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ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 

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

Přítomno:  18 zástupců členů sdružení při zahájení, 10:21 hod. příchod 2 členů (celkem 
přítomno 20 zástupců členů sdružení) 

Omluveno: 16 zástupců členů sdružení, z nichž někteří zaslali plné moci 
➢ Ing. Petr Kulhánek 12 PM - (Velichovky, Karlova Studánka, Lázně Kynžvart, Jeseník, 

Bílina, Náchod, Skalka, Jáchymov, Osečná, Bechyně, Bludov, Pozlovice) 

➢ Obec Lázně Libverda 1 PM – Ing. Jan Pospíšil – plná moc obce Osečná 

Hosté: Ing. Milan Sýkora (Lázně Hodonín), Ing. Petr Třešňák (poslanec PSP ČR za Karlovarský 

kraj) 

 

Za sekretariát sdružení přítomni: Ing. Lucie Říhová 

 

(bez titulů) 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti za rok 2017 

4. Plnění rozpočtu 2017 

Zpráva kontrolní komise 

5. Plán činnosti na rok 2018 

6. Rozpočet na rok 2018 

7. Odborná studijní cesta – jižní Bavorsko, Rakousko 5/2018 

8. Národní lázeňský debatní klub 2018 

9. Mobilní aplikace  

10. Různé: 

• Zákon o místních poplatcích – novela 1.1.2019 

 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 

Přivítání starostou Ladislavem Langrem, který uvedl krátké kulturní předtančení poděbradského 
sokolu. Dále přítomné členy a hosty přivítal předseda sdružení Petr Kulhánek, který zhodnotil rok 
2017 ve vztahu k lázeňství a propagaci lázeňských míst. 
 

 
2. Volba mandátní komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Mandátní komise – Ing. Jan Pospíšil, PhDr. Ladislav Langr 
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Ověřovatelé zápisu – Mgr. Terezie Jenisová, PhDr. Milan Kramárik 

Návrhová komise – Ing. Pavel Šubr, Ing. Josef Bíža, Jan Kuchař 

 

Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se – 0 
Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 33 členů včetně plných mocí. 
 

3. Zpráva o činnosti za rok 2017 

Zprávu o činnosti za rok 2017 stručně komentovala tajemnice sdružení Lucie Říhová. 

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 

4. Plnění rozpočtu 2017, zpráva kontrolní komise 

Plnění rozpočtu za rok 2017 stručně okomentoval Zdeněk Husťák.  

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

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

lázeňských míst ČR. 

Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se – 0 
 

5.  Plán činnosti na rok 2018 

Plán činnosti na rok 2018 stručně představila tajemnice sdružení Lucie Říhová s odkazem na 

materiál, který byl zaslán všem členům v předstihu. V Plánu činnosti na rok 2018 byla podána 

informace o konání: 

➢ Rad SLM ČR – Třeboň, Poděbrady, Lázně Mšené. 

➢ Sněmu SLM ČR – Poděbrady. 

➢ Veletrzích. 

➢ Studijní zahraniční cesty po lázeňských místech – jižní Bavorsko, Rakousko. 

➢ Národním lázeňském debatním klubu (NLDK) – nová akce sdružení – z jednání 

z CzechTourism mohu potvrdit, že finančně bude podpořen z jejich strany. 

➢ Mobilní aplikaci. 

➢ Novele zákona o místních poplatcích. 

➢ GDPR. 

➢ Správě webových stránek, facebooku. 

➢ Publikacích v časopisech o cestovním ruchu. 

➢ Zdvořilostních návštěvách – CzechTourism – duben 2018, Ministerstvo zdravotnictví – duben 

2018. 

➢ Dalších aktivitách, které se v průběhu roku mohou vyskytnout, vyskytují. 

➢ … 

Sněm bere tyto informace na vědomí. 

6. Rozpočet na rok 2018 

Okomentoval předseda kontrolní komise Zdeněk Husťák. 
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Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Z držel se - 0 

7. Odborná studijní cesta – jižní Bavorsko, Rakousko 

Termín: 13. – 19. května - jižní Bavorsko a Rakousko 

K 15.4.2018 přihlášeno celkem 38 osob. Optimální stav je 42 osob.  

 

Sněm bere informaci o konferenci na vědomí. 

8. Národní lázeňský debatní klub 2018 

Návrh, který byl zaslán Radě SLM ČR po konferenci v roce 2017 ke zvážení, byl zahrnut 

do harmonogramu rady pro rok 2018 s realizací v roce 2019, konkrétně konání dne 

24.1.2019, následný den po lednové radě či sněmu v Lázních Bohdaneč nebo v Teplicích.  

Veškeré info k NLDK byly zaslány. Členové rady do konání druhé rady v Poděbradech si 

měli připravit nástřel témat, přednášejících a podmínek.  

Ze zaslaných témat byly zvoleny tyto okruhy a ty byly také odsouhlaseny sněmem. 

➢ Doprava v lázeňských místech – návštěvníci x klienti lázní x občané obce, odstavné 

plochy, nízkoemisní zóny, elektromobilita. 

➢ Poplatky v lázeňských místech a jejich motivační efekt k financování udržitelnosti 

LM. 

➢ Ochrana přírodních léčivých zdrojů v LM, kompetence lázeňských komisí. 

➢ Podpora rozvoje LM ze strany státu, krajů a obcí, absence dotací a ČIL. 

➢ Spolupráce obce, provozovatele lázeňského zařízení a ostatních participujících 

subjektů v LM. 

 

NLDK bude ve spolupráci poslanců, ministrů a těch, kteří mají danou věc ve své 

gesci. 

 

Diskuse: PhDr. L. Langr, Ing. P. Kulhánek, Ing. L. Říhová, Ing. Zd. Husťák, Ing. M. Karafiát, 
Ing. J. Bíža, Ing. P. Botek, PhDr. R. Růžičková, P. Hlaváč, Ing. P. Třešňák, Ing. arch. V. 
Franta, J. Kuchař, Mgr. R. Lebloch 
 
Sněm bere informaci o konferenci na vědomí. 

 

9. Mobilní aplikace 
 

Info k aplikaci: 

Datum zahájení: 06/2017 

Datum ukončení: 03/2018 

Celková částka: 595.080 Kč vč. DPH – financováno sdružením bez účasti nikoho 

 

Součástí tohoto bodu byly samostatné přílohy: 

• Smlouva o dílo „Vstupní analýza projektu“ 

• Vypracovaná „Vstupní analýza projektu“ 
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• Nabídka na realizaci mobilní aplikace 

• Smlouva mezi sdružením a firmou INIZIO na zpracování mobilní aplikace 

• Nabídka firmy INIZIO na propagaci mobilní aplikace (tuto nabídku Rada SLM 

zvážila, ale z důvodu finančních nepřijala) 

 

Info z lednové rady 2018 

Webová aplikace byla započata červen 2017, měla být dokončena v prosinci 2017. Termín 

nebyl dodržen jednak z finančních důvodů, kdy sdružení nemělo na proplacení celé částky 

v roce 2017, jelikož CzechTourism, který přislíbil se na aplikaci finančně podílet, slib 

nedodržel, a tak celá aplikace byla a je financována z vlastních zdrojů, a jednak 

z časového hlediska, kdy nespolupracují všichni členové a informace od některých se 

upravují a dodávají postupně. 

 

Nabídka firmy INIZIO, propagace mobilní aplikace: 

Na základě našeho požadavku firma INIZIO zaslala ke zvážení nabídku na propagaci 

nové mobilní aplikace. V nabídce je stanoven např. 3 měsíční operativní rozpočet – 30 tis. 

Kč bez DPH/měsíc k propagaci MA pomocí sociálních sítí, placenou reklamou na Apple 

AppStore i Google Play aj. tak, aby během krátké doby byla v podvědomí všech 

potencionálních klientů, hostů, zákazníků lázeňských míst ČR. 

Rada prozatím neodsouhlasila tuto nabídku firmy INIZIO z důvodu vysoké měsíční 

finanční částky. Lukáš Raszyk (Karviná) nabídl pomoc při propagaci webové mobilní 

aplikaci s tím, že v Karviné tyto propagační věci mají na starosti marketéři, na které by se 

s prosbou obrátil. 

Rada odsouhlasila a poděkovala Karviné. 

 

 

Po zahájení rady byl přesunut na začátek bod č. 9 z důvodu přítomnosti dvou marketérů 

z firmy Proud Consulting s.r.o., kteří byli doporučeni Lukášem Raszykem, že by nám mohli 

pomoci s propagací MA. Na základě doporučení probíhal mezi marketéry a radou 

brainstorming. 

Tato informace byla podána na sněmu všem přítomným členům. Do rozpočtu sdružení byly 

zahrnuty finance na marketingové aktivity, z nichž právě bude část určena pro propagaci 

mobilní aplikace. 

Místo názvu "Novinek" v MA se bude objevovat "Co, Kdy, Kde". 

 

Sněm bere informaci o mobilní aplikaci na vědomí. 

Info po sněmu: 

Na základě informací byla firmou zpracována obchodní nabídka. Nabídka byla zaslána ke 

schválení všem členům rady dne 6. dubna 2018. Nabídka byla schválena všemi hlasy. 
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10. Různé 

 
✓ Novela zákona o místních poplatcích – stručnou informaci podal Petr 

Kulhánek.  
Info podal Petr Kulhánek, dne 4.4.2018 zaslal předseda všem na vědomí 
připomínkové řízení, ke kterému byli vyzvání členové rady, aby se vyjádřili. 

 
✓ GDPR 

Školení dne 25.4.2018 – L. Říhová – po školení bude zpracována zpráva pro 
slm a sepsána směrnice. 
 

✓ Zdvořilostní návštěva CzT a MZ – kdy a téma 
12.4.2018 proběhne zdvořilostní návštěva na CzT – podpora NLDK 
19.4.2018 proběhne zdvořilostní návštěva na MZ. 
 

✓ Statuty – od některých členů sekretariát před konáním sněmu obdržel 
informace ke statutům. Sekretariát zajistí jednání s Českým inspektorátem 
lázní a zřídel. 
 

✓ Informace od Petra Kulhánka, Petra Třešňáka a Vojtěcha Franty k nominaci 
o zápis do seznamu světového dědictví UNESCO – západočeský lázeňský 
trojúhelník. 
 

 

Jednání sněmu bylo ukončeno ve 12:00 hod. 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

předseda SLM ČR 

 

Zapsala dne 23. března 2018: Lucie Říhová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

 

Přílohy: 

1) Usnesení Sněmu SLM ČR 
2) Zpráva kontrolní komise 
 


