
 
 

 
 

 

ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY 
KONANÉHO DNE 15. března 2019 od 10:00 hodin v Kongresovém centru Lázní 
Poděbrad a.s. 
 
(bez titulů u členů) 
 
Přítomno:  dle prezenční listiny přítomno 20+1 (pan starosta Třeboně Jan Váňa byl 

zároveň na sněmu členem za Třeboň a členem za Slatinné lázně 
Třeboň s.r.o.)  

Omluveno: 15 zástupců členů sdružení, z nichž někteří zaslali plné moci 
Jan Kuchař 7 PM - (Bílina, Skalka, Lipová-lázně, Ostrožská Nová Ves, 

Jáchymov, Karlova Studánka, Slatinice, Lázně Bohdaneč) 

Hosté: Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Veronika Vodičková – Odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a CR, Institut lázeňství a balneologie 

Karlovy Vary, PhDr. Milan Kramárik – výkonný ředitel Lázní Jáchymov 

a.s. 

 

Za sekretariát sdružení přítomni: Lucie Kramáriková 
 

1. Zahájení 

2. Vystoupení Ing. arch. Vojtěcha Franty a Mgr. Veroniky Vodičkové – UNESCO, 

Balneologický institut v Karlových Varech 

3. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

4. Volba člena kontrolní komise 

5. Zpráva o činnosti za rok 2018 

6. Plnění rozpočtu 2018 

Zpráva kontrolní komise 

7. Plán činnosti na rok 2019 

8. Rozpočet na rok 2019 

9. Odborná studijní cesta – česká lázeňská místa 5/2019 

10. Různé: 

• Statuty LM, EXPO 2020, NLDK, PMT, změna stanov – příloha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Zahájení, pozdravení hostů 
 
Jednání ustavujícího sněmu sdružení bylo zahájeno v 10:01 hodin Janem 
Kuchařem - předsedou sdružení (dále jako „předsedající"), který přivítal hosty a 
účastníky sněmu. Představil členům svou osobu, dále konstatoval, že ustanovující 
sněm byl řádně a včas svolán tak, aby byl v souladu se Stanovami sdružení, čl. VIII. 
Předal slovo hostům. 

 

2. Vystoupení Ing. arch. Vojtěcha Franty a Mgr. Veroniky Vodičkové - Institut 

lázeňství a balneologie Karlovy Vary (10:05 – 10:40 hod.) 

 

Představení možné spolupráce mezi sdružením a institutem. Bylo navrženo 

doporučení dát dohromady tzv. lázeňskou skupinu z členů Sdružení lázeňských míst 

ČR – zástupci Jan Kuchař, Andrea Pfeffer Ferklová, z členů Svazu léčebných lázní a 

z institutu.  

Diskuse: Františkovy Lázně, Institut lázeňství a balneologie, Osečná, dále 

předsedající informoval členy o akci terapeutická krajina pro města se statuty – o 

materiálu bude rozhodovat komise rozvoje venkova – příspěvek na zeleň atd. 

Více o institutu viz ppt prezentace, která je přílohou zápisu. 
Členové poděkovali za vystoupení a přijali usnesení k založení společné 
spolupráce. Sekretariát bude informovat p. Frantu a p. Ocha. 
 
Sněm Sdružení lázeňských míst ČR schvaluje uzavřít spolupráci s Institutem 
lázeňství a balneologie v Karlových Varech a s . 
Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
 
Sněm Sdružení lázeňských míst ČR schvaluje uzavřít spolupráci s Výzkumným 
ústavem balneologickým v.v.i. Mšené-lázně. 
Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
 
 
3. Volba mandátní komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Mandátní komise – Jan Pospíšil, Jiří Štábl 
Hlasování: Pro 28 /Proti - 0/Zdržel se – 0 
Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 28 členů včetně plných 
mocí. 
 
Ověřovatelé zápisu – Andrea Pfeffer Ferklová, Lukáš Raszyk 
Hlasování: Pro 28 /Proti - 0/Zdržel se – 0 
 
Návrhová komise – Pavel Šubr, Josef Bíža, Martina Kalina 
Hlasování: Pro 27 /Proti - 0/Zdržel se – 1 
 
Doplnění programu 
 
Byl doplněn bod Volba člena kontrolní komise, a to z důvodu vystoupení města 



 
 

Luhačovice ze sdružení, které bylo členem kontrolní komise, zvoleným na volebním 
sněmu dne 30.3.2019 v Praze 
Hlasování: Pro 28 /Proti - 0/Zdržel se – 0 
 
4. Volba člena kontrolní komise 
Předseda kontrolní komise navrhnul obec Lázně Libverda – Jana Pospíšila 
Hlasování: Pro 27 /Proti - 0/Zdržel se – 1 
 
5. Zpráva o činnosti za rok 2018 

Zprávu o činnosti za rok 2018 stručně okomentovali Jan Kuchař a Lucie 
Kramáriková. 
Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
 
6. Plnění rozpočtu 2018, zpráva kontrolní komise 

Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda Zdeněk Husťák. Komise neshledala 
žádné závady ve vedení dokladů a účetnictví Sdružení lázeňských míst ČR. 
Hlasování: Pro 28 - /Proti - 0/Zdržel se – 0 
 
7. Plán činnosti na rok 2019 

Plán činnosti na rok 2019 stručně představili Jan Kuchař a Lucie Kramáriková 
s odkazem na materiál, který byl zaslán všem členům v předstihu. V Plánu činnosti 
na rok 2019 byla podána informace o konání: 
 
Rad SLM ČR – Poděbrady, Lednice, Teplice. 
Sněmu SLM ČR – volební Praha, řádný Poděbrady. 

Veletrzích. 

Odborné studijní cesty po lázeňských místech – Česká republika. 

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. 

EXPO 2020. 

Travel Trade Day – CzechTourism. 

Setkání zástupců Sdružení lázeňských míst, Svazu léčebných lázní, cestovních 

agentur s jordánskými partnery v Ammánu. 

Správě webových stránek, facebooku, investice do webových stránek. 

Investice do publikací. 

Publikacích v časopisech o cestovním ruchu. 

Zdvořilostních návštěvách – CzechTourism, Ministerstvo zdravotnictví. 

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

Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
 
8. Rozpočet na rok 2019 
 
Okomentoval předseda kontrolní komise Zdeněk Husťák společně s Janem 
Kuchařem a Lucií Kramárikovou 



 
 

 
Hlasování: Pro 28 - /Proti - 0/Zdržel se – 0 
 
 
 

9. Odborná studijní cesta po českých lázeňských místech 

Termín: 12. – 18. května 2019 – Lázeňská míst České republiky 
K 25.3.2019 přihlášeno celkem 30 osob. Optimální stav je 45 osob.  
Navštívená místa: Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Lázně Kynžvart, Velké Losiny, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Hodonín 
 
Sněm bere tuto informaci na vědomí. 
 
10. Různé 

 
Statuty lázeňských míst 
Informaci ke statutům podala Lucie Kramáriková. Českým inspektorátem lázní a 
zřídel (ČIL) bylo doporučeno sestavit skupinu, která se statuty bude zabývat a bude 
kooperovat společně s ČILem. Skupina, která bude sestavena za účelem spolupráce 
s institutem v KV (bod č. 2), bude zároveň vyjednávat podmínky pro vznik nových 
statutů a pro obnovu statutů. Následně poté bude dojednána schůzka na 
Ministerstvu zdravotnictví ČR – ČILu – prof. Prymula – náměstek ministra pro 
zdravotnictví, který má statuty ve své gesci. Jednání domluví sekretariát. Termín 
jednání bude záležet na volném termínu náměstka zdravotnictví, Jana Kuchaře a 
pana Třískaly z ČIL. Sekretariát náměstka bude kontaktován během dubna 2019, o 
uskuteční schůzky budou členové informováni. 
 
Sněm Sdružení lázeňských míst ČR je znepokojen situací ohledně nečinnosti orgánů 
vůči nově vzniklým či obnoveným statutům a požadují po MZ ČR, aby v dohledné 
době začalo se věnovat lázeňským statutům. V tomto duchu bude domluvena 
schůzka za účasti sdružení, MZ a ČILu a v tomto duchu bude vystupovat předseda 
Jan Kuchař. 

 

EXPO 2020  

 (informace ze sněmu ze dne 30.1.2019) Předsedající Jan Kuchař seznámil přítomné 
členy o dané akci, Petr Kulhánek k dané akci podal patřičné informace a sdělil, že na 
Radou SLM bylo v roce 2018 doporučeno přijmout a hlasovat tak o účasti na EXPO 
2020. Jednomyslně se členové shodli na tom, že nemají dostatek relevantních 
informací a budou hlasovat o účasti na řádném sněmu v Poděbradech. 
Více relevantních informací bude sděleno na sněmu, viz níže info, které byly 
poskytnuty členům na sněmu 15.3.2019 
 

1. KGK nadále počítá v souladu se schválenou koncepcí účasti ČR na EXPO 
2020 a v souladu s dosavadními výsledky jednání s agenturou CzechTourism 
a SLM a SLL s tím, že úvodní prezentace ČR na EXPO 2020 v termínu 20.10. 
– 14.11. 2020 bude zaměřena na české a moravské lázně a na léčebnou péči 



 
 

2. V dané chvíli KGK počítá na základě zájmu projeveného do 31.12. 2018 
s výraznější prezentací Lázní Darkov (dojednána smlouva), Lázní Teplice (v 
jednání) a Lázeňského trojúhelníku KV, ML a FL (na základě vyjádření 
někdejšího vedení KV a našeho rozhovoru) – tím je prostor v rotační expozici 
KGK v podstatě obsazen 

3. KGK poskytne pro expozici „České lázně“ v uvedeném termínu výstavní 
prostor 100 m2, sousední expozici o ploše až 200 m2 spravuje společnost 
EXPO PARTNERS 2020 a KGK je připravena postoupit dalším zájemcům 
kontakt (půdorysy obou expozic zašle kolega Ing. Pavel Hrůza – ve zdvořilé 
kopii) 

4. KGK předpokládá, že 28.10. 2020 uspořádá ve spolupráci s partnery komorní 
oslavu státního svátku (Národní den ČR na EXPO se odehraje 21.03. 2021), 
například formou koncertu v národním pavilonu, ale můžeme pomoci i 
s konferencí na téma „Lázně léčí“ v prostorech organizátorů 

5. Pro samotnou expozici „České lázně“ v termínu 20.10. – 14.11. 2020 KGK 
navrhuje interaktivní prezentaci, která by návštěvníkům navrhla konkrétní 
lázeňskou péči a místo podle jejich přání (léčebné procedury, architektura, 
volnočasové aktivity, příroda) a případně i vyšetření (například formou 
diagnostické lázně nohou) 

6. Minimální nájem prostoru je 500.000,- CZK za 14 dní (v daném případě 24), 
náklady na výrobu, instalaci a provoz expozice hradí vystavovatelé – KGK 
zajišťuje základní údržbu, hostesku a ostrahu expozice 

7. S ohledem na nutné schvalovací procesy na straně organizátorů, na 
dodržování pravidel rovných příležitostí pro české vystavovatele, jakož i na 
pozastavení jednání s agenturou CzechTourism v souvislosti se změnou 
vedení, pracuje KGK s obecným návrhem expozice; konkrétní návrhy ovšem 
velmi uvítá 

 
Jiří F. Potužník 
Commissioner General - Ambassador  
Czech Republic participation at EXPO 2020 Dubai  

 
 

 

NÁRODNÍ LÁZEŇSKÝ DEBATNÍ KLUB -  

Termín 25.10.2019, místo akce: Teplice 

Zde jsou zatím návrhy, určitě diskuse k možným přednášejícím jak ze strany 
sdružení, tak i ze strany kompetentních gescí ministerstev 

➢ Doprava v lázeňských místech – návštěvníci x klienti lázní x občané 

obce, odstavné plochy, nízkoemisní zóny, elektromobilita. 

Přednášející: Ing. Zdeněk Husťák – Klimkovice – v minulosti řešili 

nízkoemisní zóny, elektromobil vlastní město Klimkovice (SLM ČR) 



 
 

Přednášející: Ing. Ladislav Němec – náměstek pro řízení Sekce dopravní 

(MD ČR) 

 

➢ Poplatky v lázeňských místech a jejich motivační efekt k financování 

udržitelnosti LM. 

Přednášející: Jan Kuchař – Františkovy Lázně – (SLM ČR) – názor ke 

zvýšení poplatků vůči lázním 

Přednášející: Libor Střecha – Hodonín – (SLM ČR) – názor ke zvýšení 

poplatků vůči lázním, když Lázně Hodonín jsou ve 100 % vlastnictví města 

Taktéž může přednášet PaedDr. Jan Váňa – město Třeboň 

Přednášející: Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj  (MMR ČR) 

Přednášející: doc. Ing. Jiří Volf, CSc. – náměstek ministryně financí  (MF ČR) 

 

(info k návrhu novely zákona o místních poplatcích - Vláda Andreje Babiše 

na jednání ve středu 12. září 2018 schválila návrh novely zákona o místních 

poplatcích. Změnou chce zjednodušit výběr místních poplatků za lázeňský 

nebo rekreační pobyt a dát tuto možnost vylepšit si rozpočet i obcím, které jej 

dosud vybírat nemohou. Kabinet na návrh ministryně financí odsouhlasil, že 

by se současné místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt novelou 

zákona o místních poplatcích sloučily do jediného místního poplatku za 

krátkodobý úplatný pobyt, a to bez ohledu na to, kde a jakou formou je tento 

pobyt poskytován. To by obcím umožnilo mj. zpoplatnit i tzv. sdílenou 

ekonomiku. Nově by také tento poplatek mohly vyhláškou zavést všechny 

obce, ne jen ty, které jsou považovány za místo soustředěného turistického 

ruchu, nebo se na jejich území nachází lázeňské místo. Ministři se shodli, že 

současné řešení není spravedlivé vůči těm obcím, které mají v souvislosti 

s turistickým ruchem rovněž zvýšené náklady na služby (např. odvoz odpadů, 

provoz turistických informačních center atd.), ale současná právní norma se 

na ně nevztahuje. Novelu vláda předložila parlamentu. 

„V návrhu jsou velké kompetence obcím, které mohou rozhodovat, dávat 

výjimky a je to hlavně na nich,“ uvedl premiér Andrej Babiš. 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

čj. 633/18 

Předkládá: ministryně financí 

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila. 

 

 

➢ Ochrana léčebných přírodních zdrojů v LM, kompetence lázeňských 

komisí. 



 
 

Přednášející: MUDr. Edurad Bláha – prezident Svazu léčebných lázní ČR 

Přednášející: Mgr. Zdeněk Třískala – Český inspektorát lázní a zřídel (MZ 

ČR) 

 

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

Přednášející: Karel Týzl – Konstantinovy Lázně (909 počet obyvatel ) – malé 

lázeňské místo - rozpočet (SLM ČR) 

Přednášející: Jiří Hauzer – Osečná – menší lázeňské místo (1121 počet 

obyvatel) - rozpočet (SLM ČR) 

Přednášející: Mgr. Zdeněk Semorád – sekce evropských a národních 

programů  (MMR ČR) 

 

➢ Spolupráce obce, provozovatele lázeňského zařízení a ostatních 

participujících subjektů v LM. 

Přednášející: PaedDr. Jan Váňa – Třeboň – lázně jsou ve 100 % vlastnictví 

města, synergie města a lázní, součinnost, prosperita, fungující provázanost 

Přednášející: PhDr. Milan Kramárik – ředitel Léčebných lázní Jáchymov – kdy 

lázně jsou samostatný subjekt, negativní postoj města vůči lázním, 

nesoučinnost, impotentnost města, může srovnat i synergii třeboňských lázní 

a města, kde jako jednatel působil v letech 2015 - 2018 

 

Pozvat pana Studničku – vedoucí katedry Vysoké školy hotelové, na NLDK 

 

PROPED MEDICAL TOURISM -  

Zastupitelský úřad České republiky připravuje na říjen 2019 projekt na podporu 
ekonomické diplomacie (PROPED) s názvem "Setkání českých lázní a 
turistických kanceláří s jordánskými partnery v Ammánu v říjnu 2019" Smyslem 
projektu je představit jordánské veřejnosti české lázně, navázat kontakty mezi 
cestovnímu kancelářemi obou zemí a podpořit lázeňskou turistiku do České 
republiky. Více o podrobnostech projektu se můžete seznámit v příloze. Pro zvýšení 
požadovaného účelu této akce bychom byli rádi, aby se Vaše organizace na tomto 
projektu podílela  buď účastí Vašeho představitele, nebo zprostředkováním účasti 
zástupců některých Vašich členů. Zasílám Vám k dispozici textovou část projektu, ze 
které je zřejmá organizace i průběh akce. Prosíme o prostudování přílohy a sdělení, 
zda a jakou formou navrhujete účast Vaší organizace.  
 
Přítomným členům objasnila tajemnice situaci s tím, že ze strany sdružení, co se týče 
nákladů je letenka + ubytování a pobyt by měl být zhruba od 13. – do 16.10.2019. 
Jedná se o přímý kontakt B2B – business to business. Celkové náklady budou 
známy až zhruba srpen – září, kdy o výši bude informováno sdružení. Více informací 
v přiloženém odkazu. 



 
 

 

PROPED  MEDICAL 

TOURISM - 10.2019.doc
 

 

 

ZMĚNA STANOV – PŘÍLOHA 

Jedním bodem v programu v Různém byla i změna stanov, kdy změna by se měla 
týkat přílohy. O tomto bodu bylo pouze diskutováno a to s tím, že město Jeseník, 
který doložil informaci o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2018. Dle Stanov 
Členství v SLM zaniká: 

a) uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců, která počne plynout od prvního 
dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi radě.  
K platnosti výpovědi obce je zapotřebí doložit výpis z usnesení zastupitelstva 
obce, kterým je schváleno ukončení členství.  
Výpověď právnické osoby musí podepsat její statutární orgán nebo 
zplnomocněná osoba.  

Na základě této informace členství města Jeseník zaniká dubnem 2019. 
 
Tato samá informace se týká obce Luhačovice, kdy bylo po telefonu panu předsedovi 
a tajemnici sděleno, že obec Luhačovice vystupují ze sdružení, avšak doposud nebyl 
zaslán oficiální dopis – Výpověď, která by byla podepsána statutárním orgánem. 
V případě, že tento oficiální dopis – Výpověď nebude zaslán k určitému datu, zda 
Stanovy uvádějí, že  
1. Členství v SLM zaniká  

b) k 30. 6. běžného roku, pokud člen nezaplatí do tohoto data členský příspěvek. 
Obec Luhačovice by po neuhrazení členského příspěvku by od července 2019 
nebyla členem sdružení. 

 

 

Čl. IV 
Členství  

2. Členství v SLM je řádné a přidružené. Přijetí řádných a přidružených členů schvaluje 
sněm. Aktuální seznam všech členů je přílohou stanov.  

3. Řádným členem může být:   

- obec ČR uvedená v čl. I odst. 3 stanov, která podá písemnou přihlášku, jejíž 
součástí je výpis z usnesení zastupitelstva obce, ve kterém bude stanoveno, 
že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se obec stala členem SLM s uvedením 
jména a funkce osoby, která bude jeho jménem jednat, pokud touto osobou 
nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná 
pověřená fyzická osoba (v tomto případě je třeba k přihlášce doložit písemnou 
plnou moc k jednání v SLM s uvedením usnesení zastupitelstva nebo rady 
obce o zastupování).  
V přihlášce je zapotřebí uvést aktuální počet obyvatel obce ke dni podání 

přihlášky.  



 
 

4. Přidruženým členem může být: 
- právnická osoba uvedená v čl. I odst. 3 stanov, která podá písemnou přihlášku 

podepsanou statutárním orgánem, jejíž součástí je uvedení jména a funkce 
osoby, která bude jeho jménem jednat, pokud se nejedná o statutární orgán, 
ale jinou pověřenou osobu (v tomto případě je třeba k přihlášce doložit 
písemnou plnou moc k jednání v SLM). 

5. Podmínkou přijetí řádného i přidruženého člena je vyslovení souhlasu sněmem.  
6. Členství v SLM zaniká  

c) uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců, která počne plynout od prvního 
dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi radě.  
K platnosti výpovědi obce je zapotřebí doložit výpis z usnesení zastupitelstva 
obce, kterým je schváleno ukončení členství.  
Výpověď právnické osoby musí podepsat její statutární orgán nebo 
zplnomocněná osoba.  

d) k 30. 6. běžného roku, pokud člen nezaplatí do tohoto data členský příspěvek. 
e) zánikem nebo zrušením člena.  

V případě právnické osoby končí členství, i když se jedná o zrušení bez 
likvidace,  
u obce pak i v případě rozdělení nebo sloučení obce. 

f) u obce, pokud došlo na jejím území nebo jeho části  ke zrušení lázeňského 
místa dle § 28 odst. 2 z.č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon).  

 

 
PŘÍLOHA Č. 1 KE STANOVÁM SLM ČR 

Seznam členů  
Řádní členové 

POŘ. 

Č  

NÁZEV ADRESA MĚSTO, KRAJ                    

 1.  Město Bechyně 

 

 

 

 

nám. T.G. Masaryka 2 BECHYNĚ, Jihočeský 

 

  

 

 

 

2.  Město Bílina 

 

Břežánská 50/4 BÍLINA, Ústecký   
3.  Obec Bludov Jana Žižky 195  

 

BLUDOV, Olomoucký 

 

4.  Město Dubí  Ruská 264 DUBÍ, Ústecký  
5.  Město Františkovy 

Lázně 

Nádražní 5 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, Karlovarský  

 

6.  Město Hodonín Masarykovo nám. 1 HODONÍN, Jihomoravský 
7.  Město Jáchymov nám. Republiky 1 JÁCHYMOV, Karlovarský 
8.  Město Janské Lázně nám. Svobody 273 JANSKÉ LÁZNĚ, Královéhradecký 
9.  Město Jeseník Masarykovo nám. 

1/167 

JESENÍK, Olomoucký 
10.  Obec Karlova Studánka Karlova Studánka 17 KARLOVA STUDÁNKA, 

Moravskoslezský 
11.  Statut.město Karlovy 

Vary 

Moskevská 21 KARLOVY  VARY, Karlovarský  
12.  Statutární město 

Karviná 

Fryštátská 72/1 KARVINÁ-FRYŠTÁT, 

Moravskoslezský 

 

13.  Město Klimkovice Lidická 1 

 

KLIMKOVICE, Moravskoslezský 
14.  Obec Konstantinovy 

Lázně 

Lázeňská 27 KONSTANTINOVY LÁZNĚ, Plzeňský 
15.  Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35 LÁZNĚ BĚLOHRAD, 

Královéhradecký 
16.  Město Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 1 LÁZNĚ BOHDANEČ, Pardubický 
17.  Město Lázně Kynžvart Náměstí Republiky 1 LÁZNĚ KYNŽVART, Karlovarský 

 

18.  Obec Lázně Libverda Lázně Libverda 16 LÁZNĚ LIBVERDA, Liberecký  
19.  Obec Lipová – lázně Lipová - lázně 396 LIPOVÁ – LÁZNĚ, Olomoucký 
20.  Město Luhačovice nám. 28. října 543 LUHAČOVICE, Zlínský 
21.  Město Mariánské Lázně Ruská 155 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Karlovarský 
22.  Obec Mšené – lázně Hlavní 32  MŠENÉ – LÁZNĚ, Ústecký 
23.  Město Náchod Masarykovo nám. 40 NÁCHOD, Královéhradecký 

 



 
 

24.  Město Osečná Svatovítské náměstí 

105 1105105 103 

OSEČNÁ, Liberecký  
25.  Obec Ostrožská Nová 

Ves 

ul. Dědina 161 OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, Zlínský 
26.  Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I PODĚBRADY, Středočeský 
27.  Městys Pozlovice Hlavní 51 POZLOVICE, Zlínský 
28.  Obec Skalka Skalka 26 SKALKA, Olomoucký 
29.  Obec Slatinice Slatinice 50 SLATINICE, Olomoucký  
30.  Statutární město 

Teplice 

nám. Svobody 2 TEPLICE, Ústecký  
31.  Obec Teplice nad 

Bečvou 

Teplice nad Bečvou 53 TEPLICE NAD BEČVOU, Olomoucký 
32.  Město Třeboň Palackého nám. 46/II TŘEBOŇ, Jihočeský  
33.  Obec Velichovky Na Zátiší 1 VELICHOVKY, Královéhradecký 
34.  Obec Velké Losiny Rudé armády 321 VELKÉ LOSINY, Olomoucký 
35.  Slatinné lázně Třeboň Lázeňská 1001/II TŘEBOŇ, Jihočeský 
36.  Obec Lednice Zámecké náměstí 70 LEDNICE, Jihomoravský 

 

Jednání sněmu bylo ukončeno ve 12:30 hod. 
 
Jan Kuchař v. r. 
předseda SLM ČR 
Františkovy Lázně 
 
Zapsala dne 25. března 2019: Lucie Kramáriková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA v. r.    Ing. Lukáš Raszyk v. r. 
St. město Karlovy Vary      St. město Karviná 
 
Přílohy: 
1) Usnesení Sněmu SLM ČR 
2) Zpráva kontrolní komise bude dodána později 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Usnesení Sněmu SLM ČR 
 

USNESENÍ SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR 15. března 2019 

v Poděbradech 

 

I. Sněm Sdružení lázeňských míst ČR (dále jen SLM ČR) schválil: 

1.1.     Program sněmu SLM ČR 

1.2.     Plnění rozpočtu za rok 2018 

1.3.     Rozpočet SLM ČR na rok 2019 

 

 II. Sněm SLM ČR zvolil aklamací: 

2.1. Mandátní komisi ve složení: Ing. Jan Pospíšil, Bc. Jiří Štábl 

2.2. Ověřovatele zápisu: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Lukáš Raszyk 

2.3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Šubr, Ing. Josef Bíža, Ing. Martin Kalina 

2.4.      Člena kontrolní komise SLM ČR Ing. Jana Pospíšila za Lázně Libverdu 

 

III. Sněm SLM ČR vzal na vědomí: 

3.1.      Informace zástupců Karlovarského kraje o Institutu lázeňství a balneologie 

3.2. Zprávu o činnosti za rok 2018 

3.3. Plán činnosti na rok 2019 

3.4. Zprávu o odborné studijní cestě po českých lázních 

3.5.      Spolupráci s Balneologickým ústavem a Institutem lázeňství a balneologie 

3.6.      Diskusní příspěvky předsedy, tajemnice a členů SLM 

 

Sněmu SLM ČR se zúčastnilo 21 delegátů + 7 plných mocí, t.j. celkem 28 platných hlasů. 

 

Návrhová komise: Ing. Pavel Šubr, Ing. Josef Bíža, Ing. Martin Kalina 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Lukáš Raszyk 

 

 

V Poděbradech dne 15. března 2019 zapsal Ing. Pavel Šubr 


