
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem 

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 
 

TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO FAX 
ID DATOVÉ 
SCHRÁNKY 

e-mail 

477755110, 477755111 ČNB ÚL 8327411/0710 71009183 477755112 8p3ai7n e-podatelna@khsusti.cz 
 

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510 
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310 
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera  1324/4, 416 65, tel. 477 755 710 ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410 

 

 
S-KHSUL 38332/2016 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů týkajících se hluku Stavební stroje 
Ústí nad Labem a.s. – VI.  
 
Dne 26. 8. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
(dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 26. 8. 2016 o poskytnutí písemné informace 
v kontextu k probíhající písemné a ústní komunikace v souvislosti s kauzou „hluk“ ve společnosti 
Stavební stroje Ústí nad Labem a.s. a v návaznosti na č. j. KHSUL 27830/2016 ze dne 24. 6. 2016 o 
odpověď na relevantnost „Rozhodnutí MZ ČR“ které označilo citujete“ Předložený protokol ZÚ o 
měření hluku je tak pro účely dokazovaní  nepoužitelný“ a že pochybení, kterých se KHS dopustila, 
jsou takového charakteru, že je třeba napadené rozhodnutí KHS ze dne 15. 3. 2016 č.j. KHSUL 
10643/2016 sp. zn. S-KHSUL 9915/2014 zrušit a správní řízení ve věci zastavit, atd., zaslání 
dokumentů výběrového řízení, na základě kterého byla vybrána vítězná společnost, která pak následně 
provedla výše uvedené měření hluku atd.  a v kontextu na přechozí bod kompletní dokumentaci o 
smluvním vztahu mezi zhotovitelem měření hluku atd. a KHS UL včetně daňového dokladu (faktury) 
od zhotovitele měření hluku  atd. a dokladu o jeho uhrazení ze strany KHS UL.  
Přípisem č. j. KHSUL 38657/2016 ze dne 31. 8. 2016 poskytl žadateli povinný subjekt požadovanou 
informaci se následujícím sdělením: 
 
Ad.1 
K citovanému údaji žadatelem „Předložený protokol ZÚ o měření hluku je tak pro účely dokazovaní  
nepoužitelný“ - byly odvolacím orgánem tj. MZ ČR tyto převzaty do jeho rozhodnutí z  odvolání  
účastníka řízení ŘSD ČR státní příspěvkové organizace ze dne 7. 4. 2016 resp. z přiloženého 
znaleckého posudku č. 15/014 zpracovaného ing. Liborem Ládyšem, soudním znalcem. Toto 
vyjádření je základním právem účastníka řízení a je v rozhodnutí MZ ČR pouze citováno. Pokud se 
týče citace „pochybení, kterých se KHS dopustila, jsou takového charakteru, že je třeba napadené 
rozhodnutí KHS ze dne 15. 3. 2016 č.j. KHSUL 10643/2016 sp. zn. S-KHSU 9915/2014 zrušit a 
správní řízení ve věci zastavit“, pak je třeba  tuto větu chápat v kontextu následujících odstavců 
rozhodnutí MZ ČR  ze dne 8. 6. 2016 č.j. 32036/2016-NH-30.1-5.5.16, kde jsou uvedeny důvody, 
které Ministerstvo zdravotnictví ČR, vedly k takovémuto závěru. Pochybení KHS UL spatřuje MZ ČR 
v nesprávném posouzení věci, neboť v době od předmětného jednání účastníka řízení tj. ŘSD  do doby 
vydání rozhodnutí došlo ke změně právní úpravy na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem, 
když 1. 12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dále je definována na str. 5 rozhodnutí MZ ČR  ze dne 8. 6. 2016 č.j. 32036/2016-NH-30.1-5.5.16  
pobytová místnost a chráněný vnitřní prostor staveb.  Důležitým závěrem je však ústavní princip 
zakotvený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (trestnost jednání se posuzuje podle právní 
úpravy účinné v době, kdy k jednání došlo, není-li právní úprava účinná v době rozhodnutí pro 
účastníka řízení příznivější), který nebyl ze strany KHSUL vyhodnocen, a proto bylo ze strany MZ ČR 
napadené rozhodnutí zrušeno a správní řízení ve věci zastaveno. 
 
Ad. 2 
Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů byly v oddíle 3, § 86 cituji „K vyšetřování a měření složek životních a 
pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických 
expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů 
zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů 
životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení 



zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného 
záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i 
k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších 
služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a 
v Ostravě. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní 
Ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní ústavy mohou v hlavní činnosti dále poskytovat 
pracovnělékařské služby, specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech mikrobiologie, 
imunologie, alergologie a parazitologie, provádět genotoxikologická a cytogenetická laboratorní 
vyšetření, vyšetření anti-HIV protilátek, referenční činnost, klinické hodnocení účinků léčiv, 
očkovacích látek a zdravotnických prostředků a ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. 
Na základě výše uvedeného a z pokynu MZ ČR je se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem 
uzavřena Rámcová smlouva na poskytování těchto služeb.  
 
Ad. 3 
Žadateli byla poskytnuta kopie kompletní dokumentace o smluvním vztahu, a to: 
- Rámcová smlouva na dodávku odborných služeb potřebných k plnění úkolů orgánu ochrany 

veřejného zdraví ze dne 2. 1. 2014  
- Příloha k objednávce č.j. KHSUL 24728/2014 ze dne 19. 6. 2014 
- Objednávka č. 14180198  ze dne 24. 6. 2014 
- Faktura č. LAB140120917 ze dne 7. 8. 2014 
Přípis byl žadateli zaslán prostřednictvím datové schránky dne 31. 8. 2016.  
 
 
 
Ústí nad Labem, 27. 9.  2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


