ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Zasedání orgánů SLM

Sněm - 29. března 2013 - Poděbrady
Program:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
3. Volba nového předsedy
4. Propůjčení titulu čestného předsedy
5. Zpráva o činnosti za rok 2013
6. Souhrn dosavadní práce SLM za roky 2011, 2012, 2013 i část 2014
7. Plnění rozpočtu 2013
8. Plán činnosti na rok 2014
9. Rozpočet na rok 2014
10. Aktuální informace o změně indikačního seznamu
11. Odborná exkurze – Německo - Polsko 18. – 24.05.2014
12. Konference (návrhy podtémat na konferenci + přednášející)
13. Informace o konání seminářů, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli, Festivalu
ochotnických souborů v Luhačovicích
14. Různé:
 Rok lázeňské architektury - příspěvek
 Marketingové aktivity – facebook více info z lázeňských míst, info o aktuální
situaci v lázeňství, rádiový spot – rádio Blaník
 Workshop balneologie a lázeňství – Karlovy Vary
 Atlas Klubu českých turistů
 Zahraniční veletrh
 Schůzka - ministr zdravotnictví
 Inzerce v časopisu TIM, Všudybyl, C.O.T
 Spolupráce s Václavem Žmolíkem – Český rozhlas Dvojka
 Statuty lázeňských míst – informace od členů
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RADY
1.
Rada - 30.01 – 01.02.2013, Mariánské Lázně
Body jednání:
1) Navržení témat pro semináře v červnu (Karviná) a v září (Hodonín)
2) Navržení témat pro konferenci (listopad), vyhodnocení zaslaných tendrů pro konání
místa konference
(vyčerpaná témata:
3) Veletrhy Go, HW a jeden zahraniční – možnost spolupráce s ostatními členy
4) Studijní cesta 2013 – Slovinské lázně (termín, finanční částka, nejvýhodnější nabídka
od CK)
5) Dotazníky lázeňských míst a lázeňských společností (ekonomické údaje, možnost
srovnání)
6) Situace v lázeňských místech, zda se odráží návštěvnost lázeňských míst v závislosti
na restrikci a omezení finančních prostředků z veřejných zdrojů – méně klientů
v lázních atd.
7) Info ohledně natáčení TV seriálů z prostředí lázeňských míst (L. Langr) – zda se bude
natáčet
8) Možnost uspořádání soutěží na webových stránkách
9) Petice v Senátu ???
10) Statuty lázeňských míst (v jaké jsou fázi??)
11) Rozpočet sdružení na rok 2013
12) Jak pokračuje projekt pana J. Vaníčka – Lázeňská místa a cestovní ruch
13) Různé:
 Odměna za úspěšně dokončený projekt Jedeme do lázní – L. Říhová
 Jak přimět členy více spolupracovat – webovky, tendry, dotazníky atd.
 Návrh od firmy INIZO (zpracovatel webovek jedemedolazni.cz) na vylepšení
webových stránek

2.
Rada – 28.03.2013, Poděbrady
Body jednání:
1) Sněm – body k jednání na sněmu
2) Volba mandátní a návrhové komise
3) Došlé dotazníky lázeňských společností – vyhodnocení současné situace v lázeňství
4) Výsledek jednání ze Senátu z 13.3.2013
5) Informace z workshopu konaného v Karlových Varech dne 11.3.2013
(témata: koordinace aktivit lázeňských společností versus lázeňská místa, podpora
samospráv v lázeňské infrastruktuře, ekonomický dopad restrikce pojišťoven a
případná opatření, možnosti vzájemné spolupráce lázeňských míst v příhraničí,
novinky v segmentu lázeňství, certifikace lázeňských zařízení)
6) Slovinské lázně – dopis od jednatele CK Quicktour – vyjádření k výsledkům konkurzu
na studijní cestu, informace od vítězné nabídky p. Krause
7) Účast R.Vondrušky na Sněmu – možnost pozeptání se, zda by CzT nemohl určitým
způsobem podpořit mediální kampaň pro zachování léčebného lázeňství ???
8) Z dotazníků jsou patrné informace, že lékaři jsou málo informováni jak pracovat
s novým IS, kde se dopouští chyb a LN jsou poté zamítnuty revizními lékaři ZP – jak
může slm pomoci v této věci – větší informovanost – snad možná větší osvěta pomocí
našich webovek – jak správně vypsat LN a jak pracovat s IS
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9) Různé :
a) Úprava webových stránek – ze strany CRR je to možné
10) Vystoupení hostů - 17.15 - 18.15hod.(hosté budou pozváni na společnou večeři)
Pavel Hlaváč, ředitel Zlatého pruhu Polabí a manažer projektu Otevřete 13. Komnatu
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc, SU v Opavě, FPF, pracoviště Tábor – Lázeňská místa a
cestovní ruch
p. Stehlík, p. Kučera – ČT1 TV – seriál
3.
Rada – 19.06. – 20.06.2013, St. město Karviná
Body jednání:
1) Představení nové členky rady – starostka města Hodonín – Ing. arch. Milana Grauová
2) Rada a seminář září 2013 – Hodonín ???
3) Konference listopad 2013 – Třeboň
4) Lázeňský a rekreační poplatek – Poslanecká sněmovna, Usnesení rozpočtového
výboru - doporučení o zrušení lázeňského poplatku pro osoby, kterým je
poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče
5) Go Regiontour Brno – nabídka
6) Odpovědi na zaslané prohlášení SLM ČR – zasláno bylo všem dotčeným institucím
(vláda, pojišťovny, hejtmané, OSZSP aj.)
7) Shrnutí jednání 27. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ohledně krize v léčebném
lázeňství – iniciováno SLL, SLM, OSZSP
8) Mezinárodní konference lázeňství konaná 5. – 6.6.2013 ve Slovensku (účast Marcel
Hule)
4.
Rada - 26.09.2013, Hodonín
Body jednání:
9) Zahájení
10) Představení nové členky rady – starostka města Hodonín – Ing. arch. Milana Grauová
11) Seminář 27. září 2013
12) Konference 7,8. – 9. listopadu 2013 (zajištění, doplnění), soška – KDO??, příspěvek
CzT
13) Harmonogram slm pro rok 2014 (navržení viz příloha – rady, semináře, odborná
exkurze, konference, veletrhy aj.)
14) Rozpočet na rok 2014 (navržení viz příloha)
15) Odborná exkurze květen 2014 – severní část Německa, Polsko, Litva
16) Go Regiontour Brno (16. – 19.1.2014), Holiday World (20. 23.2.2014) – Praha (oba
stánky pod CzT)
17) Lázeňský a rekreační poplatek – Poslanecká sněmovna, Usnesení rozpočtového
výboru - doporučení o zrušení lázeňského poplatku pro osoby, kterým je
poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče – byl schválen červenec
2013 (byl zaslán dopis zdravotnímu výboru a ostatním)
18) Klub českých turistů – info podá Marcel Hule
19) Jednání předsedy s ministrem zdravotnictví (Holcát) z 28. srpna 2013 – informace
podá Jirka Houdek
20) Krizový štáb lázeňství – Marcel Hule
21) Jednání na OSZSP (M. Vacek) - přítomni zástupci pojišťoven, SLL a MZ ČR
Různé: Rozeslána žádost CzT o finanční podporu na rok 2014 (300 tis. – veletrhy, semináře)
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Veletrhy - propagace sdružení


GO Regiontour Brno – 17. 01. – 20. 1. 2013
Sdružení využilo samostatného stánku 30m2, realizace: Al – Systém, Ing. Zdeněk
Hruška, Borovany. Plocha poskytnuta v zdarma v rámci barteru s BVV Brno. Plocha a
její panely byly vyzdobeny dotačními fotkami, které byly zpracovány firmou Meum.
Na pultu SLM byly vystaveny nové tiskoviny, které byly zrealizovány firmou
Comunica.
Foto z GO Regiontour Brno

Na stánku člen SLM z Poděbrad


Holiday World Praha – 07.02. – 10.02.2013
Stánek pod Agenturou CzechTourism
Foto z HW Praha
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ITEP Plzeň – 19.09. – 21.09.2013
Spolupráce s časopisem TIM – pí Rolínková – propagace našich materiálů

Konferenční činnost, semináře


Realizace 16. konference SLM ČR na téma: „ARMAGEDON ČESKÉHO

LÁZEŇSTVÍ"
Termín: 7. - 8. listopad 2013
Místo konání: Lázně Aurora, s. r. o. - Třeboň
Partneři akce : CzechTourism, Lázně Aurora, město Třeboň, Makro, časopis C.O.T, TIM,
Všudybyl
Čtvrtek 7. listopadu 2013
Společenský sál, Lázně Aurora s.r.o., Třeboň
12.00 – 12.30 tisková konference
13.00 – 13.30 registrace účastníků
13.30 – 14.00 zahájení konference, vystoupení hostů:
Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, předseda Sdružení lázeňských míst ČR
JUDr. Václav Žmolík, Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Ing. Iveta Jakoubková, agentura CzechTourism
Vladimír Páral, český spisovatel, prozaik
14.00 – 15.30 1. blok přednášek na téma:
ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
(moderovala Jitka Bednářová – tisková mluvčí městaTřeboně)
VYSTOUPENÍ HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE
ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, předseda Sdružení lázeňských míst ČR
DRTIVÝ DOPAD - SOCIÁLNÍ DIALOG V KONTEXTU ARMAGEDONU ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
„JAKO FÉNIX Z POPELA? ANEB DEN POTÉ“
MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Lázně
Luhačovice, a.s.
VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ A MOŽNOSTÍ – PREZENTACE PROJEKTU DATABÁZE LÁZNÍ A
LÉČEBNÉHO WELLNESS V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY

Zpráva o činnosti SLM 2013

5

RNDr. Jiří Schlanger, Mgr. Dagmar Hartmannová, Ing. Václav Dvořák, MBA, Výzkumný ústav
balneologický, v.v.i., Mšené-lázně
MAKRO CASH & CARRY ČR, S.R.O. – SNÍDANĚ – KLÍČ KE SPOKOJENOSTI HOSTA
15.40 – 18.00 2. blok přednášek na téma:
UNIVERZITNÍ A VÝZKUMNÝ BLOK
(moderovala Jitka Bednářová – tisková mluvčí městaTřeboně)
MĚŘENÍ EKONOMICKÝCH EFEKTŮ LÁZEŇSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Pavel A l, Ph.D., výkonný ředitel, vedoucí katedry cestovního ruchu VŠH Praha
HODNOCENÍ ÚČINKU BALNEACE POSOUZENÍM VLIVU NA SPOTŘEBU LÉKŮ
doc. MUDr. Petr Petr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
HTA JAKO NÁSTROJ K ROZHODOVÁNÍ
Ing. Ivana Juřičková, FBMI ČVUT
SPECIFIKA EFEKTIVNOSTI LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB
Ing. Lena Mlejnková, VŠE Praha
PREVENTIVNÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH A JEJÍ
PERSPEKTIVY
RNDr. Tomáš Vylita, Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
LÁZEŇSKÁ MÍSTA A CESTOVNÍ RUCH
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc, Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., Ústav lázeňství, gastronomie a
turismu,
Filozofi cko-přírodovědecká fakulta v Opavě/Slezská univerzita v Opavě
diskuse
Společenský program
Společenský sál - Lázně Aurora, s. r. o.
Během večera nebyla udělena cena za Osobnost českého lázeňství
Během večera proběhlo slosování vstupenek – 3 ceny, hlavní cena – pobyt POHODA v
Lázních Aurora, s.r.o.
20.00 – 24.00 hudba k tanci a poslechu SECOND SERVICE BAND
24.00 – 3.00 Disco Zvánovec
Pátek 8. listopadu 2012
Společenský sál, Lázně Aurora s.r.o., Třeboň
10.00 – 10.40 3. blok přednášek na téma:
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
(moderuje Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)
v průběhu přednášek coff eebreak
ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU
Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní, viceprezident
Svazu léčebných lázní ČR, ROYAL SPA, lázeňské hotely – VIDEOKONFERENCE Z PAŘÍŽE
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE – AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝCH LÁZNÍ
Dr. Theodor Štofi ra, manažer pro Východní Evropu, EuropeSpa med & wellness GmbH
10.50 – 13.00 4. blok přednášek na téma:
SOUČASNÝ STAV ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
(moderuje Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)
FISKÁLNÍ LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ
Ing. Milan Sýkora, ředitel Lázní Hodonín
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SITUACE V ČESKÉM LÁZEŇSTVÍ Z POHLEDU VZP ČR
MUDr. Světlana Bajerová, specialista úhrad zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR
DOPADY KRIZE LÁZEŇSTVÍ NA LÁZEŇSKÁ MÍSTA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
Ing. Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad
BUDOUCNOST JANSKÝCH LÁZNÍ…?
Michal Honzík, 1. místostarosta města Janské Lázně
EFEKTIVITA LÉČBY U DĚTÍ A DOROSTU
Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart
diskuse
13.00 – 13.45 oběd
Seminář pro zahraniční lékaře z Ukrajiny
a pozvané české lázeňské lékaře
v průběhu semináře coff eebreak
9.00 – 12.00 uzavřený seminář pro hosty agentury CzechTourism
12.00 – 12.30 oběd
14.00 – 14.45 Seminář pro lázeňské společnosti a obce o spolupráci
s Výzkumným ústavem balneologickým, v.v.i.
Doprovodný program
15.00 – 18.30 prohlídka Státního zámku Třeboň
prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva
prohlídka Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.
prohlídka Lázní Aurora, s. r. o.
Pozvaní hosté:
Ing. Miloš Zeman – president ČR
Ing. Jiří Rusnok – premiér ČR;
Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR;
Mgr. Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR;
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – Senát Parlamentu ČR;
MUDr. Martin Holcát, MBA – ministr zdravotnictví;
Mgr. František Lukl, MPA - ministr pro místní rozvoj;
MUDr. Zuzana Roithová, MBA – poslankyně Evropského parlamentu;
Ing. Rostislav Vondruška - ředitel agentury CzechTourism;
Ing. Iveta Jakoubková - produktový specialista lázeňství CzechTourism;
Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje;
Aleš Hozdecký – ředitel Odboru cestovního ruchu MMR ČR;
Ing. Martin Plachý - president Evropského svazu lázní;
MUDr. Eduard Bláha - president Svazu léčebných lázní;
Bc. Dagmar Žitníková – předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Ing. Ivana Břeňková – místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Bc. Martin Vacek – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
Krajské úřady, zástupci pojišťoven.
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Semináře
1.

4. Seminář – 21.06.2013 – St. město Karviná

Program semináře
Pozvaní hosté:
Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel ČCCR CzechTourism
Ing. Iveta Jakoubková – produktový specialista lázeňství ČCCR CzechTourism
Program jednodenního semináře se uskutečnil ve Statutárním městě Karviná dne 21. června
2013 od 10 do 14hod. v budově Regionální knihovny st. města Karviné, během semináře bylo
zajištěno občerstvení a oběd, seminář proběhl formou panelové diskuse, moderované
Václavem Žmolíkem ( Český rozhlas 1 – Radiožurnál). Hlavními tématy byly „Statuty
lázeňských míst České republiky” a „Legislativní rámec pro zajištění kvalitního životního
prostředí”.
Přednášející:
 AKTUÁLNÍ PROJEKTY PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CZECHTOURISMU
přednášející: Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel, Agentura
CzechTourism
Ing. Iveta Jakoubková - produktový specialista lázeňství,
Agentura CzechTourism
 NOVODOBÝ STATUT LÁZEŇSKÉHO MÍSTA
přednášející: Ing. Petr Kulhánek – primátor, st. město Karlovy Vary






OD STATUTU KE STATUTU
přednášející: PhDr. Ladislav Langr – starosta, město Poděbrady
LÁZEŇSKÝ STATUT MĚSTA HODONÍN
přednášející: Ing. Milan Sýkora – ředitel, Lázně Hodonín
VÝVOJ LÁZEŇSKÉHO STATUTU MĚSTA LUHAČOVIC
přednášející: Ing. Bc. Marie Semelová – místostarostka, město Luhačovice
AKTUÁLNÍ SITUACE V LÁZEŇSKÉM ÚZEMÍ MĚSTA KLIMKOVIC
přednášející: Ing. Zdeněk Husťák – starosta, město Klimkovice
PŘEDNÁŠKA v souvislosti se statuty, diskuse
přednášející: Mgr. Lucie Křesťanová – Český inspektorát lázní a zřídel, MZ ČR

2.

5. Seminář – 27.09. 2013 – Hodonín

Program semináře
Pozvaní hosté:
Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel ČCCR CzechTourism
Ing. Iveta Jakoubková – produktový specialista lázeňství ČCCR CzechTourism
Program jednodenního semináře, který se uskutečnil ve městě Hodonín dne 27. září 2013
od 10 do 14hod. v sálu Evropa, během semináře bylo zajištěno občerstvení, seminář proběhl
formou panelové diskuse, moderované Václavem Žmolíkem ( Český rozhlas 1 –
Radiožurnál).
Zpráva o činnosti SLM 2013
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Hlavními tématy byly:
1) Prezentace republikových sdružení;
2) Dobré příklady destinačního managementu.
Přednášející:
CZECHTOURISM
přednášející: Ing. Iveta Jakoubková
VÝHODY SPOLEČNÉ PREZENTACE KULTURNÍCH AKTIVIT V RÁMCI SVAZKU OBCÍ
přednášející: Hana Müllerová, místopředsedkyně svazku obcí Česká inspirace a
místostarostka města Telč
MARKETINGOVÉ AKTIVITY SVAZKU OBCÍ ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO.
přednášející: Ing. Michaela Severová, manažerka DSO
ČINNOST SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MOŽNOST SPOLUPRÁCE OBCÍ PŘI
ZAJIŠŤOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
přednášející: Jaromír Jech, výkonný místopředseda SMOCR
PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH
přednášející: Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice SHSČMS
ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ 2012/2013 – PROJEKT JAKOJÁ
přednášející: Mgr. Michala Filipová, manažerka projektu
DESTINAČNÍ MANAGEMENT DESTINACE LIPENSKO
přednášející: Ing. Jitka Fatková
DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO – VZNIK, AKTIVITY,
PLÁNY
přednášející: Petr Kolčárek , výkonný tajemník Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem
v Třinci
KLADSKÉ POMEZÍ
přednášející: Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města Náchod

Další činnost SLM
 Studijní cesta na vybraná lázeňská místa – Slovinsko, termín: 19.5. - 25.5.2013
neděle 19.5.:
Odjezd: 8,00 Praha – Horní Roztyly – autobusové nádraží, stanoviště č. 7 (proti budově
T-mobil). Bus: žlutá Scania PMV-03-88, 49 míst
10,45 Třeboň – parkoviště U Komárků – směr Brno
11,30 Č.Budějovice – hotel Clarion – dříve Gomel
18,00 Bled – Slovinsko – ubytování v hotelu Golf
20,00 večeře na Bledském hradu – v ceně zájezdu (mimo nápojů, které si účastník platí sám)
pondělí 20.5.:
9,00 prohlídka wellnes centra Živa v Golf hotelu
10,30 prohlídka Diagnostického centra Bled
13,00 volno na oběd
14,30 prohlídka města Bled a beseda na téma „Vzdušné lázně v Triglavském národním
parku“
16,00 možnost využití bazenu v hotelu Golf
Zpráva o činnosti SLM 2013
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19,00 společná večeře v hotelu Golf
Úterý 21.5.:
Snídaně formou bufetu – po snídani odjezd do Ljubljaně.
10,00 setkání s Dr. Damjan Prelovšek, profesor historie umění, největší znalec architekta
Plečnika, bývalý velvyslanec Slovinska c ČR. Provede nás historickou částí Ljubljaně se
zaměřením na Plečnikova díla, včetně jeho domu a umožní vstup do významných budov, kde
tento architekt zanechal stopy (kostely Moor, Šiška atd.).
13,00 Společné setkání s STO – Slovinská turistická organizace – a přednáška, která se bude
týkat podílu STO na propagaci Slovinských lázní na evropských a světových výstavách
cestovního ruchu – p. Karmen Novarlič.
16,00 Odjezd do Portorože, ubytování – Grand hotel (nejlepší hotel v přímořském letovisku s
absolutní wellnes výbavou).
Tento večer volný s individuální večeří v přímořském letovisku.
Středa 22.5.:
9,00 Prohlídka wellnesu hotelu Grand s odborným výkladem na téma „balnea a přímořské
lázeňství ve Slovinsku“ - p. Marko Ferluga – s možností využití wellnes.
13,00 Setkání se starostou města Piran (Portorož spadá pod Piran).
14,30 Volný program s možností koupání event. i v moři.
19,00 Společná večeře v hotelu Grand – mediteránská večeře.
Čtvrtek 23.5.:
9,00 Odjezd z hotelu Grand Portorož
11,30-13,00 Prohlídka lázní Krka, Dolenjské Toplice
13,30-15,30 Prohlídka likérky Berryshka s ochutnávkou
15,30
Odjezd z Dolenjských Toplic
16,30-18,30 Prohlídka termálních lázní Čatez
19,20
Podčetrtek – Therme Olimia – ubytování v hotelu Sotelia
20,00
večeře
Pátek 24.5.:
9,00 -11,30 Prohlídka komplexu Therme Olimia
12,00
Příjezd do lázní Rogaška Slatina
12,00-15,30 Prohlídka lázní Rogaška Slatina – včetně času na oběd
16,45
lázně Laško
16,45-19,00 Prohlídka lázní s možností koupání.
19,00
Odjezd zpět do ČR přes Mikulov, Třeboň, Prahu, Plzeň
Sobota 25.5.
Příjezd do ČR v ranních hodinách.
STUDIJNÍ ZAHRANIČNÍ CESTY SE ZÚČASTNILO 37 OSOB. Zahraniční studijní cestu pořádalo
samo sdružení ve spolupráci s panem Krausem.
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Více na www.jedemedolazni.cz

SOUHRN OSTATNÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2013
2013
leden 2013
 USNESENÍ ze schůze konané dne 16. ledna 2013 – Stálá komise Senátu pro rozvoj
venkova, kde komise navrhuje:
navrhuje:
a) zastavit omezování financování lázeňství z veřejných prostředků a prosadit
požadavek na vrácení finančních veřejných prostředků do léčebného lázeňství na
úroveň roku 2010, tj. celkem 3 mld. Kč na výdaje v lázeňské péči z veřejných
prostředků;
b) navrátit zpět do indikačního seznamu možnost opakování lázeňské péče a stanovit
minimální délku pobytu u příspěvkové lázeňské péče na 21 dní;
c) obnovit původní indikační seznam s tím, že Ministerstvo zdravotnictví ČR určí,
u kterých indikací bude provedena úhrada z veřejných prostředků;
d) zrušení retroaktivity vyhlášky č. 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012 (indikační
seznam) a sladit platnost § 2 odst. 2 s platností vyhlášky;
žádá Ústavně-právní výbor Senátu PČR, aby zaujal stanovisko k požadavku petentů
na ústavní stížnost ve věci požadavku petentů;
pověřuje předsedkyni komise senátorku Dagmar Zvěřinovou, aby s tímto usnesením
seznámila předsedu Senátu.
 USNESENÍ ze schůze konané dne 23. ledna 2013 – Výbor pro zdravotnictví a sociální
politiku – kde Senát dle zápisu bere na vědomí petici s tím, že je důvodná a důrazně
žádá MZ, VZP
a jiné pojišťovny, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
školství, SLL, SLM, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, aby vzájemné
spolupráci dbali na tyto věci:
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 na udržování a zvelebování lázeňských míst v ČR, která jsou proslulá početnou a
zahraniční klientelou, v a slouží většinově jako kulturní dědictví, resp., tzv. rodinné
stříbro, a jako vizitka ČR nejen v rámci EU, ale i celosvětově;
 další neomezování lázeňské léčebné péče po stránce věcné a finanční;
 na účelnou lázeňskou léčebnou péči, nově definovanou Vyhláškou o stanovení v
Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a
dorost, ročník 2012, částka 91, která byla rozeslána dne 3.srpna 2012, s
respektováním účelnosti rehabilitace po akutních příhodách(st.p.operaci,
st.p.angioplastice myokardu apod.);
 na postupnou restrukturalizaci odborného personálního zajištění jednotlivých v
lázeňských zařízení s přihlédnutím především k jejich klíčovému odbornému poslání;
 na realizaci léčebné péče z veřejného zdravotního pojištění podle zásad české
vědecké balneologie se zachováváním jejich tradic, s uplatňováním pokroků medicíny
v praxi a s omezováním prostředků alternativní medicíny;
 na racionalizaci hotelových služeb ( ubytování, stravování), aby jejich případné
nadstandardní verze nezvyšovaly nákladnost a tím nesnižovaly dostupnost lázeňské
péče i v kategorii péče příspěvkové;
 na zařazení lázeňské léčebné péče jako segmentu koordinované rehabilitace v
připravovaném zákoně; na výuku oboru "balneologie" především na všech
lékařských fakultách v ČR veřejného charakteru a jiných vysokých a vyšších středních
školách, se zaměřením na
výchovu odborného personálu pro lázeňskou péči
(např.výchova fyzioterapie na ZČU apod.);

březen 2013
 Petice v Senátu Senátoři důrazně podpořili léčebné lázeňství !
České léčebné lázeňství prochází složitým obdobím. Zasáhla do něj změna
financování z veřejných zdrojů podpořena novým indikačním seznamem, který platí
od 1.října 2012. Skokově se snížil počet klientů využívajících komplexní a
příspěvkovou lázeňskou péči. České léčebné lázeňství je přitom se svými léčebnými
účinky fenoménem v rámci evropského prostoru a je veskrze naším rodinným
stříbrem. Sdružení lázeňských míst České republiky iniciovalo petiční akci Za záchranu
českého léčebného lázeňství. Tato petice získala 13.března 2012 zásadní podporu na
půdě
Senátu
PČR.
Lázeňská péče byla vždy poskytována jako součást zdravotní péče z veřejných zdrojů.
Již od roku 1996 šlo zhruba o 3 miliardy korun. V roce 1996 dosahovaly celkové
výdaje na zdravotnictví 100 miliard korun. Lázeňství z celkového objemu čerpalo tři
procenta. V roce 2011 stouply výdaje na zdravotnictví na 267 miliard Kč. Lázeňství si
udržovalo tři miliardy, tedy v té době přibližně jedno procento celkového objemu. To
jednoznačně ukazuje na hospodárnost tohoto segmentu zdravotní péče.
V loňském roce do hry vstoupil nový indikační seznam, to znamená soupis diagnóz,
které mají nárok na plně, či částečně hrazenou lázeňskou péči. Zavedl i nový pojem –
opakovaná lázeňská péče – a s ním rektroaktivitu, čili zpětnou platnost. V důsledku to
znamená, že nárok na komplexní lázeňskou péči vzniká pouze dvakrát za život.
Počítají se ovšem už také lázeňské pobyty absolvované od 1.10.2009. Délka
komplexní lázeňské péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění se snížila z 28 dní
na 21 dní, příspěvkové pak na 14, s možností prodloužení pobytu na 21 dní. V roce
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2012 došlo k omezení vydávání léčebných poukazů téměř o 20 %. Skutečnosti
letošního
roku
vypovídají
o
velmi
skokovém
snížení
i
v důsledku uplatňovaného nového indikačního seznamu. Tato omezení jsou v
průměru zhruba kolem 40 %. Nicméně jsou lázeňská místa, kde evidují až o 60 %
poukazů
méně
za
leden
a
únor
letošního
roku.
Sdružení lázeňských míst České republiky zahájilo petiční akci v červnu 2012. Do září
2012 petici Za záchranu českého léčebného lázeňství podepsalo 16 783 lidí a tato
petice byla předána 6.listopadu 2012 předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. Petici se
zabývaly některé senátní výbory. Ve výsledku byla senátorům předložena dvě
usnesení - Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova. Celonárodní výzva - petice "Za záchranu českého léčebného
lázeňství" byla na půdě horní komory Parlamentu ČR projednávána ve středu
13.března 2013. Setkala se zde s obrovským zájmem, o čemž svědčí i neobvykle
dlouhá diskuse, která v případě jednání o peticích nebývá zvykem
/ cca 2,5 hodiny /. V diskusi celkem vystoupilo 17 řečníků včetně ministra
zdravotnictví Leoše Hegera i zástupce petentů – předsedy Sdružení lázeňských míst
ČR a starosty Třeboně Jiřího Houdka a zástupce Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče Martina Vacka. Dle ministra Hegera na indikačním seznamu aktivně
spolupracovali zástupci Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst i odborných
lékařských společností apod.. Jak ovšem připomněl předseda Svazu léčebných lázní
Eduard Bláha, taková práce probíhá jako jednání valné hromady s majoritními a
minoritními akcionáři. Lázně jsou ovšem minoritní. Jejich hlas ministerstvo a
pojišťovny nepřesvědčil. Ministr Heger mimo jiné uvedl, že jeho resort neopustil ideu
snížit financování lázeňství na 2,5 miliardy z veřejného zdravotního pojištění a že má
ze zákona povinnost hradit jenom ty metody léčby, které jsou účinné. Toto
zpochybňování účinnosti lázeňské léčby kritizovali ve svých vystoupeních senátoři.
Senátorka Milada Emmerová zmiňovala mimo jiné souvislost lázeňské léčby se
soběstačností a kvalitou života, která se následně promítá do sociální sféry, Alena
Gajdušková hovořila o tom, že lázně pomáhají omezit užívání a nadužívání léků.
Zmínila též, že je nutné porovnat, jak nákladná je léčba medikamenty a co stojí
příspěvek na lázně. Zdeněk Škromach pak uvedl, že chápe vliv lobbistů z
farmaceutických firem, kteří zřejmě mají na ministerstvu větší slyšení, než skromně se
chovající
lázně.
Další souvislosti, které na sebe lázeňství váže, zdůraznil předseda Sdružení lázeňských
míst ČR a starosta Třeboně Jiří Houdek. Restrikce lázeňské péče totiž přináší zvýšení
nezaměstnanosti,
úbytek
podnikatelských
příležitostí,
snížení
přísunu
koupěschopnosti poptávky v daném regionu, snížení životní úrovně obyvatel v daných
regionech, snížení příjmů i obecních rozpočtů z lázeňské taxy. Postižena budou
především malá lázeňská místa. Dalším dopadem bude i zvýšení počtu ambulantních
a rehabilitačních výkonů, zvýšení případů invalidity a nesoběstačnosti, pomalejší
zařazování do pracovních procesů nemocných, kteří lázeňskou péči využívali.
Celonárodní výzva - petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“ byla Senátem
téměř jednohlasně podpořena. Senátoři schválili i obě usnesení - Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. V nich je
mimo jiné navrženo zastavení omezování financování léčebného lázeňství z veřejných
prostředků, vrácení opakované lázeňské péče do indikačního seznamu a také zrušení
retroaktivity / zpětné platnosti / v případě nároku na čerpání komplexní péče.
Pro české léčebné lázně je rozhodnutí Senátu důležitým a významným krokem.
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Především je to impuls pro ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny a politiky obecně,
aby si uvědomili souvislosti, které restriktivní opatření již způsobilo a nadále
nepozastavením může způsobit. Politici konečně připustili, že v lázeňství jde o tradice,
o přírodní léčbu bez vedlejších účinků, o to, že léčebné lázně jsou naším rodinným
stříbrem. A nejenom lázně jako takové, ale i lázeňská města a regiony. A tím se také
odlišujeme v rámci Evropy. České léčebné lázeňství snad není v koncích.
Kompletní záznam diskuse z Horní komory PČR – Senátu najdete na www.senat.cz Dokumenty a legislativa, sněmovní tisk 446/08 Petice - české lázeňství.
 Workshop v rámci projektu „CLARA II: KARLOVY VARY
Rozvoj společné partnerské spolupráce v česko-saském/bavorském regionu. Cílem
pracovního setkání byly následující témata:
Koordinace aktivit lázeňských společností versus lázeňská místa
Podpora samospráv v lázeňské infrastruktuře
Ekonomický dopad restrikce pojišťoven a případná nápravná opatření
Význam výzkumných institucí v oblasti lázeňství
Možnosti vzájemné spolupráce lázeňských míst v příhraničí
Novinky v segmentu lázeňství, certifikace lázeňských zařízení
duben 2013
 Hospitality & Tourism Summit - Aquapalace Praha
Nová pravidla nastolená vyhláškou zásadně mění pravidla hry v lázeňství. Jaký je současný
stav lázeňského sektoru a jak na tuto změnu musí zareagovat provozovatelé? Jak nezaspat a
optimalizovat nabídku pro nové klienty, jaké jsou jejich očekávání a potřeby? Jak proměnit
úbytek „nemocné“ klientely v nové šance – do lázní na dovolenou. Úspěch tkví ve spolupráci
- jak k úspěchu lázeňských produktů a služeb mohou přispět města, provozovatelé a
destinační managementy. Inspirativní příběhy z ČR i zahraničí.
Účast SLM ČR:
Ing. Jiří Houdek, starosta Třeboně a předseda Sdružení lázeňských míst – jak funguje
podpora ze strany lázeňských měst vůči lázeňským společnostem v českých poměrech,
aktivity SLM
 Agentura CzechTourism – představení marketingového plánu aktivit
Účast sekretariátu
červen 2013
 schůzka Janské Lázně – Krizový štáb lázeňství
 konference lázeňství – Slovensko Dudinec – pořádaná OSZSP – účast sekretariátu





Vyjadrenie zástupcov zamestnávateľov v oblasti kúpeľníctva
17,00 – 17,20 Svaz léčebných lázní
17,20 – 17,40 Sdružení lázeňských míst
17,40 – 18,00 zástupca zdravotnej poisťovne SR

srpen 2013
 schůzka Janské Lázně – Krizový štáb lázeňství (zástupci Krizové štábu a ostatní)
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Společnost C-M-T
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Občanská iniciativa Zachraňme Vesnu
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
Sdružení lázeňských míst ČR

září 2013
 jednání Ministerstvo zdravotnictví – ministr Holcát – 2 schůzky v září – stav
lázeňství
 jednání na OSZSP – účast MZ, pojišťoven, odborářů
 sezení v Senátu – SLL + Senát
AKTUÁLNÍ SITUACE V LÁZEŇSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY “- 24. září 2013 v Jednacím sále Senátu PČR,
Valdštejnské nám.4, Praha 1, Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., členka VZSP PČR, členka
pracovní skupiny při MPSV pro koordinovanou rehabilitaci, České lázeňství v evropském
kontextu - Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní a viceprezident Svazu
léčebných lázní ČR, Názor na indikační spektrum, možné kompenzace a změny v lázeňské
péči ČR - MUDr. Jiří Wicherek, předseda OS ČLK Plzeň – jih, Stodská nemocnice, Návrh na
korekci indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a
dorost - MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, senátor Parlamentu ČR, ředitel Ústavu sociální péče
pro tělesně
postižené v Hrabyni, 5.
Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi - MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.,
náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Ljiljana Marič, viceprezidentka Svazu léčebných lázní
ČR, Doc. MUDr. Petr Petr, CSc., Klinická farmakologie Nemocnice České Budějovice, a.s.,
Aktuální situace v českém lázeňství a optimální způsob jeho financování - MUDr. Eduard
Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR a GŘ a.s., Léčebné lázně
Jáchymov a Lázně Luhačovice, Ing. Helena Rögnerová, ředitelka Odboru dohledu nad
zdravotním pojištěním MZ ČR
 Rada SLM ČR – sezení se zástupci SLL – Memorandum – text viz níže – zasláno
lídrům kandidátních stran ČSSD, ODS, KDU ČSL, Hlavu vzhůru, TOP 09, Ano aj., dále
prezidentovi, pojišťovnám, ministrovi MZ, hejtmanům a všem médiím
MEMORANDUM
Vzhledem k závažnosti situaci v lázeňství se 26. září 2013 v Hodoníně sešli zástupci obou
celostátních organizací v oboru – Sdružení lázeňských míst zastupující lázeňská místa a Svaz
léčebných lázní ČR zastupující provozovatele lázní. Jejich jednání byl přítomen prezident
Evropského svazu lázní, který rovněž podpořil závěry vzešlé ze společného jednání:
 Obě organizace se shodly, že situace v lázeňství je kritická, a v tuto chvíli již
neudržitelná, a to jak z pohledu provozovatelů lázeňských zařízení, tak i pro lázeňská
místa a regiony. Ohrožuje dostupnost lázeňské léčebně-rehabilitační péče potřebným
pacientům, zaměstnanost v oboru i rozvoj lázeňských regionů stejně jako ekonomické
bytí jednotlivých provozovatelů.
Na analýzy a strategie již není v tuto chvíli čas. Proto obě organizace společně definovaly
základní a rychle proveditelná opatření pro stabilizaci celého sektoru, která jsou plně v rukou
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Proto požadujeme okamžitou následující korekci indikačního seznamu:
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1. Umožnit základní (první) léčebný pobyt i těm pacientům, kteří jej již absolvovali před
01. 10. 2012…
2. Vrátit původní délku pobytu komplexní i příspěvkové péče (zpravidla 28 resp. 21 dnů
pobytu v lázních).
3. Obnovit možnost edukačních pobytů.
4. Opakování lázeňských pobytů posuzovat zásadně z odborného hlediska, nikoliv
z ekonomického.
I přes tato opatření zdravotní pojišťovny na lázeňské péči ušetří!
SLM a SLL vyzývají všechny zodpovědné české politiky, aby věnovali náležitou pozornost
tomuto problému a představitele politických stran, aby svůj postoj k lázeňství čitelně
vyjádřili ve svých programech.

Za Radu SLM ČR
Ing. Jiří Houdek
předseda SLM ČR
starosta města Třeboň

Za SLL ČR:
MUDR. Eduard Bláha
prezident SLL ČR

V Hodoníně, dne 26. září 2013
Ostatní zastupující členové Rady SLM ČR:
Ing. Petr Kulhánek (primátor St. města Karlovy Vary), Ing. Lukáš Raszyk (náměstek primátora
st. města Karviná), Ing. Jan Pospíšil (starosta obce Lázně Libverda), Ing. Pavel Šubr (starosta
města Lázně Bělohrad), PhDr. Ladislav Langr – (starosta města Poděbrady), Ing. Bc. Marie
Semelová – (místostarostka města Luhačovice), Bc. Jiří Chval – (zast. města Mariánské
Lázně), Ing. arch. Milana Grauová – (starostka města Hodonín), Ing. Květoslava Jeníčková –
(starostka města Lázně Bohdaneč) a další členové SLM ČR
říjen 2013


Fórum cestovního ruchu – Ostrava – Agentura CzechTourism – účast sekretariátu

listopad 2013
 PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS – na základě Memoranda viz
výše (18.11.)
prosinec 2013
 schůzka s pojišťovnou VoZP – předseda SLM ČR – vyjednávání
 2. PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS za účasti všech pojišťoven
(10.12.)
 Konference CzechTourism – 20 let – účast sekretariát (11.12.)
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Ostatní aktivity
 Publikační články v časopisu TIM, Všudybyl, C.O.T.
 Atlas Klubu českých turistů – kde se sdružení podílelo finančními prostředky na
jednoho člena ve výši 8.800,00 Kč + DPH – celá strana, 4.400,00 Kč + DPH – polovina
strany. Nabídku využili tito členové:
Náchod, Pozlovice, Luhačovice, Teplice, Klimkovice, Lázně Bohdaneč, Hodonín –
rozsah ½ strany.
Třeboň, Karviná, Karlovy Vary, Mariánské Lázně – rozsah 1 strana
pro vlastní prezentaci SLM ČR byla k dispozici 1 strana Atlasu zdarma
celkový rozsah prezentace 8,5 stran, pro celé sdružení bylo připraveno k distribuci
1 000 ks Atlasů
 Bakalářské práce zpracované doc. Vaníčkem – byly rozeslány všem členům
Zpráva z 1. etapy výzkumu pod názvem - Lázeňská místa a cestovní ruch,
ve které jsou shrnuty poznatky získané ze 21 bakalářských prací na toto téma a
shrnuje výsledky ze 16 lázeňských míst. Nejde jen o práci studentů, ale osobně jsem
nad zpracováním výsledků z bakalářských prací a psaním zprávy strávil 14 dnů
úsilovné práce a kolegyně Vavrečková další týden. I když je napsáno, že jde o první
etapu, nevím, zda budeme mít sílu rozšířit tuto zprávu o lázeňská místa, kde bude
výzkum dokončen v příštím školním roce. Nicméně se domnívám, že tato zpráva je
zajímavá i pro lázeňská místa, která nebyla zatím předmětem výzkumu. Pokud byste
měli zájem, jsme připraveni na některé konferenci organizované SLM tyto výsledky
prezentovat. Předpokládám, že distribuci zprávy do členských měst zajistíte. Jak je
uvedeno ve zprávě, pokud by některé místo, které bylo předmětem výzkumu, mělo
zájem o celou bakalářskou práci, může nás o ní požádat a my mu konkrétní BP ašleme
v elektronické podobě.
S pozdravem
Jiří Vaníček, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF SU Opava

Zpracoval:
Lucie Říhová
03/2013
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