
 

zástupce veřejné ochránkyně práv 
JUDr. Stanislav Křeček 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Aktuální témata problematiky hluku 

v komunálním prostředí 

který se koná dne 19. listopadu 2019 

v malém konferenčním sále 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Cílem kulatého stolu je vzájemná výměna zkušeností z aplikace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví (dále jen „zákon“), a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“), v návaznosti na další právní 
předpisy. Diskutována budou aktuální problematická témata hluku v komunálním prostředí, 
aplikační nejasnosti zákona i nařízení vlády a jejich praktické řešení. 
 

Mezi hlavní témata bude patřit prezentace výsledků výzkumného šetření, které veřejná 
ochránkyně práv provedla v tomto roce a jež se týkalo efektivity státního zdravotního dozoru 
při využití vybraných preventivních a sankčních nástrojů zákona. Kulatý stůl by měl přispět k diskusi 
ohledně možností orgánů ochrany veřejného zdraví aktivně ovlivňovat postupy provozovatelů 
nadlimitního zdroje hluku nástroji státního zdravotního dozoru se zaměřením na časově omezená 
povolení1 a jejich odejmutí2, na pokuty za přestupek a jejich výši v případě opakovaných deliktů, 
jakož i na pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku3 nebo pozastavení výkonu činnosti 
zdroje hluku4.  
 

V odpoledním bloku se zaměříme na problematiku sdílené odpovědnosti více provozovatelů 
zdrojů hluku. V rámci diskuse budou předmětem kulatého stolu i další aktuální témata 
preventivního a následného dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví (viz blíže rámcový program). 
Po uvedení tématu pracovníky a pracovnicemi Kanceláře veřejného ochránce práv bude volena 
forma řízené panelové diskuse.  
 

Předpokládanými účastníky a účastnicemi kulatého stolu budou kromě pracovníků a pracovnic 
Kanceláře veřejného ochránce práv zástupci Ministerstva zdravotnictví, jednotlivých krajských 
hygienických stanic a Národní referenční laboratoře pro komunální hluk.  
  

                                                        
1 § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“) 
2 § 84 odst. 1 písm. l) zákona  
3 § 84 odst. 1 písm. m) zákona 
4 § 84 odst. 1 písm. b) zákona  



Účast na kulatém stole je bezplatná. 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ5, a to nejpozději do úterý 12. listopadu 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 
 

Máte-li zájem zařadit do diskuzní části i Vámi poptávané téma, prosíme o jeho zaslání předem 
alespoň 10 pracovních dnů před termínem konáním akce.  
 

Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. Tomáš Maňas (tel. 542 542 397, manas@ochrance.cz). 
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
 

Občerstvení zajištěno. 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM6 
 

19. listopadu 2019 
 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků a účastnic 

10:00 – 10:10 Úvodní slovo 

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv 

Mgr. Jana Gregorová, Kancelář veřejného ochránce práv 

moderuje Mgr. Tomáš Maňas 

10:10 – 10:30 Prezentace výzkumného šetření 

10:30 – 11:00 Časově omezená povolení a jejich odejmutí  

11:00 –11:30 Pokuty za přestupek a jejich výše v případě opakovaných deliktů, 
pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku, pozastavení výkonu 
činnosti zdroje hluku 

11:30 – 12:15 Přestávka na oběd  

12:15 – 12:45 Sdílená odpovědnost více provozovatelů zdrojů hluku, platný právní stav a 
stav de lege ferenda 

12:45 – 13:20 Diskuse k vybraným aktuálním tématům ochrany před hlukem 
v komunálním prostředí (např. hluk ze střelnic a „sportovních“ letišť, užívání 
staveb – hluk z tepelných čerpadel, hluk z pravidelných hudebních produkcí 
ve stavbě ad. 

Mgr. Tomáš Maňas, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Jana Gregorová, Kancelář veřejného ochránce práv 

JUDr. Jana Vašíková, Kancelář veřejného ochránce práv 

13:20 – 13:30 Závěrečné shrnutí  

 

                                                        
5 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
6 Pořadatelé si vyhrazují právo program kulatého stolu upravit. 
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