
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

k návrhu nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice 

a statutu lázeňského místa Lednice 

OBECNÁ ČÁST: 

 

A) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení 

1.1. Název 

Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa 
Lednice. 

1.2. Definice problému 

Přírodní léčebné lázně Lednice jsou novými lázněmi, které byly stanoveny vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví č. 145/2009 Sb., o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice 
v katastrálním území Lednice na Moravě. Dosud ale dosud nebylo vymezeno území 
lázeňského místa a nebyl stanoven statut lázeňského místa obce ve smyslu § 28 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).  

Vymezení území lázeňského místa a stanovení statutu lázeňského místa je nezbytným 
legislativním krokem sloužícím k ochraně léčebného režimu stávajících přírodních léčebných 
lázní Lednice a k zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí. Lázeňské prostředí 
bude využíváno i nově připravovanými lázeňskými zařízeními, které vytvoří v tomto regionu 
významné lázeňské centrum.  

Stanovení lázeňského území, kvalita přírodního léčivého zdroje, věcné a personální 
vybavení umožní další udržitelný rozvoj lázní ve prospěch indikací, jako jsou nemoci 
oběhového a pohybového ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, 
nemoci kožní, gynekologické a nervové. 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Přírodní léčebné lázně Lednice jsou lázněmi s krátkodobou tradicí. Byly stanoveny vyhláškou 
č. 145/2009 Sb., o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území 
Lednice na Moravě. K lázeňské léčbě využívají přírodní léčivý zdroj minerální jodobromové 
vody, který byl objeven v sedmdesátých letech minulého století při naftovém průzkumu a 
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osvědčen jako přírodní léčivý zdroj podle § 5 lázeňského zákona. Zdroj má unikátní 
chemické složení. V České republice se využívají další tři přírodní léčivé zdroje obdobných 
vlastností. Přírodní léčivý zdroj je chráněn ochrannými pásmy I. a II. stupně, stanovenými 
v souladu s § 21 až § 24 lázeňského zákona. 

Ve smyslu lázeňského zákona však Lednice nemá stanoven statut lázeňského místa, který 
by definoval vnitřní a vnější území lázeňského místa a způsob ochrany léčebného režimu 
a lázeňského prostředí. 

Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa 
Lednice se předkládá na základě ustanovení § 28 odst. 2 lázeňského zákona.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů  

Navrhovaná právní úprava se týká zejména následujících subjektů: 

Orgány státní správy:  

- Ministerstvo zdravotnictví 

Územní samosprávné celky: 

- obce 

- kraje 

Fyzické a právnické osoby: 

- provozovatelé hotelů a ubytovacích zařízení 

- provozovatelé restauračních zařízení 

- zaměstnanci lázní 

- pacienti a další návštěvníci lázní 

Poskytovatelé zdravotních služeb: 

- poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem stanovení lázeňského místa a statutu lázeňského místa v Lednici je poskytnutí 
zvýšené ochrany zdravotnickým a jiným souvisejícím zařízením sloužícím k poskytování 
lázeňské péče, stanovených podle lázeňského zákona za přírodní léčebné lázně. Ochrany 
bude dosaženo omezením výstavby v lázeňském místě, omezením či zákazem některých 
nežádoucích činností a zákazem zřizování některých zařízení. Navrhované zákazy výstavby 
nebudou v rozporu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovení lázeňského místa a přijetí statutu přispěje k optimálnímu stavu lázeňského místa 
ve vztahu k potřebám lázeňství za současného respektování základního poslání lázeňského 
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místa Lednice, kterým je přispívat ke zlepšení zdravotního stavu návštěvníků zdejších 
přírodních léčebných lázní. 

Tento stav má být trvale udržitelný a má respektovat i ostatní nekolizní funkce lázeňského 
místa. Toto není dosažitelné bez vydání uceleného účelového právního předpisu.  

K dosažení tohoto hlavního cíle je nutné ošetřit cíle dílčí. Jedná se především o přesné 
vymezení územního rámce, tj. vnitřního i vnějšího území lázeňského místa tak, aby 
odpovídal současným požadavkům a rozvoji tohoto lázeňského místa. Vnitřní území 
lázeňského místa by mělo zahrnovat ucelenou část území, v níž jsou soustředěna 
nejdůležitější lázeňská zařízení, za která je třeba považovat nejen vlastní léčebná zařízení, 
ale i zařízení a objekty, které dotvářejí charakter daného lázeňského místa (např. lázeňské 
kolonády). Vnější území lázeňského místa označuje zbývající část území lázeňského místa. 

Konkrétním cílem navrhované právní úpravy je zejména zabránit novému umísťování staveb 
a provozoven, které by ve vnitřním území lázeňského místa mohly negativně ovlivnit léčebný 
režim návštěvníků přírodních léčebných lázní nebo klimatické podmínky místa a krajiny. Ve 
vnitřním území lázeňského místa by proto měla být omezena výstavba zábavních zařízení a 
zakázána výstavba hromadných garáží nesloužících pro pacienty a návštěvníky lázní a 
stávajícího zdravotnického zařízení a zakázána výstavba jednotlivých a řadových garáží. V 
tomto území je též třeba zakázat výstavbu zařízení zemědělské výroby, skladů, bydlení, , 
výrobních zařízení a provozování služeb, které neslouží pro pacienty a návštěvníky lázní a 
stávajícího zdravotnického zařízení, anebo mohou mít rušivé vlivy na poskytování lázeňské 
léčebně rehabilitační péče. Zakázána bude rovněž výstavba skladů, stavebních dvorů a 
zařízení na údržbu technického vybavení a pozemních komunikací.  

Ve vnitřním území lázeňského místa nelze umisťovat některé z typů pozemních komunikací, 
včetně vyšších tříd silnic. Kategorickým požadavkem je nedopustit negativní důsledky staveb 
a zařízení a zabránit škodám na složkách životního prostředí či narušování léčebného 
režimu v přírodních léčebných lázních. 

Ze stejných důvodů ve vnitřním území lázeňského místa nebude přípustné umísťování 
nových staveb a zařízení, které by byly příčinou průjezdu nebo kumulace vozidel ve vnitřním 
území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního 
území lázeňského místa.  

S ohledem na charakter lázeňského místa je nutno v maximálně možné míře zachovat 
stávající výměru nezpevněných ploch, parků a vzrostlé zeleně. Výsledky dosavadních 
výzkumů prokazují jejich pozitivní vliv na stav lidského organismu. Příroda představuje 
důležitou složku životního prostředí a jako taková musí být předmětem našeho zájmu a naší 
ochrany. Tento požadavek vychází z ustanovení o minimální výměře zeleně stanovené ve 
vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah 
hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti 
jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní 
a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických 
podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod 
a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).  
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V zájmu vytváření a ochrany lázeňského prostředí, jeho zdravotnickému, ekonomickému 
a sociálnímu významu, je nezbytné ve vnitřním území lázeňského místa uplatnit zvýšené 
nároky na uspořádání veřejných prostranství. Jedná se o nadstandardní péči při jejich 
zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování. Totéž platí u veřejné zeleně, parků 
a jejich vybavení. 

Nezbytným požadavkem nejen pro vnitřní území lázeňského místa je obecně vysoká úroveň 
estetiky prostředí. Zařízení umístěná na veřejných prostranstvích, anebo z těchto 
prostranství viditelná proto musí splňovat některá estetická, architektonická a stavební 
kritéria, aby nedocházelo k narušování lázeňského prostředí.  

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních. Důležitý 
je ale rovněž přístup pacientů na veřejná prostranství s nimi související. Všechna tato místa 
budou ve statutu přesně vymezena a bude definován způsob jejich označení. Na těchto 
veřejných lázeňských objektech bude nezbytné striktně zakázat kolidující činnosti, jako např. 
vstup, vjezd, vnášení a odkládání a provoz motorových a nemotorových vozidel a dalších 
dopravních prostředků. Do zdravotnických zařízení a na veřejná prostranství s nimi 
související bude omezen vstup se zvířaty. 

K zajištění kvality prostředí by měla vést i úprava způsobu údržby a čistění veřejných 
prostranství na území lázeňského místa, která zakazuje používání látek škodlivých vodám 
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.  

Z dalších činností, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují, vystupuje do popředí 
regulace reklamy a reklamních zařízení ve vnitřním území lázeňského místa. Bude zakázáno 
šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních 
zdrojů, šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující a rozdávání reklamních 
letáků. Plakáty a letáky bude možné ve vnitřním území lázeňského místa umístit pouze 
na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny 
na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona. Důvodem těchto 
podmínek je výše zmíněný požadavek na zachování estetiky lázeňského prostředí, která by 
mohla být znehodnocena libovolným vylepováním reklamních plakátů a šířením 
propagačních letáků, a dále důraz na minimalizaci rušivých elementů léčebného režimu 
lázeňských pacientů, kteří by mohli být obtěžováni především zvukovou, světelnou a blikající 
reklamou, což je z hlediska jejich řádného pobytu v lázních nežádoucí. 

Se stejným dílčím cílem ve vnitřním území lázeňského místa na veřejně přístupných místech 
bude zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata. V celém vnitřním území lázeňského místa 
bude zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči. 

1.6. Zhodnocení rizika  

V případě nepřijetí nové právní úpravy do popředí vystupují zejména rizika spojená 
s nedostatečnou péčí o hodnoty tvořící podstatu lázeňského prostředí. Jde o rizika 
nedostatečného rozvoje, údržby a očisty veřejných prostranství, veřejné zeleně a zařízení. 
V případě setrvání stávající legislativní nedostatečnosti mohou v obci nově sílit tendence 
k prosazování s lázeňstvím nesouvisejících nebo rušivých činností, zařízení a staveb, a hrozí 
tak stav postupného dlouhodobého zhoršování podmínek přírodních léčebných lázní, což 
může vést ke snížení jejich návštěvnosti a postupnému zániku poskytování lázeňské péče.  
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2. Návrh variant řešení 

Předmět regulace, kterým je stanovení lázeňského místa a statutu lázeňského místa 
Lednice, umožňuje celkem tři možná řešení. Pokud nebereme v úvahu tzv. nulovou variantu, 
je možné ještě uvažovat o různých způsobech územního vymezení lázeňského místa.  

Varianta 0 

Tato varianta spočívá v tom, že by příslušné nařízení vlády nebylo vydáno. Takovou variantu 
nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. Nulová varianta by znamenala ponechání 
stávajícího legislativního stavu, což považujeme za nepřijatelné. Ministerstvo zdravotnictví je 
dle § 35 lázeňského zákona ústředním orgánem státní správy pro ochranu přírodních 
léčebných lázní. Při výběru nulové varianty, tedy bez statutu lázeňského místa, nemohou 
ministerstvo, ale ani další orgány státní správy tuto ochranu plnohodnotně vykonávat.  

Varianta 1 

Podle této varianty by území lázeňského místa zahrnovalo část obce bezprostředně 
související s přírodními léčebnými lázněmi, a to v  minimálním rozsahu cca  
1590 x 250 m. 

Toto území by bylo rozděleno na vnitřní a vnější a byl by stanoven statut lázeňského místa 
obsahující jednotlivá omezení výstavby v lázeňském místě, omezení či zákazy některých 
nežádoucích činností a zákazy zřizování některých zařízení. 

Varianta 2 

Jelikož ministerstvo považovalo území lázeňského místa navržené ve variantě 1 
za nevyhovující požadavkům ochrany přírodních léčebných lázní a lázeňské léčebně 
rehabilitační péče zde poskytované (z důvodů uvedených blíže v části Identifikace nákladů a 
přínosů variant), sdělilo tento nedostatek obci, která navrhovanou velikost následně 
přehodnotila a navrhla jako území lázeňského místa Lednice celé katastrální území Lednice.   

Navrhovaná varianta 2 spočívá ve vydání statutu lázeňského místa, které zahrnuje celé 
katastrální území obce Lednice na Moravě. Vymezení území lázeňského místa jako celého 
katastrálního území obce, kde má být lázeňské místo stanoveno, je v praxi nejužívanějším 
způsobem a je rovněž nejvhodnější z hlediska účelu, který stanovení lázeňského místa 
sleduje.  

3.Vyhodnocení nákladů a přínosů3.1.Identifikace nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 

Tato varianta by zakonzervovala současný nevyhovující stav, který je v rozporu se 
smyslem platné legislativy, která předpokládá stanovení statutu lázeňského místa jako 
završení ochrany lázeňského prostředí. Nulová varianta nepřináší žádné náklady, ale 
současně neumožňuje správnímu orgánu efektivní kontrolu ochrany lázeňského prostředí. 

Varianta 1 
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Tato varianta by sice znamenala zavedení určitého zpřísněného režimu v části obce 
bezprostředně související s přírodními léčebnými lázněmi, avšak tuto část obce nelze bez 
dalšího funkčně oddělit od jeho zbývajícího území. Stanovením lázeňského místa 
v omezeném rozsahu by vyvolalo nebezpečí vzniku takových staveb a zařízení mimo území 
lázeňského místa, které by mohly negativními fyzikálními, chemickými, nebo biologickými 
vlivy poškozovat přírodní léčebné lázně a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. 
Ochrana, kterou by stanovení lázeňského místa a statutu lázeňského místa pro přírodní 
léčebné lázně mělo znamenat, by tedy nebyla dostatečná. Takto vymezené území 
lázeňského místa by mohlo zapříčinit ztrátu klimatických a dalších podmínek, které vyhláška 
o zdrojích a lázních pro existenci přírodních léčebných lázní a lázeňských míst vyžaduje. 
Přitom v případě, že důvody pro stanovení přírodních léčebných lázní zaniknou, ministerstvo 
je vyhláškou zruší. V případě lázeňského místa může stejně tak učinit nařízením vláda. 

Varianta 2 

Tato varianta stanoví zpřísněný režim spočívající v omezení výstavby v lázeňském místě, 
omezení či zákazu některých nežádoucích činností a zákazu zřizování některých zařízení 
na celém katastrálním území obce Lednice. Tím bude dostatečně eliminováno nebezpečí 
vzniku takových staveb a zařízení, které by mohly negativními fyzikálními, chemickými, nebo 
biologickými vlivy poškozovat přírodní léčebné lázně a kvalitu poskytovaných zdravotních 
služeb. Pouze takové řešení bude způsobilé k dosažení účelu, který lázeňský zákon se 
stanovením lázeňského místa spojuje. 

1.7. Náklady 

Varianta 0 

Nulovou variantou nevznikají subjektům žádné přímé ani nepřímé náklady. 

Varianta 1 

Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče, obyvatelé obce, pacienti a další 
návštěvníci lázní, podnikající subjekty, zaměstnanci: Přijetí varianty 1 může krátkodobě 
znamenat podobné přínosy jako u varianty 2, avšak dlouhodobě může způsobit zhoršování 
podmínek v lázeňském místě, k jeho zániku i zániku přírodních léčebných lázní, což je 
především z pohledu osob potřebujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči naprosto 
nežádoucí. To by mělo vliv i na podnikající subjekty, obyvatele lázní a zaměstnance, kteří by 
v případě vzniku plnohodnotné ochrany lázeňského místa mohli těžit z rozvoje lázní a obce 
jako celku. 

Vlastníci a správci nemovitých věcí: Viz varianta 2.  

Podnikatelské subjekty: Viz varianta 2.  

Orgány státní správy, samosprávy a veřejné rozpočty: V oblasti veřejné správy lze 
očekávat zvýšení administrativní zátěže obdobně jako u varianty 2. V tomto případě by 
zvýšení bylo vzhledem k omezenému rozsahu území lázeňského místa menší než u varianty 
2. 
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Varianta 2 

Soukromé právnické a fyzické osoby: Je zřejmé, že navrhovaná právní úprava se dotkne 
soukromých právnických i fyzických osob. Jedná se nejen o obyvatele, podnikatele, 
zaměstnance a další osoby činné ve vnitřním lázeňském území, ale i o samotné návštěvníky 
lázní. Na tyto osoby budou přímo dopadat omezení, zákazy a další podmínky uvedené 
ve statutu lázeňského místa. Ve vnitřním území lázeňského místa již nebude možné 
umisťovat některé typy staveb a zařízení nesouvisející s účely lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, jako například jednotlivé a řadové garáže, výrobní zařízení, zařízení skladů, 
velkoobchodů, v konkrétních místech obce bude omezen vjezd dopravních prostředků, vstup 
se zvířaty atd.  

Vlastníci a správci nemovitých věcí, obec Lednice: Potenciálními náklady jsou dále 
náklady související s požadovanou péčí vlastníků a správců o nemovité věci. Stejně tak lze 
očekávat i zvýšení nákladů obce na pořízení požadovaného značení a na údržbu a očistu 
veřejných zařízení, jako jsou komunikace, veřejná prostranství, veřejná zeleň (zejména 
parková), jakož i o veřejné budovy a zařízení.  

Podnikatelské subjekty: Dalšími náklady souvisejícími s předkládaným návrhem jsou vyšší 
náklady investorů na řešení otázek umisťování a realizaci staveb s ohledem na jejich 
vyžadovanou nadstandardní funkční, hmotnou a estetickou kvalitu.  

Orgány státní správy, samosprávy a veřejné rozpočty: V oblasti veřejné správy lze 
očekávat zvýšení administrativní zátěže v souvislosti s procesy navazujícími na vydání 
statutu lázeňského místa u Ministerstva zdravotnictví, příslušných samosprávných orgánů 
(obecní úřad, přestupková komise apod.) a dalších orgánů státní správy. Hlavní zátěží bude 
proces vydávání závazných stanovisek podle § 37 lázeňského zákona. Ministerstvo se jako 
dotčený orgán ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu vyjadřuje na území lázeňských míst 
například k územně plánovací dokumentaci, politice územního rozvoje, plánu hlavních 
povodí, hornické činnosti, provedení trhacích prací, vydání povolení k nakládání 
s podzemními vodami, vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního 
souhlasu pro stavby a mnoha dalším záměrům a činnostem. Obsah stanovisek je závazný 
pro výrokovou část rozhodnutí správních orgánů, které nesmí bez stanoviska rozhodnutí 
vydat. Druhou nejpodstatnější zátěž bude tvořit rozhodování o přestupcích a správních 
deliktech spáchaných porušením některého z ustanovení statutu lázeňského místa. I přesto 
se v souvislosti s vydáním navrhované úpravy nepředpokládá vznik nového nebo rozšíření 
stávajícího regulačního, kontrolního nebo sankčního orgánu. V této oblasti tedy nedojde 
ke zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

1.8. Přínosy 

Varianta 0 neznamená žádné přínosy. 

Varianta 1 může přinést krátkodobě obdobné přínosy jako varianta 2.  

Varianta 2  

Realizační variantu lze považovat za přínosnou, a to z několika hledisek:  

Hledisko zdravotní 
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Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče: Hlavním přínosem realizace projektu 
bude stabilizace lázeňské léčebně rehabilitační péče poskytované v současnosti podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Přínosem bude i další rozvoj 
přírodních léčebných lázní Lednice, které lze využívat zejména pro léčbu nemocí oběhového 
a pohybového ústrojí, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemocí 
kožních, gynekologických a nervových.  

Pacienti a další návštěvníci lázní: Léčbu přírodním léčivým zdrojem nelze většinou 
nahradit jiným způsobem terapie a účinky lázeňské medicíny jsou nenapodobitelné 
a nezastupitelné. Efekt léčby se dostavuje po provedení stanoveného počtu procedur.  

Hledisko sociální 

Obyvatelé obce, zaměstnanci, pacienti: Dalším přínosem stanovení statutu lázeňského 
místa v Lednici bude stabilizace a rozšíření nabídky pracovních příležitostí. Mezi pozitivní 
sociální aspekty lze zahrnout i nabídky zdravotní péče.  

Hledisko ekonomické 

Podnikatelské subjekty: Hledisko ekonomické úzce souvisí s hlediskem zdravotním. Zájem 
pacientů o lázeňskou léčbu je stabilně velký. Počet pacientů je přínosem i pro rozvoj místní 
podnikatelské sféry v oblasti služeb.  

Obec Lednice: Existence fungujících lázní bude mít pozitivní dopad i na rozpočet obce, 
jehož jedním z příjmů je poplatek za lázeňský pobyt stanovený v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích obecně závaznou vyhláškou obce na 15 Kč na osobu 
za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu. 

Hledisko místního rozvoje 

Obec Lednice: Obec Lednice si je vědoma důležitosti lázeňství, které vytváří podmínky 
pro rozvoj celého regionu. Urbanistická koncepce města Lednice vychází ze schváleného 
územního plánu a územně plánovací dokumentace s vymezením jednotlivých funkčních zón 
a z návrhu jejich dalšího rozvoje. Ve schválené koncepci se počítá s plným fungováním 
lázeňského komplexu jako jedné z výrazných oblastí života města. V rámci rozvoje lázeňské 
léčebně rehabilitační péče se zvýší atraktivita prostředí. Je předpokládán multiplikační efekt 
ovlivňující celkový rozvoj cestovního ruchu v regionu a s tím souvisejícího podnikatelského 
prostředí.  

Obyvatelé obce, pacienti, návštěvníci lázní: Přínos z hlediska místního rozvoje bude 
znamenat zajisté i zpřísnění požadavků na vzhled a údržbu veřejných prostranství a budov. 
Splnění těchto podmínek by mělo sloužit nejen k vytvoření ideálního místa pro léčbu 
a rekreaci, ale i pro trvalé bydlení. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 nepřinese přímé náklady ani přínosy, neumožní však plnohodnotné využívání 
přírodních léčebných lázní. 
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Varianta 1 přinese obdobné náklady a přínosy jako varianta 2. Cílem stanovení lázeňského 
místa je však poskytnutí dlouhodobé ochrany přírodním léčebným lázní, a to udržením jejich 
určitého žádoucího stavu. V případě volby varianty 1 nelze o dosažení tohoto cíle uvažovat. 

Varianta 2 přinese náklady i přínosy, přičemž přínosy spočívající především v ustálení 
poskytované lázeňské léčebně rehabilitační péče a zvýšení jejího komfortu, stabilizaci 
a rozšíření nabídky pracovních míst, zvýšení zájmu fyzických i právnických osob o danou 
lokalitu v oblasti cestovního ruchu, podnikání a bydlení a pozitivním efektu na celkový rozvoj 
obce převyšují náklady a omezení související s vydáním statutu jako zvýšení administrativní 
zátěže orgánů veřejné správy, mírné zvýšení nákladů investorů na řešení otázek umisťování 
a realizaci staveb, nebo růst nákladů na údržbu o nemovité věci. 

4. Návrh řešení4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Obsahová náplň statutu lázeňského místa Lednice odpovídá požadavkům lázeňského 
zákona, jejichž cílem je ucelená varianta řešení, kterou je stanovení statutu lázeňského 
místa Lednice nařízením vlády.  

Variantní řešení přichází v úvahu v tom smyslu, že by se od uvažovaného návrhu upustilo, 
nebo by došlo k odlišnému územnímu vymezení vnitřního a vnějšího lázeňského místa. 
Vzhledem k ochraně místních přírodních léčebných lázní a zdravotní péče v nich 
poskytované, však byly tyto varianty vyhodnoceny jako nedostatečné a jako odpovídající 
zvolena pouze varianta navrhovaná.  

Pro lepší srovnání výše uvedených nákladů a přínosů bylo zpracováno následující grafické 
vyjádření:  

 
 Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 
Hledisko zdravotní   + 
Hledisko sociální   + 
Hledisko ekonomické   + 
Hledisko místního rozvoje   + 
Dopad na státní rozpočet - - - 
 

U jednotlivých kritérií je znaménkem +) označeno, u které varianty převažují přínosy 
nad náklady a znaménkem -), pokud není u jednotlivých variant rozdíl. 

Po zvážení všech výše uvedených skutečností byla jako nejvýhodnější vyhodnocena 
varianta 2, která spočívá ve stanovení statutu lázeňského místa v Lednici v jeho navržené 
podobě. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Lze předpokládat, že implementace a vynucování navrhovaného nařízení vlády, by nemělo 
představovat zásadní problém. Důvodem je skutečnost, že zásady dozoru nad lázeňským 
místem jsou jasně stanoveny v lázeňském zákoně. Za implementaci regulace budou 
odpovídat orgány veřejné správy  v rámci své činnosti. Konkrétně se jedná o Ministerstvo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2LJUWS)



zdravotnictví, které je dotčeným orgánem v otázkách některých záměrů, činností a staveb 
podle § 37 lázeňského zákona a zároveň ústředním orgánem státní správy v oblasti dozoru 
nad dodržováním opatření stanovených podle lázeňského zákona. Důležitou funkci 
při implementaci nařízení budou dále mít orgány obce Lednice a města Břeclav. 
Implementace doporučeného řešení spočívá v kontrole a vymáhání naplňování stanovených 
požadavků. Nepředpokládá se vznik žádných nových útvarů nebo složek nad existující 
rámec. Restrikce bude pokryta kapacitami v působnosti místní samosprávy a přenesené 
působnosti státní správy a jejich složek nebo jimi řízených či zakládaných subjektů.  

Vzhledem k přiměřenosti požadovaných opatření a jejich v zásadě zřejmé potřebnosti 
a účelnosti se neočekávají vážnější problémy v této oblasti. 

Implementace z hlediska péče o nemovité statky bude na jejich vlastnících, popř. správcích. 

5.1. Vynucování 

Vynucování plnění jednotlivých ustanovení statutu lázeňského místa bude realizováno 
především v procesu rozhodování v režimu správního řádu. Orgány příslušných úřadů 
na úseku územního plánování, stavebního řádu, životního prostředí, dopravy, živnostenském 
a majetkovém budou v rozhodovacím procesu respektovat příslušná ustanovení statutu 
lázeňského místa. 

Lázeňský zákon nezmocňuje vládu k zakotvení kontroly a sankcí do nařízení vlády 
o stanovení statutu lázeňského místa - zmocnění je striktně omezeno v ustanovení 
§ 28 odst. 3 lázeňského zákona.  

Zajištění dodržování statutu lázeňského místa v praxi však přirozeně vyžaduje i existenci 
norem sankčního a kontrolního charakteru. V tomto směru je právní úprava obsažena 
v lázeňském a přestupkovém zákoně. Ustanovení § 41 odst. 1 lázeňského zákona stanovuje 
skutkové podstaty správních deliktů, za něž může ministerstvo uložit podnikající fyzické 
osobě, která protiprávně jedná v rámci své podnikatelské činnosti a právnickým osobám 
pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Přitom ministerstvo přihlíží především k závažnosti 
protiprávního jednání, míře ohrožení zdroje, prostředí přírodních léčebných lázní, jakož 
i k rozsahu škodlivých následků. Jedním ze správních deliktů zde vyjmenovaných je podle 
písm. f) výkon činnosti zakázané v lázeňském místě. 

Přestupkový zákon doplňuje tento systém správněprávní odpovědnosti možností trestat 
fyzické osoby za přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje 
přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst (§29a). 
Přestupek spáchaný výkonem činnosti zakázané v lázeňském místě je v tomto zákoně 
omezen na rozsah vnitřního lázeňského území a je za něj možné uložit pokutu až do výše 
50 000 Kč. 

Kromě odlišnosti v sankcích, které je možné podle výše uvedených ustanovení za protiprávní 
jednání uložit, je rozdílný i systém uplatňování odpovědnosti. O správních deliktech 
rozhoduje ministerstvo za subsidiárního použití správního řádu. Přestupky bude řešit přímo 
příslušný orgán obce Lednice podle přestupkového zákona. Mimo to může obec v souladu 
s § 41 odst. 4 lázeňského zákona v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti 
ukládat pokuty do výše 100 000 Kč za jiné správní delikty osobám, které úmyslně zničí, 
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poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku, která v terénu vyznačuje 
hranice území lázeňského místa. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty proveden po 3 
letech po účinnosti nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a Statutu 
lázeňského místa Lednice, pokud bude zvolena realizační varianta a statut se stane součástí 
právního řádu ČR. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh nařízení vlády o stanovení statutu lázeňského místa byl konzultován a projednáván 
v orgánech obce Lednice, jak v radě obce, tak i v zastupitelstvu obce. V těchto orgánech je 
zastoupena podnikatelská a odborná veřejnost, jejíž názory byly konzultovány a v případě, 
že neodporovaly legislativnímu rámci, byly do statutu lázeňského místa zapracovány.            

8. Kontakt na zpracovatele RIA  

Osoba, která hodnocení dopadů zpracovala: 

Jméno a příjmení: JUDr. Martina Grofová    

Útvar:  OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel, Ministerstvo zdravotnictví  

Telefon: 224 972 586    

E-mail: martina.grofova@mzcr.cz 

 

B) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Podle lázeňského zákona lze za lázeňské místo stanovit území obce nebo jeho část anebo 
území více obcí, popřípadě jejich částí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, tedy 
soubor zdravotnických a jiných zařízení, které slouží k poskytování lázeňské péče. Vymezení 
území lázeňského místa a stanovení statutu lázeňského místa je základním legislativním 
krokem, kterým lze dosáhnout ochrany léčebného režimu přírodních léčebných lázní a 
zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí. Ačkoliv přírodní léčebné lázně Lednice 
na Moravě byly stanoveny již v roce 2009, stále nebyly prohlášeny za lázeňské místo, 
a hrozí zde proto možnost prosazování s lázeňstvím nesouvisejících nebo rušivých činností, 
zařízení a staveb, a tedy stav postupného dlouhodobého zhoršování podmínek přírodních 
léčebných lázní, což může vést ke snížení jejich návštěvnosti a postupnému zániku 
poskytování lázeňské péče. Podrobné informace o důvodech nezbytnosti navrhované právní 
úpravy a jejích hlavních principech jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace. 
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C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a s mezinárodními 
smlouvami 

Navržená právní úprava je v souladu s lázeňským zákonem a zde stanoveným zmocněním 
vlády ke stanovení lázeňského místa a statutu lázeňského místa nařízením podle § 28  
odst. 2.  

Navrhovaná právní úprava se týká oblasti, na kterou se nevztahují mezinárodní smlouvy, 
jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu pro lidská práva.  

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

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. 

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

Návrh nařízení vlády nebude mít dopad na státní rozpočet. Potenciálními dopady na ostatní 
veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí jsou náklady související s požadovanou péčí 
vlastníků a správců o nemovité věci, zvýšení nákladů obce na pořízení požadovaného 
značení a na údržbu a očistu veřejných zařízení, jako jsou komunikace, veřejná prostranství, 
veřejná zeleň (zejména parková), jakož i o veřejné budovy a zařízení a zvýšené náklady 
investorů na řešení otázek umisťování a realizaci staveb s ohledem na jejich vyžadovanou 
nadstandardní funkční, hmotnou a estetickou kvalitu. Podrobné informace o dopadech 
v těchto oblastech jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

V souvislosti s přijetím návrhu nařízení vlády se nepředpokládají dopady v sociální sféře. 

F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace  

Návrh nařízení vlády není diskriminační a nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení 
mužů a žen. Přijetí statutu lázeňského místa nebude mít negativní dopady na sociálně slabé 
osoby, na diskriminaci osob podle pohlaví či národnostního a sociálního původu. 

G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Předložený návrh nařízení vlády nezasahuje do soustavy vztahů týkajících se ochrany 
soukromí a ochrany osobních údajů. 

H) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. Lázeňské 
zařízení včetně souvisejících pozemků ve vnitřním území lázeňského místa je převážně 
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soukromým vlastnictvím. Vlastník bude rozhodovat o případných podnikatelských aktivitách 
(včetně stavební činnosti) ve vnitřním území lázeňského místa a to s ohledem na podmínky 
stanovené ochranným pásmem a statutem lázeňského místa. Tyto činnosti budou moci být 
prováděny jen se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST: 

K § 1 

Definuje předmět úpravy. Tím je stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského 
místa, jakož výčtu konkrétních omezení souvisejících s výstavbou a rozvojem lázeňského 
místa, činností, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují a zařízení, která se v něm 
nesmí zřizovat. 

K § 2 

Ustanovení stanovuje v souladu se zmocněním uvedeným v § 28 odst. 2 lázeňského zákona 
lázeňské místo Lednice. Podle § 28 odst. 1 lázeňského zákona lze za lázeňské místo 
stanovit území obce nebo jeho část anebo území více obcí, popřípadě jejich částí, v němž se 
nacházejí přírodní léčebné lázně. Účelem je poskytnout přírodním léčebným lázním Lednice 
zvýšenou ochranu zavedením určitého zpřísněného ochranného režimu na širším území, 
než je pouhý soubor zdravotnických a jiných zařízení stanovený za přírodní léčebné lázně. 
Lázeňské místo tvoří katastrální území Lednice, které pro potřeby diferenciace ochranných 
opatření musí být rozděleno na vnitřní a vnější území lázeňského místa.  

K § 3 

Definuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 lázeňského zákona území lázeňského místa 
včetně jeho členění na vnitřní a vnější. Velikost i umístění vnitřního lázeňského území 
vychází jak z velikosti a umístění zařízení poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči, 
tak i z možností funkčního využití jednotlivých ploch území a rovněž z velikosti a možností 
samotné obce. Pro vnitřní území lázeňského místa jsou v souladu s jeho funkcí a umístěním 
v těsném okolí lázeňských zařízení návrhem statutu stanovena přísnější ochranná opatření, 
než pro zbývající část lázeňského místa. Celé území lázeňského místa je tvořeno 
katastrálním územím obce Lednice. Jedná se o způsob vymezení, který je v dosavadní praxi 
nejčastější a je rovněž nejvhodnější z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní a zde 
poskytované lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

K § 4  

Činnosti provozované na území lázeňského místa nesmí negativně ovlivnit léčebný režim 
návštěvníků přírodních léčebných lázní, klimatické podmínky místa a krajiny. Proto je na něm 
zakázáno umisťovat stavby, zařízení a provozovny, které by tyto negativní vlivy mohly 
znamenat. 
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Vnitřní území lázeňského místa je určeno pro funkce lázeňství, bydlení, lázeňskou 
a občanskou vybavenost, zeleň a odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. Jde 
o území s vysokými nároky na výstavbu, zejména na kvalitu architektonického řešení staveb 
a na funkční a prostorové uspořádání veřejných prostranství. V zájmu vytváření a udržování 
lázeňského prostředí a jeho zdravotního, ekonomického a sociálního významu, je tedy 
nezbytné ve vnitřním území lázeňského místa uplatňovat zvýšené nároky na ochranu těchto 
hodnot. Zakazuje se proto výstavba nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající 
lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo 
nesouvisející s ochranou zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa je dále zakázána 
výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, 
kulturními a civilizačními hodnotami. Výstavbu zábavních zařízení a hromadných garáží je 
možno povolit pouze, souvisí-li s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a není-li v 
rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a 
zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí. Jmenovitě se zakazuje výstavba 
jednotlivých a řadových garáží, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s 
poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, staveb pro bydlení a staveb pro rekreaci, 
které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně 
rehabilitační péče, zařízení zemědělské výroby, výrobních zařízení a zařízení služeb, které 
mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních (např. dílny apod.), 
skladů, velkoobchodů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení 
a pozemních komunikací a zařízení odpadového hospodářství, tedy staveb souvisejících s 
nakládání s odpady. 

Ve vnitřním území lázeňského místa nelze připustit výstavbu nových dálnic a silnic vyšších 
tříd. Do vnitřního území lázeňského místa nelze přivádět novou dopravní zátěž nesouvisející 
s dopravní obsluhou tohoto území, to znamená, že se nepřipouštějí zejména nové tranzitní 
trasy na povrchu. Pozemní komunikace zde mají sloužit pouze pro dopravní obsluhu daného 
území. 

K § 5 

Vzhledem ke specifickému určení prostor, jejichž prioritou je zajištění nerušeného průběhu 
lázeňské léčby, rehabilitace a hygienické ochrany objektů sloužících pro léčení, je nutné 
zajistit patřičné podmínky pro jejich nerušenou realizaci přímo v léčebnách či v jejich těsné 
blízkosti a to eliminací rušivých faktorů jako jsou vjezdy, vnášení, odkládání a provoz 
motorových a nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků s výjimkami, jež jsou 
v tomto paragrafu vyjmenovány. Kromě invalidních vozíků a zdravotních pomůcek 
pro postižené osoby se výjimka týká i kočárků pro děti. 

Lázeňskou léčbu, zejména léčebnou terénní chůzi, může potenciálně narušit i pohyb psů 
a jiných zvířat. Hrozí i znečištění pítek, fontán a jejich okolí a také může dojít k ohrožení 
pacientů, kteří se zde koncentrují, a jejich imunita je zpravidla oslabena. 

K § 6 

Údržbě parků, veřejné zeleni, zřizování, upravování, udržování a čistění veřejných 
prostranství a jejich vybavení nebo zařízení ve vnitřním území lázeňského místa musí být 
věnována zvýšená péče. Je nutné při provádění této činnosti dbát na ochranu zdrojů, a proto 
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se při údržbě a čistění veřejných prostranství ve vnitřním území lázeňského místa v letním 
i zimním období zakazuje používání závadných látek podle zákona o vodách.  

K § 7 

Vnitřní území lázeňského místa je určeno zejména pro léčbu pacientů a dále pro odpočinek 
a relaxaci a mělo by být s ohledem na svůj účel zatěžováno reklamou minimálně. Zakazuje 
se šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních 
zdrojů, šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující a rozdávání reklamních 
letáků. Plakáty a letáky je možné ve vnitřním území lázeňského místa umístit pouze 
na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny 
na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona. Důvodem těchto 
podmínek je výše zmíněný požadavek na zachování estetiky lázeňského prostředí, která by 
mohla být znehodnocena libovolným vylepováním reklamních plakátů a šířením 
propagačních letáků, a dále důraz na minimalizaci rušivých elementů léčebného režimu 
lázeňských pacientů, kteří by mohli být obtěžováni především zvukovou, světelnou a blikající 
reklamou, což je z hlediska jejich řádného pobytu v lázních nežádoucí. 

Plochy a místa určená k reklamě budou vždy vymezena opatřením stavebního úřadu (např. 
stavebním povolením) nebo povolením silničního orgánu. 

Toulavá a volně žijící zvířata představují pro lázeňské místo problém. Jejich přítomnost 
na veřejných prostranstvích ve vnitřním území lázeňského místa není vzhledem k účelu jeho 
užití, frekventovanému pohybu lázeňských hostů a pořádku těchto prostor žádoucí. Zakazuje 
se zde proto jejich krmení, aby ve vnitřním území lázeňského místa nedocházelo 
ke kumulaci toulavých a volně žijících zvířat. 

Chov hospodářských zvířat a zvířat vyžadujících zvláštní péči je zakázán, neboť je 
neslučitelný s charakterem vnitřního území lázeňského místa. 

K § 8 

Stanovuje datum nabytí účinnosti nařízení vlády s ohledem na předpokládanou dobu trvání 
legislativního procesu. 
 
K přílohám 
 
Přílohy jsou zpracovány ve stavu katastru k 1. srpnu 2016.  
 
K příloze č. 1 
 
Obsahuje grafické vymezení území lázeňského místa na podkladě základní mapy České 
republiky v měřítku 1 : 50 000. 
 
K příloze č. 2 
 
Obsahuje grafické vyznačení vnitřního území lázeňského místa na podkladě katastrální 
mapy.  
 
K příloze č. 3 
 
Obsahuje slovní vymezení vnitřního území lázeňského místa.  
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K příloze č. 4 
 
Obsahuje grafické vyznačení lázeňské kolonády a veřejných prostranství s ní souvisejících 
na podkladě katastrální mapy. 
 
K příloze č. 5 
 
Obsahuje soupis parcel tvořících lázeňskou kolonádu a veřejných prostranství s ní 
souvisejících. 
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