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V Praze 13. září 2019

Váš dopis ze dne 21. srpna 2019

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 106/1999 Sb.“),

doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) dne 21. srpna 2019,

evidované pod a u které bylo sdělením

ze dne 5. září 2019, evidovaným prodloužena lhůta

k podání informace prodloužena o 10 dní, ve věci mitigačních a adaptačních opatření

v reakci na klimatickou krizi, konkrétně o sdělení:

1) Jak Ministerstvo zdravotnictví mapuje rizika plynoucí z klimatické změny pro lidské

zdraví a jaká opatření jsou v reakci na tato rizika připravena?

2) Jak Ministerstvo zdravotnictví mapuje rizika plynoucí z klimatické změny pro fungování

zdravotnictví (např. v případě stále častějších jevů extrémního počasí) a jaká opatření

jsou v reakci na tato rizika připravena?

3) Jaká opatření má Ministerstvo zdravotnictví připravena ke snížení uhlíkové stopy

českých zdravotnických zařízení?

4) Jaká opatření má Ministerstvo připravena ve věci snižování zátěže plynoucí z velkého

množství odpadu používaného ve zdravotnictví?

Vám sdělujeme, že ministerstvo není správním úřadem, který vytváří koncepce v oblasti

klimatických změn či odpadového hospodářství. Jeho zástupci se toliko zúčastňují práce

v pracovních skupinách Ministerstva životního prostředí zaměřených na ochranu klimatu

a tvorbu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (dále jen „NAP“).

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou samostatnými subjekty a jejich činnost v oblasti

zajištění zdravotní péče a její kvality regulují zdravotní pojišťovny a legislativní předpisy

vydané ministerstvem. V ostatních oblastech, jako u všech samostatných subjektů,
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je možné ukládat povinnosti pouze zákony a jejich prováděcími předpisy. Celá oblast

odpadů a odpadového hospodářství je potom gesčně svěřena Ministerstvu životního

prostředí.

Ministerstvo potenciální rizika pro lidské zdraví plynoucí z klimatické změny (dále jen „ZK“)

nikterak nemapuje, a byť si je potenciální závažnosti celé situace vědomo a nikterak

ji nepodceňuje, konkrétní opatření zatím nepřipravuje. Stejně tak nemapuje ani potenciální

rizika pro fungování zdravotnictví plynoucí z klimatické změny (např. v důsledku

extrémního počasí) a konkrétní opatření v tuto chvíli nepřipravuje.

Připravována nejsou ze strany ministerstva žádná konkrétní opatření ke snížení uhlíkové

stopy českých zdravotnických zařízení. Pokud jde o Váš dotaz, jaká opatření má

ministerstvo připraveno ve věci snižování zátěže plynoucí z velkého množství odpadu

používaného ve zdravotnictví, je nutno konstatovat, že problematika odpadů je upravena

právními předpisy v gesci Ministerstva životního prostředí. Resort zdravotnictví v této věci

spolupracuje s tímto resortem v oblasti stanovení parametrů odpadů, které jsou

nebezpečné pro lidské zdraví.

Nad rámec výše uvedeného lze uvést, že v NAP je pouze v oblasti týkající se lidského

zdraví a hygieny uveden cíl v podobě zajištění výzkumu, prevence, zdravotní péče

a eliminace infekčních a neinfekčních chorob (konkrétně zajištění kvalitní diagnostiky

a léčby zoonóz a nově se objevujících infekcí a výrazné posílení prevence, prověření

současných monitorovacích systémů patogenů z hlediska jejich citlivosti na klimaticky-

sensitivní patogeny, vypracování systémů varovných předpovědí úrovně aktivity

rezervoárových zvířat a vektorů infekcí, průběžné hodnocení rizika importovaných

infekčních onemocnění imigranty z oblastí postižených změnou klimatu, zajištění

efektivního systému včasného varování eliminující nebezpečí zdravotních následků

mimořádných událostí) a dále cíl v podobě Informování a vzdělávání veřejnosti

o možnostech preventivního přístupu v ochraně zdraví ve vztahu ke změně klimatu

(konkrétně Informování veřejnosti o zdravotních rizicích a hygieně při výskytu extrémních

hydro-meteorologických událostí, provádění osvětových kampaní pro zranitelné skupiny

obyvatel, informování obyvatel o rizicích zoonóz).

Dále uvádíme, že strategické oblasti, které budou pro resort zdravotnictví prioritní

v příštích deseti letech, jsou definovány ve strategických materiálech, které jsou pro

veřejnost volně přístupné v databázi strategií. Strategický rámec Česká republika 2030,

schválený vládou ČR 19. 4. 2017 naleznete na: https://www.databaze-

strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategicky-ramec-ceska-republika-2030

Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, schválený vládou ČR dne

17. 10. 2018 naleznete na

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/implementacni-plan-cr2030
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V obou dokumentech lze současně nalézt i strategické směřování gesčních resortů

související s mitigačními a adaptačními opatřeními reagujícími na klimatickou změnu, a to

konkrétně v kapitole „Odolné ekosystémy“, kde jsou rozpracovány cíle pro krajinu

a ekosystémové služby, biologickou rozmanitost, vodu v krajině a péči o půdu. Související

informace jsou však i v dalších kapitolách, jako např. v kapitole Hospodářský model

(hospodaření se zdroji), Obce a regiony (adaptace na změnu klimatu – tepelné ostrovy,

přizpůsobení měst a obcí, zvyšování podílu veřejné zeleně v městských aglomeracích,

rozvoj cyklistiky, snižování počtu a intenzity městských tepelných ostrovů apod.).

S pozdravem
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