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V Olomouci dne  15.3.2021 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 17.2.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy konkrétně žadatel 

požaduje následující informace: 

 

1. „… zdali existují a v jakých předpisech či zdrojích jsou uvedeny minimální teploty 

v obývaných místnostech, které jsou státní orgány (např. vězeňská služba a věznice 

Mírov) povinny dodržovat pro den (6 až 21 h) a pro noc? Popřípadě existují-li 

alespoň obecná doporučení v tomto směru, na které by se bylo možno 

odkázat/uvést je v odpovědi?  

2. Respektive z jakých teplot pro běžný odpočinkový režim se vychází pro dosažení 

tepelné pohody.“ 

 

Dne 5.3.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

Ad 1.  

Dle § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), uživatelé staveb 

ubytovacích zařízení jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností 

odpovídalo hygienickým limitům mikroklimatických podmínek, upravených ve vyhlášce  

č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (dále jen „vyhláška  

č. 6/2003 Sb.).  Působnost tohoto ustanovení se vztahuje na osoby, které provozují ubytovací 

služby s odkazem na § 21a zákona v rámci vymezených živností „Provozování hostinské 

činnosti“ či „Ubytovací služby“. 

 

S odkazem na § 3 odst. 1 přílohu č. 1 tabulku č. 1 vyhlášky č. 6/2003 Sb., jsou upraveny 

požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru, tj. výslednou teplotu (oC) pro teplé  

a chladné období roku v pobytových místnostech ubytovacího zařízení.  

 

Přípustné teploty na pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti,  

na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou 

teplotou jako technologickým požadavkem, které je zaměstnavatel povinen v souladu s § 2 

odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, jsou 

upraveny v příloze č. 1 část A, tabulka č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci,  ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



Ad 2.  
Pro prostory neuvedené v tabulce 1, avšak s obdobným charakterem činnosti, lze vycházet pro 

stanovení výsledné teploty (oC) z uvedené přílohy č. 1 tabulky č. 1 vyhlášky č. 6/2003 Sb., 

kdy by měla teplota pro dosažení tepelné pohody odpovídat hodnotám 24°C ± 2°C v teplém 

období roku a v chladném období roku 22°C ± 2°C. Z pohledu tepelné pohody je důležité 

prostorové rozložení teplot, především rozdíl teplot mezi hlavou a kotníky. Doporučuje se, 

aby nebyl větší než 3 °C.  

 

Konec citace. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  
 

 

 

 
 


