STANOVY
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST
ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo SLM ČR:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
e-mail: info@jedemedolazni.cz, www.jedemedolazni.cz

STANOVY
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY
Sněm Sdružení lázeňských míst ČR (dále jen SLM) v souladu s čl. VIII., odst. 5 písm. e)
stanov
projednal a schválil
tyto stanovy:
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Čl. I
Základní ustanovení
SLM je právnickou osobu, jejíž účel, cíl a předmět činnosti je vymezen v č. III těchto
stanov.
SLM je subjektem založeným v souladu s § 54 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dle
§ 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.
SLM sdružuje:
- obce ČR (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích), jejichž území nebo jejich části
jsou stanoveny za lázeňská místa, dle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 (lázeňský
zákon), jako řádné členy
- zdravotnická zařízení přírodních léčebných lázní, dle § 25 zákona č. 164/2001
(lázeňský zákon) a právnické osoby, jejichž činnosti souvisí s lázeňstvím, jako
přidružené členy (dále jen právnické osoby).
SLM je právnickou osobou, která za nesplnění svých povinností a závazků odpovídá
svým majetkem. O právní způsobilosti SLM, jeho registraci, zrušení a zániku pojednává
zvláštní zákon (§ 20i a § 20j Občanského zákoníku).
SLM navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda.
Vrcholným orgánem SLM je sněm.
Čl. II
Název a sídlo
Název: Sdružení lázeňských míst České republiky (dále jen SLM)
Sídlo: Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Čl. III
Účel, cíl a předmět činnosti
1. Účelem a cílem SLM je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci
a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména k zlepšování jejich stavu, k rozvoji
lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého
lázeňství a českých lázeňských měst a obcí. Pro dosažení vytýčených cílů usiluje SLM
o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými organizacemi a sdruženími, ale i
o spolupráci na mezinárodní úrovni.
2. SLM v rámci předmětu své činnosti:
a) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy lázeňství,
především lázeňských míst
b) pořádá veřejnosti přístupné akce (semináře, konference)
c) vydává tiskoviny propagující témata související s účelem a cílem SLM a jeho
aktivitami
d) uplatňuje specifické problémy lázeňských míst při úpravě právních norem
a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení
obcí i jejich hospodaření

e) popularizuje a zveřejňuje účel SLM a jeho činnosti
f) spolupracuje s organizacemi a institucemi posláním shodnými s cíli SLM, které
působí v ČR i v zahraničí.
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Čl. IV
Členství
Členství v SLM je řádné a přidružené. Přijetí řádných a přidružených členů schvaluje
sněm. Aktuální seznam všech členů je přílohou stanov.
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.
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).
Podmínkou přijetí řádného i přidruženého člena je vyslovení souhlasu sněmem.
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.
b) k 30. 6. běžného roku, pokud člen nezaplatí do tohoto data členský příspěvek.
c) 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.
d) 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).
Čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Práva řádných členů:
a) účastnit se jednání sněmu a být informován o výsledcích jednání
b) hlasovat na sněmu a při rozhodování orgánů SLM, do nichž jsou zvoleni.
c) volit a být volen do orgánů SLM
d) podávat orgánům SLM návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení.
e) účastnit se aktivit a činností SLM a být o nich informován.
2. Povinnosti řádných členů:
a) dodržovat stanovy SLM a respektovat rozhodnutí jeho orgánů
b) platit řádně a včas členské příspěvky
c) přispívat aktivně k naplnění účelu a cíle SLM
d) písemně oznamovat změny v identifikaci fyzické osoby, která je zmocněna
zastupovat člena na jednáních a činnostech SLM.
3. Práva přidružených členů:
a) účastnit se jednání sněmu a být informován o výsledcích jednání
b) podávat orgánům SLM návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení.

c) účastnit se aktivit a činností SLM za podmínek jako řádný člen a být o nich
informován.
Další práva:
a) zveřejnit logo právnické osoby a odkaz na její webové stránky na webových
stránkách SLM
b) prezentovat právnickou osobu na všech akcích SLM
(konference, semináře .. )
c) prezentovat logo právnické osoby na propagačních materiálech SLM.
4. Povinnosti přidružených členů:
a) dodržovat stanovy SLM a respektovat rozhodnutí jeho orgánů
b) platit řádně a včas členské příspěvky
c) přispívat v rámci svých možností k naplňování účelu a cíle SLM
d) písemně oznamovat změny v identifikaci fyzické osoby, která je zmocněna
zastupovat člena na jednáních a činnostech SLM.
5. Přidružený člen Lázně Aurora, s.r.o. má kromě práv v odst. 3 právo hlasovat na sněmu.
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Čl. VI
Členské příspěvky
Členské příspěvky jsou vstupní a roční, jejich výše je pro řádné a přidružené členy
stanovena diferencovaně.
Výši členských příspěvků schvaluje sněm svým usnesením.
Členové poukazují členské příspěvky na účet SLM nejpozději do 31. 3. kalendářního
roku nebo do konání sněmu SLM pokud je dříve než datum, ke kterému jsou
poukazovány členské příspěvky.
Členové, kteří vstupují do SLM v průběhu roku (po schválení sněmem), poukazují
členské příspěvky na účet SLM nejpozději do 30 dnů po jejich vstupu. Výše jejich
vstupního příspěvku je určena podílem ve dvanáctinách ze stanoveného ročního
členského příspěvku pro ten který kalendářní rok, počínaje měsícem, v němž novému
členu vzniklo členství v SLM.

Čl. VII
Orgány, způsob ustavování orgánů, působnost orgánů a způsob jejich rozhodování
1. Orgány SLM jsou:
a) Sněm
b) Předseda
c) Místopředseda
d) Rada
e) Kontrolní komise.
2. Statutárním orgánem SLM je předseda. Je oprávněn jednat jeho jménem ve všech
věcech. V případě jeho nepřítomnosti, zaneprázdnění či jiných obdobných případech
jedná za SLM člen rady, který je k tomu radou pověřen.
3. Vrcholným orgánem SLM je sněm.
4. K zajištění provozních záležitostí SLM je jmenován tajemník.
5. Funkční období orgánů SLM je čtyřleté. Toto období neskončí dříve, než budou zvoleny
nové orgány SLM.
6. Mandát člena orgánů SLM vzniká zvolením.
7. Fyzická osoba přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím funkčního období,
odvoláním, vzdáním se funkce, které je účinné po uplynutí měsíce následujícího poté, co
tuto skutečnost osoba, která se vzdává funkce, oznámí radě, dále okamžikem, kdy
fyzická osoba přestane být starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem
primátora, statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou člena SLM, či ztrátou nebo
omezením způsobilosti k právním úkonům, úmrtím.

V případě, že fyzická osoba přestane být starostou, primátorem, místostarostou či
náměstkem primátora na základě výsledku komunálních voleb zvolením jiné osoby
starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora, přestává být orgánem
nebo členem orgánu až dnem, v kterém se uskuteční sněm svolaný do šesti měsíců ode
dne voleb do obecních zastupitelstvech. Nebude-li tento sněm svolán ve lhůtě uvedené
ve stanovách, přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím lhůty šest měsíců od
uskutečnění komunálních voleb.
Čl. VIII
Sněm
1. Sněm je vrcholným orgánem SLM, je shromážděním řádných a přidružených členů SLM.
2. Sněm je řádný nebo mimořádný, řádný sněm se koná minimálně jedenkrát v kalendářním
roce. Orgánem oprávněným ke svolání sněmu je rada, v případě uvedeném v čl. X odst.
3. tajemník.
3. Sněm svolává rada vždy do šesti měsíců ode dne voleb do obecních zastupitelstev.
4. Řádný sněm je svolán písemnou nebo elektronickou pozvánkou prokazatelně doručenou
všem členům. O termínu, místě konání a návrhu programu musí být členové SLM
informováni nejméně 14 dnů před jeho konáním.
5. Řádný sněm:
a) posuzuje činnost SLM a jeho orgánů z hlediska naplňování účelu a cíle SLM
b) schvaluje výsledky činnosti SLM za období od minulého sněmu
a) schvaluje výsledky hospodaření SLM za uplynulý kalendářní rok a zprávu kontrolní
komise
b) schvaluje plán činnosti SLM na období do dalšího sněmu
c) schvaluje rozpočet SLM na kalendářní rok
d) schvaluje výši členských příspěvků členů SLM
e) schvaluje stanovy SLM, jejich změny či doplnění
f) schvaluje jednací a volební řád sněmu
g) volí předsedu SLM, z řad členů SLM, odvolává předsedu SLM
h) volí členy rady, z řad členů SLM, odvolává členy rady
i) volí členy kontrolní komise SLM, z řad členů SLM, odvolává členy kontrolní komise
SLM
j) schvaluje přijetí nových členů SLM
k) rozhoduje o zrušení nebo transformaci SLM
l) rozhoduje o dalších otázkách, které si výlučně vyhradí.
6. Řádný sněm je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě pětiny všech členů SLM.
Jestliže se nedostaví potřebný počet členů SLM, jednání je ukončeno a svoláno
v náhradním termínu, a to do jednoho měsíce. Náhradní sněm může být svolán
i bezprostředně po ukončení řádného sněmu, který nebyl usnášeníschopný. Náhradní
sněm je usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu účastníků.
7. Jednání sněmu řídí předseda SLM nebo jím pověřený člen rady.
8. Obec na sněmu zastupuje starosta, primátor, místostarosta či náměstek primátora,
ostatní právnické osoby jejich statutární zástupce, pokud jejich zastupováním není na
základě plné moci pověřena jiná fyzická osoba.
9. Sněm rozhoduje rovným a přímým hlasováním přítomných členů. Kromě hlasování
o stanovách a o zrušení SLM rozhoduje prostá většina hlasů. K přijetí usnesení
o stanovách a o zrušení SLM je zapotřebí třípětinové většiny hlasů členů na sněmu
přítomných (do tohoto počtu se započítávají i členové, kteří se jednání účastní
prostřednictvím zplnomocněných zástupců). V případě náhradního sněmu (viz odst.6)
rozhoduje sněm dvoutřetinovou většinou kromě usnesení o stanovách a o zrušení SLM,
ke kterému je zapotřebí čtyřpětinové většiny.
10. Hlasování na sněmu je veřejné.
11. Sněmu se kromě členů SLM mohou účastnit také pozvaní hosté.
12. Mimořádný sněm může být svolán v případě, kdy je zapotřebí neodkladně projednat
záležitosti spadající do působnosti sněmu nebo v případě, kdy o svolání sněmu požádá
rada nebo alespoň jedna třetina členů SLM. Mimořádný sněm nemusí být svolán do

jednoho místa, o záležitostech navržených mimořádnému sněmu je možno hlasovat per
rollam a to takto:
a. Hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, výjimečně písemně
b. Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je sedmidenní (7
kalendářních dnů)
c. Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail)
vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby
jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu
d. Iniciátor hlasování (obvykle tajemník pověřený předsedou nebo radou) je
povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy „požadovat potvrzení
o přečtení“ (viz (Nástroje) v Outlook Express nebo Microsoft Outlook)
e. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování
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Čl. IX
Předseda
Předseda je statutárním orgánem SLM, zastupuje SLM navenek a jedná jeho jménem.
Úkony, které jsou vyhrazeny sněmu, může předseda provést jen po jejich předchozím
schválení tímto orgánem, jinak jsou jeho úkony od počátku neplatné.
Předseda se podepisuje jménem SLM, svým podpisem zavazuje SLM vůči třetím
osobám. V případě smluv a závazků přesahujících volební období orgánů SLM (4 roky),
musí být k uzavření takové smlouvy předchozí písemný souhlas rady.
Předsedou může být pouze fyzická osoba, která je zároveň zástupcem člena SLM.
Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise SLM.
V případě dlouhodobé nemoci, ztráty způsobilosti k právním úkonům, odstoupení nebo
úmrtí předsedy, zastupuje SLM navenek a jedná za něj místopředseda. V případě, že
počet členů rady poklesne pod stanovený počet a rada nebude moci být z tohoto důvodu
usnášeníschopná a nebude moci jmenovat pověřeného člena rady, zastupuje SLM
navenek a jedná za něj tajemník. Tato oprávnění pověřeného člena rady a tajemníka
zaniknou dnem, kdy pomine překážka bránící řádnému výkonu funkce předsedy, resp.
u tajemníka rovněž dnem, kdy v souladu s tímto ustanovením stanov bude radou
pověřen její člen.
Čl. X
Rada a místopředseda
Rada řídí činnost SLM v období mezi sněmy. Činnost rady řídí předseda.
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 členů
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).
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
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.
Jednání rady se zúčastňuje s hlasem poradním tajemník a předseda kontrolní komise.
Jednání rady se konají nejméně třikrát ročně a svolává je z pověření předsedy tajemník.
Čl. XI

Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SLM.
2. Kontrolní komise má 3 členy, předsedu volí ze svého středu.
3. Kontrolní komise:
a) kontroluje dodržování stanov SLM a obecně závazných předpisů v činnosti SLM, je
oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti SLM.
b) kontroluje průběžně správnost vedení účetních záznamů a provádí vždy do 30. 4.
kontrolu činnosti a hospodaření, majetku a roční účetní uzávěrky. Souhrnnou zprávu
předkládá řádnému sněmu konanému v nejbližším termínu.
c) ke kontrolní a revizní činnosti může komise používat v přiměřeném rozsahu služeb
externích aprobovaných právnických osob.
d) členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů SLM.
e) kontrolní komise je schopna usnášení za přítomnosti všech členů.
4. Předseda kontrolní komise se zúčastňuje jednání rady s hlasem poradním.
5. Jednání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Jednání kontrolní komise
se koná nejméně jedenkrát ročně.
Čl. XII
Tajemník
1. Provozní a organizační záležitosti SLM zajišťuje tajemník.
2. Tajemník je jmenován do funkce radou. Nemusí být jmenován z řad zástupců členů SLM.
3. Do působnosti tajemníka patří zejména:
a) zajištění vedení organizační agendy SLM
b) zajištění vedení účetnictví SLM
c) hospodaření s prostředky v objemu a struktuře schváleného rozpočtu SLM
d) v případě uvedeném v čl. IX odst. 6 zastupuje SLM navenek a jedná za něj tajemník.
e) při naplnění podmínek uvedených v čl. X odst. 3 svolává sněm.
4. Tajemník plní další povinnosti vyplývající ze stanov SLM, dále z usnesení rady, sněmu či
na základě pokynů předsedy SLM. O své činnosti je povinen informovat radu či
předsedu.
5. Mezi SLM a tajemníkem je uzavřena smlouva o činnosti, kterou schvaluje rada.
Čl. XIII
Hospodaření
1. Hospodaření SLM upravuje zvláštní zákon.
2. Činnost SLM je financována z prostředků, které tvoří:
a) členské příspěvky členů SLM
b) dotace, subvence, grantové a sponzorské příspěvky a dary.
3. Finanční prostředky a majetek může SLM získat i z výnosů vlastní hospodářské činnosti.
Čl. XIV
Způsob rozdělení zisku, podíl členů na úhradě ztráty, vypořádání majetkového podílu,
majetek členů SLM, který vkládají do SLM
1. S výjimkou členských příspěvků nevkládají členové do SLM jiný majetek, pokud sněm
nerozhodne jinak.
2. O způsobu užití a rozdělení zisku, popřípadě způsobu úhradu ztráty spolu s roční účetní
závěrkou se usnáší a rozhoduje sněm při projednávání závěrečného účtu spolu se
zprávou o výsledcích o přezkoumávání hospodaření SLM za uplynulý kalendářní rok.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. XV
Zrušení a zánik
SLM může zrušit svým rozhodnutím sněm. K rozhodnutí o zrušení je zapotřebí
třípětinové většiny hlasů členů na sněmu přítomných.
V rozhodnutí sněmu o zrušení SLM musí být uvedeno, zda je určen právní nástupce a
zda jmění SLM přechází na určeného právního nástupce a za jakých podmínek.
V případě, že není určen právní nástupce, určí sněm likvidátora a postup likvidace dle
platných právních norem a zároveň určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.
Sněm schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za podání tohoto
návrhu.
SLM zaniká výmazem z registrace ve smyslu ust. 20j odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
Občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XVI
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze rozhodnutím sněmu, s výjimkou
změny sídla SLM, o níž rozhoduje rada.
2. Tyto doplněné stanovy byly schváleny na sněmu dne 27.03.2015 v Poděbradech s tím,
že platnosti a účinnosti nabývají tímto dnem, není-li dále určeno jinak.
3. Nedílnou součástí stanov je příloha č. 1 (seznam členů sdružení).
V Poděbradech dne 1. dubna 2016

Ing. Petr Kulhánek v. r.
předseda SLM ČR

PŘÍLOHA Č. 1 KE STANOVÁM SLM ČR
Seznam členů

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ
POŘ. Č NÁZEV

ADRESA

MĚSTO, KRAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

nám. T.G. Masaryka 2
Břežánská 50/4
Jana Žižky 195
Ruská 264
Nádražní 5
Masarykovo nám. 1
nám. Republiky 1
nám. Svobody 273
Masarykovo nám. 1/167
Karlova Studánka 17
Moskevská 21
Fryštátská 72/1
Lidická 1
Lázeňská 27
nám. K.V. Raise 35
Masarykovo nám. 1
Náměstí Republiky 1
Lázně Libverda 16
Lipová - lázně 396
nám. 28. října 543
Ruská 155
Hlavní 32
Masarykovo nám. 40
Svatovítské náměstí 105
ul. Dědina 161
1105105
103 20/I
Jiřího náměstí
Hlavní 51
Skalka 26
Slatinice 50
nám. Svobody 2
Teplice nad Bečvou 53
Palackého nám. 46/II
Na Zátiší 1
Rudé armády 321
Lázeňská 1001/II
Zámecké náměstí 70

BECHYNĚ, Jihočeský
BÍLINA, Ústecký
BLUDOV, Olomoucký
DUBÍ, Ústecký
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, Karlovarský
HODONÍN, Jihomoravský
JÁCHYMOV, Karlovarský
JANSKÉ LÁZNĚ, Královéhradecký
JESENÍK, Olomoucký
KARLOVA STUDÁNKA,
KARLOVY VARY, Karlovarský
Moravskoslezský
KARVINÁ-FRYŠTÁT, Moravskoslezský
KLIMKOVICE, Moravskoslezský
KONSTANTINOVY LÁZNĚ, Plzeňský
LÁZNĚ BĚLOHRAD, Královéhradecký
LÁZNĚ BOHDANEČ, Pardubický
LÁZNĚ KYNŽVART, Karlovarský
LÁZNĚ LIBVERDA, Liberecký
LIPOVÁ – LÁZNĚ, Olomoucký
LUHAČOVICE, Zlínský
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Karlovarský
MŠENÉ – LÁZNĚ, Ústecký
NÁCHOD, Královéhradecký
OSEČNÁ, Liberecký
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, Zlínský
PODĚBRADY, Středočeský
POZLOVICE, Zlínský
SKALKA, Olomoucký
SLATINICE, Olomoucký
TEPLICE, Ústecký
TEPLICE NAD BEČVOU, Olomoucký
TŘEBOŇ, Jihočeský
VELICHOVKY, Královéhradecký
VELKÉ LOSINY, Olomoucký
TŘEBOŇ, Jihočeský
LEDNICE, Jihomoravský

Město Bechyně
Město Bílina
Obec Bludov
Město Dubí
Město Františkovy Lázně
Město Hodonín
Město Jáchymov
Město Janské Lázně
Město Jeseník
Obec Karlova Studánka
Statut.město Karlovy Vary
Statutární město Karviná
Město Klimkovice
Obec Konstantinovy Lázně
Město Lázně Bělohrad
Město Lázně Bohdaneč
Město Lázně Kynžvart
Obec Lázně Libverda
Obec Lipová – lázně
Město Luhačovice
Město Mariánské Lázně
Obec Mšené – lázně
Město Náchod
Město Osečná
Obec Ostrožská Nová Ves
Město Poděbrady
Městys Pozlovice
Obec Skalka
Obec Slatinice
Statutární město Teplice
Obec Teplice nad Bečvou
Město Třeboň
Obec Velichovky
Obec Velké Losiny
Lázně Aurora s.r.o.
Obec Lednice

