ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE
27. března 2015 od 10:00 hodin v Konferenčním sále na kolonádě v Poděbradech

Přítomno:

18 zástupců členů sdružení

15 zástupců členů sdružení, jejichž plné moci (dále jen PM) byly delegovány na
tyto osoby:
 Ing. Petr Kulhánek 13 PM - (Bílina, Teplice nad Bečvou, Pozlovice, Bludov, Dubí, Lázně
Kynžvart, Velké Losiny, Karlova Studánka, Osečná, Jáchymov, Skalka, Ostrožská Nová
Ves a Karviná.
 Mgr. Terezie Jenisová 1 PM - (Lázně Aurora s.r.o.)
 Ing. Zdeněk Husťák 1 PM - (Lázně Bohdaneč)

Omluveno:

Hosté:
MUDr. Josef Mičan, zastupitel města Bechyně
Nepřítomni: 4 zástupci členů sdružení
Za sekretariát sdružení přítomni: Ing. Lucie Říhová, Bc. Marcel Hule, Ing. Zdeněk Chaloupka

Program :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
3. Informace o volbě předsedy kontrolní komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2014
5. Plnění rozpočtu 2014, zpráva kontrolní komise
6. Plán činnosti na rok 2015
7. Rozpočet na rok 2015
8. Změna Stanov SLM ČR
9. Městys Lázně Toušeň – ukončení členství
10. Odborná exkurze – Německo - Polsko 24. – 30. 5. 2015
11. Konference (návrh hlavního tématu (+ podtémata + přednášející))
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12. Informace o konání: semináře, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli, Festivalu ochotnických
souborů v Luhačovicích
13. Různé:
 Marketingové aktivity – Facebook, Newsletter
 Celostátní rádiová kampaň – květen 2015
 Informace o možné změně Příspěvkové lázeňské péče – ambulantní
 Změna lázeňského zákona – účast zástupce SLM Kolegium cestovního ruchu
 Informace ze schůzky z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně možnosti dotačních projektů pro
infrastrukturu lázeňských míst
 Fotbalový lázeňský pohár 2015
 Zahraniční veletrh
 Aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, s CzechTourismem
 Možné aktivity pro menší lázeňská místa
 Aktivity v lázeňství na rok 2015

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů
Přivítání starostou Ladislavem Langrem, který uvedl krátké kulturní vystoupení dívčího souboru.
Přivítání zastupujícím předsedou, členem rady sdružení, Ing. Petrem Kulhánkem – primátorem
Karlových Varů.

Přivítání hosta: MUDr. Josef Mičan
2. Volba mandátní komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Mandátní komise – Ing. Jan Pospíšil, PhDr. Ladislav Langr
Ověřovatelé zápisu – Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Semelová
Návrhová komise – Ing. Pavel Šubr, Ing. Josef Bíža, Ing. arch. Milana Grauová
Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se – 0
Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 33 členů včetně plných
mocí.
3. Informace o volbě předsedy kontrolní komise
Ing. Zdeněk Husťák informoval o schůzce kontrolní komise. Komise zvolila ze svého středu
předsedu kontrolní komise Ing. Zdeňka Husťáka (Klimkovice). Další členové komise Ing.
Ladislav Štěpánek (Lázně Bohdaneč), Ing. Lubomír Žmolík (Lipová-lázně).
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Sněm bere tuto informaci na vědomí.
4. Zpráva o činnosti za rok 2014
Zprávu o činnosti za rok 2014 stručně okomentovala tajemnice sdružení Lucie Říhová.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
5. Plnění rozpočtu 2014, zpráva kontrolní komise
Plnění rozpočtu za rok 2014 stručně okomentoval Zdeněk Chaloupka.
Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Ing. Zdeněk Husťák. Komise
neshledala žádné závady ve vedení dokladů v účetnictví. Přílohou tohoto zápisu je zpráva
Kontrolní komise Sdružení lázeňských míst ČR.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
6. Plán činnosti na rok 2015
Plán činnosti na rok 2015 stručně okomentovala tajemnice sdružení Lucie Říhová s odkazem na
materiál, který byl zaslán všem členům v předstihu.

Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se - 0
7. Rozpočet na rok 2015
Zdeněk Chaloupka, který je pověřen vedením účetnictví sdružení, okomentoval rozpočet na rok
2015, který byl složen ze tří variant. Byly schváleny všechny varianty s tím, že platná varianta
rozpočtu bude známa na základě rozhodnutí výše finanční podpory CzechTourismu. Tato částka
by měla být známa do konce dubna 2015.
Diskuse: Ing. Petr Kulhánek informoval přítomné členy o schůzce na CzechTourismu, která
proběhla v březnu 2015. Dle jednání by měla podpora pokračovat v přibližně stejné výši, dle
stanovení kritérií CzT.

Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se - 0
8. Změna stanov sdružení
Přítomným členům rady sdružení byla sdělena informace o změně stanov, na které se shodla rada
sdružení. Jedná se pouze o formální úpravu stanov.
Změny: (Vyznačeny červeně)
 Čl. V Práva a povinnosti členů – přidán odst. 5 – Přidružený člen Lázně Aurora s.r.o. má
kromě práv v odst. 3 právo hlasovat na sněmu.
 Čl. X Rada a místopředseda – odst. 3 – 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 usnášeníschopna. Tajemník je povinen svolat sněm do 3 měsíců
od vzniku tohoto stavu.
 Čl. VIII Sněm – odst. 3 - Sněm svolává rada vždy do šesti měsíců ode dne voleb do
obecních zastupitelstev.
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Hlasování: Pro - 33/Proti - 0/Zdržel se - 0
9. Městys Lázně Toušeň – ukončení členství
Stručnou informaci k ukončení členství člena ve sdružení - městyse Lázně Toušeň podal předseda
Ing. Petr Kulhánek, a to na základě dopisu, který byl adresován dne 18.02.2015 k rukám
tajemnicie sdružení L. Říhové panem starostou Ing. Lubošem Valehrachem, MBA. Obsahem
tohoto dopisu byla informace o rozhodnutí rady městyse z důvodu nedostatku finančních
prostředků neuhradit členský příspěvek pro rok 2015. Pan starosta byl též pozván na radu
sdružení, která se konala den před sněmem, tj. 26.03.2015. Přislíbil účast, ale na jednání rady
bohužel nedorazil.
Dle stanov Čl. IV Členství odst. 5 - Členství v SLM zaniká:
b) k 30. 6. běžného roku, pokud člen nezaplatí do tohoto data členský příspěvek.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.

10. Odborná exkurze – Německo – Polsko ve dnech 24. – 30.05.2015
Marcel Hule informoval přítomné členy o zahraniční studijní exkurzi pro letošní rok. Minimální
počet účastníků exkurze je 35 osob. K dnešnímu datu, tj. 27.03.2015 je přihlášeno 32 osob.
Apeloval na všechny starosty s prosbou, aby zvážili ještě přihlášení na tuto exkurzi nebo přihlášení
zástupce za jejich město. Dále bude nabídka zaslána ještě jednou na všechna lázeňská zařízení
v ČR. V případě, že nebude naplněn daný počet 35 osob, bude muset sdružení přispět
zprostředkovateli na dopravu busem částkou 400 Kč/osoba.
Pro příští roky bude ke konci roku zaslán členům dotazník, zda mají o tyto exkurze zájem, jakou
destinaci by rádi navštívili atd. Poté rada SLM ČR rozhodne, zda se studijní exkurze uskuteční
v příštím roce, tj. 2016. Dotazník zašle začátkem září všem lázeňským místům M. Hule.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
11. Konference
Datum konání 18. konference: 12. – 13. listopadu 2015
Místo konání: Lednice
Diskuse na téma konference, shoda v těchto návrzích:
Formy prezentace, Marketing lázeňství v ČR, Medicínské lázeňství jako výlučné dědictví,
Destinační management, Národní a mezinárodní formy prezentace lázeňství ČR.
Konečný výběr provede rada sdružení na červnovém zasedání v Karlových Varech. Předseda
sdružení vyzývá členy k přispění návrhů přednášek i možných přednášejících.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
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12. Informace o konání: semináře, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli,
Festivalu ochotnických souborů v Luhačovicích
Datum konání semináře: 2. října 2015
Místo konání: Teplice
Název semináře: Vliv mezinárodní situace na národnostní strukturu klientely.
Sekretariát zajistí pozvání těchto velvyslanectví jako hostů či přednášejících:
Velvyslanectví dané země v České Republice: Francie, Itálie, Izrael, Saudská Arábie, Německo,
Rakousko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Kuvajt, Kazachstán, Slovinsko, Arménie, Řecko, Švýcarko,
Chorvatsko, UK, Japonsko, Čína, Azerbajdžán.
Již probíhá příprava ve spolupráci se Statutárním městem Teplice. Na základě přípravy byla
pozvána na červnovou radu v Karlových Varech náměstkyně primátora St. města Teplice – PhDr.
Radka Růžičková, Ph.D.
Seminář kompletně zajistí sekretariát sdružení.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
Divadelní festival ochotnických souborů v Luhačovicích
Luhačovická divadelní sešlost dne 10. – 13. 06. 2015. Pozvání k účasti. Účastní se i ochotnické
divadelní soubory z lázeňských míst. Program bude uveden na stránkách jedemedolazni.cz v sekci
”připravujeme”. Zajistí sekretariát.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
Litomyšl – Otevírání lázeňské sezóny (24. – 26.4.2015)
Dne 25.04.2015 bude na Toulcově náměstí v Litomyšli prezentovat české lázeňství naše sdružení.
Bude zde postaven stánek a prezentovat se budou všechna členská místa formou brožur
a bedekrů z dotačního projektu. Je možné též zaslat malou část propagačních materiálů
z lázeňských míst. Informaci o možném zaslání propagačních materiálů zajistí M. Hule.

Sněm bere tuto informaci na vědomí.
13. Různé
 Marketingové aktivity – Facebook, Newsletter – informaci podala L. Říhová – byl zaslán
i report za rok 2014 - apel na všechna lázeňská místa, aby včas zasílali informace k danému
měsíci.
 Celostátní rádiová kampaň – květen 2015 – informaci podala L. Říhová – kampaň by měla být
hrazena z finančních prostředků CzechTourismu.
 Informace o možné změně příspěvkové lázeňské péče – ambulantní – informace o aktuální
situaci v PLP podal předseda Ing. P. Kulhánek, pro některá lázeňská místa je důležité zachovat
amb. PLP. Sekretariát společně s předsedou se zúčastnil na toto téma již několika jednání
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s ministrem zdravotnictví. Dle posledních informací bude vytvořena skupina odborníků a zástupců
sdružení, která bude k tomuto tématu zasedat. SLM bude jednání přítomno.
 Změna lázeňského zákona – účast zástupce SLM - stručnou informaci ke změně podal
předseda sdružení, více informací je uveřejněno v podkladovém materiálu zaslaném členům
sdružení.
Místostarosta Františkových Lázní Jan Kuchař a starosta Mariánských Lázní Ing. arch.
Vojtěch Franta upozornili na problém, který se týká jejich měst – neplacení daní některými
podnikatelskými subjekty. Otázkou je, co je státní zdravotnické zařízení a co je hotel – soukromé
subjekty by měly platit a nebýt osvobozeny od této povinnosti pod záminkou fungování v režimu
zdravotnického zařízení. Obě dvě města připravují v této záležitosti soudní řízení – ztráty v řádech
několika milionů ročně.
Kolegium cestovního ruchu – Národní kolegium CR – založeno MMR ČR – sdružuje
stakeholdery – informaci podal předseda Ing. P. Kulhánek, který je za sdružení členem skupiny
kolegia. Informoval přítomné členy o novém programovacím období, kde je lázeňství jako
samostatný segment CR není možné z fondů podporovat. Upozornil na přípravu čerpat finanční
prostředky skrze RAP (Regionální akční plán).
 Informace ze schůzky z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně možnosti na dotační
projekty pro infrastrukturu lázeňských míst – informaci podal předseda sdružení. Informace
navazuje na viz výše řečené ke kolegiu. Informace se týká výběru lázeňského a rekreačního
poplatku a jeho zpětného vracení do oblasti cestovního ruchu. Zde budou daná kritéria MMR ČR.
 Fotbalový lázeňský pohár 2015 – pozvání starostou Klimkovic Ing. Z. Husťákem, který
v krátkosti informoval přítomné členy o možnosti účasti. Více na www.lazenskypohar.cz.
 Zahraniční veletrh – dle finančních možností sdružení.
 Aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, s CzechTourismem – vše k tomuto viz
výše řečeno, proběhly a probíhají schůzky s těmito institucemi.
 Možné aktivity pro menší lázeňská místa – stručně okomentoval předseda Ing. P. Kulhánek
a vyzval menší lázeňská místa k připomínkám, návrhům aj., v jakých záležitostech jim může
sdružení pomoci. Též se připojil starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr a vyzval členy
menších lázeňských míst ke spolupráci.
Starosta Klimkovic Ing. Z. Husťák v rámci diskuse navrhl pro menší lázeňská místa např.
diskusní panely na seminářích.
Místostarosta Františkových Lázní Jan Kuchař zdůraznil význam vybudování destinačních
agentur jako podpory pro rozvoj činnosti obce a regionu. Pokud by fungovaly destinační agentury,
byly by tak ideálním partnerem pro předávání informačních toků ve sdružení. Františkovy Lázně
zpracovávají kompletní kalendář akcí v okolí.
 Aktivity v lázeňství na rok 2015 – všechny viz výše jmenované, možnost dalších aktivit dle
požadavků členů a dle finančních možností. V této věci by se měli členové písemně vyjádřit a
zaslat návrhy na rozšíření aktivit sekretariátu sdružení.

Diskuse
Starosta Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák se dotazoval na situaci zápisu některých lázeňských
míst na seznam UNESCO – okomentoval předseda Ing. P. Kulhánek - vše běží dle plánovaného
harmonogramu.
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Místostarosta Františkových Lázní Jan Kuchař vznesl připomínku k zasílání plné moci před
sněmem. Uvítal by neposílat plnou moc spolu s pozvánkou. Až jedině poté, když by se zástupce
za město nemohl sněmu zúčastnit. Plná moc by neměla být směrována k osobě předsedy, ale
členům by měla být ponechána možnost volby na koho plnou moc vyplnit.

Ing. Petr Kulhánek v. r.
předseda SLM ČR
Zapsali dne 27.03.2015: Marcel Hule, Lucie Říhová

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Terezie Jenisová v. r.

Ing. Marie Semelová v. r.
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