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III. 
Odůvodnění 

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 

Navrhovaná právní úprava vychází z ustanovení § 21 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních 
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“). Lázeňský zákon vyžaduje stanovit k ochraně 
zdroje přírodní minerální vody ochranná pásma (stanovovaná zpravidla ve dvou stupních) 
včetně vymezení konkrétních ochranných opatření. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním obsaženým v ustanovení § 46 odst. 3 písm. b) 
lázeňského zákona, jakož i s celým tímto zákonem jako s celkem. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem EU i s obecnými právními zásadami práva 
EU. 
Návrh nemá dopad ani na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí 

Navrhovaný právní předpis nemá dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
Návrh nepředstavuje přímé náklady na rozpočty obcí nacházejících se v dotčeném území. 
Vyhlášení ochranných pásem představuje minimální finanční dopad na podnikatelský subjekt 
spočívající v zajištění odborného posudku ke stanovení ochranných pásem a následně 
zajištění fyzické ochrany zdroje. 
 
Navrhovaná vyhláška dále nepředpokládá žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny.  
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Vzhledem k tomu, že se stanoví výše zmíněná ochranná pásma, očekává se pozitivní vliv na 
životní prostředí v dané lokalitě. 
 
5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad v oblasti zákazu diskriminace ani ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 
údajů, a nebude zasahovat do ochrany soukromí. 
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na bezpečnost a obranu státu.  
 
 
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 

Odstavec 1: V souladu s  § 21 odst. 1 lázeňského zákona se navrhuje stanovit ochranná pásma 
I. a II. stupně k ochraně zdroje. Ochranná pásma zaručí zajištění kvality a kvantity zdroje 
osvědčeného podle lázeňského zákona. 

Odstavec 2: V souladu s  § 22 lázeňského zákona je stanoveno vymezení ochranného pásma 
I. stupně. Rozsah území je stanoven na základě provedených průzkumných prací 
bezprostředně v okolí zdroje (čtverec 10 x 10 m). Rozsah ochranného pásma I. stupně 
odpovídá ploše, kde je zvýšené riziko přímé kontaminace zdroje antropogenní činností 
člověka.  

Odstavec 3: V souladu s § 23 lázeňského zákona je stanoveno vymezení ochranného pásma II. 
stupně., které slouží k ochraně infiltračního území. Grafické znázornění ochranného pásma II. 
stupně je vyznačeno v katastrální mapě a v základní mapě České republiky. Ochranné pásmo 
II. stupně zdroje se stanovuje k ochraně hydraulických poměrů zdroje, aby nemohlo dojít 
k negativnímu ovlivnění chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností zdroje a 
jeho zdravotní nezávadnosti a zásob. 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEAFVNAD)



3 
 

K § 2 

Odstavec 1: V souladu s  § 24 odst. 2 lázeňského zákona se stanovuje zákaz vstupu na území 
ochranného pásma I. stupně zdroje.  

Odstavec 2: V souladu s  § 23 lázeňského zákona se stanovují činnosti zakázané v ochranném 
pásmu II. stupně. Stanovené zákazy plně respektují požadavky na ochranu tohoto území. 
Cílem je postihnout všechny činnosti, kterými by mohlo dojít ke znehodnocení zdroje. 
Zejména se jedná o činnosti, které by způsobily dlouhodobé či nenávratné poškození kvality 
či kvantity zdroje. 
 
K § 3 
V souladu s § 24 odst. 2 lázeňského zákona je stanovena podmínka oplocení pásma fyzické 
ochrany zdroje. 
 
K § 4 
Volba termínu nabytí účinnosti vychází z nutnosti pokrytí potřeb ochrany zdroje. Datum 
nabytí účinnosti vyhlášky ke dni 1. října 2016 reflektuje současně i dostatečný časový prostor 
pro praxi, tj. potřebnou legisvakanci.  
 
 
K přílohám 
 
V zájmu přehlednosti je v přílohách č. 1 a 2 zobrazeno ochranné pásmo I. a II. stupně v kopii 
katastrální mapy a v základní mapě ČR.  
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