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Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí 
za rok 2011 

 
 

Název PPOV   Rada pro zdraví a životní prostředí (dále jen „Rada“) 

Vznik – datum a způsob   usnesením vlády č. 810 ze dne 9. 12. 1998 

Data poslední aktualizace statutu  dne  9. 1. 2002  usnesením vlády č. 36 
              dne 30.10.2002 usnesením vlády č. 1046 

I. Předseda a členové – jmenovitě ve sledovaném období (stav k 31. 12. 2011): 
 

Jméno 
Funkce zastávaná  

v reprezentované instituci 

Funkce 
zastávaná 
v PPOV 

Člen PPOV od 

Doc. MUDr. Leoš Heger 
CSc. 

Ministr  zdravotnictví 
předseda 

Rady 
 13.7.2010 

MUDr. Michael Vít, 
Ph.D. 

hlavní hygienik ČR 
 náměstek ministra zdravotnictví 

místopředseda 
Rady 

  28.3.2000 

Ing. Miroslava 
Oliveriusová 

náměstek ministra  
Ministerstvo vnitra 

člen     1.9.2011 

Ing. Michael Hrbata  
náměstek ministra 

Ministerstvo obrany 
člen 1.4.2011 

 

Mgr. Karel Machotka 
    

náměstek ministra 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

člen  15.3.2011 

PhDr. Ivo Hlaváč 
náměstek ministra 

Ministerstvo životního prostředí 
člen  15.8.2010  

Ing. František Pazdera 
CSc.  

náměstek ministra 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

člen  1.12..2011 

Ing. Karla Petrová 
náměstkyně předsedkyně  

Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost 

         člen  12.1.2005 

RNDr. Pavel Punčochář, 
CSc 

vrchní ředitel 
Ministerstvo zemědělství 

člen  1.3.2006 

Ing. Miroslav Kalous 
náměstek ministra 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
člen  1.11.2010 

Ing. Jan Gregor 

náměstek ministra 

Ministerstvo financí 
 

         člen 
          

1.11.2010   
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Ing. Tomáš Dub  

 

náměstek ministra 
Ministerstvo zahraničních věcí 

člen  1.11.2010   

Ing. Luděk Sosna Ph.D. 

 
ředitel odboru strategie 
Ministerstvo dopravy 

člen  1.7.2010 

Ing. Ladislav Němec 
náměstek ministra 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

člen  1.11.2010 

 
Rada pro zdraví a životní prostředí je poradním a iniciativním orgánem vlády pro oblast 
zdraví a životního prostředí s mezirezortní působností. Svojí koordinační působností 
přispívá k řešení úkolů plynoucích ze strategických dokumentů schválených vládou 
České republiky pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví a svou činností 
napomáhá ke zlepšování meziresortní spolupráce v oblasti životního prostředí a zdraví. 
 
II. Zaměstnanci: 
     Rada, resp. její sekretariát, nemá žádné zaměstnance. V souladu s Organizačním 
řádem Ministerstva zdravotnictví administruje činnost sekretariátu Rady odbor strategie 
a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
Ministerstva zdravotnictví.  
Úkoly sekretariátu Rady pro zdraví a životní prostředí dle jejího statutu zabezpečovala 
v roce 2011 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., referent oddělení ekonomiky a podpory 
veřejného zdraví, odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, sekce 
ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. 

Dle článku č. 9 odst. 2 Statutu Rady sekretariát zajišťuje : 

a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady 

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady 

c) zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů 
předsedy Rady 

d) aktualizuje informace o Radě a jejích členech zveřejněné na internetu 

 

     Rada má dva pracovní týmy – jeden pro řešení úkolů vyplývajících z Protokolu 
o vodě a zdraví (v gesci Ministerstva zdravotnictví za účasti zástupců Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva zemědělství) a jeden pro řešení úkolů vyplývajících 
z Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví (v gesci Ministerstva dopravy za účasti 
zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí). 
     Rada průběžně spolupracuje zejména se Státním zdravotním ústavem v Praze, 
jehož zástupce se pravidelně zúčastňuje zasedání Rady a prostřednictvím 
zastoupených resortů spolupracuje i s řadou institucí přímo řízených jednotlivými 
resorty. 
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III. Přehled činnosti: 

     Na každém zasedání Rady je provedena kontrola zápisu z předchozího zasedání, 
kontrola plnění závěrů přijatých Radou a probíhá diskuse k aktuální problematice a 
návrhům jednotlivých členů Rady.  

 

Přehled zasedání a základní projednávaná témata v roce 2011: 
 

40. zasedání Rady  dne 23.6.2011 

 

Zasedání rady řídil místopředseda Rady MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik 
ČR a náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví. 
Na 40. zasedání Rady pro zdraví a životní prostředí konaném dne  23.6.2011  byla 
stěžejním tématem jednání problematika znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. 
Náměstek ministra životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváč seznámil přítomné s hlavními 
problémy lokality Ostravska a způsoby jejich řešení ze strany Ministerstva životního 
prostředí.  
 
     Další část jednání Rady byla věnována informaci o podpoře aktivit nevládních 
organizací v oblasti podpory veřejného zdraví a ochrany životního prostředí.  
S informacemi o dotačních řízeních jednotlivých rezortů vystoupili zástupci ministerstva 
zdravotnictví, ministerstva zemědělství, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  a 
ministerstva pro místní rozvoj.  
 
     V následujícím příspěvku seznámil MUDr. František Kožíšek, CSc. odborný 
pracovník Státního zdravotního ústavu, se současným stavem řešení úkolů 
vyplývajících z Protokolu o vodě a zdraví. 
 
S ohledem na koordinační funkci Rady v procesu aktualizace strategického dokumentu 
Zdraví 21 byli přítomní účastníci jednání seznámeni místopředsedou Rady MUDr. 
Michaelem Vítem, Ph.D. s průběhem aktualizace dokumentu.  
 
V závěru jednání informoval MUDr. Michael Vít, Ph.D. přítomné o epidemii střevního 
onemocnění vyvolané E. coli produkující Shiga toxin a o opatřeních realizovaných 
orgány ochrany veřejného zdraví v České republice a ostatních zemích EU v boji s touto 
nákazou.  
 
 

41. zasedání Rady  dne 19.12.2011 
 
 

Zasedání řídil místopředseda Rady pro zdraví a životní prostředí, náměstek pro ochranu 
a podporu veřejného zdraví MUDr. Michael Vít, Ph.D..  

Stěžejním předmětem jednání Rady byla problematika azbestu a jeho negativního vlivu 
na zdraví obyvatel.  
 



 

 4 

 

MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR, informoval přítomné členy Rady, že 
užívání azbestu v Evropě rapidně stoupalo v letech 1950 až 1980. Poté, když bylo 
prokázáno, že azbest je lidský karcinogen, došlo postupně k poklesu jeho průmyslového 
využívání.Riziko expozice azbestu je v současné době spojené zejména s 
odstraňováním materiálů obsahujících azbest. Práce s azbestem jsou v České republice 
od 1. ledna 2005 zakázány, avšak riziko představují především práce spojené s 
demolicemi budov, kde byly použity izolační materiály nebo stavební prvky s obsahem 
azbestu. Současný problém vznikl v souvislosti s prováděnými rekonstrukcemi budov 
škol a školských zařízení, při jejichž stavbě byly původně použity boletické panely a 
jejichž rekonstrukce probíhaly velmi často bez ohlášení a tudíž bez schválení ze strany 
orgánů ochrany veřejného zdraví.  
 

Druhým odborným sdělením bylo vystoupení Ing. Ladislava Němce, 1. náměstka 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k dané problematice, který informoval přítomné, 
že na základě iniciativy rodičů bylo realizováno v souvislosti s prováděným 
zateplováním budov  základních škol v Českých Budějovicích šetření pracovníky 
zdravotního ústavu a byla zde zjištěna nadlimitní hodnota minerálních vláken včetně  
azbestu. MŠMT oslovilo v souvislosti s řešením problému  dotčené subjekty s žádostí o 
informace týkající se používání boletických panelů při výstavbě a rekonstrukci budov.  
Z hlediska ochrany žáků a pedagogů bylo nezbytné v některých případech přesídlení 
provozu škol do jiných objektů a provedení kalkulace nákladů na sanaci 
kontaminovaných budov. Přestože se jednalo o  objekty ve většině případů v majetku 
obcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví   a dalšími rezorty dotčenými v rámci ochrany veřejného zdraví přistoupilo 
k zásadnímu řešení situace. 
 

V zastoupení náměstka ministra životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváče dále v průběhu 
jednání  vystoupil s odborným sdělením týkajícím se nakládání s odpady s obsahem 
azbestu dle zákona č. 264/2011, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zástupce Ministerstva 
životního prostředí  Ing. Václav Švorc. 
 
Zástupkyně Státního zdravotního ústavu MUDr. Růžena Kubínová informovala o 
přípravě evropského projektu EHES  /European Health examination survey/, který by 
měl proběhnout v zemích EU včetně České republiky. Pilotní studie již v České 
republice proběhla v roce 2011  v Hradci Králové a v Praze. Cílem této studie je provést 
jednotnou metodikou lékařské vyšetření náhodně vybraného vzorku evropské populace, 
neboť dosavadní výsledky šetření nelze z důvodů rozdílné metodiky srovnávat. 
Požádala o možnost na příštím zasedání Rady pro zdraví o možnost informovat o 
výsledcích pilotní studie i o přípravě národní studie. 
 

V závěru jednání rady požádal MUDr. Michael Vít, Ph.D. přítomné člen Rady o zaslání 
témat na jednání Rady pro zdraví a životní prostředí v roce 2012.  
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IV. Výstupy 
 
    Rada pro zdraví a životní prostředí se na svých zasedáních v roce 2011 věnovala 
aktuální problematice  a řešení priorit v ochraně zdraví a životního prostředí, konkrétně 
problematice znečištění ovzduší v České republice zejména ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí a problematice  azbestu ve školských zařízeních ve 
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.   
 

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady a prezentace účastníků  jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. 

 
     K 31.5.2011 byl vládě ČR  předložen materiál  „Výroční zpráva o činnosti Rady pro 
zdraví a životní prostředí“ za rok 2010 dle usnesení vlády č. 175/2002 a plánu 
nelegislativních úkolů vlády na I. pololetí 2011. 
 
Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 8. června 2011 pod číslem 
jednacím vlády č.j. 525/2011 jako bod č.5 pro informaci vlády. 
 
Rada pro zdraví a životní prostředí koordinovala a odborně garantovala  zpracování 
materiálu „Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů 
v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2010“, který byl na základě bodu 
II/8 a) usnesení vlády č. 936 ze dne 22. srpna 2007  předložen pro  informaci členům 
vlády.  

Materiál je souhrnem dílčích zpráv jednotlivých rezortů o naplňování úkolů a aktivit 
obsažených v následujících strategických dokumentech:  Protokol o vodě a zdraví, 
Charta o dopravě, životním prostředí a zdraví, Deklarace Čtvrté ministerské konference 
o životním prostředí a zdraví, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století a Akční plán zdraví a životního 
prostředí České republiky.  
 
Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 4.ledna 2012 pod číslem 
jednacím vlády č.j. 1352/2011 jako bod č.6 pro informaci vlády 
 

V. Rozdělování dotací 

Rada pro zdraví a životní prostředí o dotacích nerozhoduje ani se nepodílí na jejich 
rozdělování. 

 

VI. Mezinárodní spolupráce  

Rada přímo či prostřednictvím příslušných resortů spolupracuje zejména s WHO    
(Světová zdravotnická organizace), Radou Evropy, OECD (Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) a dále Mezinárodním výborem Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce, UNAIDS (Organizace OSN pro boj s AIDS), Globálním fondem 
pro boj s AIDS, TBC a malárií, FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), OSN 
(Ekonomická komise pro Evropu), UNEP (Program OSN pro životní prostředí), UNHCR 
(Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), OCHA (Úřad OSN pro koordinaci 

http://www.mzcr.cz/
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humanitárních záležitostí), ECHO (Organizace Evropské komise pro humanitární 
pomoc). 

 

VII. Výdaje na činnost Rady za rok 2011 

     V souvislosti s činností Rady v roce 2011 nevznikly Ministerstvu zdravotnictví ani 
ostatním rezortům žádné finanční výdaje.  

Úkoly sekretariátu Rady zajišťovala bez vyjádření úvazku či jeho části odborná 
pracovnice sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ (viz bod II) , drobné výdaje na 
administrativu a občerstvení pokryl rozpočet MZ. 

 

VIII. Plán činnosti na rok 2012 

        Činnost Rady vlády bude v roce 2012 zaměřena na problematiku a  témata, která 
byla zaslána na Ministerstvo zdravotnictví z ostatních rezortů a na aktuální problémy 
v oblasti zdraví a životního prostředí. 

     Pokud se jedná o další výhled činnosti Rady na rok 2012, pozornost bude zaměřena 
zejména na   

- výměnu informací o vzájemné spolupráci a podpoře nevládních organizací, které 
se angažují na poli ochrany a podpory veřejného zdraví a ochrany životního 
prostředí ze strany jednotlivých rezortů 

- aktualizaci strategického dokumentu Zdraví 21 

 

-  na mezirezortní koordinaci zajištění naplňování strategických dokumentů pro 
oblast podpory veřejného zdraví schválených vládou ČR a strategických 
dokumentů nelegislativní povahy Evropské unie a WHO pro oblast podpory 
veřejného zdraví 

 


