MINISTERSTVO

37277 ”a

*Z va

ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne 8. února 2020

V Praze dne 21. února 2020

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

8.

února

ve

2020,

věci

metodického stanoviska týkajícího se postupu při řešení podnětů a stížností na podmínky
bydlení

konkrétně pak:

1.

Podílel se Státní zdravotní ústav na tvorbě tohoto metodického stanoviska nebo se

2.

Který úřad nebo organizace nahrazuje funkci KHS v roli odborného poradce, který

s ním projednával postup zde uvedený?

je schopen vysvětlit

podstatu zdravotního rizika, a

v pochybnostech, zda jde

o plíseň, poskytnout odbornou součinnost?
3.

Byl tento metodický pokyn upraven či novelizován v průběhu let? V případě, že byl,
prosím o

zaslání nové

verze tohoto

metodického postupu či

jiného platného

dokumentu řešícího výskyt plísní v bytech;

Vám sděluji následující:

K dotazu č. 1:
Jedná se o nedohledatelnou informaci. Z výpisu evidence spisové služby Ministerstva
zdravotnictví vyplývá, že Vámi požadovaná informace se vztahuje ke spisu z roku 2005,
kterému byl s ohledem na věcný obsah přiřazen spisový znak se skartační lhůtou S5,
a spis již tak prošel řádným skartačním řízením a byl skartován.

ě
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K dotazu č. 2:
V rámci

resortu

Ministerstva

zdravotnictví

jsou

schopné

určit

konkrétní

druhy

plísní

zdravotní ústavy (se sídlem v Ústí nad Labem a Ostravě). Zcela jistě existují i další
mikrobiologické laboratoře, schopné zajistit tento servis.
Doplňuji, že příčinou výskytu plísní je vždy zvýšená vlhkost vnitřních povrchů stěn. Není-li
tato zaviněna nevhodným způsobem užívání bytu, jsou její příčinou zpravidla nevyhovující
tepelně-izolační

nebo

hydroizolační

vlastnosti

stavby,

případně

závady

ve

stavební

konstrukci. V těchto případech se výskyt plísní v bytech posuzuje jako stavební závada
a k řešení výskytu plísní je třeba podat podnět na místně příslušný stavební úřad.
Plísně jsou především významným alergenem. Určení konkrétního druhu plísní a jeho
vlivu na zdraví má význam v případě soudního řešení náhrady za způsobenou zdravotní
újmu.

K dotazu č. 3:
Jiný obdobný dokument již nebyl vydán.

S pozdravem
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