
 
 

V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 
Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a 

vymezení konkrétních ochranných opatření 
 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  č. j. 
47937/2016-2/LEG dne 7. 6. 2016, s termínem dodání stanovisek do 25. 8. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

 
Rezort Připomínky Vypořádání  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
 

Doporučujeme v materiálu uvést, jaký průmyslový areál se 
nachází v navrhovaném II. stupni ochranného pásma. 

Doplněno do závěrečné zprávy RIA. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K úvodní větě – prováděná ustanovení lázeňského 
zákona  
Konstatujeme, že není zcela zřejmé, která z ustanovení § 21 
až 24 lázeňského zákona má předkladatel v úmyslu návrhem 
vyhlášky provést: 
a) ustanovení § 22 odst. 2 lázeňského zákona není uvedeno ve 
zmocňovacím ustanovení § 46 odst. 3 písm. b) lázeňského 
zákona, pročež se domníváme, že do úvodní věty z povahy 
věci nepatří; 
b) podle ustanovení § 24 odst. 2 lázeňského zákona lze 
vyhláškou stanovit, že se ochranné pásmo I. stupně a pásmo 
fyzické ochrany zdroje oplotí, což měl sice podle bodu 2 
Závěrečné zprávy RIA předkladatel v plánu, nicméně návrh 
samotný žádné ustanovení týkající se oplocení neobsahuje, 
pročež doporučujeme vyjasnění, zda má návrh tento aspekt 
upravovat, či nikoli; 
c) ustanovení § 24 odst. 3 lázeňského zákona se týká označení 

1. Přijato. Upraveno. 
 
2. Přijato. Upraveno. Změněn nadpis v příloze č. 1. 
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hranic ochranného pásma II. stupně, ovšem návrh tuto 
problematiku neřeší, pročež máme za to, že by toto ustanovení 
mělo být z úvodní věty pro nadbytečnost vypuštěno, neboť jej 
návrh fakticky neprovádí. 
S ohledem na shora řečené doporučujeme revizi výčtu 
prováděných ustanovení lázeňského zákona v úvodní větě 
návrhu. 
 
2. K přílohám č. 1 a 2 – shodné nadpisy 
Nepovažujeme za vhodnou zvolenou praxi, kdy jsou obě 
přílohy k návrhu opatřeny nadpisem totožného znění. Jsme 
toho názoru, že z nadpisů příloh by mělo být na první pohled 
patrné, v čem se tyto vzájemně liší, čímž by se také ozřejmilo, 
zda má smysl, aby byly k návrhu připojeny obě zároveň. 
Z toho důvodu doporučujeme doplnit do nadpisů příloh jako 
rozlišující kritérium měřítko a/nebo typ mapy. 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Obecně k vymezení ochranného pásma: 
 
Vymezení ochranného pásma II. stupně v příloze č. 1 návrhu 
vyhlášky je v rozporu s § 24 odst. 1 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, neboť hranice pásma nekopírují 
hranice parcel a důvodová zpráva neobsahuje zdůvodnění 
odchýlení. 

 
Odůvodnění: 

 
Nejednoznačnost stanovení hranic ochranného pásma II. 

Vysvětleno. 
Hranice ochranného pásma II. stupně jsou vedeny po 
hranicích parcel. 
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stupně může způsobit problémy pro posuzování konkrétních 
situací příslušnými správními orgány vykonávajícími správní 
činnosti podle stavebního zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
kultury 
 

K úvodní větě 
Upozorňujeme na nesprávně uvedený prováděný odstavec v § 
22, kdy je uveden odst. 2, ale má se jednat o odst. 5. 

 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
financí 

1. Doporučujeme text úvodní věty návrhu vyhlášky"§ 22 odst. 
2" nahradit textem "§ 22 odst. 5", neboť zmocňovací 
ustanovení § 46 odst. 3 písm. b) lázeňského zákona zmocňuje 
k provedení odstavce 5. 
Dále navrhujeme z textu úvodní věty "§ 24 odst. 2 a 3" 
vypustit text "a 3", neboť, dle našeho názoru, navrhovaná 
vyhláška uvedené ustanovení týkající se označení hranic 
ochranného pásma neprovádí. 
2. K § 2 - doporučujeme slova "v souladu s lázeňským 
zákonem" pro nadbytečnost vypustit. 
 

1. Přijato. Upraveno. 
 
2. Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1)  Doporučujeme v § 1 odst. 1 za slova „přírodní minerální 
vody“ vložit slova „jímané vrtem“. 

 
2) Doporučujeme v návrhu stanovit, že ochranné pásmo I. 

stupně bude oploceno tak, jak je to uvedeno v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). V opačném 
případě je třeba závěrečnou zprávu upravit. 
 

3) Jelikož se závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1) Přijato. Upraveno. 
 
2) Doplněno v návrhu vyhlášky 
 
 
 
 
3) Návrh vyhlášky byl již projednán s dotčenými orgány 
státní správy, závěrečná zpráva byla upravena. 
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(RIA) zmiňuje o budoucím projednání návrhu 
s dotčenými správními úřady, doporučujeme vyčkat na 
jejich vyjádření. 

 
Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Doporučujeme revidovat celou úvodní větu a uvádět 
v ní pouze ta ustanovení lázeňského zákona, která návrh 
skutečně provádí. V této souvislosti lze zejména poukázat na 
odkaz na § 22 odst. 2 lázeňského zákona, jehož provedení 
zmocňovací ustanovení,  
na jehož základě byl návrh připraven, neumožňuje.  
 Dle úvodní věty má navrhovaný právní předpis sloužit 
i k provedení § 24 odst. 2 a 3 lázeňského zákona, avšak obsah 
návrhu tomu neodpovídá, a proto doporučujeme odkaz na tato 
ustanovení z úvodní věty bez náhrady vypustit, případně 
normativní text návrhu příslušným způsobem doplnit. 
 
K § 2 písm. d): 
 Ze stylistického hlediska navrhujeme slovo „kejdy“ 
uvést v singuláru. 
 

 
Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Obecná připomínka: 
 
Ministerstvo životního prostředí se zcela ztotožňuje 
s připomínkami Ministerstva spravedlnosti, tj.: 

 
1. K úvodní větě – prováděná ustanovení lázeňského 
zákona  
Konstatujeme, že není zcela zřejmé, která z ustanovení § 21 
až 24 lázeňského zákona má předkladatel v úmyslu návrhem 

1. Přijato. Upraveno. 
 
2. viz vypořádání připomínky MSP 
 
Doporučující připomínka 
V souladu s legislativními pravidly se ustanovení 
zákona do podzákonného právního předpisu znovu 
neuvádí. 
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vyhlášky provést: 
a) ustanovení § 22 odst. 2 lázeňského zákona není uvedeno ve 
zmocňovacím ustanovení § 46 odst. 3 písm. b) lázeňského 
zákona, pročež se domníváme, že do úvodní věty z povahy 
věci nepatří; 
b) podle ustanovení § 24 odst. 2 lázeňského zákona lze 
vyhláškou stanovit, že se ochranné pásmo I. stupně a pásmo 
fyzické ochrany zdroje oplotí, což měl sice podle bodu 2 
Závěrečné zprávy RIA předkladatel v plánu, nicméně návrh 
samotný žádné ustanovení týkající se oplocení neobsahuje, 
pročež doporučujeme vyjasnění, zda má návrh tento aspekt 
upravovat, či nikoli; 
c) ustanovení § 24 odst. 3 lázeňského zákona se týká označení 
hranic ochranného pásma II. stupně, ovšem návrh tuto 
problematiku neřeší, pročež máme za to, že by toto ustanovení 
mělo být z úvodní věty pro nadbytečnost vypuštěno, neboť jej 
návrh fakticky neprovádí. 
S ohledem na shora řečené doporučujeme revizi výčtu 
prováděných ustanovení lázeňského zákona v úvodní větě 
návrhu. 
 
2. K přílohám č. 1 a 2 – shodné nadpisy 
Nepovažujeme za vhodnou zvolenou praxi, kdy jsou obě 
přílohy k návrhu opatřeny nadpisem totožného znění. Jsme 
toho názoru, že z nadpisů příloh by mělo být na první pohled 
patrné, v čem se tyto vzájemně liší, čímž by se také ozřejmilo, 
zda má smysl, aby byly k návrhu připojeny obě zároveň. 
Z toho důvodu doporučujeme doplnit do nadpisů příloh jako 
rozlišující kritérium měřítko. 
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Doporučující připomínka: 
1. V § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky doporučujeme upravit text 

do následující podoby: 
„„Hranice ochranného pásma I. stupně se v souladu 
s ust. § 24 odst. 2 lázeňského zákona označí tabulkami se 
státním znakem a s nápisem "Ochranné pásmo I. stupně 
a pásmo fyzické ochrany zdroje přírodní minerální vody, 
nepovolaným vstup zakázán".“  
 
V případě, že ministerstvo rozhodne, že se OP I. stupně 
oplotí, bude výše uvedený text doplněn o slova : „a toto 
pásmo se oplotí.“  

 

 

V Praze dne 9. 9. 2016 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                   RNDr. Pavel Procházka                                                                                                                                              Podpis: 
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