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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav jako povinný subjekt ve smyslu $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti žadatele, ze dne

8. stpna 2022, ve věci žádosti o poskytnutí informace k otázkám:

1) Prosím o poskytnutí informace, co bylo účelem pracovní cesty dne 11.4.2022 na

Jednání zastupitelstva Města Paskov a o zaslání zprávy x létopracovnícesty.

2) Prosím dále o poskytnutí informace, resp. sdělení čísel jednacích, pod nimiž se SZŮ zabýval odbornou analýzou

zdravotních rizik konkrétního produktu, distribnovaného pod obchodní značkou FNNANOA), předjehožpoužíváním

SZU prostřednictvím varoval rodiče a zastupitelstvo (zřizovatele školy) s odvoláním na

princippředběžné opatrnosti.

3) Vzhledem k okolnosti, Žepro oxid titaničitý existují legislativně stanovené limity, žádám o poskytnutí dokumentů, které

SZU vypracoval ve vztabu ke konkrétním produktům obsabujícím oxid titaničitý a ke konkrétním důvodům k aplikaci

zásadypředběžné opatrnosti v souladu sprinciby Sdělení Komise o zásaděpředběžné opatrnosti /KOM (2000) 1 ze dne 2.

února 2000 vplatném znění/.

4) Dále prosím uveďte, dlejakých právních podkladů navrhnul opatření k odstranění nátěrů obsahujících

oxid titaničitý xe všech objektů, které vlastní neboprovozuje město Paskov vč. zákazu další aplikace těchto nátěrů.

takto:

I. V rozsahu otázky 2. dle ust. $ 15 odst. 1 InfZ se žádost o poskytnutí informací odmítá.

II. V rozsahu otázek 1., 3. a 4. se žádost o poskytnutí informací poskytuje.

K výtoku I. tohoto rozhodnutí, který se vztahuje k otázce č. 2. Státní zdravotní ústav sděluje, že dle

ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací. Informací se dle InfZ dle $ 3 odst. 3 tozumí jakýkoliv obsah

nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného

záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového

nebo audiovizuálního. Vzhledem k tomu, že se Státní zdravotní ústav odbornou analýzou zdravotních

rizik konkrétního produktu, distribuovaného pod obchodní značkou FN NANO© nezabýval, Vámi
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požadovanými informacemi Státní zdravotní ústav nedisponuje, Vaše žádost se v uvedeném rozsahu

odmítá.

K výroku II. tohoto rozhodnutí sdělujeme k otázce:

1) Cesta byla realizována na základě žádosti občanů města Paskova a některých členů zastupitelstva. Cílem

bylo zde prezentovat aktuální odborné podklady ohledně T102.

3) Vzhledem k existenci nezpochybnitelných odborných podkladů (viz vyjádření ECHA, NIOSH,

Evropská komisea) jejich znalosti, není aplikace tohoto principu v dané kause neopodstatněná.

KOM 2000 stanovuje pravidla pro používání principu předběžné opatrnosti (viz přednáška Mgr. Šefla,

Ph.D. 4.5.2022):

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwjaOKHSyelDptoOtHw]6cBAgCtEA&burl=fhttp5s%3AA%2Fh%2FXwww.Uyouutubek.co

m%2Fwatch%3Fv%3DIjSevng)]Cvl&usg=AOvVaw3MkT82x5hleBomr4ta6CSI).

SZU ve svych vyjadienich vychází z podkladů celosvětově uznávaných odborných institucí, které vždy

principy sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti /KOM (2000) 1 ze dne 2. února 2000 v

platném znění respektují. S ohledem na skutečnost, že SZÚ přebírá podklady zveřejňované již

zmíněnými institucemi, samostatně tyto dokumenty nevypracovává.

4) V rámci diskuse nepadnul ze stany žádný návrh na odstranění existujících

nátěrů ani na jejich zákaz. Samo zastupitelstvo diskutovalo pouze možnosti a možné postupy. Přístup

SZÚ v této kause je zaměřen na stanovení pravidel pro regulaci, a to primárně ve školních a

předškolních zařízeních, nikoli na zákaz.

Poučení:

K výroku I. tohoto rozhodnutíje možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného

rozhodnutí prostřednictvím Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Příloba: Zpráva ze služební cesty
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CZŽP - OHOO

ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY

Služební cesta konaná: 11.4.2022

Místo konání: Paskov

Účastníci:

Účel cesty: Účast na veřejné besedě ohledně možné aplikace nátěru s nanoformou

TiO; ve školních a předškolních zařízeních a další konzultace

Průběh:

Realizovaná služební cesta představovala účast na jednání městského zastupitelstva (17:00-21:30) za

účasti občanského sdružení rodičů v souvislosti s realizovanou aplikací nátěru třídy v ZŠ v Paskově.

Účastníci:

fy NANOZONE, zastupitelé města Paskov, vedení ZŠ, rodiče, VŠB Ostrava, Nano4people,

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Dne: 12.4.2022


