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IV. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
1.1 Název 
Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem 
BQ-2 a vymezení konkrétních ochranných opatření. 
 
1.2 Definice problému 
Zdroj jímaný vrtem BQ-2 je nový zdroj přírodní minerální vody (dále jen „zdroj“) získal 
osvědčení v roce 2015 ve smyslu § 5 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“). Zdroj bude využíván k výrobě balené minerální vody.  Lázeňský 
zákon dále vyžaduje dle § 21 stanovit k ochraně zdroje ochranná pásma včetně vymezení 
konkrétních ochranných opatření. K ochraně zdroje jímaného vrtem BQ-2 jsou touto 
vyhláškou navrhována ochranná pásma prvního a druhého stupně, která dostatečně odpovídají 
potřebám zajištění jeho ochrany. 
Zdroj se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, ve kterém byly vyráběny vodovodní 
armatury. Areál je v současné době opuštěn a je rekonstruován na stáčírnu minerální vody. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový zdroj osvědčený podle lázeňského zákona, nebyla jeho 
ochrana dosud legislativně řešena. Navrhovanou vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví 
(dále jen „ministerstvo“) podle § 46 odst. 3 písm. b) ve smyslu ustanovení § 21 lázeňského 
zákona. Ochranná pásma jsou stanovena k ochraně zdroje před činnostmi, které mohou 
nepříznivě ovlivnit jeho chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, jeho zdravotní 
nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty, na které bude mít předmětná regulace v dané oblasti vliv, jsou vlastníci 
nemovitostí v dotčeném území a fyzické či právnické osoby zde podnikající. Další skupinou 
dotčených subjektů budou orgány státní správy, především ministerstvo, orgány samosprávy a 
krajský úřad, dále pak místně příslušný stavební a vodoprávní úřad a orgány v oblasti ochrany 
přírody. 
 
Návrh vyhlášky byl v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 lázeňského zákona projednán s obcí 
Rohatec a dotčenými správními úřady, kterými jsou: 
 

1. Obecní úřad Rohatec, Květná 1, 696 01 Rohatec  
2. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 01 Hodonín  
3. Městský úřad Hodonín, Stavební úřad, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín  
4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 

449/3, 601 82 Brno    
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1.5. Popis cílového stavu 
Cílem navrhované právní úpravy je v souladu s lázeňským zákonem stanovit ochranná pásma 
I. a II. stupně zdroje přírodní minerální vody a  jasný a pevný rámec konkrétních ochranných 
opatření, tj. zejména  omezit činnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit chemické, fyzikální 
a mikrobiologické vlastnosti tohoto zdroje, jakož i jeho zásoby. Stanovení ochranných pásem 
zdroje je tedy nutným předpokladem pro zajištění efektivní a zejména právně vynutitelné 
ochrany a následného racionálního využití zásob přírodní minerální vody. 
 
1.6. Zhodnocení rizika 
Nestanovení nově vymezených ochranných pásem zdroje a nevymezení konkrétních 
ochranných opatření by znemožnilo jeho účinnou ochranu v souladu s požadavky lázeňského 
zákona. Nedostatečná efektivní ochrana zdroje a jeho hydraulických poměrů by mohla mít 
negativní vliv na kvalitativní i kvantitativní parametry zdroje, čímž by mohlo být omezeno, 
případně znemožněno jeho využívání k výrobě balené minerální vody. 
 
 
2. Návrh variant řešení 

Předmět regulace, kterým je stanovení ochranného pásma I. a II. stupně zdroje ministerstvem 
na základě zmocnění v lázeňském zákoně, umožňuje návrh dvou variant řešení, a to varianty 
nulové a varianty realizační. Realizační varianta umožňuje stanovit variantní plošné vymezení 
ochranných pásem a rozsah ochranných opatření.  
 
Nulová varianta 
Tato varianta, tj. nepřijetí předmětné vyhlášky, by zakonzervovala současný stav, který 
znamená nezajištění efektivní ochrany zdroje a nesplnění povinností podle § 21 lázeňského 
zákona. 
 
Realizační varianta – stanovení ochranných pásem zdroje 
S ohledem na potřebu zajištění odpovídající ochrany zdroje a v souladu s lázeňským zákonem 
tato varianta řešení spočívá ve vydání vyhlášky, kterou se vymezí konkrétní ochranná opatření 
a stanoví se konkrétní omezení činností, které by mohly negativně ovlivnit chemické, 
fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby zdroje.  
 
Rozsah území ochranného pásma I. stupně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 
lázeňského zákona plošným vymezením, a to čtvercem o straně 10 m. Takto vymezené území 
slouží k zabezpečení bezprostředního okolí jímání zdroje. Rozsah ochranného pásma je 
vymezen podle hloubky uložení zvodně minerální vody. V tomto ochranném pásmu se mohou 
provádět jen činnosti spojené s ochranou a využitím zdroje. Ochranné pásmo I. stupně bude 
chráněno oplocením a na jeho území bude zakázán vstup.  
 
Plošné vymezení ochranného pásma II. stupně vychází z odborného hydrogeologického 
posudku a místních hydrologických podmínek. Představuje minimální oblast potřebnou 
k ochraně infiltračního území zřídelní struktury. Hranice ochranného pásma byla vedena dle 
požadavku stanoveného v § 24 lázeňského zákona podél hranic jednotlivých parcel (bližší 
vymezení viz přílohy vyhlášky). Pokud jde o stanovení rozsahu ochranných opatření, jsou 
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zakázány činnosti, které představují z hlediska ohrožení kvality přírodních minerálních vod 
největší rizika a současně nepředstavují výraznější omezení ve využívání daného území.  
 
Jiná věcná varianta není navržena, protože plošně rozsáhlejší ochranné pásmo by nezajistilo 
větší ochranu zdroje a navíc by takové vymezení zbytečně omezovalo uživatele dotčených 
nemovitostí. Naopak menší plošné vymezení ochranného pásma by bylo na úkor potřebného 
zajištění minimální ochrany zřídelní struktury. Toto obdobně platí též pro rozsah činností, 
které jsou vyhláškou omezovány. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Nulová varianta 
Nulová varianta znamená zachování současného stavu, to znamená ponechání zdroje bez 
účinné ochrany. Toto řešení odporuje požadavkům uvedeným v § 21 lázeňského zákona. 
Nestanovení příslušných ochranných opatření může ohrozit kvalitu využívaného zdroje a tím 
ohrožení možnosti jeho dalšího využívání a zmaření vložené investice.  
Realizační varianta – stanovení ochranných pásem zdroje 
Tato varianta spočívá v zajištění potřebné ochrany zdroje stanovením ochranných pásem a 
ochranných opatření, jejímž základním předpokladem je vydání vyhlášky o stanovení 
ochranných pásem zdroje v dotčeném území. Náklady a přínosy navrhovaného právního 
předpisu lze posuzovat z několika hledisek: 

o Hledisko environmentální - Hlavním přínosem realizace projektu bude zajištění 
efektivní a zejména právně vynutitelné ochrany hydraulických poměrů zdroje před 
činnostmi, které by mohly negativně ovlivnit kvantitativní i kvalitativní parametry 
tohoto zdroje. 

o Hledisko socioekonomické - Veškeré náklady spojené se stanovením ochranných 
pásem (spočívající zejména ve zpracování dokumentace a mapových podkladů, 
označení ložiska a přístupové cesty ke zdroji zákazovými cedulemi v terénu atd.) hradí 
podle § 21 odst. 5 lázeňského zákona současný uživatel zdroje, kterým je společnost 
Bohemia Beverage Industry Group s.r.o., Soboňky 1197/4, 696 01 Rohatec. 
Zajištěním ochrany zdroje po přijetí navrhované právní úpravy bude tomuto 
podnikatelskému subjektu umožněno efektivní využívání zásob zdroje k výrobě balené 
minerální vody.  

o Z pohledu zaměstnanosti v daném regionu lze přítomnost stabilního zaměstnavatele 
hodnotit kladně. Tato varianta zahrnuje náklady uživateli zdroje a dále přínosy 
z pohledu efektivního využívání zásob tohoto zdroje a zaměstnanosti v daném regionu.  

  
3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

S ohledem na již dříve zmíněné lze konstatovat, že nulová varianta neobsahuje přínosy, jejím 
negativním dopadem je nemožnost zajistit efektivní ochranu a využití zdroje.   

Realizační varianta zahrnuje náklady uživatele zdroje a dále přínosy z pohledu efektivního 
využívání zásob tohoto zdroje.  
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4. Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Realizační varianta, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje a vymezí se konkrétní ochranná 
opatření, vytváří nezbytné právní podmínky pro zajištění ochrany zdroje v dotčeném území. 

Obsahová náplň této varianty je dána požadavky lázeňského zákona a omezení činností 
v ochranném pásmu je plně v souladu s dnes platnými právními předpisy (zejména 
s lázeňským zákonem, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů).                   

Variantní řešení předmětu regulace přichází v úvahu pouze v tom smyslu, že by se od 
uvažované regulace upustilo – varianta nulová. Z výše uvedených důvodů je však tato 
varianta prakticky vyloučena. Celkové vyhodnocení výše uvedených nákladů a přínosů podle 
konkrétní oblasti dopadu nebo podle dílčích dopadů pro variantu nulovou a variantu realizační 
je zpracováno v následující tabulce s tím, že u jednotlivých kritérií je znaménkem plus 
označeno, u které varianty převažují přínosy nad náklady a znaménkem mínus, pokud není 
rozdíl v nákladech při přijetí navrhované varianty. 
 
 Varianta nulová Varianta realizační 
Hledisko environmentální  + 
Hledisko sociální  + 
Hledisko ekonomické  + 
Dopad na státní rozpočet - - 

 

Zajištění ochrany zdroje před činnostmi, které by mohly nepříznivě ovlivnit chemické, 
fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, jejich zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby tohoto 
zdroje, vytvoření podmínek k jeho využívání v dané oblasti je hlavním předpokládaným 
přínosem navrhované právní úpravy. 

Z výše uvedených důvodů ministerstvo považuje za nejvhodnější výběr realizační varianty. 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
V návaznosti na výše uvedené lze předpokládat, že implementace a vynucování navrhované 
právní úpravy by nemělo představovat zásadní problém. Zásady dozoru nad ochranou, 
využíváním a dalším rozvojem zdroje, včetně příslušných sankcí, jsou jasně upraveny 
v lázeňském zákoně. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Efektivita navržené právní úpravy bude průběžně sledována pracovníky ministerstva. 
Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude možné podle odhadu předkladatele za dva až 
tři roky od nabytí účinnosti právního předpisu a bude provedeno pracovníky ministerstva ve 
spolupráci s pracovníky místně příslušných stavebních a vodoprávních úřadů, krajských úřadů 
a s dalšími subjekty, které se na tvorbě vyhlášky podílely. 
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7. Konzultace a zdroje dat 
Výsledný text vyhlášky byl vytvořen na základě hydrogeologického posudku odborného 
řešitele RNDr. Zdenka Pospíšila, Brno, a byl dále v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 
lázeňského zákona projednán s dotčenými správními úřady a s obcemi, na jejichž území mají 
být ochranná pásma zdroje stanovena. 
 
8. 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; návrh je rovněž v souladu s výše citovaným zákonem. 
 
9. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Navrhovaná právní úprava se týká oblasti, na kterou se nevztahují mezinárodní smlouvy, 
jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu pro lidská práva. 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 
 
 
10. 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 a s obecnými právními zásadami práva 
EU. 
 

11. 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.  
 
Sociální dopady, tj. dopady na zaměstnanost, jsou uvedeny v části obsahující identifikaci 
nákladů a přínosů jednotlivých variant.  
 
Předkládaný návrh též nebude mít dopad na životní prostředí. 
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12. Zhodnocení platného právního vztahu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen a zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady na 
rovnost mužů a žen. 
 

13. Zhodnocení dopadů dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů  

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 
údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí.  
 

14. Zhodnocení korupčních rizik 

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

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu.  
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