ZÁPIS
Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM
Přítomni:

dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Plné moci:

dle prezenční listiny omluveno 13 členů sdružení. Jejich plné moci delegovány na tyto
osoby:
Ing. Petr Kulhánek – 11 plných mocí (Bludov, Dubí, Jáchymov, Karlova Studánka,
Lázně Kynžvart, Lednice, Lipová-lázně, Skalka, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny,
Slatinice)
Ing. Bc. Marie Semelová – 1 plná moc (Pozlovice)
Mgr. Terezie Jenisová – 1 plná moc (Lázně Aurora, s.r.o.)

Nepřítomni: dle prezenční listiny nepřítomni 2 členové sdružení
Hosté:

JUDr. Jaromír Hájek

Za sekretariát sdružení přítomni: Lucie Říhová, Bc. Marcel Hule
k bodu 1
Zahájení
Jednání ustavujícího sněmu sdružení bylo zahájeno v 11:06 hodin Ing. Petrem Kulhánkem (předseda
sdružení, dále jako „předsedající"), který požádal přítomné členy o vypnutí mobilních telefonů
a zároveň přivítal účastníky a představil svou osobu. Postupně se představili všichni účastníci sněmu.
Ustanovující sněm byl řádně a včas svolán tak, aby byl v souladu se Stanovami sdružení, čl. VIII.
k bodu 2
Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu (2 členové)
Skrutátorem byla určena tajemnice sdružení Ing. Lucie Říhová a zpracovatelem zápisu Bc. Marcel
Hule.
Návrh na ověřovatele zápisu:
Předsedající navrhl Mgr. Terezii Jenisovou a Ing. Bc. Marii Semelovou.
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 1/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
ověřovatele zápisu: Mgr. Terezii Jenisovou a Ing. Bc. Marii Semelovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 35 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 3
Schválení programu sněmu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
sdružení. Do programu byl rozšířen bod 7 (doplnění změny stanov sdružení) a doplněn bod 9 Diskuze.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Volba komisí – návrhová, mandátová
5. Volba členů rady sdružení a předsedy sdružení
6. Volba kontrolní komise
7. Zrušení funkce Čestného předsedy ze stanov, čl. XIIa, doplnění změny stanov sdružení
8. Harmonogram sdružení na rok 2015
9. Diskuze1
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 2/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
program jednání dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 35 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 4
Volba komisí – návrhová, mandátová
Předsedající seznámil přítomné členy s úkoly návrhové komise, která sepisuje usnesení z jednotlivých
bodů jednání shromáždění. Na závěr podá zprávu a přednese usnesení. Dále předseda seznámil členy
s úkoly mandátové komise, která ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov
a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při
každém hlasování. Mandátová komise je tříčlenná.
a) Návrh na složení návrhové komise:
Předsedající navrhl PhDr. Ladislava Langra, Ing. Pavla Šubra a Ing. Adama Kalouse
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 3/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
návrhovou komisi ve složení: PhDr. Ladislav Langr, Ing. Pavel Šubr, Ing. Adam Kalous.
Výsledek hlasování:
Pro: 32 Proti: 0 Zdrželi se: 3
PŘIJATO
b) Návrh na složení mandátové komise:
Předsedající navrhl Ing. arch. Vojtěcha Frantu, Ing. Zdeňka Husťáka a Ing. arch. Milanu Grauovou
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Červeně – rozšířené body programu

Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 4/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
mandátovou komisi ve složení: Ing. arch. Vojtěch Franta, Ing. Zdeněk Husťák, Ing. arch. Milana
Grauová.
Výsledek hlasování:
Pro: 33 Proti: 0 Zdrželi se: 2
PŘIJATO
k bodu 5
Volba členů rady sdružení a předsedy sdružení
Dle stanov čl. X, bod 2 – zemský princip 5 + 3 + 1 (Čechy + Morava a Slezsko + 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 členové 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)." Hlasování na sněmu dle stanov sdružení je veřejné.
a) Volba předsedy sdružení
Předsedající žádá členy o podání návrhu na předsedu sdružení.
PhDr. Ladislav Langr navrhl do funkce předsedy Ing. Petra Kulhánka.
Ing. Petr Kulhánek vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 5/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. volí
předsedou sdružení Ing. Petra Kulhánka.
Výsledek hlasování:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
b) volba členů rady sdružení
Předsedající žádá členy o podání návrhů na členy rady sdružení za česká lázeňská místa.
Ing. Lukáš Raszyk navrhl do funkce člena rady Mgr. Terezii Jenisovou.
Mgr. Terezie Jenisová vyjádřila souhlas s kandidaturou.
Ing. Pavel Šubr navrhl do funkce člena rady PhDr. Ladislava Langra.
PhDr. Ladislav Langr vyjádřil souhlas s kandidaturou:
Ing. Petr Kulhánek navrhl do funkce člena rady Ing. arch. Vojtěcha Frantu.
Ing. arch. Vojtěch Franta vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Ing. Bc. Marie Semelová navrhla do funkce člena rady Ing. Pavla Šubra.
Ing. Pavel Šubr vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Mgr. Terezie Jenisová navrhla do funkce člena rady Ing. Jana Pospíšila.
Ing. Jan Pospíšil vyjádřil souhlas s kandidaturou.

Předsedající poznamenal, že se hlasuje v tom pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi.
Výsledek hlasování – Mgr. Terezie Jenisová:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Výsledek hlasování – PhDr. Ladislav Langr:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. Vojtěch Franta:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. Pavel Šubr:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. Jan Pospíšil:
Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Předsedající žádá členy o podání návrhů na členy rady sdružení za moravská a slezská lázeňská
místa.
Ing. arch. Vojtěch Franta navrhl do funkce člena rady Ing. Lukáše Raszyka.
Ing. Lukáš Raszyk vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Michal Honzík navrhl do funkce člena rady Ing. Zdeňka Husťáka.
Ing. Zdeněk Husťák vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Ing. Jan Pospíšil navrhl do funkce člena rady Ing. arch. Milanu Grauovou.
Ing. arch. Milana Grauová vyjádřila souhlas s kandidaturou.
Ing. arch. Milana Grauová navrhla do funkce člena rady Ing. Bc. Marii Semelovou.
Ing. Bc. Marie Semelová vyjádřila souhlas s kandidaturou.
Předsedající poznamenal, že se hlasuje v tom pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi.
Výsledek hlasování – Ing. Lukáš Raszyk:
Pro: 35 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. Zdeněk Husťák:
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 24
NEPŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. arch. Milana Grauová:
Pro: 32 Proti: 0 Zdrželi se: 3
PŘIJATO
Výsledek hlasování – Ing. Bc. Marie Semelová:
Pro: 32 Proti: 0 Zdrželi se: 3
PŘIJATO

Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 6/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. volí
členy rady sdružení: Mgr. Terezie Jenisová, PhDr. Ladislav Langr, Ing. arch. Vojtěch Franta, Ing. Pavel
Šubr, Ing. Jan Pospíšil, Ing. Lukáš Raszyk, Ing. arch. Milana Grauová, Ing. Bc. Marie Semelová
k bodu 6
Volba kontrolní komise
Dle stanov čl. XI, bod 2 – kontrolní komise má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu.
Předsedající navrhl Ing. Lubomíra Žmolíka, Ing. Zdeňka Husťáka a Ing. Ladislava Štěpánka.
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 7/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
kontrolní komisi ve složení: Ing. Lubomír Žmolík, Ing. Zdeněk Husťák, Ing. Ladislav Štěpánek.
Výsledek hlasování:
Pro: 35 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
Předsedající navrhl nově zvoleným členům kontrolní komise, aby před řádným sněmem, který
se bude konat dne 27.03.2015 v Poděbradech si ze svého středu zvolili předsedu a o zvolení
informovali přítomné členy sdružení na řádném sněmu.
k bodu 7
Zrušení funkce Čestného předsedy ze stanov, čl. XIIa, doplnění změny stanov sdružení
Předsedající navrhuje členům vyjmout článek XIIa a zrušit tak funkci Čestného předsedy a s tím
vyjmout čl. VIII. odst. 5 písm. m, který souvisí se zrušením čl. XIIa.
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 8/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
zrušit bez náhrady čl. XIIa, čl. VIII. odst. 5 písm. m) a tím ze Stanov vypustit funkci čestného předsedy
sdružení.
II. ukládá
sekretariátu sdružení zajistit změnu stanov, informovat o zrušení funkce dosavadního čestného
předsedu Ing. Jiřího Houdka a předložit stanovy k podpisu předsedovi.
Výsledek hlasování:
Pro: 33 Proti: 0 Zdrželi se: 2
PŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č. 9/2015-1
Sdružení lázeňských míst ČR
I. schvaluje
upravit čl. VII. odst. 5 tak, že časové upřesnění konání ustavujícího sněmu do tří měsíců nahradí
novým časovým upřesněním do šesti měsíců.
II. ukládá
sekretariátu sdružení připravit do programu březnového sněmu sdružení návrhy na případné úpravy

Stanov zejména s ohledem na podmínky přidruženého a řádného členství.
Výsledek hlasování:
Pro: 35 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 8
Harmonogram sdružení na rok 2015
Předsedajcí seznámil přítomné členy s harmonogramem sdružení pro rok 2015.
Ing. Pavel Šubr žádá opravit v harmonogramu termín a místo konání Lázeňského fotbalového poháru.
Návrh na usnesení:
Usnesení SLM ČR č.
Sdružení lázeňských míst ČR
I. bere na vědomí
Harmonogram sdružení pro rok 2015.
k bodu 9
Diskuze
- Ing. Zdeněk Husťák a též Ing. Josef Bíža děkuje radě a sekretariátu za vynikající spolupráci
a činnost v roce 2014, zejména za prosazení změn v indikačním seznamu. Dále Ing. Zdeněk Husťák
navrhuje upravit způsoby členství tak, aby Lázně Aurora, s.r.o. byly dle stanov přidruženým členem, ale
se všemi dosavadními právy a povinnostmi člena. Změna by měla být v souladu se stanovami
sdružení. Též byla zmíněna i možnost řádného členství pro ty obce, které již nemají přírodní léčivý
zdroj (v minulosti se nacházel, ale byl vyčerpán,: např. Železnice) anebo mají přírodní léčivý zdroj, ale
v daném lázeňském místě nemají funkční lázně – bude vše ošetřeno změnou stanov pro řádného
a přidruženého člena.
- pan Jiří Hauzer požaduje po sekretariátu zjistit, zda by byla možnost dotačního projektu pro lázeňská
místa týkající se rozvoje infrastruktury, která existovala i v letech 2003 - 2006. Tato možnost byla
konzultována na listopadové lázeňské konferenci v Lázních Bělohrad. Tiskové konference se zúčastnil
Mgr. Marek Kupsa – náměstek pro evropské programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR a přislíbil
součinnost. Sněm ukládá sekretariátu zajistit do konání sněmu schůzku s panem náměstkem a
poté informovat valnou hromadu o daném jednání.
- Ing. Lucie Říhová informovala členy o činnosti sdružení za období 2010 – 2014, kdy mj. probíhal
dotační projekt Jedeme do lázní. Dále informovala členy o poslední schůzce s bývalým náměstkem
ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Ing. Jiřím Houdkem ohledně možnosti dotací pro
lázeňská místa. Na základě jednání byl sekretariátem zpracovaný dopis s žádostí o možnosti
poskytnutí finančních prostředků na propagaci lázeňských míst. Této žádosti nebylo vyhověno
- Ing. arch. Vojtěch Franta vznesl připomínku k uveřejnění členského příspěvku přímo do stanov
sdružení. Radou sdružení bylo sděleno, že zvýšení členského poplatku je v kompetenci sněmu
sdružení a všechny zápisy ze sněmu jsou uveřejněny na webových stránkách Jedemedolázní.cz.
Poslední změna členského příspěvku proběhla na sněmu dne 30.03.2012, odkdy každý člen hradí
členský poplatek ve výši 1,50 Kč/obyvatel + 10.000,00 Kč.
- Ing. Zdeněk Husťák požádal radu sdružení o pomoc při vyřizování lázeňských statutů na ČIL MZ
ČR. Ze strany sekretariátu bylo přislíbeno, že vyrozumí všechny členy ohledně statutů, v jaké je mají
jednotlivá lázeňská místa fázi. Bc. Marcel Hule zhodnotil vývoj dlouhodobé a současné situace. Stále je

možnost konzultace a získání tzv. „Kuchařky ke tvorbě nového statutu", kterou nám v roce 2012
poskytlo St. město Karlovy Vary. Kuchařka je k dispozici na požádání sekretariátu
(rihova@jedemedolazni.cz). Dne 15.01.2015 proběhne schůzka na Odboru zdravotního dohledu MZ
k lázeňskému zákonu, kde bude přítomen předseda sdružení Ing. Petr Kulhánek. Přislíbil tak členům,
že se ředitelce odboru zmíní o problematice tvorby statutů našich členů.
- Ing. Bc. Marie Semelová sdělila členům informaci o průběhu dvou schůzek na Českém inspektorátu
lázní a zřídel MZ ČR k lázeňskému statutu pro město Luhačovice a obec Pozlovice, kdy je jeden
lázeňský statut pro obě lázeňská místa, neboť mají jedno lázeňské území.
- PhDr. Ladislav Langr požádal členy o informaci, zda nemají zpracovaný dokument ke generelu
zeleně (územní studie). Ing. arch. Milana Grauová z Hodonína má k dispozici požadovaný dokument a
poskytne jej k výměně informací.
Jednání bylo ukončeno ve 12:30 hod.
Ing. Petr Kulhánek v. r.
předseda sdružení

Ověřili:
Mgr. Terezie Jenisová v. r. dne:

13.01.2015

Ing. Bc. Marie Semelová v. r. dne:13.01.2015
Zapsali dne 09.01.2015: Ing. Lucie Říhová, Bc. Marcel Hule

Příloha:
Přijatá usnesení formulovaná předsedou návrhové komise PhDr. Ladislavem Langrem.

Příloha
NÁVRH USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR
konaný 8. ledna 2015 v Praze
1. Sněm SLM ČR v souladu se stanovami sdružení
a) zvolil na následující čtyřleté období předsedu SLM ČR ing. Petra Kulhánka
b) zvolil na následující volební období v souladu se zemským principem dalších 8 členů
v tomto abecedním pořadí:
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. arch. Milana Grauová
Mgr. Terezie Jenisová
PhDr. Ladislav Langr
Ing. Jan Pospíšil
Ing. Lukáš Raszyk
Ing. Bc. Marie Semelová
Ing. Pavel Šubr
c) zvolil na následující volební období tříčlennou kontrolní komisi v tomto abecedním
pořadí:
ing. Zdeněk Husťák
ing. Ladislav Štěpánek
Ing. Lubomír Žmolík
a ukládá na ustavujícím jednání kontrolní komise zvolit svého předsedu nejpozději do
březnového sněmu SLM ČR
2. Sněm SLM ČR v souladu se stanovami sdružení rozhodl:
a) zrušit bez náhrady čl. XII a) čl. VIII. odst. 5 m) a tím ze Stanov vypustit funkci
čestného předsedy sdružení
b) upravit čl. VII. odstavec 5 tak, že časové upřesnění konání ustavujícího sněmu do tří
měsíců nahradí novým časovým upřesnění do šesti měsíců.
3. Ukládá sekretariátu SLM:
a) připravit do programu březnového sněmu SLM návrhy na případné úpravy
Stanov zejména s ohledem na podmínky přidruženého a řádného členství.
4. Ukládá vedení SLM:
a) jednat s MMR o vytvoření speciálního dotačního investičního programu pro rozvoj
lázeňské infrastruktury s ohledem na specifičnost těchto míst.

b) Podpořit na MZ, resp. ČIL, aby se zintenzivnila spolupráce s obcemi při zpracovávání
lázeňských statutů.
5. Sněm SLM ČR vyslovil poděkování za dosavadní činnost v uplynulém volebním období
radě sdružení a členům sekretariátu Lucii Říhové a Marcelu Hulemu.

