SNĚM SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY
29. března 2013 od 10.30 hodin v zasedací síni MěÚ
v Poděbradech

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů
Předseda sdružení Ing. Jiří Houdek, přivítal členy sdružení a pozvané hosty.
Přivítaní hosté: Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel CzT, Iveta Jakoubková – CzT, Bc.
Dagmar Žitníková – předsedkyně OSZSP, Bc. Martin Vacek – řídící sekce lázeňství OSZSP,
Oldřich Vodrážka – Nadace Charty 77, Ing. Milan Sýkora – ředitel Lázně Hodonín.
Přivítání starostou Ladislavem Langrem a fanfáry Města Poděbrady.
Volba mandátní komise: Marie Semelová, Lubomír Žmolík, Stanislav Tureček
28 pro - 3 se zdrželi.
Členů sdružení: 20 přítomno + 11 plných mocí
Volba návrhové komise: Jan Pospíšil, Pavel Šubr, Zdeněk Husťák
28 pro - 3 se zdrželi.
Ověřovatele zápisu: Květoslava Jeníčková, Terezie Jenisová.
Volba: 2 se zdrželi – 29 pro volbu
2. Zpráva o činnosti za rok 2012
Přednesení zprávy tajemnicí sdružení, Lucií Říhovou. Stručné okomentování zprávy.
Předmětem zprávy: účast na veletrzích a prezentacích, konference, semináře, jednání v Senátu
ČR, účast a přednášení na workshopech, inzerce v COT, Všudybyl, TIM, úspěšné ukončení
dotačního programu.
3. Plnění rozpočtu 2012
Zprávu o plnění rozpočtu přednesla tajemnice Lucie Říhová. Stručné okomentování zprávy a
plnění rozpočtu.
Zpráva kontrolní komise: složení – Lubomír Žmolík, Stanislav Tureček, Květoslava Jeníčková
(předsedkyně komise). Předsedkyně komise, seznámila účastníky se svou zprávou. Komise
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nezjistila žádné závady, nezjistila žádné stížnosti, nebo pochybení v hospodaření a účetních
dokladech. Vše bez závad.
Hlasování o bodu 2 a 3: 31 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, schváleno sněmem

4. Plán činnosti na rok 2013
Přednesení zprávy tajemnicí sdružení. Stručné komentování plánu činností. Rady, semináře,
veletrhy, konference, studijní cesta, jednání v Senátu ČR (petenti petice Za záchranu českého
léčebného lázeňství), projekt Jedeme do lázní. Žádost tajemnice o spolupráci členů při
poskytnutí přednášejících pro jednotlivé semináře a konferenci.
Hlasování o bodu 4: 31 pro, schváleno sněmem

5. Rozpočet na rok 2013
Okomentování plánovaného rozpočtu tajemnicí sdružení.
Hlasování o bodu 5: 31 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, schváleno sněmem

6. Petice Za záchranu českého léčebného lázeňství – 13. března 2013
Komentář předsedy sdružení Jiřího Houdka k průběhu jednání Senátu ČR, promítnutí
videozáznamu ze Senátu. Okomentování jednotlivých příspěvků petentů, MZ, senátorů. Jasnou
volbou senátorů byla schválena obě Senátem vydaná usnesení.

7. Aktuální informace o situaci v lázeňství s ohledem na zaslané informace od
lázeňských míst
Předseda sdružení okomentoval i v souvislosti s bodem číslo 6 situaci v lázeňství.
Diskuse: příspěvek i osobní zkušenosti zastupitelky Mšené lázně - Jarmila Bížová, příspěvek
Martina Vacka z OSZSP, příspěvek starosty Klimkovic Zdeňka Husťáka – doplnění webu o
rubriku příběhů skutečných uzdravování (sekretariát sdružení).

8. Vystoupení pozvaných hostů (Ing. Rostislav Vondruška – ředitel CzechTourismu,
Bc. Martin Vacek – OSZSP, Bc. Dagmar Žitníková – předsedkyně OSZSP, Ing. Milan
Sýkora)
Vystoupení generálního ředitele CzT – PPT prezentace strategie, grafiky a statistika
incomingové turistiky do segmentu lázeňství. Nabídka CzT s praktickou pomocí při získávání
informací členům sdružení.
Vystoupení Oldřicha Vodrážky – Nadace Charty 77 – PPT k aktuálnímu projektu, možnost
spolupráce se sdružením v jednotlivých lázeňských místech.
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Vystoupení Milana Sýkory – ředitele Lázní Hodonín – PPT k situaci v lázních Hodonín.
Konkrétní a alarmující ekonomické ukazatele, které přehledně prezentoval účastníkům sněmu.
Vystoupení předsedkyně OSZSP, která seznámila sněm se svými zkušenostmi z jednání
s vládou a MZ. Informace o stavu zdravotního pojištění, které je např. v kladných hodnotách za
1. čtvrtletí, přesto dochází k restrikcím v lázeňství ze strany ZP.
Vystoupení řídícího sekce lázeňství OSZSP Martina Vacka – komentoval situaci v lázeňství i
v souvislosti s podporou v Senátu ČR, při projednávání petice 13. března. Snaha o podporu
v odborných lékařských kruzích pro lázeňství. Apelování na prohlubování spolupráce mezi
municipalitami a lázeňskými zařízeními.
Jednotlivé PPT budou k dispozici na webu sdružení.
9. Prohlášení k současné situaci v českém lázeňství
Prohlášením formuloval sněm jako svůj postoj k současné situaci v lázeňství. Schváleno volbou
sněmu.
31 pro schváleno sněmem – 0 proti – 0 se zdrželo

10. Odborná exkurze - Slovinsko 19. – 25. 5. 2013
Účastníky sněmu stručně s přípravou exkurze seznámil PR manager sdružení Marcel Hule.
Program cesty, počet doposud přihlášených účastníků. Výzva členům k přihlášení se na
odbornou exkurzi i s ohledem na letošní vysoce odbornou náplň.

11. Konference – vítězná nabídka město Třeboň (návrhy podtémat na konferenci +
přednášející)
Info o přípravě tradiční listopadové konference přednesla tajemnice sdružení. Vyzvala členy
sdružení ke spolupráci na tématech pro konferenci a dílčí bloky konference. Spolupráce
s partnery, CzT, Makro a firmy. Téma: Armagedon českého lázeňství.

12. Konání dvou seminářů – červen a září 2013
2 odborné semináře v Karviné a Hodoníně. Témata červnového semináře v Karviné: Statuty a
legislativní rámec pro zajištění kvality životního prostředí. Moderovat bude: Václav Žmolík, ČRo,
ČT.
13. Fáze příprav změn statutů v jednotlivých lázeňských místech
Nabídka primátora Karlových Varů, Petra Kulhánka, s konkrétní pomocí při tvorbě statutů ze
strany odpovědných pracovníků magistrátu. Členové sdružení mohou kontaktovat magistrát ve
věci konzultace ohledně vlastních statutů.
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Info o dokončujících příprav návrhu Statutu v Poděbradech (L. Langr) a to díky vzorovému
statutu Karlových Varů. Diskuse: příspěvek hosta Milana Sýkory – lázeňské území, příspěvek
starosty Klimkovic Zdeňka Husťáka – dopravní situace.

14. Různé – TV seriál, Klub českých turistů – nabídka spolupráce, spolupráce ze strany
členů, využití na propagaci Vašich lázeňských míst prostřednictvím našich webových
stránek
Informace o možnostech prezentace a spolupráce s KČT – možnost spolupráce na konkrétních
akcích a možnost spolupráce při přípravě základního materiálu KČT – obrazový atlas 2014 –
možnost inzerce, prezentace. Polovinu nákladů uhradí sdružení, druhou polovinu jednotlivý
členové. Členové budou obesláni s informací o konkrétní nabídce KČT a sdružení. (za
sekretariát sdružení Marcel Hule).
Informace o přípravě na seriálu, projektu ČT na téma lázní, lázeňství. Stále trvá zájem,
připravují se varianty scénářů (Ladislav Langr). ČT bere vážně téma výroby pořadu.
15. Přijetí návrhu na usnesení sněmu jednomyslně přijato sněmem Sdružení
lázeňských míst ČR. Znění usnesení bude připojeno k tomuto zápisu.
31 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, schváleno sněmem

Zapsal: Marcel Hule, dne 29. 3. 2013
Příloha:
Usnesení sněmu SLM ČR
Prohlášení
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USNESENÍ SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY,
29. března 2013, Městský úřad Poděbrady

Sněm bere na vědomí vystoupení hostů
Sněm volí mandátovou komisi ve složení Marie Semelová, Lubomír Žmolík a Stanislav Tureček
Sněm volí návrhovou komisi ve složení Pavel Šubr, Jan Pospíšil a Zdeněk Husťák
Sněm volí ověřovatele zápisu Květoslavu Jeníčkovou a Terezii Jenisovou
Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2012
Sněm schvaluje plnění rozpočtu za rok 2012 a zprávu kontrolní komise
Sněm schvaluje plán činnosti na rok 2013
Sněm schvaluje rozpočet pro rok 2013
Sněm bere na vědomí informaci o Petici za záchranu českého léčebného lázeňství
Sněm bere na vědomí informaci o odborné exkurzi do slovinských lázní
Sněm bere na vědomí informaci o Konferenci Sdružení lázeňských míst v Třeboni
Sněm bere na vědomí informaci o dvou seminářích SLM v červnu v Karviné a v září v Hodoníně
Sněm bere na vědomí informaci o přípravách změn statutů v jednotlivých lázeňských místech
Sněm bere na vědomí informace o možné spolupráci s Klubem českých turistů a s Českou televizí
Sněm schvaluje Prohlášení k současné situaci v českém lázeňství

Za návrhovou komisi: Pavel Šubr, Jan Pospíšil, Zdeněk Husťák
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PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY

Sněm Sdružení lázeňských míst České republiky, vyjadřuje silný apel na všechny
zainteresované instituce, aby při svém rozhodování ve vztahu k lázeňské péči respektovali
obsah a požadavky obsažené v petici Za záchranu českého léčebného lázeňství, podpořenou
plénem Senátu PČR dne 13. března 2013.
Respektování petice by tak mělo spočívat zejména v úvaze případné revokace restriktivních
opatření učiněných směrem k českému léčebnému lázeňství tak, aby si prokazatelně lidskému
zdraví prospěšné lázeňství zachovalo nezastupitelnou pozici v systému zdravotní péče České
republiky.
Sněm Sdružení lázeňských míst České republiky konstatuje, že úspory vyvolané těmito
restriktivními opatřeními budou v dlouhodobém hledisku převáženy negativními dopady v socioekonomické oblasti lázeňských regionů a negativními dopady na zdravotní stav populace České
republiky, nejen generace současné, ale všech generací budoucích.

V Poděbradech, dne 29. března 2013
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