II.

Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí
za rok 2012
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. 2012):
Jméno
Doc. MUDr. Leoš Heger CSc.
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová

Ing. Michael Hrbata

Funkce zastávaná
v reprezentované instituci

Funkce zastávaná
v PPOV

Ministr zdravotnictví
Hlavní hygienik ČR
náměstek ministra
zdravotnictví
náměstkyně ministra
Ministerstvo vnitra

předseda Rady
místopředseda Rady

náměstek ministra
Ministerstvo obrany

člen

člen

náměstek ministra

Mgr. Karel Machotka

Ministerstvo práce a sociálních
věcí

člen

Mgr. Tomáš Podivínský

náměstek ministra
Ministerstvo životního prostředí

člen

náměstek ministra
Ministerstvo průmyslu a
obchodu

člen

náměstkyně předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost

člen

vrchní ředitel
Ministerstvo zemědělství

člen

náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj

člen

náměstek ministra
Ministerstvo financí

člen

Ing. Pavel Šolc

Ing. Karla Petrová
RNDr. Pavel Punčochář, CSc
Ing. Miroslav Kalous
Ing. Jan Gregor
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Ing. Tomáš Dub

Ing. Luděk Sosna Ph.D.

PhDr. Jindřich Fryč

náměstek ministra
Ministerstvo zahraničních věcí

člen

ředitel odboru strategie
Ministerstvo dopravy

člen

náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

člen

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 zabezpečovali
v roce 2012 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. do 31. srpna a MUDr. Jaromír Hrubý od 1.
září, oba referenti oddělení ekonomiky a podpory veřejného zdraví, odboru strategie a
řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Ministerstva zdravotnictví. Kontaktní údaj na sekretariát je: vh@mzcr.cz.
Dle článku č. 9 odst. 2 Statutu Rady sekretariát zajišťuje:
a) administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady,
b) soustřeďování podkladů a informací potřebných pro činnost Rady,
c) zpracovávání odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů předsedy
Rady,
d) aktualizování informací o Radě a jejích členech zveřejněných 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.
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.
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Přehled zasedání a základní projednávaná témata v roce 2012:
42. zasedání Rady dne 31. 5. 2012
Zasedání zahájil předseda Rady pro zdraví a životní prostředí, ministr zdravotnictví
MUDr. Leoš Heger, který seznámil přítomné členy Rady s programem zasedání Rady.
Po úvodním slovu pan ministr předal vedení jednání Rady zástupkyni hlavního
hygienika a vrchní ředitelce sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MUDr. Vieře
Šedivé.
Prvním odborným sdělením, které bylo na programu jednání Rady, bylo vystoupení Ing.
Dany Potužníkové s aktuální informací týkající se věcného záměru zákona o hluku.
Prezentace Ing. D. Potužníkové je dostupná na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví.
Na základě požadavku na program jednání Rady v roce 2012, vzneseného ze strany
Ministerstva dopravy, byla na 42. zasedání Rady zařazena příbuzná problematika, a to
studie LCA (Life Cycle Asessement), která je využívána při plánování odpadového
hospodářství a je použitelná též v dalších oblastech hodnocení zátěže životního
prostředí produkty lidské činnosti, zejména při stanovení zátěže obyvatelstva
exhalacemi z dopravy.
Metoda LCA byla představena na základě spolupráce Ministerstva dopravy s Vysokou
školou technologickou odborným pracovníkem VŠCHT doc. Ing. Vladimírem Kočím.
Prezentace doc. Ing. V. Kočího je dostupná rovněž na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví.
V závěru jednání Rady byla vedena rozsáhlá diskuze k výše uvedené problematice.
43. zasedání Rady dne 16. 1. 2013
Původně plánované 43. zasedání Rady na prosinec 2012 bylo z důležitých pracovních
důvodů, po schválení panem ministrem zdravotnictví MUDr. Leošem Hegerem,
přeloženo na začátek roku 2013 s termínem konání 16. ledna.
Zasedání řídil nový místopředseda Rady pro zdraví a životní prostředí, náměstek pro
ochranu a podporu veřejného zdraví MUDr. Vladimír Valenta Ph.D., který nahradil
odstoupivšího MUDr. Michaela Víta, Ph.D.
Na úvod seznámil přítomné se stávající situací na sekci ochrany a podpory veřejného
zdraví Ministerstva zdravotnictví, s provedenými změnami ve vedení sekce, úseku a
odborů a informoval, že je dokončována nová koncepce fungování orgánů ochrany
veřejného zdraví s větším podílem zaměření na prevenci a podporu veřejného zdraví.
Po dokončení této nové koncepce budou členové Rady s touto koncepcí seznámeni.
Rovněž nastínil další zapojení Rady i jejího Výboru Zdraví 21 do realizace navrhované
koncepce a do řešení problematiky zdraví a životních podmínek v rámci všech
zainteresovaných resortů. Dále přítomné informoval, že dne 11. 1. 2013 byl vládě
předložen jako informativní pro členy vlády materiál „Souhrnná zpráva o meziresortním
naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za
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rok 2011“, který byl zařazen na jednání vlády dne 23. 1. 2013. Text tohoto materiálu
bude vyvěšen na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a členům komise byl
zaslán elektronicky jako příloha zápisu.
První odborné sdělení, které bylo na programu jednání Rady, přednesla Ing. Eva
Přibylová jako informaci týkající se kauzy „metanol“. Shrnula stručně celou situaci od
vzniku této kauzy až do současné doby. Uvedla postupy a kroky, které byly realizovány
jak Ministerstvem zdravotnictví, tak ostatními zainteresovanými orgány, včetně zapojení
krajských hygienických stanic do kontrolní činnosti a prosazování příslušných
nápravných opatření.
Druhé odborné sdělení, přednesené MUDr. Zdeňkou Trestrovou, se týkalo informace o
šetření ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví k zjišťování výskytu azbestových a
ostatních minerálních látek ve vnitřním prostředí škol a školských zařízení, které
probíhalo od konce roku 2011 a v průběhu roku 2012. Souhrnná informace obsahovala
informaci o důvodu tohoto šetření, způsob jeho provádění, včetně vyhodnocení a sumář
získaných výsledků a postupu zajištění nápravných nařízení, která byla jednotlivými
subjekty škol a školských zařízení realizována.
Třetí odborné sdělení, přednesla Ing. Dana Potužníková, ve kterém informovala o
současné situaci v postupu přípravy věcného záměru zákona o hluku, kdy v současné
době je jednak prováděno vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení a jednak
vzhledem k složitosti problematiky byl dán i návrh na vyřazení předložení tohoto
věcného záměru zákona o hluku z legislativních prací vlády na rok 2013.
Za Ministerstvo životního prostředí přednesla RNDr. Jarmila Sládková informaci o
problematice týkající se hodnocení látek podle nařízení REACH v období 2012 – 2015.
Jedná se o hodnocení látek na základě Průběžného plánu Společenství. Výběr látek
k hodnocení je podle jejich nebezpečnosti, expozicí a množství výroby. Členské státy
hodnocení provedou ve dvou verzích. Do 1. verze je k hodnocení zahrnuto 91 látek a do
2. verze je zahrnuto 116 látek. Česká republika bude hodnotit v letech 2012 – 2015
celkem 6 látek. Výsledky hodnocení budou využity k návrhu na omezení nebo zákaz
využívání látky nebo k návrhu na zařazení do seznamu látek vyžadujících povolení.
Jako poslední bod programu Rady přednesl MUDr. Jaromír Hrubý aktuální informaci o
dotačních programech podporujících zdravý životní styl, které byly odsouhlaseny a
podporovány v gesci ministerstva zdravotnictví pro rok 2012.
V závěru jednání Rady bylo diskutováno k výše uvedeným problematikám.
Členové Rady vlády byli osloveni k zaslání tématických návrhů na činnost Rady v roce
2013.
Přednesené prezentace byly účastníkům jednání Rady zaslány elektronicky jako příloha
zápisu a jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
IV. Výstupy
Rada pro zdraví a životní prostředí se na svých zasedáních v roce 2012 věnovala
aktuální problematice a řešení priorit v ochraně zdraví a životního prostředí, konkrétně
problematice hluku a znečišťování ovzduší v České republice zejména ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí a problematice výskytu azbestových a minerálních
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vláken ve vnitřním prostředí škol a školských zařízeních ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Rovněž byla věnována zvýšená pozornost řešení
problematiky výskytu „methanolu“ v alkoholických nápojích a následným poškozením
zdraví jejich konzumentů.
Zápisy z jednotlivých zasedání Rady a prezentace účastníků jsou zveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.
K 31. 5. 2012 byl vládě ČR předložen materiál „Výroční zpráva o činnosti Rady pro
zdraví a životní prostředí“ za rok 2011 dle usnesení vlády č. 175/2002 a plánu
nelegislativních úkolů vlády na I. pololetí 2012.
Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 13. června 2012 pod číslem
jednacím vlády č.j. 559/12 jako bod č. 9 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 2011“, 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 Páté 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 23. ledna 2013 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 nebo 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
humanitárních záležitostí), ECHO (Organizace Evropské komise pro humanitární
pomoc).
VII. Výdaje na činnost Rady za rok 2012
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V souvislosti s činností Rady v roce 2012 nevznikly Ministerstvu zdravotnictví ani
ostatním rezortům žádné finanční výdaje.
Úkoly sekretariátu Rady zajišťovali bez vyjádření úvazku či jeho části odborní pracovnici
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ (viz bod II), drobné výdaje na
administrativu a občerstvení pokryl rozpočet MZ.
VIII. Plán činnosti na rok 2013
Činnost Rady vlády bude v roce 2013 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 2013, pozornost bude zaměřena
zejména na
-

zapojení Rady i jejího Výboru Zdraví 21 do realizace navrhované koncepce
hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví a do řešení
problematiky zdraví a životních podmínek v rámci všech zainteresovaných
resortů.

-

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 (např. dokument WHO Zdraví 2020).
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