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ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 

  31. března 2017 od 10:00 hodin v Konferenčním sále Swiss v Poděbradech 
 

Přítomno:  20 zástupců členů sdružení při zahájení, 10:25 hod. příchod 1 člena (celkem 
přítomno 21 zástupců členů sdružení) 

Omluveno: 15 zástupců členů sdružení, z nichž někteří zaslali plné moci 
 Ing. Petr Kulhánek 10 PM - (Velichovky, Lipová-lázně, Karlova Studánka, Konstantinovy 

Lázně, Lázně Kynžvart, Jeseník, Bílina, Náchod, Karviná, Jeseník) 

 Ing. Roman Lebloch 1 PM - (Ostrožská Nová Ves) 

 

Hosté: Ing. Milan Sýkora (Lázně Hodonín), Ing. Petr Valenta (Lázně Poděbrady), p. Bajt, p. Jaroš 

(firma Inizio) 

 

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

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti za rok 2016 

4. Plnění rozpočtu 2016 

Zpráva kontrolní komise 

5. Plán činnosti na rok 2017 

6. Harmonogram 2017 

7. Rozpočet na rok 2017 

8. Konference 2017 

9. Různé: 

 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 

Přivítání starostou PhDr. Ladislavem Langrem, který uvedl krátké kulturní vystoupení souboru 
„Poděbradští tamburaši". Dále přítomné členy a hosty přivítal předseda sdružení Ing. Petr 
Kulhánek, který zhodnotil rok 2016 ve vztahu k lázeňství. Konstatován celkově pozitivní rozvoj 
lázeňského cestovního ruchu, horší vývoj ve vztahu k zahraniční klientele z Ruska. Negativní 
problematika statutů a lázeňského zákona. Rovněž problematické využití Národního programu 
podpory cestovního ruchu, z důvodu limitů vstupních požadavků. 
Na úvod před body programu jednání proběhla prezentace nového projektu sdružení pro rok 2017 
– mobilní aplikace, která byla představena firmou Inizio. Vlastní prezentace projektu  
a komentování zpracované analýzy. Aplikace se bude týkat všech členů sdružení, kteří budou mít 
řádně uhrazen členský příspěvek pro rok 2017. 
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Diskuse:  

 Otázka -  financování zajištěno z rozpočtu na rok 2017 a z jedné třetiny podpořena??? 

(podpořeno, nebo podpořena – kdo?) CzT.  Nutný závazek ze strany členů určit 

odpovědnou osobu pro aktualizaci údajů v daném místě. Je na lázeňském místě, jaké 

údaje vloží do aplikace. Bude připravena česká mutace, cizojazyčné mutace není problém 

doplnit a bude nutností následně připravit. Servisní poplatek za aplikaci není nutný.   

 Otázka propojení s weby infocenter: zde záleží na používaném SW. 

Doplnění k diskusi v průběhu jednání:  

Informace o možném vystoupení Teplic nad Bečvou, které nebudou logicky zařazeny do projektu 

mobilních aplikací.  

 Otázka (M. Honzík): Zda bylo výběrové řízení na projekt? Ano, souvisí s výběrem pro 

elektronické komunikace sdružení. Inizio nám spravuje web, NWL, FB, projekt Jedeme do 

lázní.  

 
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, Ing. Josef Bíža, Jan Kuchař 

 

Hlasování: Pro - 32/Proti - 0/Zdržel se – 0 
Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 32 členů včetně plných 
mocí. 
 

3. Zpráva o činnosti za rok 2016 

Zprávu o činnosti za rok 2016 stručně komentovala tajemnice sdružení Lucie Říhová. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

4. Plnění rozpočtu 2016, zpráva kontrolní komise 

Plnění rozpočtu za rok 2016 stručně okomentoval Ing. Zdeněk Husťák.  

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

závady ve vedení dokladů a účetnictví. Přílohou tohoto zápisu je zpráva Kontrolní komise Sdružení 

lázeňských míst ČR. 

Hlasování: Pro - 32/Proti - 0/Zdržel se – 0 
 

5. a  6. Plán činnosti na rok 2017, Harmonogram 2017 

Plán činnosti na rok 2017 stručně představila tajemnice sdružení Lucie Říhová s odkazem na 

materiál, který byl zaslán všem členům v předstihu. V Plánu činnosti na rok 2017 byla podána 

informace o konání odborné exkurze po slovenských lázních.  
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 TTD – akce CzechTourism – účast sekretariátu a v případě zájmu i členů (v případě zájmu 

kontaktovat pí Setunskou z CzechTourism.  

 Příprava materiálu CzechTourism ve spolupráci se sdružením - téma lázeňství 

a cyklotrasy. 

 Statuty lázeňských míst - sekretariát sdružení žádá všechny členy o informaci ke 

statutům, v návaznosti na poskytnuté informace sekretariát zajistí jednání na 

Českém inspektorátu lázní a zřídel v měsíci květen, červen 2017.  

 Lázeňský zákon – apel na odbor zdravotního dohledu, aby se v novelizaci LZ opět 

pokračovalo. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

7. Rozpočet na rok 2017 

Okomentoval předseda kontrolní komise Ing. Zdeněk Husťák. 

 

Hlasování: Pro - 32/Proti - 0/Zdržel se - 0 

8. Konference 2017 

Téma: Lázeňská inspirace – (Velké Losiny, 9. – 10. listopadu 2017) 

Podtémata – bloky:  

 Kulturní, společenské, sportovní aktivity. 

 Léčebné metody, inovace a postupy.  

 Partnerská města a propagace  

Komentář tajemnice L. Říhové a předsedy P. Kulhánka. Výzva ke spolupráci na tvorbě 

témat. 

Diskuse: Návrh zaměřit se na generaci 30+, komunikovat s rádii jako vhodným 

distribučním nástrojem, jednat o možnosti propagování lázeňství v těchto médiích, aby 

nebyla propagována pouze farmaceutická lobby, ale rovněž edukace zdraví formou 

lázeňství (Jan Kuchař). Problematika projektu Národní podpory CR, nutno připomínkovat 

složitost parametrů (O. Tkáčová). Budeme v tomto duchu působit.  Nutno se sdružovat, 

protože cítíme tlak na odebírání kompetencí obcím  

a potřebujeme jednotně hájit své zájmy. Příklady z praxe. Nutnost společného postupu  

(J. Bíža). 

Výzva, zda se nechceme stát členy Fóra CR (člen Lázeňské komise Poděbrady). Vyjádření 

předsedy, kdy neformálně spolupracujeme a zvážíme faktickou účast. 

Sněm deleguje toto rozhodnutí na radu sdružení, tj. rozhodnutí o vstupu do Fóra CR. 

Hlasování: Pro - 31/Proti - 0/Zdržel se - 1 

Sněm bere informaci o konferenci na vědomí. 

 

9. Různé 
 

 Fúze společností - Lázně Aurora a Bertiny lázně = nově:  Slatinné lázně Třeboň 

s.r.o. 
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 Účast starosty Jana Kuchaře (Mariánské Lázně), na konferenci DIAM v Řecku -

schválena podpora sdružení na této akci svazu lázeňských míst (11 členů) DIAM. Jan 

Kuchař informoval radu o situaci v řeckém lázeňství. V Řecku řeší možnost privatizace 

léčebných zdrojů převodem na města, obce, aby se mohlo toto odvětví aktivizovat. 

Léčebné zdroje jsou nyní v majetku státu a stát obcím neumožňuje jejich využití, ani  

nakládání s nimi. Možná návštěva řeckých kolegů v letošním roce, červen. O návštěvě 

bude informovat starosta Jan Kuchař. Partnerství je zatím v deklaratorní rovině. Určitě 

mají naši podporu a budeme se snažit napomoci jejich úsilí.  

Diskuse: 

 NávrhIng. Zdeňka Husťáka informovat se navzájem o úspěšných projektech a cestách 

k úspěchu. Podněty shromažďovat u sekretariátu. 

 

 

Jednání sněmu bylo ukončeno ve 12:15 hod. 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

předseda SLM ČR 

 

Zapsali dne 31. března 2017: 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 

 


