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V Praze dne 11. července 2018

Váš dopis ze dne 27. června 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 27. června 2018, evidované pod ve věci řešen/

problematiky světelného znečištění schválené na základě usnesení č. 185 ze strany Vlády

ČR dne 21. 3. 2018, Vám sděluji následující:

1) Zda byly již stanoveny podmínky ochrany veřejného zdraví ve vazbě na světelné

znečištění pro příslušný správní orgán (krajské hygienické stanice) a definovány

pravomoce k vydávání závazného stanoviska, popř. zda je nyní připravována

ze strany Vašeho úřadu novela nějakého zákona obsahující výše uvedené

legislativní změny.

Na úrovni Vlády byly dosud projednávány pouze informační materiály, zpracované

pracovní skupinou pro řešení světelného znečištění při MŽP a dosud nebylo rozhodnuto,

jakým způsobem bude světelné znečištění v rámci ČR systémově řešeno. MZ stanoví

podmínky ochrany veřejného zdraví ve vazbě na světelné znečištění pro příslušný správní

orgán a definuje jeho pravomoci k vydávání závazného stanoviska, např. v rámci řízení

podle stavebního zákona, pouze v případě, bude-li vůbec právním předpisem kompetence

k řešení „světelného znečištění" resortu Ministerstva zdravotnictví uložena.
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2) Jaké konkrétní osvětové akce a kampaně pro informování veřejnosti o škodlivosti

modré složky světla zejména na cirkadiální rytmy jsou v současnosti pořádány

a kdejsou dostupné veřejnosti.

Osvětová akce je ve stadiu příprav a bude realizována ve spolupráci s odborem TIS

Ministerstva zdravotnictví formou tiskových zpráv a informací na webu Ministerstva

zdravotnictví. K tomu je nutno podotknout, že z hlediska ochrany zdraví je nejzávažnějším

faktorem nedodržování tzv. spánkové hygieny, tj. např. vědomé či nevědomé vystavování

se před spánkem zdrojům „modrého světla", jakou jsou např. displeje mobilních telefonů

nebo tabletu, monitory počítačů nebo televizní obrazovky, pokud nejsou vybaveny

speciální funkcí eliminující modrou složku světla. Uvedené je tedy primárně záležitostí

osobní odpovědnosti daného jedince či odpovědností rodičů v případě dětí. Toto nelze

vynutit žádným právním předpisem, proto se Ministerstvo zdravotnictví zavázalo

„jen" k osvětové činnosti.

S pozdravem
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