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III. 

 

Odůvodnění 

 

 

I. Obecná část 

 

 

A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska 

Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření. 

 

1.2 Definice problému 

V současné době jsou pro přírodní léčivý zdroj peloidu ložiska Komárovské blato (dále jen 

„zdroj“) vyhlášena prozatímní ochranná pásma, stanovená výměrem Ministerstva 

zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-21.4.60. ze dne 21.4.1960. Tento výměr však neobsahoval 

konkrétní rozsah opatření, tj. činností, které jsou v ochranném pásmu zakázány.   

Stávající rozsah hranic ochranného pásma II. stupně zdroje je příliš velký, přináší nedůvodná 

omezení vlastníků pozemků v ochranném pásmu, neodpovídá potřebám ochrany zdroje a 

omezuje tak komplexní využití území. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Prozatímní ochranná pásma zdroje byla stanovena výše uvedeným výměrem. Výměr 

stanovil užší a širší ochranné pásmo zdroje, neobsahoval však konkrétní rozsah ochranných 

opatření. Rozsah ochranného pásma tedy neodpovídá současným potřebám ochrany zdroje. 

 

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 dotčenými správními úřady a obcemi, kterými jsou: 

 

1. Obecní úřad Komárov, Komárov 32, 392 01 Soběslav – bez připomínek  

2. Obecní úřad Zálší, Zálší 53, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 – bez připomínek 

3. Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky 55/I, 392 01 

Soběslav – bez připomínek 

4. Městský úřad Soběslav, Stavební úřad, náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav – 
bez připomínek 
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5. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,    

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – bez připomínek 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované právní úpravy je nově stanovit ochranná pásma I. a II. stupně zdroje 

a  jasný a pevný rámec konkrétních ochranných opatření a 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 

kvalitního a zdravotně nezávadného peloidu v dané oblasti. Na základě stávajících znalostí, 

analýzy dat z dlouhodobé exploatace ložiska, místních šetření a dat z provedených měření je 

navrhováno stanovení nových ochranných pásem, což v praxi znamená zmenšení 

stávajících ochranných pásem o cca 50%.  

 

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 pro balneologické účely. Přetrvávalo by 

dosavadní zatížení vlastníků nedůvodnými omezeními.   

 

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. Jiné varianty, spočívající např. v jiném 

plošném vymezení ochranných pásem, nepřicházejí v úvahu s ohledem na způsob vymezení 

těchto pásem. 

 

Nulová varianta 

Tato varianta, tj. nepřijetí předmětné vyhlášky, by zakonzervovala současný nevyhovující 

stav, který znamená nezajištění efektivní ochrany zdroje a nesplnění povinností dle 

ustanovení § 21 lázeňského zákona. 

 

Realizační varianta – stanovení ochranných pásem zdroje 

S ohledem na potřebu zajištění odpovídající ochrany zdroje 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. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

 

Nulová varianta 
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Nulová varianta znamená zachování prozatímních ochranných pásem a ochranných opatření 

ve stávajícím stavu. Nevyžaduje žádné další náklady a neznamená ani přínos pro využití 

území.  

 

Realizační varianta – stanovení ochranných pásem zdroje 

Tato varianta spočívá v zajištění potřebné ochrany zdroje novým 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 nejen v bezprostředním výskytu 

ložiska peloidu, ale i 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 k ložisku zákazovými cedulemi v terénu atd.) 

hradí podle § 21 odst. 5 lázeňského zákona současný uživatel zdroje, kterým je 

společnost Lázně Bechyně s.r.o., č.p. 202, 391 65 Bechyně. Zajištěním ochrany 

zdroje po přijetí navrhované právní úpravy bude tomuto i dalším podnikatelským 

subjektům umožněno efektivní využívání zásob zdroje k balneologickým účelům, 

což přispívá k léčbě a preventivní péči o zdraví osob.  

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 k balneologickým účelům, 

což přispívá k léčbě a preventivní péči o zdraví osob 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 velký rozsah ochranného pásma II. stupně, který neodpovídá 

potřebám ochrany zdroje a omezuje tak komplexní využití území.  

 

Realizační varianta zahrnuje náklady uživateli zdroje a dále přínosy z pohledu efektivního 

využívání zásob tohoto zdroje k balneologickým účelům, což přispívá k léčbě a preventivní 

péči o zdraví osob a zaměstnanosti v daném regionu.  

 

 

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. 
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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 a souvisejícími předpisy).                   

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 

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. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Výsledný text vyhlášky byl vytvořen na základě hydrogeologického posudku odborného 

řešitele RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D., Karlovy Vary a bude 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. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Zpracovatel:   RNDr. Pavel Procházka 

                       Ministerstvo zdravotnictví 

                      Odbor zdravotního dohledu - Český inspektorát lázní a zřídel  

             tel.: + 420 224 972 564 

             e-mail : Pavel.Prochazka@mzcr.cz 

 

Schválil:         MUDr. Martina Novotná 

                      ředitelka odboru zdravotního dohledu 

 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

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. 

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. 

 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, sociální 

dopady, 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 nepředstavuje negativní finanční dopad na podnikatelské 

subjekty. Sociální dopady, tj. dopady na zaměstnanost, jsou uvedeny v části obsahující 

identifikaci nákladů a přínosů jednotlivých variant. Dopady na životní prostředí se 

nepředpokládají. 

 

D. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 

Návrh vyhlášky není diskriminační a nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů 

a žen. Přijetí nové vyhlášky ministerstva nebude mít negativní dopady na diskriminaci osob 

podle pohlaví a či národnostního a sociálního původu. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Předložený návrh vyhlášky nezasahuje do soustavy vztahů týkajících se ochrany soukromí 

a ochrany osobních údajů. 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  
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II. 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 dle 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. 

Rozsah ochranného pásma I. stupně odpovídá ploše, kde je zvýšené riziko přímé 

kontaminace zdroje antropogenní činností člověka.  

Odstavec 3: V souladu s  § 22 lázeňského zákona je stanoveno grafické znázornění 

ochranného pásma I. stupně v katastrální a základní mapě České republiky. Ochranné 

pásmo I. stupně zdroje se stanovuje k ochraně zdroje, který se nachází na graficky 

vymezeném území. Ochranné pásmo je vymezeno body v souřadnicovém systému JTSK. 

Odstavec 4: V souladu s  § 23 lázeňského zákona je stanoveno grafické znázornění 

ochranného pásma II. stupně 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. 

 

K § 2 

Odstavec 1: V souladu s  § 24 odst. 2 lázeňského zákona se stanovuje zákaz vstupu na část 

území ochranného pásma I. stupně zdroje. Aktuálně těžená část ložiska je náchylnější 

ke kontaminaci 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  

Volba termínu nabytí účinnosti vychází z nutnosti pokrytí potřeb ochrany zdroje. Datum 

nabytí účinnosti vyhlášky ke dni 1. listopadu 2015 reflektuje současně i dostatečný časový 

prostor pro praxi, tj. potřebnou legisvakanci.  

 

K přílohám  

V zájmu přehlednosti je v přílohách č. 1 až 3 zobrazeno ochranné pásmo I. stupně v kopii 

katastrální mapy a ochranné pásmo I. a II. stupně v základní mapě ČR. V příloze č. 4 je pro 

přehlednost uveden seznam souřadnic podrobných bodů vymezujících ochranné pásmo I. 

stupně. 
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