. 5. 2020, kterým AM shledala vinným z přestupku, tj. překračování hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., a uložila mu pokutu ve výší 250 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se AM dne 26. 5. 2020 opět odvolal. Ministerstvo rozhodnutím ze dne 17. 2. 2021 rozhodlo 
o zastavení řízení o správním deliktu, neboť tento byl po třech letech promlčen (prekludován).
 
Na základě shora uvedeného nelze uzavřít, že by byly KHS či ministerstvo v předmětné věci nečinné; stejně tak lze dovodit, že AM využívá všech zákonných možností k podávání odporů proti pokutám, ale také opakujících se stížností na KHS, které jsou adresovány ministerstvu, obdobně jako podávání námitek podjatosti zaměstnanců KHS. 

Ve vztahu k předmětu žádosti je pak zásadní, že ministerstvo je vůči KHS ze zákona odvolacím orgánem, nemůže tedy do řízení vedeného KHS v předmětné věci vstupovat, provádět místní šetření, ukládat pokuty apod.; takovýchto kompetencí podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požívá KHS; Ministerstvo tedy není oprávněno řízení atrahovat, neboť k tomu není zákonem zmocněno.

V tomto směru lze odkázat na ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, potažmo na ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR obdobného znění. Tímto zákonem je pak v daném případě zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozadích předpisů. 

Jinými slovy tak lze k Vašemu dotazu uvést, že ministerstvo, resp. ministr zdravotnictví v dané věci další právní kroky činit nemůže, neboť k takovému postupu v daném případě zcela absentuje zmocnění plynoucí z platných a účinných právních předpisů. 

Požadovaná informace tak byla poskytnuta v rámci tzv. autoremedury upravené ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a stížnost ze dne 29. 9. 2021 tak byla tímto vyřízena. 


S pozdravem





Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky



