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ZZÁÁPPIISS  

 
ze zasedání sněmu Sdružení lázeňských míst ČR 

konaného dne 30.  3.  2012 

Hotel Zámeček Poděbrady 

 

 

 

Přítomno: ze začátku 21 členů, později po prvním bodě 22 členů a 7 plných mocí, sekretariát a 

hosté sdružení, viz. prezenční listina 

 

Program: 

 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů, volba komisí, ověřovatelů 

2. Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012 

3. Plnění rozpočtu 2011 

4. Plán činnosti na rok 2012 

5. Rozpočet na rok 2012 

6. Členské poplatky - zvýšení 

7. Odborná exkurze – Ischia – jižní Itálie 20. – 26.5.2012 

8. Konference v Karlových Varech (návrhy podtémat na konferenci +  přednášející) 

9. Aktuální informace o financování lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven 

10. Informace o plánované nízkoemisní zóně v Klimkovicích pro Sdružení lázeňských míst ČR 

11. Vystoupení pozvaných  hostů 

12. Konání dvou seminářů – červen a září 2012 

13.  Statut Karlových Varů 

14. Memorandum k omezení indikačního seznamu lázeňské péče 

15.  Různé – finanční částka na projekt, projekt doc. J.Vaníčka, návrh Ladislava Langra na projekt 

natočení TV hraného seriálu z lázeňského prostředí, partnerská místa sdružení.. 
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Ad 1)  

Zahájení sněmu a přivítání hostů předsedou sdružení Ing. Jiřím Houdkem, stručné zhodnocení 

aktuální situace. Přivítání starostou Poděbrad - PhDr. L. Langrem. 

 

Volba mandátní a návrhové komise: Ing. Lukáš Raszyk, Bc. Jiří Chval, Radka Chudová 

Volba:  pro- 27  , proti - 0 , zdržel se - 1 

Ověřovatelé sněmu: Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr.Terezie Jenisová 

Volba:  pro- 27 , proti - 0 , zdržel se – 1 

 

Schválení programu sněmu 

Volba:  pro- 28  , proti - 0 , zdržel se – 0 

 

Ad 2) 

Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012 

Okomentování činnosti předsedou sdružení, viz. zpráva, která byla zaslána všem členům.  

Sněm, konference, veletrhy, seminář, poznávací zájezd Švýcarsko. 

 

Vyzvání členů sdružení k aktivnější spoluúčasti na prezentacích a veletrzích. Lepší zasílání 

aktuálních materiálů členů a i výzva k osobní personální účasti na stáncích. 

 

Okomentování realizace projektu „Jedeme do lázní“ tajemnicí sdružení L. Říhovou. 

Okomentování přípravy poslední části projektu: webových stránek, realizace konec dubna t.r. Výzva ke 

členům na spolupráci k vytváření aktualit do nových webových stránek. Členové sdružení budou 

průběžně kontaktování sekretariátem sdružení. 

 

Pozvání a vystoupení M. Bilky jako zástupce firmy Comunica, která realizovala mediální kampaň. 

Statistické shrnutí p. Bilkou: 2000 odpracovaných hodin, tým 16 osob. Zpracováno 460 stran textů ve 4 

jazykových mutacích. Zpracováno 6500 fotografií, 110 min. spotů, 16 typů inzerátů, 16 PR článků. 

 

 

Ad 3) 

Plnění rozpočtu 2011 

Okomentování hospodaření sdružení a plnění rozpočtu Ing. Bc. Z. Chaloupkou 

 

Zpráva kontrolní komise přednesena předsedkyní komise Ing. K. Jeníčkovou, dále členové komise:  

J. Blaník a  S.Tureček. 

Komise konstatuje správnost evidence a správnost hospodaření shledáno bez závad. 

 

Ad 2) a Ad 3) schválen volbou. 

Volba:  pro- 29  , proti - 0 , zdržel se – 0 

 

 

Ad 4) 

Plán činnosti na rok 2012 

Plán činnosti představila tajemnice sdružení Lucie Říhová a stručně okomentovala. 

Rady, veletrhy: Regiontour Brno, HW Praha, For Senior Praha, ITB Berlín, studijní cesta, semináře 

Třeboň, Lázně Kynžvart, konference KV atd. 
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Mimořádně do plánu zařazeno: 

4. června v Senátu ČR – seminář pod záštitou senátorského klubu KDU. Téma – zachování 

léčebného lázeňství financovaného z veřejné zdravotní péče. Dopady, restrikce s ohledem na lázeňská 

místa. Otázka otevření českého lázeňství zahraničním ZP – nesnižování počtu indikací v indikačním 

seznamu. Argumentace v ekonomických údajích a ekonomice lázeňských míst. 

 

 

Ad 5) 

Rozpočet na rok 2012 

Stručné okomentování návrhu rozpočtu pro rok 2012, Ing. Bc. Z. Chaloupka 

Ad 4) a Ad 5) schválen volbou. 

Volba:  pro- 29  , proti - 0 , zdržel se – 0 

 

Ad 6) 

Členské poplatky - zvýšení 

Členské poplatky – zvýšení od 1. 1. 2013 – 10 tis. Kč + 1,50 Kč na obyvatele. 

Volba:  pro- 26  , proti - 2 , zdržel se – 1 – Odsouhlaseno a přijato sněmem 

 

Ad 7) 

Odborná exkurze – Ischia – jižní Itálie 20. – 26.5.2012 

Stručné okomentování příprav na studijní cestu, stav přihlášených 40 osob. Bc. M. Hule 

 

Ad 8) 

Konference v Karlových Varech (návrhy podtémat na konferenci +  přednášející) 

Stručné okomentování příprav na konferenci. Konference se bude konat 1. – 3. 11. 2012. Lucie 

Říhová. 

Výzva ke členům o návrhy na přednášející a témata. Sekretariát vyzve členy o zaslání podtémat a 

přednášející a zpětná vazba ze strany členů by měla být zhruba do poloviny května 2012.  

Návrh na udělení ceny SLM na konferenci v KV. Výzva ke členům na návrhy osobností na cenu pro rok 

2012. 

Osobní pozvání primátora KV Ing. P. Kulhánka. 

 

 

Ad 9) 

Aktuální informace o financování lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven 

Přivítání Dr. Hřebíkové MZ – Zdravotní dohled, MUDr. E.  Bláhy – prezident SLL 

Stručný komentář ke kritické situaci ve financování lázeňské péče z veřejných prostředků. Dále ke 

změnám v indikačním seznamu. Předseda sdružení vyjádřil obavy z omezení a následných dopadu na 

sociální sféru v lázeňských místech a jejich regionech. 

 

Vystoupení hosta MUDr. L. Hřebíkové k situaci v lázeňství. Připomínkování a vyjádření se ke změnám 

v indikačním seznamu – rozšíření indikací s ohledem na místa s totožným léčebným zdrojem. Od 1. 4. 

bude platit nový Zákon o zdravotních službách, povinnost zažádat si o přeregistraci zdravotnického 

zařízení. 

Diskuse a vyjádření nesouhlasu předsedy sdružení se stanoviskem MUDr. L. Hřebíkové. 
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Vystoupení hosta MUDr. E. Bláhy k situaci v lázeňství. Celkově souhlas k příspěvku a vyjádření Dr. 

Hřebíkové. SLL vnímá změny jako ekonomický problém, dalším problémem je vnímání lékařských 

specialistů lázeňské péče jako méně opodstatněným postupem u některých indikací.  SLL souhlasí 

s novým navrhovaným indikačním seznamem připravovaným  MZ. Diskuse na toto téma – 

místostarosta Klimkovic, J. Bíža – Mšené-Lázně,  J. Blaník – Lipová-Lázně, L. Langr - Poděbrady, 

Konstantinovy Lázně – K. Týzl,  

 

 

Ad 10) 

Informace o plánované nízkoemisní zóně v Klimkovicích  - prezentace 

Hlavním cílem opatření je zákaz průjezdu těch automobilů, které mohou využít k průjezdu Klimkovicemi 

dálniční obchvat na dálnici D1 s Klimkovickým tunelem. Příspěvek a prezentace místostarosty 

Klimkovic Ing. J. Unuckou. 

 

 

Ad 11) 

Vystoupení hostů J. Grauera a T. Dio za firmu  GPL Invest, která realizovala výběrová řízení pro 

sdružení v rámci kampaně Jedeme do lázní. Seznámení s novelou zákona o veřejných zakázkách, 

která platí od 1.4.2012 

 

Vystoupení a prezentace „Multimediální kiosek“, R. Hlosta, p. Mikunda, firma Vítkovice IT Solutions a. 

s. 

 

Vystoupení hosta generálního ředitele CzT,  Ing. R. Vondrušky – představení nové koncepce 

propagace „Medical tourism“ 

 

Vystoupení hosta předsedy Folklórního sdružení ČR – p. Pšenica – představení sdružení i 

s ohledem na akce probíhající v některých lázeňských místech – Luhačovice, Velké Losiny, Lázně 

Bělohrad. Jedno z největších sdružení s mezinárodní vazbou v ČR. 

 

 

Ad 12) 

Konání dvou seminářů – červen a září 2012 

Seminář 1 – Lázně Aurora – červen 2012 – viz. zaslané info – komentář  

 7. června plánována rada SLM, + doprovodný program. 8. června – seminář. Poplatek – členové 

zdarma, pro nečleny 600,-- Kč 

Seminář 2 – Dětská láz. léčebna Kynžvart – září 2012 -  20. - 21. září. Témata: zaměření na dětské 

lázeňství, kulturní nabídka, doprava, sportovní vyžití, infrastruktura. 

 

 

 

 

 

Ad 13) 

Statut Karlových Varů 

Informace a prezentace postupu v tvorbě lázeňského statutu KV, prezentoval primátor KV, Ing. P. 

Kulhánek. Vše je na na postupu a blíží se k použitelnému formátu, jako vzorového statutu pro všechna 
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lázeňská místa. Pravděpodobně bude statut KV legislativně schválen do konce roku, nebo začátkem 

roku 2013. 

Komentář MUDr. L.  Hřebíkové z MZ, která kvituje úroveň návrhu KV. Informovala členy o možnosti 

přípravy vlastních statutů na základě vzoru KV. 

 

 

Ad 14) 

Přečtení návrhu memoranda sdružení předsedou sdružení. Přeformulováno na usnesení a 

usnesení schváleno po diskusi a úpravách sněmem. 

Volba:  pro- 25  , proti - 2 , zdržel se – 2 

 

 

Ad 15) 

Různé – finanční částka na projekt, projekt doc. J.Vaníčka, návrh PhDr. Ladislava Langra na 

projekt natočení TV hraného seriálu z lázeňského prostředí, partnerská místa sdružení.. 

Info o projektu SU v Opavě FP|F pracoviště Tábor – Vaníček – projekt sdružení podporuje. Finanční 

příspěvek nebude využit. 

Natáčení seriálu z lázeňského prostředí – jednání s TV Prima, ČTV ad. – PhDr. L. Langr – přednesl 

info i na sněmu – seznam členů, kteří by se chtěli natáčení a podpory účastnit. Nabídka tendru na 

výběr exteriérů ve členských místech sdružení. Na základě toho bude dodán seznam lázeňských míst, 

které se budou projektu účastnit. Členové sdružení dodají podklady do poloviny května  2012. 

 

Zapsal 30.3.2012 Marcel Hule 

 


