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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

6. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla následující 

dotazy: 

Žádám Vás tímto, o poskytnutí kopie dokumentu, který byl podkladem pro konstatování 

Ministerstva zdravotnictví ve „Vyřízení stížnosti Ministerstva zdravotnictví stížnosti na 

vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 3. prosince 2021, č.j.: xxx, a to na 

straně 8, v tomto znění: 

„V pořádku, nyní je ujasněno, že termínem nezasmluvněné prostory myslíte prostory 

budovy hasičské stanice. K tomu můžeme uvést, že se jedná o vnitřní prostory hasičské 

stanice, ke kterým nemá veřejnost (ani Vy) přístup. Tyto prostory jsou pro veřejnost 

nepřípustné, jsou označeny příslušnou značkou „Zákaz vstupu“ a mohou do nich 

výhradně vstoupit proškolení zaměstnanci mobilního operátora, kteří používají příslušné 

osobní ochranné pracovní pomůcky.“ 

 

 

Sdělujeme Vám, že konkrétní prostory, o kterých je v předmětném úryvku textu 

projednáváno, jsou prostory základnové stanice, která je umístěna na střeše hasičské 

stanice.  

Podle dokumentu - Výpočtu elektromagnetického podle ze dne 23. 6. 2020 – jsou zde 

umístěny antény parabolické a panelového typu.  

Na straně č. 3 tohoto dokumentu citujeme: 

„K překročení nejvyšších přípustných hodnot může dojít v blízkosti panelových antén. 

Provozovatel zařízení tímto výpočtem prokazuje, že prostor možného překročení 

nejvyšších přípustných hodnot pro fyzické osoby je mimo místa, kde se tyto osoby 

mohou pohybovat. (…) (Na straně č. 2 je uvedeno, že fyzickou osobou se zde myslí 
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jakákoliv osoba, která není zaměstnancem provozovatele. Jedná se o prostory veřejnosti 

nepřístupné.)  

Plocha hranice shody uzavírá prostor, ve kterém se nachází i anténa. Uvnitř tohoto 

prostoru může dojít k překročení nejvyšších přípustných hodnot. (…) Pokud je stanoven 

prostor možného překročení nejvyšších přípustných hodnot pro zaměstnance, tak 

provozovatel učiní náležitá organizační opatření a informuje o tom osoby, jež jako 

zaměstnanci do tohoto prostoru vstupují. (…)“  

V ustanovení § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zařízením, (dále jen „nařízení vlády“), je upravena povinnost označit místa, 

ve kterých mohou být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 

Hy do 1,7.1015 HZ, bezpečnostními značkami zákazem vstupu nepovolaných fyzických 

osob.  Těmito nepovolanými fyzickými osobami je myšlena široká veřejnost. Do těchto 

míst mají oprávněný vstup jen zaměstnanci provozovatele, kteří zde vstupu výhradně s 

použitím osobních ochranných pracovních prostředků v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) 

tohoto nařízení vlády.  

Posíláme Vám požadovaný dokument: Výpočet elektromagnetického pole ze dne 23. 6. 

2020, se kterým jste se sama mohla seznámit, pokud byste využila zákonného práva 

účastníka nahlížet do správního spisu.  

Závěrem k tomuto případu s dovolením uvádíme, že po opakovaném prostudování 

spisové agendy můžeme konstatovat, že místně příslušné Krajské hygienické stanici 

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS“) nelze v tomto případu nic vytknout. 

Žádné pochybení na straně KHS nebylo zjištěno.  

Kolegyně z KHS vykonaly dne 1.4.2019 místní šetření v prostorách předmětné hasičské 

stanice, dále v prostorách rodinného domu žadatelky bylo dne 6. 10. 2017 provedeno 

odborné měření neionizujícího záření, které provedl autorizovaný Zdravotní ústav se 

sídlem v Ostravě (protokol č. 62852/2017, ze dne 3. 11. 2017). Správní úkony a 

vykonaná měření KHS nevedly ke zjištěním, které by dokládala nutnost odstranit 

nainstalované antény (zdroje neionizujícího záření) ze střechy hasičské stanice, ani 

nutnost dalšího šetření, nebo jiného postupu KHS v této věci.  

 

S pozdravem 

 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 
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