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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  

31. května 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla následující 

požadavek na poskytnutí: 

Žádám Vás tímto o poskytnutí kopie dokumentu či jakékoliv jiné formy informace, z níž je 

patrné kdo, kdy a jakým způsobem  pověřil paní náměstkyni pro ochranu a podporu 

veřejného zdraví a hlavní hygieničku MUDr. Pavlu Svrčinovou, Ph.D., aby vyřídila moji 

„Žádost o prošetření postupu náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného 

zdraví a hlavní hygieničky MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. ve věci mojí „Stížnosti na 

postup Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně ve věci umisťování a 

provozování základnové stanice mobilních operátorů“ ze dne 7.6.2021“, ze dne 

22.2.2022. 

uvádíme následující: 

V příloze této písemnosti naleznete kopii referátníku dokumentu - žádosti xxx, 

datované dnem 22. 2. 2022, PID: xxx, se záznamem přidělení k dalšímu opatření - 

vyřízení na sekci paní hlavní hygieničky a konkrétně oddělení ekonomicko-správnímu,   

. 

Pro úplnost dodáváme, že v případě opakujících se stížností žadatelky na neionizující 

záření, které je údajně způsobeno základnovou stanicí mobilního operátora, byly již 

v minulosti ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

vykonány kontroly stavu základnové stanice mobilního operátora. Dále bylo provedeno 

měření hodnot neionizujícího záření přímo v prostorách rodinného domu žadatelky, 

přičemž naměřené hodnoty nepřekračovaly stanovené hygienické limity, a dokonce se 

ani nepřibližovaly limitním hodnotám, které jsou stanoveny právními předpisy. Přesto 

bylo ze strany ministerstva přikročeno k tomu, že Krajské hygienické stanici Zlínského 

kraje se sídlem ve Zlíně bylo uloženo, aby na základě podání žadatelky vykonala 

prověření aktuálního stavu antén a základnové stanice mobilního operátora, a to vše 

s cílem zajistit maximálně možnou ochranu veřejného zdraví.  

Dále upozorňujeme na skutečnost, že vyřizování stížnosti podle § 175 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zásadně toliko 

dvojinstanční. První instanci představuje postup podle § 175 odst. 4, kdy se stížností 
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zabývá ten správní orgán (v daném případě Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

se sídlem ve Zlíně), který vede správní řízení. Druhou instanci pak představuje postup 

podle ustanovení § 175 odst. 7 správního řádu, kdy bezprostředně nadřízený správní 

orgán, tedy Ministerstvo zdravotnictví, na požádání stěžovatelky přešetří způsob vyřízení 

stížnosti podřízeným správním orgánem.  

 

 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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