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ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 

  1. dubna 2016 od 10:00 hodin v Konferenčním sále hotelu Spa Hotel Felicitas v Poděbradech 
 

Přítomno:  19 zástupců členů sdružení při zahájení, 10:45 hod. příchod 1 člena (celkem 
přítomno 20 zástupců členů sdružení) 

Omluveno: 9 zástupců členů sdružení, jejichž plné moci (dále jen „PM“) byly delegovány na 
 tyto osoby: 

 Ing. Petr Kulhánek 8 PM - (Ostrožská Nová Ves, Skalka, Karlova Studánka, Lednice, 

Velké Losiny, Lázně Kynžvart, Bludov, Konstantinovy Lázně) 

 Ing. Roman Lebloch 1 PM - (Pozlovice) 

 

Dále nepřítomno – omluveno: 7 zástupců členů sdružení (Teplice, Náchod, Jáchymov, Bílina, 

Dubí, Slatinice, Teplice nad Bečvou) 

 

Hosté: Ing. Milan Sýkora (Lázně Hodonín), RNDr. Jiří Schlanger (VÚB Mšené-lázně), Rostislav 

Dubský (firma Eternal – mobilní aplikace) 

 

Za sekretariát sdružení přítomni: Ing. Lucie Říhová, Bc. Marcel Hule, Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka  

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti za rok 2015 

4. Plnění rozpočtu 2015 

Zpráva kontrolní komise 

5. Plán činnosti na rok 2016 

6. Harmonogram 2016 

7. Rozpočet na rok 2016 

8. Členský příspěvek 2016 – změna, DPH  

9. Změna Stanov SLM ČR 

10. Odborná studijní cesta – Francie 5/2016 

11. Konference (návrh hlavního tématu + podtémata + přednášející) 

12. Burza produktů českých lázní a lázeňských míst 

13. Různé: 

 Klinická studie VÚB, Mšené-lázně – host RNDr. J. Schlanger 

 Aplikace do mobilních telefonů – host p. Dubský 
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 Marketingové aktivity – Facebook, Newsletter  

 Celostátní rádiová kampaň – květen, září 2016 

 Pracovní skupina produktů lázeňství a medicínského turismu CzT 

 Změny v PLP 2016 

 Podpora a aktivity v lázeňství na rok 2016 

 Cena MVDr. A. Plachý - leden 

 OLS Litomyšl – duben  

 Festival ochotnických divadelních souborů – červen 

 Lázeňský pohár ve fotbale - červenec 

 FreeRunCzech  

 Kolegium CR 

 Dotazník LM 

 Účast na seminářích a konferencích týkajících se lázeňství a cestovního 

ruchu 

 Historie SLM – 25 let od vzniku 

 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 

Přivítání starostou Ladislavem Langrem, který uvedl krátké kulturní vystoupení mladé harfenistky. 
Dále přítomné členy a hosty přivítal předseda sdružení Petr Kulhánek.  

 
2. Volba mandátní komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Mandátní komise – Ing. Jan Pospíšil, PhDr. Ladislav Langr 

Ověřovatelé zápisu – Mgr. Terezie Jenisová, PhDr. Milan Kramárik 

Návrhová komise – Ing. Pavel Šubr, Libor Střecha, Miluše Jarošíková 

 

Hlasování: Pro - 28/Proti - 0/Zdržel se – 0 
Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 28 členů včetně plných 
mocí. 
 

3. Zpráva o činnosti za rok 2015 

Zprávu o činnosti za rok 2015 stručně komentovala tajemnice sdružení Lucie Říhová. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

4. Plnění rozpočtu 2015, zpráva kontrolní komise 

Plnění rozpočtu za rok 2015 stručně prezentoval Zdeněk Chaloupka. Rozdíl proti původnímu plánu 

byl v položce členské příspěvky (změna v počtu obyvatel k 12/2014 a vystoupení člena za Lázně 

Toušeň). Ostatní položky byly v souladu s rozpočtem. 

Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda Zdeněk Husťák. Komise neshledala žádné závady 

ve vedení dokladů a účetnictví, pouze doporučuje u předložených dokladů (vydaných i přijatých 

faktur) dodat kontovací lístky. Dále doporučuje reflektovat změny v počtu obyvatel členů a zánik 

členství. Přílohou tohoto zápisu je zpráva Kontrolní komise Sdružení lázeňských míst ČR. 
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Hlasování: Pro - 28/Proti - 0/Zdržel se – 0 
 
Příchod 10:45 hod. – člen sdružení (Františkovy Lázně) 

5.a 6. Plán činnosti na rok 2016, Harmonogram 2016 

Plán činnosti na rok 2016 stručně představila tajemnice sdružení Lucie Říhová s odkazem na 

materiál, který byl zaslán všem členům v předstihu. Upozornila na změnu konání Rady SLM ČR, 

která se uskuteční v měsíci červenu v lázeňském místě Velké Losiny (pozvání Ing. M. Plachého, 

původně Františkovy Lázně). 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

7. Rozpočet na rok 2016 

Zdeněk Chaloupka, který je pověřen vedením účetnictví sdružení, vysvětlil přítomným členům 

rozpočet na rok 2016, který byl připraven ve dvou variantách. Tyto se od sebe liší v položce 

příspěvek CzechTourismu. Schváleny byly obě možnosti s tím, že platná varianta rozpočtu bude 

stanovena na základě rozhodnutí o výši finanční podpory CzechTourismu. Tato částka by měla být 

známa do konce dubna 2016. 

Z rozpočtu nebude pro rok 2016 podporován Festival divadelních souborů v Luhačovicích 

z důvodu neúčasti lázeňských míst. 

 

Hlasování: Pro - 29/Proti - 0/Zdržel se - 0 

8. Členský příspěvek 2016 – změna DPH 

Přítomným členům rady sdružení byla sdělena informace o nové struktuře členského příspěvku 

s ohledem na změnu plátcovství DPH. Vysvětlení níže: 

1/ Všem členům se budou účtovat reklamní služby poskytnuté sdružením a to na základě výpočtu 
z roku 2015 (a podpůrně z roku 2014). Celkové reklamní náklady činily cca 200 tis. - je v nich 1/2 
nákladů na web, facebook, SEO, celé náklady na reklamu, náklady na veletrhy), z důvodu 
opatrnosti je zvyšujeme o marži 20 %. 
Reklamní náklady pak činí zaokrouhleně 6900,- bez DPH na 1 člena (při 36 členech, snad je to tak 
správně), DPH 21 % 1449,-, celkem 8349,-. 
 
2/ Zbylou část členského příspěvku budeme fakturovat odděleně od 1/, doporučoval bych na 
základě sdělení, kolik mají obyvatel a po odpočtu částky 8350,- padnoucí na bod 1/. Tato část 
členského příspěvku bude osvobozená od DPH na základě § 61: 
§ 61 
Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Od daně jsou dále osvobozena 
tato plnění: 
a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran 
a hnutí, církví a náboženských společností, spolků včetně odborových organizací, profesních 
komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, 
pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také 
dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami. 
 
Vše projednáno s právníkem JUDr. J. Hájkem a daňovou poradkyní Ing. E. Binderovou. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
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9. Změna Stanov SLM ČR 

Členové rady dne 28.01.2016 odsouhlasili úpravu stanov a navrhli sněmu k odsouhlasení změny  
v čl. X Rada a místopředseda – v tomto znění.  

Změny: (Vyznačeny červeně) 

Čl. X 

Rada a místopředseda 

1. Rada řídí činnost SLM  v období mezi sněmy. Činnost rady řídí předseda.  
2. Rada má 9 členů včetně předsedy a je volena sněmem na základě zemského principu tak, že 

je voleno 5 členů rady z lázeňských míst nacházejících se v Čechách, 3 členové rady 
z lázeňských míst nacházejících se na Moravě a ve Slezsku a 1 předseda, který je volen 
sněmem samostatně dle čl. VIII odst. 5, písm. g).  

3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Při rovném a přímém 
hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedy. 
Poklesne-li počet členů rady pod 5, znamená to, že rada není usnášeníschopná. Tajemník je 
povinen svolat sněm do 3 měsíců od vzniku tohoto stavu. 

4. Rada ze svých členů volí místopředsedu sdružení, který zastupuje předsedu sdružení v jeho 
nepřítomnosti ve vedení rady a vedení sněmu; v případech dle čl. IX, odst. 6 je místopředseda 
statutárním orgánem SLM. 

5. Jednání rady se zúčastňuje s hlasem poradním tajemník a předseda kontrolní komise.  
6. Jednání rady se konají nejméně třikrát (původně čtyřikrát) ročně a svolává je z pověření 

předsedy tajemník.  

 
Hlasování: Pro - 29/Proti - 0/Zdržel se - 0 

Tajemnice zajistí změnu stanov a podpis předsedy. Nové stanovy budou po podpisu zaslány všem 

členům a budou uveřejněny na webových stránkách sdružení. 

10. Odborná studijní cesta po Francii ve dnech 15. – 22.05.2016 

Marcel Hule informoval přítomné členy o zahraniční studijní cestě pro letošní rok. Minimální počet 

účastníků exkurze je 30 osob. K dnešnímu datu přihlášeno 33 osob. Poděkování patří jednateli 

Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. a panu řediteli Lázní Teplice a.s. za přihlášení 

většího počtu osob. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

11. Konference  

Datum konání 19. konference: 20. – 21. října 2016 

Místo konání: Františkovy Lázně 

Diskuse na téma konference proběhla na radě dne 31.03.2016, shoda v těchto návrzích:  

Nosné téma = název konference: KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH LÁZNÍ 

V EVROPSKÉM PROSTORU 

Podtémata: Aplikovaný výzkum v lázeňství (restart aplikovaného výzkumu českého lázeňství – 

VÚB Mšené, Karlovy Vary), branding destinace, bezpečná destinace, wellness x lázeňství, využití 

mimosezón, česká klientela – zaměření se na perspektivu, nová média – jakým způsobem 

inzerovat, komunikovat a medializovat lázeňství – oslovit fakulty soc. věd. 
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Sekretariát osloví VŠE a VŠH Praha – výběr 1 LM v ČR a v Německu (lázně na kardio  

+ pohybovky)  - porovnání v určitých parametrech, silné a slabé stránky aj. Finanční podpora ze 

strany sdružení do 10.000,00 Kč. 

 

Předseda sdružení vyzývá členy k přispění návrhy přednášek i možných přednášejících. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

12. Burza produktů českých lázní a lázeňských míst 
 
Lucie Říhová informovala přítomné členy o Burze produktů českých lázní a lázeňských míst. Je to 

první akce a cílem není přímý dopad na odběratele, pouze podvědomě propagovat české lázně  

a lázeňská místa. Celá akce bude po ukončení vyhodnocena a zpráva bude zaslána 

vystavovatelům a radě sdružení. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

13. Různé 
 

 Klinická studie VÚB – Mšené lázně – příspěvek s přednáškou poskytl RNDr.  

J. Schlanger – přílohou zápisu prezentace studie. 

 Aplikace do mobilních telefonů – příspěvek s přednáškou poskytl p. Dubský – 

sekretariát obdržel ještě jednu nabídku na aplikaci, a to od firmy Inizio – sekretariát 

porovná obě nabídky a radě sdružení zašle resumé. P. Dubský by měl vytvořit strukturu 

obsahu nabídky a cenu pro všechna LM. 

 Marketingové aktivity – FB, NWL aj. - informaci podala L. Říhová, apel na všechny 

členy lázeňských míst, aby včas zasílali informace k danému měsíci. 

 Celostátní rádiová kampaň – září 2016 - informaci podala L. Říhová – kampaň by se 

uskutečnila pouze v případě, že CzechTourism bude moci na tuto kampaň přispět. 

V případě, že by se rada rozhodla spíše podpořit projekt mobilní aplikace, tak pro 

letošní rok by byla kampaň vypuštěna.  

 Pracovní skupina produktů lázeňství a medicínského turismu CzT – předseda  

P. Kulhánek společně s M. Kramárikem informovali o výsledcích jednání, která 

proběhla v lednu a březnu 2016 v budově CzechTourism. Organizace ze strany CzT se 

jeví jako nepřipravená a nekoncepční, načež tento samý problém již vznikl v minulém 

roce. Pozitivní je, že členové pracovní skupiny mohou přijít s vlastními myšlenkami  

a možnostmi, a ovlivnit tak další jednání. Pracovní skupina byla svolána v době, kdy 

byly finanční prostředky CzT již nasměrované a rozdělené. Podařilo se tak pouze udělat 

změny spočívající ve zlepšení přístupu ke zvyšování podvědomí o lázních  

a lázeňských místech. Konkrétnější dopad na podporu lázeňských míst a lázní lze 

očekávat až v roce 2017, za předpokladu včasné přípravy akcí a jejich zapracování do 

rozpočtu CzT. 

 Změny v PLP 2016 – krátkou informaci členům podal M. Kramárik.  

 Podpora a aktivity v lázeňství na rok 2016: 

 Cena MVDr. A. Plachý – leden – vše uveřejněno na webových stránkách 

jedemedolazni.cz 

 OLS Litomyšl – duben - účast 

 Lázeňský pohár ve fotbale – červenec – finanční podpora 10 tis. Kč. 
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 FreeRunCzech  - předseda P. Kulhánek doporučil konání v LM a vyzval tak 

členy k případnému zprostředkování – kontakt na sekretariátu. 

 Kolegium CR – zatím žádné konkrétní výsledky. 

 Dotazník LM – bude zaslána poptávka, zda dotazník uskutečnit, návrh členů 

na dané dotazy v dotazníku. 

 Účast na seminářích a konferencích týkajících se lázeňství a cestovního 

ruchu. 

 Historie SLM – 25 let od vzniku – krátký komentář podal Z. Husťák – vyzval 

přítomné členy k zaslání jakékoli informace o historii sdružení. 

Diskuse 

 

Starosta obce Osečné J. Hauser vznesl požadavek, zda by jim někdo pomohl vytvořit lázeňský 

statut i za úplatu. Předseda P. Kulhánek doporučil využít LS Karlových Varů, Lednice  

a Ostrožské Nové Vsi, vlastně těch, kteří již novelizované statuty mají. Jinak je možno spojit se se 

sekretariátem, který má podrobnou tzv. kuchařku k vytvoření jednotlivých kroků vedoucích 

k novému statutu. Statut by si měla každá obec vytvořit v podobě dle svého uvážení. 

 

Nová informace ke změně ve vedení Českého inspektorátu lázní a zřídel MZ ČR – MUDr. Martinu 

Novotnou – ředitelku ČILu nahradil nám známý Mgr. Zdeněk Třískala, který je vždy ochoten 

pomoci v jakékoli problematice týkající se lázeňství. 

 

Jednání sněmu bylo ukončeno ve 12:30 hod. 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

předseda SLM ČR 

 

Zapsali dne 1. dubna 2016: Ing. Lucie Říhová, Bc. Marcel Hule 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Mgr. Terezie Jenisová v. r.     PhDr. Milan Kramárik v. r. 

 

Přílohy: 

1) Usnesení Sněmu SLM ČR 
2) Zpráva kontrolní komise 
3) Prezentace Studie VÚB Mšené-lázně 

 


