
V. 
Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

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

 
 

 
Resort 
 

Připomínka Stanovisko předkladatele 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 2 odst. 2: 
 
Podle zvláštní části důvodové zprávy území lázeňského místa 
Lednice tvoří celé katastrální území Lednice na Moravě. 
Vzhledem k této skutečnosti požadujeme nahradit v § 2 odst. 2 
slova „se nachází na katastrálním území“ slovy „tvoří 
katastrální území“. 

Akceptováno. 

 K § 4 odst. 2 písm. a):   
 
Upozorňujeme na značnou neurčitost pojmu „jiný rozvoj 
nesouvisející s účely lázeňství“. Jelikož je použití takovéhoto 
termínu v rozporu jak s legislativními pravidly vlády (čl. 40    
odst. 2), tak především s povinností státu stanovovat zákazy 
dostatečně určitelným způsobem, požadujeme slova „a jiný 
rozvoj“ z ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.    

 
Akceptováno.  
Pojem „jiný rozvoj“ byl vypuštěn a ustanovení 
bylo formulováno takto: „výstavba staveb a změny 
staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí 
nesouvisející s účely lázeňství…“. 

 K § 4 odst. 2 písm. c), d) a f): 
 
Jelikož je v  § 4 odst. 2 písm. a) stanoven obecný zákaz 
výstavby nesouvisející s účely lázeňství, lze situace normované 
v písm. c), d) a f) téhož odstavce subsumovat taktéž pod písm. 
a), jelikož tyto zakazují výstavbu určitých typů staveb 
v případech, že tyto neslouží, resp. dokonce ruší účely 

Neakceptováno. 
V některých případech mohou činnosti uvedené v 
§ 4 odst. 2 písm. c), d) a f) nařízení souviset 
s účely lázeňství (širší pojem než poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče) a přesto 
nemusí sloužit k zajištění služeb a činností 
spojených s poskytováním lázeňské léčebně 
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lázeňství. Doporučujeme proto písm. c), d) a f) vypustit pro 
jejich nadbytečnost.  

rehabilitační péče, nebo mohou mít rušivé vlivy na 
léčebný režim v přírodních léčebných lázních. 
Jednotlivá ustanovení konkretizují § 4 odst. 2 
písm. a).  

 
 

K § 4 odst. 3:  
 
Vzhledem k použitému syntaxu mezi návětím a jednotlivými 
písmeny daného odstavce není zcela patrné, zda je zakázána 
výstavba a provádění změn staveb a zařízení za pomoci 
technologií překračujících limity hluku nebo vibrací, či zda je 
zakázána výstavba či změna staveb a zařízení z technologií 
překračujících limity hluku nebo vibrací. V obou případech 
přitom platí, že pro situace stanovené v písm. a) platí úprava 
obsažená v zákoně o ochraně veřejného zdraví (viz připomínka 
k § 5).  
Tato připomínka je zásadní.    

Akceptováno.  
Ustanovení vypuštěno. 

 
 

K § 5: 
 
Upozorňujeme, že provádět činnosti a práce s použitím strojů a 
zařízení překračující limity hluku nebo vibrací je obecně 
zakázáno § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto 
ustanovení zakazuje překračovat limity stanovené v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, nikoliv pouze v čase určeném v § 5 
písm. a) a b) návrhu nařízení vlády, nýbrž po celý den, přičemž 
rozlišuje mezi limity pro denní a noční dobu (§ 34 zákona o 
ochraně veřejného zdraví). Skutečnost, že zákon o ochraně 
veřejného zdraví rozlišuje limity pro denní a noční dobu však 
navržený právní předpis nezohledňuje, pročež není patrné, zda 
se má v čase, resp. období stanoveném v § 5 písm. a) a b) 
návrhu aplikovat limit pro denní či noční dobu, jelikož návrh 

Akceptováno.  
Ustanovení vypuštěno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2LJWJL)



obsahuje toliko povšechný odkaz na nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Má-li být snad § 5 chápán tak, že je jím vyloučeno udělení 
povolení podle § 31 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. de 
facto výjimky z § 30 téhož zákona, pak konstatujeme, že nelze 
nařízením vlády stanovit výjimku, resp. výluku ze zákonného 
ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní.  

 
 

 K § 8 odst. 1 a 2:   
 
Podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, ve znění pozdějších předpisů, může zakázat šíření 
reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 
jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo 
propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního 
předpisu (stavebního zákona) obec nařízením. Dovolujeme si 
proto upozornit, že by přijetí předmětných ustanovení mohlo 
být považováno za porušení zákona o regulaci reklamy, jež 
předpokládá, že bude tato oblast upravena nařízením obce, a 
nikoliv nařízením vlády.   

Vysvětleno. 
Lázeňský zákon umožňuje v § 28 odst. 3 
v lázeňském statutu stanovit omezení a zákazy 
činností v lázeňském místě. Dle našeho názoru se 
jedná o další zákonem stanovenou možnost pro 
omezení nebo zákaz reklamy, i když zde tuto 
činnost zákon přímo nejmenuje. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K § 1: 
Doporučujeme nahradit slovo „statut“ slovem „Statut“ a 
podobně upravit i zvláštní část důvodové zprávy vztahující se k 
§ 1. 

Neakceptováno.  
Chybí odůvodnění tohoto požadavku. Dle našeho 
názoru není důvod pro změnu velikosti písmene. 
Zároveň není jasné, proč tuto změnu provést 
pouze v § 1. 

 K § 4 odst. 2 písm. b): 

Doporučujeme vypustit ve druhé větě slova „Ve vnitřním území 
lázeňského místa“, protože jsou již daná slova obsažena 
v návětí tohoto ustanovení.  

Akceptováno. 

 K § 8 Viz vypořádání MSp. 
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Upozorňujeme na možný konflikt s úpravou obsaženou v § 2 
odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve 
znění pozdějších předpisů, kde omezení reklamy stanovuje 
svým nařízením obec. 

Jihomoravský kraj Požadujeme vynětí potřebné plochy z vnitřního území 
lázeňského místa Lednice pro budoucí napojení stavby 
obchvatu města, zaneseného v územním plánu, na stávající 
silnici. Obchvat silnice III/41417 odvede část silniční dopravy 
z ulice Břeclavská mimo lokalitu lázní a centrum města. Stavba 
obchvatu přispěje ke zlepšení prostředí, snížení hluku a 
exhalací. 
Pro regulaci doporučujeme variantu 2, která spočívá ve vydání 
statutu lázeňského místa, které zahrnuje celé katastrální území 
obce Lednice na Moravě. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno.  
Po konzultaci s obcí Lednice byla připomínka 
akceptována. K tomu bylo nutné provést rozdělení 
pozemků ve vnitřním území lázeňského místa. 
Přílohy nařízení byly upraveny. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

K příloze č. 3 a 5: 
Požaduji zde uvedený výčet parcel doplnit o údaj, k jakému 
datu byla čísla parcel zjištěna. Parcelní číslo se v důsledku 
sloučení nebo rozdělení parcel může změnit; ve výjimečných 
případech může dojít k přečíslování parcel v celém katastrálním 
území. Důsledkem takových změn by pak byl rozpor mezi 
skutečným stavem katastru nemovitostí a příslušným 
ustanovením vyhlášky obsahujícím výčet parcel. Zmíněné 
uvedení data, ke kterému je stav v katastru nemovitostí 
podkladem pro vymezení ochranného pásma, tento problém 
řeší.    

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Čísla parcel jsou zjištěna ke dni  
1. srpna 2016. Text do příloh doplněn. Stejně tak 
byla doplněna i důvodová zpráva.  

 K příloze č. 4: 
Požaduji v názvu přílohy vložit před slovo „katastrální“ slovo 
„kopie“. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů  

Doporučujeme, aby zejména za účelem dodržování Statutu 
lázeňského místa a řešení problematiky podpory a rozvoje 
lázeňství byla ve Statutu zakotvena povinnost zřídit lázeňskou 
komisi, která by zejména tyto kompetence v lázeňském místě 
zajišťovala. Tuto připomínku vztahujeme i na všechny následně 
přijímané (či měněné statuty) a to tak, aby byla lázeňská 
komise skutečně zřizována, což se v mnohých lázeňských 
místech neděje.  

Neakceptováno. 
Tato povinnost vyplývá již z § 28 odst. 4 
lázeňského zákona. 

Ministerstvo vnitra K § 5 písm. b): 
Použitý výraz „v ostatních dnech pracovního klidu“ lze ve 
smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů, na který je odkazováno v poznámce 
pod čarou, vyložit tak, že by zahrnoval také dny, na které 
připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. Z tohoto důvodu tedy doporučujeme nahradit použité 
sousloví zněním „v neděli, ve státních svátcích a ostatních 
svátcích“. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 6 odst. 1: 
Výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel navrhujeme, 
v zájmu jednoznačnosti úpravy a zajištění bezpečnosti, rozšířit 
o vozidla složek integrovaného záchranného systému. 

Akceptováno. 

 K § 4 odst. 3 písm. b): 
Doporučujeme vložit poznámku pod čarou, ve které bude 
odkazováno na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 7: 
Doporučujeme vložit poznámku pod čarou, ve které bude 

Akceptováno. 
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odkazováno na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ministerstvo kultury Doporučujeme zvážit, zda je s ohledem na rozsah předpisu 
nutné nařízení vlády členit na části (viz čl. 25 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády). A v případě, že předkladatel 
považuje toto členění za důvodné kvůli přehlednosti nařízení, 
pak poukazujeme na administrativní chybu, kdy poslední část 
obsahující ustanovení o účinnosti by nejspíše měla být 
označena jako část čtvrtá. 
Poznámky pod čarou by podle čl. 47 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády měly být označeny kulatou závorkou, 
navrhujeme tedy v tomto smyslu upravit text návrhu. 

Akceptováno. 
Členění návrhu na části bylo odstraněno. Do 
poznámek pod čarou byly doplněny kulaté 
závorky.  

 K § 7: 
Ponecháváme na zvážení, zda by nebylo vhodné uvést odkaz 
na poznámku pod čarou, která by specifikovala zmiňovaný 
zákon, jímž má podle důvodové zprávy zřejmě být zákon 
o vodách (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). 

Upraveno podle připomínky MZe k § 7. 

Ministerstvo zemědělství K § 4 odst. 3 písm. a):  
Doporučujeme za označení odkazu na poznámku pod čarou č. 
„1“ doplnit kulatou poloviční závorku a doplnit za označení 
poznámky pod čarou č. „1“ kulatou poloviční závorku. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 5:  
Doporučujeme za označení odkazu na poznámku pod čarou č. 
„2“ doplnit kulatou poloviční závorku a doplnit za označení 
poznámky pod čarou č. „2“ kulatou poloviční závorku. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 7:  
Doporučujeme odstranit slova „podle zákona upravujícího 
právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

Akceptováno. 
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fyzických a právnických osob k využívání povrchových a 
podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s 
nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí“ a doporučujeme za 
slova „používání závadných látek“ vložit odkaz na poznámku 
pod čarou, která by osahovala citaci ustanovení právního 
předpisu, jenž by byla vyjádřena slovy „§ 39 zákona č. 
254/2001 Sb., vodní zákon“. 

 K odůvodnění :  
Na str. 4 v 36. řádku:  
Doporučujeme odstranit slovo „se“. 

Akceptováno.  

 K odůvodnění:  
Na str. 5 v 3. řádku:  
Doporučujeme odstranit slovo „se“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo dopravy K § 4 odst. 2: 
Upozorňujeme na problematické použití slova „podlažnost“ 
v uvedeném ustanovení. Tento termín není žádným způsobem 
návrhem nařízení vlády definován a není proto jasné, co se jím 
míní. Slovo „podlažnost“ je použito např. ve vyhlášce 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., 
přičemž uvedený termín je pro účely (a pouze pro účely této 
vyhlášky) definován jako podíl celkové zastavěné plochy všech 
podlaží stavby a zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží (NP), 
který je navíc nutno doložit výpočtem. Je otázkou, zda se 
uvedeným termínem má rozumět to samé, nebo něco zcela 
jiného. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení týkající se mimo jiné výstavby staveb 
nevyvážených z  hlediska podlažnosti bylo 
z návrhu vypuštěno. 

 K § 6 odst. 1:  
Doporučujeme provést úpravu formulace poslední věty. 
Navržené znění je nelogické, neboť spojuje uživatele (osoby – 
cyklisty) a předměty (lyže, kolečkové brusle). Navrhujeme 

Akceptováno. 
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např. následující znění této věty: „Jízdní pruh pro cyklisty může 
být použit též lyžaři, jezdci na kolečkových bruslích, 
koloběžkách nebo uživateli obdobného sportovního vybavení.“. 

 K příloze č. 3:  
Doporučujeme doplnit slova „p.č.“ před číslo pozemku 
„2331/3“, kde, na rozdíl od identifikace ostatních pozemků 
v textu této přílohy, chybí. 

Akceptováno. 

Ministerstvo financí K § 4 a 5: 
V odstavci 3 písm. a) a v uvozující větě vložit poloviční kulatou 
závorku na odkaz na poznámku pod čarou č. 1), dtto poznámka 
pod čarou č. 1). 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 5: 
V písmenu b) vložit poloviční kulatou závorku na odkaz na 
poznámku pod čarou č. 2), dtto poznámka pod čarou č. 2) a 
dále v poznámce pod čarou č. 2) vložit na konci věty čárku 
a slova „ve znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 K § 6: 
V odstavci 1 vložit poloviční kulatou závorku na odkaz na 
poznámku pod čarou č. 3), dtto poznámka pod čarou č. 3) a 
dále v poznámce pod čarou č. 3) vložit na konci věty slova „a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha Připomínka doporučujícího charakteru - odložení účinnosti cit. 
nařízení vlády na pozdější dobu než je v návrhu stanovena, a to  
z důvodu přípravy všech zúčastněných subjektů na území 
lázeňského místa na změnu právních poměrů. 

Akceptováno.  
Nabytí účinnosti posunuto na 1. duben 2017. 

 
Vypracoval dne 30.1.2017 
Mgr. Jan Knytl 
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