
 

LÁZEŇSKÁ KOMISE 

nečekaně mocný nástroj 

Mgr. Zdeněk TŘÍSKALA 

odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřídel 

Ministerstvo zdravotnictví 



legislativní ukotvení lázeňské komise 

 

• § 27 odst. 4 lázeňského zákona 

 

obce jsou povinny dbát dodržování statutu 

… 

za tím účelem zřizují lázeňskou komisi  
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legislativní ukotvení lázeňské komise 

 

• dle §122 zákona o obcích 

 

komise 

… 

iniciativní a poradní orgány zřizuje rada obce 

… 

kompetence nedefinovány = rozhoduje rada 
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legislativní ukotvení lázeňské komise 

 

LÁZEŇSKÁ KOMISE 

nemá svěřeny úkony samosprávy 

ani přenesený výkon státní správy 

… 

je poradní orgán rady, která s podporou LK 

vytváří materiály koncepčního charakteru 
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hodnoty pro radu obce 

 

• udržení prospěšnosti lázeňství pro obec 

a její obyvatele 

 

• udržení prostředí pro poskytování 

lázeňské léčebně rehabilitační péče 
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základní funkce lázeňských komisí  

 

• stanovení dlouhodobé koncepce LM 

 

• stanovení kritických bodů koexistence 

 

• určení priorit ochrany lázeňského prostředí 
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zájmy místních obyvatel 

 

• omezení práv občanů na úkor klientů lázní  

 

• vyšší kvalita veřejného prostoru 

 

• dynamičtější rozvoj terciérního sektoru 

(služeb) 
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základní práce lázeňské komise 

 

• vytvoření seznamu sledovaných jevů 

 územní plán 

 cestovní ruch 

 údržba zeleně 

 odpadové hospodářství 

 kapacita přírodních léčebných lázní 
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hodnoty pro lázeňskou komisi 

 

 

 

 

KDE BRÁT INSPIRACI A NÁPLŇ? 
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lázeňská komise průběžně hodnotí 

 

• stanovení lázeňského místa 

stanovuje ministerstvo na návrh obce 

 

představuje zájem obce na existenci lázní 

 

znamená trvalou “pojistku“ pro místní obyvatele 
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lázeňská komise průběžně hodnotí 

 

návrh statutu též hodnotí údaje o 

 

• přírodních léčebných lázních 

 

• přírodním léčivém zdroji 

    (nebo klimatických podmínkách k léčení) 

 

• údaje o stavu životního prostředí 
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lázeňská komise průběžně hodnotí 

 

… 

podmínky pro využití zařízení přírodních 

léčebných lázní 

a 

podmínky pro jejich rozvoj 
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výstupy práce lázeňské komise 

 

• periodické vyhodnocování stavu lázeňství 

a jeho dopadů pro místní obyvatele 

 vymahatelnost a četnost uplatňování statutu 

 kolize se zájmy obce 

 vývoj klientely 

 stav klimatu 
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současné otázky 

 

Kdo je adresátem povinností uvedených 

v ust. § 8 vyhlášky o zdrojích a lázních? 
Na kom konkrétně leží povinnost zajištění stanovené plošné 

výměry zeleně v lázeňském území v souvislosti s počtem 

lůžek určených pro pacienty přírodních léčebných lázní 

a zajištění podmínek pro terénní léčbu tak, jak jsou popsány 

v odst. 3 uvedeného ustanovení? 

14 



právní pohled 

 

NIKDO – vyhláška nemůže nikomu 

stanovovat práva ani povinnosti. 

§ 27 odst. 4 lázeňského zákona 

obce jsou povinny dbát dodržování 

statutu … 

za tím účelem zřizují lázeňskou komisi  
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právní pohled 

 

Základní otázky 

Má obec zájem na udržení lázeňství? 

 

Má obec zájem na rozvoji lázeňství? 

 

Kdo situaci průběžně vyhodnocuje? 
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právní pohled 
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právní pohled 

18 

… Je vcelku logické, že je v zájmu 
obcí, na základě jejichž návrhu 
dochází ke stanovení určitého území 
jako lázeňského místa, aby v mezích 
své působnosti a prostřednictvím 
svých orgánů (zejména obecního 
úřadu) usilovaly o naplnění těchto 
požadavků …  



Velké Losiny 
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I. Všeobecná ustanovení 

…další rozvoj… 

  …plánovitě… 

  …opatření v ročních plánech … 



Velké Losiny 
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I. Všeobecná ustanovení 

… dodržování provádí obec … 

 … plnění úkolů v úzké spolupráci 
      s vedením lázeňské organizace 



Názory klientů lázní 
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I. stížnosti 

 

II. návrhy na zlepšení fungování lázní 

 

III. dotazy developerů 



ZÁVĚR 
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NIKDO NEMŮŽE 
KOHOKOLIV NUTIT 
K VYMÁHÁNÍ PODMÍNEK 
PRO POSKYTOVÁNÍ 
LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ 
REHABILITAČNÍ PÉČE 



ZÁVĚR 
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AŽ DOJDE 
K ZÁNIKU PODMÍNEK 

 

UŽ BUDE POZDĚ 



Stav lázeňství v České republice 
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kontaktní informace 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Odbor zdravotního dohledu 

Český inspektorát lázní a zřídel 

 

telefon 224 972 403 

e-mail CIL@mzcr.cz 

adresa Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 
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