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
16. července 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl dotazy k
hluku pronikajícímu do obytné místnosti z jiných částí domu, uvádíme následující:
a) Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)
se chráněným venkovním prostorem ve smyslu ochrany před hlukem rozumí
nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči
a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před
částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do
chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní
a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti
ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely
a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro
účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního
nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu,
nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Za obytnou místnost se dle § 3 písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, považuje část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto
vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2.
Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé
větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna
obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými
stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než
1,2 m. Zároveň je nezbytné, aby byl předmětný objekt veden v evidenci katastru
nemovitostí jako „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“. Jiné formy
evidence, např. zahrada, orná půda nebo zemědělský půdní fond, dle katastru
nemovitostí nesplňují podmínky pro uznání prostoru významného z hlediska pronikání
hluku z vnějšího okolí, a tudíž se k němu nevztahují hygienické limity hluku.
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b) Hygienické limity hluku (dále i „HL hluku“) v mimopracovním prostředí jsou imisní
limity hluku, které představují mez přijatelného rizika na zdraví obyvatel. Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů (dále i „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), upravuje hygienické limity
hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné
vnitřní prostory staveb. HL hluku jsou stanoveny vzhledem k jednotlivým zdrojům hluku
např. pro stacionární zdroje hluku (tepelná čerpadla u rodinných domů nebo průmyslový
závod), pro silniční nebo železniční dopravu a další.
c) Při obtěžování nadměrným hlukem mohou občané podat oficiální podnět na místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, resp. krajskou hygienickou stanici. Krajská
hygienická stanice v tomto případě provede ohledání dané situace a identifikuje možné
zdroje hluku podléhající povinnosti plnění hygienických limitů hluku, poté má povinnost
zajistit měření hluku v dané lokalitě (daném objektu) a prokázat nepřekračování
příslušných HL hluku. Za účelem měření hluku v životním prostředí lze kontaktovat
laboratoře, které jsou dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., držitelem osvědčení o akreditaci
nebo držitelem autorizace.
Hlukem se dle § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozumí zvuk, který může být
škodlivý pro zdraví. Za hluk se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické
osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete,
zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického
výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk
působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk
působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví
nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním
bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce.
Z charakteru Vašeho dotazu se předpokládá, že předmětem zájmu je obytná místnost
rodinného či bytového domu, která podle výše uvedeného bodu a) splňuje podmínky pro
uznání chráněného prostoru z hlediska hodnocení hlukové zátěže.
Z bodu b) dále vyplývá, že nelze, dle Vašeho názoru, obecně vymezit HL hluku hodnotou
40 dB v denní době a 30 dB v noční době pro obytnou místnost. Pro posouzení možného
překračování HL hluku v chráněném prostoru je nutné identifikovat přesný zdroj hluku
a následně zvolit pro hodnocení příslušný HL hluku upravený dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., příp. i včetně přiznání korekce vzhledem k charakteru zdroje hluku
(např. tónová složka u tepelného čerpadla) nebo charakteru chráněného prostoru (např.
nemocniční pokoje v noční době).
Z Vašeho dotazu nelze s jistotou určit možný zdroj hluku pronikající do obytné místnosti.
Pokud se ovšem jedná o tzv. „sousedský hluk“ např. hluk způsobený hlasovým projevem
fyzické osoby, hlasovým projevem zvířete nebo hluk vznikající při běžném užívání bytu
(s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění), řešení této problematiky nespadá do
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kompetence krajské hygienické stanice. V tomto případě je v kompetencí zejména obcí
vydávání vyhlášek dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterými
mohou být regulovány některé činnosti včetně hlučných (např. používání hlučných
zařízení v době o víkendu nebo doba trvání veřejných hudebních produkcí ve venkovním
prostoru). Při podezření na narušení veřejného pořádku se mohou občané obrátit na
příslušný útvar Policie České republiky.
Co se týče hluku ze stavební činnosti, jakékoli stavební práce mohou být prováděny po
celých 24 hodin každodenně, a to za předpokladu dodržení HL hluku. Omezení doby
provádění stavebních prací a kontrola dodržování stanovených hygienických limitů pro
hluk ze stavební činnosti je v pravomoci místně příslušného stavebního úřadu.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky

3

