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V Praze 2. dubna 2019

Váš dopis ze dne 24. března 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

KVámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") dne 24. března 2019, evidované

pod ve věci dotazů:

a) Jaký byl pro rok 2018 rozpočet veřejných finančních prostředků všech hygienických

stanic v České republice na objednávání měření hlučnosti u zdravotních ústavůpři

vyřizování stížností na porušování povinností dle ustanovení § 30 odst. 1zákona 6.

258/2000 Sb.

b) Jaký je pro rok 2019 rozpočet veřejných finančních prostředků všech hygienických

stanic v České republice na objednávání měření hlučnosti u zdravotních ústavůpři

vyřizování stížností na porušování povinností dle ustanovení § 30 odst. 1zákona č.

258/2000 Sb.

c) Vydalo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s vynakládáním finančních

prostředků hygienických stanic v České republice na objednávání měření hlučnosti u

zdravotních ústavů při vyřizování stížností na porušování povinností dle ustanovení §

30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nějaký metodický pokyn (či pokyny) pro hygienické

stanice? Pokud ano, žádám Vás o poskytnutí mé osobě znění takového metodického

pokynu (pokynů), který byl platný a účinný v roce 2018 a dále též pokynu, který je

nyní platný a účinný v roce 2019.
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Vám sděluji následující:

Ad dotaz a)

Rozpočet veřejných finančních prostředků všech hygienických stanic v České republice

na výkon státního zdravotního dozoru, případně i na další činnosti v souladu s §82 odst. 2

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

tj. na výkon státního zdravotního dozoru v rozsahu kompetencí krajských hygienických

stanic, byl v roce 2018 ve výši 74,5 mil. Kč.

Krajským hygienickým stanicím, jakožto orgánům ochrany veřejného zdraví, je svěřen

výkon státního zdravotního dozoru v oblasti epidemiologie, hygieny obecné a komunální,

hygieny práce a pracovního lékařství, hygieny výživy, předmětů běžného užívání

a hygieny dětí a mladistvých s tím, že ministerstvo sleduje pouze čerpání finančních

prostředků dle uvedených hygienických oborů a není nám známo, kolik bylo u zdravotních

ústavů objednáno „měření hlučnosti v rámci vyřizování stížností na porušování povinností

dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.".

Obor hygiena obecná a komunální, v jehož kompetencích je mj. i ochrana před hlukem

podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., se podílel na čerpání rozpočtu pro rok 2018

cca 42 %.

Ad dotaz b)

Přidělený rozpočet pro rok 2019 je totožný s rokem 2018, tj. 74,5 mil. Kč. Jak bylo již

uvedeno výše, jedná se o částku na veškerý výkon státního zdravotního dozoru. V případě

oboru hygiena obecná a komunální tak zahrnuje i laboratorní kontrolu pitné vody,

koupališť a koupacích oblastí, prováděné krajskými hygienickými stanicemi na základě

kontrolního plánu pro daný rok.

Ad dotaz c)

Ministerstvo vydalo pouze Metodický návod pro měření a hodnocení hluku

v mimopracovním prostředí. Při řešení podnětů ve věci výskytu možného nadlimitního

hluku krajské hygienické stanice postupují podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších

předpisů. Pro objednávání požadavků krajských hygienických stanic vůči zdravotním

ústavům Ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn nevydalo.

Odběratelsko-dodavatelské vztahy mezi zdravotními ústavy a krajskými hygienickými

stanicemi jsou řešeny dvoustrannými rámcovými smlouvami, uzavřenými mezi oběma

subjekty.
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