
Jak na to ?
Poznámky k přípravě Statutů lázeňských míst

Národní lázeňský debatní klub, Poděbrady, 25.11.2021



Statut lázeňského místa – popis procesu

Tato prezentace, určená pro potřeby Sdružení lázeňských míst ČR, popisuje legislativní rámec, role subjektů a 

popis procesů týkající se stanovení lázeňského místa a statutu lázeňského místa, netýká se stanovení přírodního 

léčivého zdroje a jeho ochrany.

Je základem pro tvorbu metodiky přípravy Statutu lázeňských míst.

Zdroje pro tvorbu dokumentu:

-sbírka zákonů ČR,

- prezentace MZ ČR (ČILZ, r.2019)

- analytický dokument Magistrátu města Karlovy Vary



Citáty z prezentace MZ ČR:

• Pro zajišťování vhodného prostředí pro poskytování lázeňské péče slouží statut lázeňského místa.

• Účelem Statutu je ochrana léčebného režimu zachování, popřípadě vytvoření lázeňského 

prostředí

• Léčebný režim = soubor VŠECH vlivů působících na fyzický a psychický stav pacienta

- Psychické faktory: pocit bezpečí, klid, kvalita prostředí (krajinný ráz, prostupnost zástavby a 

přilehlé zeleně), kulturní zázemí, mentální rozvoj

- Fyzické faktory: zajištění základních potřeb (teplo, sucho, strava, služby, dostatek variabilních 

možností fyzického vyžití)



Citáty z prezentace MZ ČR:

Zachováním, popřípadě vytvořením lázeňského prostředí myslíme:

• vhodný způsob údržby lázeňských parků (obtěžování hlučnými sekačkami, 

křovinořezy, fukary na listí apod.), udržování čistoty prostředí, vhodná 

logistika lázeňských zařízení, omezování vjezdů a parkování

• vytvoření nástupních míst pro terénní terapii, vazba na lesy zvláštního 

určení (lázeňské lesy a parky), trasy modelované dle potřeb vytvoření 

kombinace dráždivých a šetřících faktorů.



Citáty z prezentace MZ ČR:

• Zákonná opatření:

- omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa,

- činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,

- zařízení, která se v něm nesmí zřizovat nebo provozovat



Legislativní rámec:

• Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský 

zákon) č. 164/2001 Sb.



Obsah legislativní úpravy

• Podmínky pro stanovení přírodních léčebných lázní

• Klimatické podmínky přírodních léčebných lázní

• Podmínky pro stanovení lázeňského místa

• Vnitřní území lázeňského místa, hranice lázeňského místa

• Závazné stanovisko k některým činnostem



Inovace

Předpokládaný posun ve vnímání lázeňského území:

Fenomén TERAPEUTICKÉ KRAJINY



Role v procesu

• VLÁDA –

Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda
nařízením. Lázeňské místo a statut lázeňského místa vláda
nařízením zruší, pokud důvody pro stanovení lázeňského místa
podle tohoto zákona zanikly.



Role v procesu

• MINISTERSTVO –

• Ministerstvo stanoví vyhláškou

- požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní (§ 25 odst. 1),

- náležitosti odborného posudku o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní [§
26 odst. 1 písm. b)],

- přírodní léčebné lázně (§ 25 odst. 3),

• Ministerstvo je ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a
další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon dozoru.

• V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo pro pořizování
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním
řízení22) dotčeným orgánem.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-164#f2193689


Role v procesu

• OBEC –
•

• Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce3) nebo více obcí, v 
němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle 
tohoto zákona.

- Návrh na stanovení lázeňského místa a návrh statutu lázeňského místa
podává ministerstvu obec nebo společně více obcí, v jejichž územním obvodu
jsou nebo mají být stanoveny přírodní léčebné lázně. Návrh na stanovení
lázeňského místa musí obsahovat údaje o přírodních léčebných lázních, jejich
přírodním léčivém zdroji nebo klimatických podmínkách příznivých k léčení,
údaje o stavu životního prostředí a podmínky pro využití zařízení přírodních
léčebných lázní a podmínky pro jejich rozvoj. Návrh statutu lázeňského místa
musí obsahovat náležitosti podle § 28 odst. 3.:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-164#f2193669


Role v procesu

• OBEC –

§28

- (3) Lázeňský statut zejména vymezí vnitřní a vnější území lázeňského
místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě
vytvoření lázeňského prostředí stanoví

- a) omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa,

- b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,

- c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.



VÝCHODISKA pro přípravu STATUTU - PUR

• PUR - Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj
územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci
územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně
plánovací činnosti zejména krajů a současně jako zdroj
důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci
územního rozvoje Evropské unie.



VÝCHODISKA pro přípravu STATUTU - ZUR

• ZUR - Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou součástí územně
plánovací dokumentace, kterou kromě nich tvoří územní plán
(ÚP) a regulační plán (RP). Zásady územního rozvoje se
pořizují a vydávají pro území celého kraje. Jejich přijetí je
povinné, a to do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zásady územního rozvoje stanoví zejména:



VÝCHODISKA pro přípravu STATUTU - ZUR

• základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje

• plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich
využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných
variantách nebo alternativách změn v jejich využití

• zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované
budoucí využití

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. ZÚR schvaluje zastupitelstvo kraje. ZÚR jsou závazné pro obce v
daném kraji a územní plány těchto obcí musejí být v souladu se ZÚR.



VÝCHODISKA pro přípravu STATUTU - ÚAP

• ÚAP - Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26
stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního
plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj
území. ČSÚ poskytuje pro ÚAP aktualizovaná statistická data,
vymezená vyhláškou 500/2006 Sb. Kromě odkazů do Veřejné
databáze ČSÚ nabízí analytikům k přímému využití data za
všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní
celky (SO ORP, kraje) ve formátu XLS. Metodika ukazatelů je
popsána v souboru Jevy a ukazatele.



VÝCHODISKA pro přípravu STATUTU - ÚP

• UP - Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si
klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání
území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt
takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale
udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí
obývající dané území.

- Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy
vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění).
Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických
podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů
daného území, popřípadě územních studií. ÚP musí být v souladu
se zásadami územního rozvoje.



PROCES přípravy STATUTU

• 1. Politický záměr a odborné zadání v mezích lázeňského zákona.

• 2. Zpracování návrhu.

• 3. Projednání návrhu v pomocných orgánech obce/města (komisích 
rady města a ve výborech zastupitelstva města). 

• 4. Projednání návrhu s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
zdravotnictví.

• 5. Projednání upraveného návrhu v orgánech obce/města.



PROCES přípravy STATUTU

• 6. Vypracování hodnocení dopadů regulace(RIA) podle metodiky 
zaslané Ministerstvem zdravotnictví.

• 7. Projednání návrhu a jeho schválení v zastupitelstvu obce/města.

• 8. Zaslání návrhu schváleného zastupitelstvem obce/města 
Ministerstvu zdravotnictví.

• 9. Legislativní proces na Ministerstvu zdravotnictví a Úřadu vlády ČR 

včetně opakovaného průběžného vypořádávání připomínek zasílaných Ministerstvem 
zdravotnictví v jednotlivých fázích projednávání návrhu(tj. vnitřního připomínkového řízení na 
Ministerstvu zdravotnictví, veřejné diskuze, mezirezortního připomínkového řízení).



možný vnitřní postup při přípravě návrhu STATUTU

• - vytvoření pracovního týmu,

• - nastavení harmonogramu prací,

• - akceptace záměru obsahujícího dlouhodobé směřování a rozvoj 
lázeňství v souladu s územním plánem a dalšími dokumenty

• - popis aktuálního právního stavu (původní statut, soulad s aktuální 
legislativou, aktuálnost stanovených území, obsah opatření, 
vymahatelnost stanovených opatření),

• - využití metodických materiálů Ministerstva vnitra, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí,  vč. materiálů k tématu 
Terapeutické krajiny



možný vnitřní postup při přípravě návrhu STATUTU

• - popis věcného stavu – pravidla chování na území (potřeba redefinice 
území, výstup z analýzy nežádoucích jevů, popis rizik ohrožujících 
prostředí a krajinu a z toho plynoucí nadbytečná a chybějící opatření, 
odhad dopadů opatření včetně vymahatelnosti a nákladů s nimi 
souvisejících),

• - průběžná příprava mapových podkladů/grafických příloh

• - projekce právních limitů,

• - publicita problémů a procesu

• - konfrontace odborného a politického zadání



Odkazy

Možnosti regulace měst pomocí obecně závazných vyhlášek

Dokumenty ODK - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz):

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicka-doporuceni-k-cinnosti-usc-c-4-1-
tvorba-obecne-zavaznych-vyhlasek-uprava-mistnich-zalezitosti-verejneho-
poradku.aspx

Od zranitelnosti k resilienci – Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu:

http://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf



Děkuji za pozornost

RNDr. Jiří Schlanger


