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

k informacím, vc znčru'

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dnc 13. dubna 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb, o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „mm, ve které žádám o

informace, ke zasíláme níže uvedenénásledující kterým odpovědí:

1. Žádáme 0 informaci, zda u Vás pracuje pan
RNDI. Bohumil Kotlík PhD., a v jakém le

pracovním poměru vůči vaší organizaci.

Pan RNDI. Bohumil Karlík, PhD. pracuje ve Státním zdravotním ústavu, n to nn hlavní pracovní

poměr.

1,1. Uveďte na 3 a s kvalifikací svouprosím, jaké pozici, íakou pracovní náplní jakou vykonává

pxáci ve vašem ústavu.

Na pozicí vedoucího Oddělení hygieny ovzduší, V rámci své pracovní náplně mimo jiné vede NRC
pro

venkovní a vnitřní ovzduší podílí se na metodickém vedení laboratoří hygienické služby. Zpracovává

návrhy koncepce národní zdravotní politiky ochmny a podpory veřejného zdraví včetně zajišťování

jejích meziresolmí aplikace m mezinárodní koordinace, provádí zvlášť náročné hodnocení zdmvomích

rizik, zajišťuje další vzdělávání specialistů. Tmirčím způsobem vykonává nejnáročnější av
vysoce

specializované úkoly v oboru hygieny ovzduší. Odborně se zabývá problematikou stanovení škodlivin

ve venkovním n vnitřním ovzduší, vývojem odběiových metod, vzorkovánírn, příptavou projektů

Publikuj e výsledky v domácích i zahraničních časopisech. Zpracovává experüzní posudky. Provádí

složitá analytická stanovení ›.v rozbory vzorků neznámého složení. Provádí statistická zpracování včetně

vyhodnocování m interpretace naměřených dát
včemě vyhodnocování ve vztahu ke zdraví spolupracuje

koordinaci zdravotních rizik zátěže Reší základní se napři obyvatelstva. koncepční otázky oboru, podílí

organizaci Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu ke kvalitě ovzduší, na přípravě

legislativy v oblasti venkovního n vnitřního ovzduší, na mezixesormí i zahraniční spolupráci Zájišťuj e

provoz
centrální databáze dat o kvalitě ovzduší (včetně provozu

databázového serveru), koordinaci

měřící sítě kvality venkovního
ovzduší provozované organizacemi

v resortu MZ, přsdává data do

centrální
databáze ISKO MZP.

Je
členem poradního sboru MZP, technické normalizační komise TNK

Ceské aerosolové117, společností.

K dosažené kvaliñkaci sdělujeme, že
pan

RNDr. Bohumil Kodűc, PhD.
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1.2. Snučasně uveďte, v jakém oboru a na iakc' vysoké škole získal titul RNDI. a na jaké vysoké

škole studoval 'm získal titul Ph.D. ?a na jakou
doktorskuu práci.

Titul RNDr, získal
pan

RNDr. Bohumil Kodík, PhD. na Univerzitč Karlově, Fakultě přírodovědecké,

obor chemie a titul Ph.D. na škole v Prazeanalytická akademický Vysoké chemicko-technologické

v doktorském studijním programu
P2805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí ve

studijním oboru 2805V002. Ohledně doktorské práce si Vás dovolujeme odkázat na příslušnou

vysokou školu, neboť Stámí zdravotní ústav touto informací nedisponuje a ani nemá zákonnou

povinnost takovou informací disponovat

2, Dále žádáme o k se múže za szÚ RNDr. Bohumil Kotlíkinformaci, jaké problematice pan

PhD., oficiálně veřejně vyiadřoval a' jakou formovou.

Pan RNDr. Bohumil Kotlík, PhD. se může za szÚ Veřej ně vyjadřovat k
problematice v

ramci své

odbornosti. Tato vyjádření jsou odborným názorem, Nejedná se o oficiální stanoviska szu, která
lsou

vydána na 0 ñcíální žádostí, 150u evidována pod číslem jednacím a podepsána statutárním

SZU.

základě

orgánem

3. Žádáme o informaci, zda Sc v současné době Váš szÚ zabývá záležitostí aplikací

samočisücích nátěru FN NANO®, v základní škole v Paskově, nebo kdekoliv jinde.

V současné době se szú aplikací samočistících nátěrů FN NANO® v základní
škole V Paskově

nezabýva, ani nezabýval, a věc tedy pod žádným číslem jednacím neeviduj e, nebot' SZU nebyla zaslána

oficiální žádost k posouzená této věci.

szÚ se nátěrů nano forem může v obecné k tomu o ñciální cestouaplikací zabývat rovině, pokud je

vyzván, a to například v rámci Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Centra hygieny práce

a pracovního lékařství nebo Centra zdraví a životního prostředí.

3.1. Pokud ano, uveďte od kdy u pod jakým číslem jednacím je Vás
tato

věc vedena.

3.2. Současně žádáme, aby bylo sděleno, která konkrétní osoba ze SZU byla touto záležitostí

kpověřena vyřízení.

K bodu č„ 3,1, 32, vzhledem k odpovědi na bod č. 3 žádosti, sděluj eme, že tuto věc szÚ pod žádným

Číslem jednacím neeviduje a žádná osoba touto věcí pověřena není.

V případě kladné odpovědi na bod (3) shora

4. uveďte, zda již k lomu szÚ vydal jíž nějaké své oficiální stanovisko,

4.1. pokud ano, jakou formou pod jakým číslem jednacím.

4.2. V případě, že bylo vydáno, pak žádám 0 zaslání listin :u informací, na základě
jakého

podnětu byla či je tato záležitost šetřena, dále žádám veškerá rozhodnutí a stanoviska SZU

se ZŠ Paskov.týkající

K výšc uvedenému sdčlujcme, ž: szÚ v této věci dosud žádné oficiální stanovisko nevydal,



5.
Také

Vás žádáme o informaci, kdo a kdy je oprávněn vydat a podepsat Oficiální vyjádření za

SZU 'av formou.jakou

Oficiální vyjádření za szú je oprávněn vydal a podepsat statutární orgán szÚ, 'av to vždy v písemné

podobě.

S pozdravem
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