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Poskytnutí informací dle zák, č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu
k

informacím, vc znění

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 5. dubna 2022 Vaši žádost podle zákona č, 106/ 1999 Sb., 0 svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Infľů, vc které žádáte o následující

in formace, ke kterým zasűáme níže uvedené
odpovědi:

1) Jc ve Státním zdravotním ústavu (dále jen „SZÚ“) zaměstnán pan RNDr. Bohumil Kotlík,

Ph.D. (či zde pracuje nm základě
jiného

než
pracnvněprávního vztahu)?

Pokud
ano,

uveďte
na

jaké pracovní pozxcí, s jakou pracovní náplni jakou kvalifikací vykonává svojí ptáci v SZU.

Současně žádám o s dělení, na jaké vysoké škole čí jakých vysokých
školách av V jakém

oboru/oborech studoval, získal tituly RNDr. Ph.D. 'a' jaká byla témata jeho závěrečných prací,

doktorskézejména práce.

Pa n RNDL'. Bohumil Kotlík, Ph.D. pracuje ve Státním zdravotním ústavu v Centru zdraví a životního

prostředí jako vedoucí Oddělení hygieny ovzduší V rámci své pracovní náplně mimo jiné vcclc NRC
pro

venkovní a vnitřní nvzduší podílí se na memdžckém vedení laboratoří hygienické služby. Zpracovává

návrhy koncepce národní zdravotní ponúkv ochrany a Podpory veřejného Zdraví včetně zajišťování jejích

mezircsortru' aplikace a mezinárodní koordinace, provádí zvlášť náročné hodnocení zdravotních rizik,

zajišťuj 1: další vzdělávání specialistů, Tvůrčím způsobem vykonává nejnáročnější a
vysoce specializované

v oboru ovzduší. Odborně se stanovení škodlivin ve venkovním 'uúkoly hygieny zabývá problematikou

vnitřním ovzduší, ' 'em \'Yvol Odběrových metod, vzorkováním, přípravou projektů. Publikuje výsledky

v domácích zahraničních časopisech. Zpracovává expertízní posudky. Provádí složitá analytická stanovení

a rozbory vzorků neznámého složení. Provádí statistická zpracování včetně vyhodnocování a interpretace

naměřených dat
včetně vyhodnocování ve vztahu ke zdravi spolupracuje při koordinaci zdravotních rizik

zátěže obyvatelstva Reší základní koncepční otázky oboru, podűí se na organizaci Monitoringu

zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu ke kvalitě ovzduší, na prípravě legislativy v oblasti venkovního a

vnitřního ovzduší, na meziresormí i zahraniční spolupráci. Zajišťuje provoz
centrální databáze dat 0

kvalitě ovzduší (včetně provozu
databázového serveru), koordinaci měřící sítě kvality venkovního ovzduší

provozované organizacemi
v resortu Mz, předává data do centrální databáze ISKO MZP. Je členem

poradního sboru MZP, technické normalizační komise TNK 117, Ceské aerosolové společnosti

K dosažené kvalifikací že RNDr. Bohumil PhD. dosáhl vzdělanísděluj eme, pan Kotlík, vysokoškolského

s atestací v oboru hygiena životního a pracovního prostředí. Titul RNDr, získal
pan

RNDrł Bohumil

Karlík, PhD. na Univerzitě Karlově, Fakultě přírodovědecké, obor analytická chemie a akademický n'rul

PhD. na Vysoké škole chemickoetechnologické v Praze v doktorském studijním programu
P2805 Chemie
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