ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Zasedání orgánů SLM

Sněm - 28. března 2014 - 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

RADY
1.
Rada - 09.01 – 10.01.2014, Janské Lázně
Body jednání:
1) Zahájení – přivítání
2) Zhodnocení roku 2013 (2012, 2011)
3) Zhodnocení konference 2013
4) Harmonogram roku 2014 – co vše je naplánováno
5) Rozpočet na rok 2014
6) Veletrhy GO, HW, Polsko
7) Informace k pracovní skupině indikačního seznamu – změny
8) Navržení témat pro semináře
9) Studijní cesta 2013 – Německo, Polsko - tendr
10) Konference 2014 - tendr
11) Festival ochotnických souborů – Luhačovice
12) Různé:
 Otevírání lázeňské sezóny – Litomyšl – propagace LM
 Webové stránky – jak více propagovat LM – soutěže
 Dotazníky LM
 TV seriál

2.
Rada – 28.03.2014, Poděbrady
Body jednání: dle programu sněmu, příprava dodatečných bodů na sněm..aj
3.
Rada – 12.06. – 13.06.2014, Luhačovice
Body jednání:
1) Zahájení – přivítání
2) Informace k pracovní skupině indikačního seznamu – změny – více v příloze
3) Seminář Klimkovice – 5. září 2014 – více v příloze
4) Konference Mariánské Lázně – 27. – 28.11.2014 – více v příloze
5) Různé, info:













Newsletter (duben, květen 2014)
Facebook – průběžné informace
Webové stránky – průběžné informace
Stanovy SLM
Kampaň v rádiu
Kolegium cestovního ruchu – 22.05.2014
Rok lázeňské architektury – průběžně
Workshop CluStrat Karlovy Vary – info předseda
Lázeňský fotbalový pohár
Statuty lázeňských míst – info Marcel
Studijní cesta (rozpočet pana Krause ???)
Otevírání lázeňské sezóny - Litomyšl

4)
Rada - 04.09.2014, Klimkovice
Body jednání:
1) Zahájení – přivítání
2) Seminář Klimkovice – 5. září 2014
3) Konference Lázně Bělohrad 27. – 28. listopadu 2014 (nominace na sošku a ostatní)
4) Harmonogram sdružení pro rok 2014 (rada, sněm, seminář, odborná exkurze,
konference, veletrhy, marketingové kampaně aj.)
5) Rozpočet na rok 2014 (fotbal. pohár, FB, NWL)
6) Odborná exkurze Polsko
7) Veletrhy tuzemské, zahraniční
8) Různé, info:
 žádost CzT o finanční podporu pro rok 2015
 Newsletter a Facebook (zda pokračovat i v příštím roce 2015)
 Kampaň v rádiu i pro rok 2015
 Kolegium cestovního ruchu – konference srpen 2014 (účast Kulhánek, Langr)
 Žádost CzT o finanční podporu pro rok 2015
 Indikační seznam

Veletrhy - propagace sdružení


GO Regiontour Brno – 16. 01. – 19. 1. 2014



Holiday World Praha – 20.02. – 23.02.2014

Konferenční činnost, semináře


Realizace 17. konference SLM ČR na téma: „PŘIDANÁ HODNOTA
LÁZEŇSTVÍ"
Čtvrtek 27. listopadu 2014
14.00 – 17.00 1. blok přednášek na téma:
PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ
(moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně)
PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ VZHLEDEM KE KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
– VÝVOJ SÍTĚ ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ CZECHTOURISM A JEJÍ ÚLOHA V RÁMCI
EKONOMICKÉ DIPLOMACIE ČESKA
Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel Agentruy CzechTourism
– PŘIDANÁ HODNOTA LÁZNÍ PRO MĚSTO ( STOJÍ O NĚ MĚSTA, PODPORUJÍ JE A
PROPAGUJÍ?)
MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, Léčebné lázně Jáchymov,
a.s., Lázně Luhačovice, a.s.
Pozvaní hosté:

Ing. Miloš Zeman – prezident České Republiky
Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ministr zdravotnictví ČR
Ing. Karla Šlechtová – ministryně pro místní rozvoj ČR
Mgr. Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
doc. MUDr. Milada Emmerová – Senát PČR
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví,
Poslanecká sněmovna PČR
Ing. Rostislav Vondruška – ředitel Agentury CzechTourism
Ing. Iveta Jakoubková – produktový specialista lázeňství Agentury CzechTourism
Mgr. Lenka Bohuslavová – ředitelka odboru zdravotního dohledu MZ ČR
MUDr. Lenka Hřebíková – odbor zdravotního dohledu MZ ČR
Ing. Pavel Šubr – starosta města Lázně Bělohrad
Ing. Jaromír Ferbr - předseda představenstva společnosti Lázně Bělohrad, a. s.
Ing. Martin Plachý - prezident Evropského svazu lázní, viceprezident Svazu léčebných
lázní ČR, Royal Spa, lázeňské hotely
MUDr. Eduard Bláha - prezident Svazu léčebných lázní; ředitel Léčebných lázní
Jáchymov a Lázní Luhačovice, a. s.
Bc. Dagmar Žitníková, Ing. Ivana Břeňková – Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče
Bc. Lubomír Franc - hejtman Královéhradeckého kraje;
zástupci pojišťoven
PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSKÉHO POBYTU PRO KLIENTA
Ing. Lena Mlejnková, Katedra cestovního ruchu VŠE Praha
KDE HLEDAT PŘIDANOU HODNOTU LÁZNÍ A ČÍM JI ZVYŠOVAT
Ing. Martin Vacek, řídící sekce lázní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
„CHTĚLI JSME TO VLASTNĚ TAKHLE? ANEB 22 LET SPOLU“
Ing. Milan Sýkora, ředitel Lázní Hodonín, Ing. Milana Grauová, starostka města
Hodonín
VÝZNAM LÁZNÍ PRO MALÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA JAKO JE BĚLOHRAD Z HISTORICKÉHO
POHLEDU
Ing. Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad
MÍSTNÍ POPLATKY A JEJICH VÝZNAM PRO VYBRANÁ LÁZEŇSKÁ MÍSTA
Ing. Pavel A l, PhD., vedoucí katedry cestovního ruchu VŠH Praha
MARKETINGOVÉ VÝZVY V LÁZEŇSTVÍ
doc. Ing.Věra Seifertová, CSc, vedoucí katedry Průvodcovské činnosti
a cestovní ruchu VŠO Praha
diskuse
17.00 – 18.00 2. blok přednášek na téma:
UNESCO – NOMINACE 16 EVROPSKÝCH LÁZEŇSKÝCH MĚST NA SEZNAM
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ
(moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně)
– UNESCO – NOMINACE 16 EVROPSKÝCH LÁZEŇSKÝCH MĚST NA SEZNAM
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ

Ing. Petr Kulhánek, předseda Sdružení lázeňských míst ČR, primátor Statutárního
města Karlovy Vary
V rámci čtvrtečního programu bude probíhat od 15:00 hod. workshop společnosti
MAKRO CASH&CARRY ČR, s. r. o. pro pozvané F&B managery lázeňských společností.
Společenský program
Konferenční sál – Spa Resort Tree of Life
Během večera byla udělena cena za Osobnost českého lázeňství
Pátek 28. listopadu 2014
Spa Resort Tree of Life
10.00 – 11.15 3. blok přednášek na téma:
RENESANCE BALNEOLOGICKÉHO VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ
(moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně)
KDO JSME, ČÍM SE ZABÝVÁME A KAM SMĚŘUJEME
Renata Bezdíčková, ředitelka Balneologického institutu v Karlových Varech
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BALNEOLOGICKÝ A JEHO ČINNOST
Ing. Václav Dvořák, MBA, Ing. František Och, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i,
Mšené Lázně
TRENDY A NOVINKY VE VÝŽIVĚ - VRACÍME SE NA ZAČÁTEK?
RNDr. Pavel Suchánek, Institut klinické a experimentální medicíny Praha IKEM
TERPENY V LESNÍM VZDUCHU – JEJICH ZDRAVOTNÍ VÝZNAM A LÉČEBNÝ POTENCIÁL
doc. MUDr. Petr Petr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
11.15 – 12.00 4. blok přednášek na téma:
NOVELA ZÁKONA č. 48/1997 Sb., VYHLÁŠKA INDIKAČNÍHO SEZNAMU
(moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně)
LÁZEŇSTVÍ V ČR A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Odbor zdravotního dohledu, Ministerstvo zdravotnictví ČR
NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM
MUDr. Světlana Bajerová, specialista úhrad zdravotní péče Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR
INDIKAČNÍ SEZNAM ČR
MUDr. Petr Šmach, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Svaz zdravotních pojišťoven
Diskuse
Seminář pro zahraniční lékaře z Ruska a pozvané české lázeňské lékaře
9.00 – 12.00 uzavřený seminář pro hosty Agentury CzechTourism
www.jedemedolazni

Seminář

6. seminář – 05.09. 2014 – Klimkovice
Program semináře
Pozvaní hosté:
Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel ČCCR CzechTourism
Ing. Iveta Jakoubková – produktový specialista lázeňství ČCCR CzechTourism
Program jednodenního semináře se uskutečnil v Klimkovicích dne 5. září 2014
od 10 do 13hodin v Kinosále Sanatoria Klimkovice (http://www.sanatoria-klimkovice.cz/)
Během semináře je zajištěno občerstvení

Seminář proběhl formou panelové diskuse, moderovanou Jitkou Bednářovou ( tisková
mluvčí města Třeboně)
Hlavní téma:
Výměna zkušeností – pozitivní inspirace z lázeňských míst v období 2010 - 2014
Přednášející:
 AGENTURA CZECHTOURISM
přednášející: Ing. Iveta Jakoubková, produktový specialista lázeňství ČCCR
CzechTourism
 MĚSTO KLIMKOVICE
přednášející: Ing. Zdeněk Husťák, starosta
 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
přednášející: Ing. Jitka Štěpánková, ředitelka Infocentra města Karlovy Vary,
o. p. s.
 MĚSTO TŘEBOŇ, MĚSTSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ
přednášející: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
Ing. Sabina Kodlová, obchodní ředitelka lázní
 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
přednášející: Ing. Lukáš Raszyk – náměstek primátora
 MĚSTO PODĚBRADY
přednášející: PhDr. Ladislav Langr, starosta
 LÁZNĚ HODONÍN
přednášející: Ing. Milan Sýkora, ředitel
 MĚSTO LUHAČOVICE
přednášející: Ing. Bc. Marie Semelová – místostarostka

Další činnost SLM
SOUHRN OSTATNÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2014
LEDEN 2014
 3. PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS za účasti všech pojišťoven,
(15.1.) – dle zápisu z třetí schůzky nastanou změny v IS, účinnost jaro 2014
 4. PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS za účasti všech pojišťoven dohotovit návrh změny znění indikační skupiny VI a VII v IS, účasti Ing. Jiří Houdek,
MUDr. Brádlerová (Lázně Aurora Třeboň)
Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych se s Vámi, vzhledem ke svému odchodu z funkce ministra,
rozloučil a popřál Vám vše nejlepší jak v práci, tak v osobním životě. Vážím si, že
jsem mohl jako člen Rusnokovy vlády alespoň trochu přispět svým dílem a něco
pozitivního pro zdravotnictví vykonat. Hájit zájmy lékařského stavu i pacientů v
českém zdravotnictví není jednoduchá role, avšak díky vám – kolegům a Vaší práci
se nám společně podařilo vykonat kus dobré práce, a za to bych Vám rád
poděkoval.
Z veřejného prostoru neodcházím a problematice zdravotnictví se budu věnovat i
nadále. Proto věřím, že se budeme mít možnost setkávat, ať už na odborných
fórech či jiných setkáních věnujících se problematice zdravotnictví.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Martin Holcát
 Zdravotní výbor – účast Ing. J. Houdka
 Workshop – Balneologie a lázeňství – zjištění potenciálu pro spolupráci – Karlovy
Vary
ÚNOR 2014
 Pracovní jednání – Ministerstvo zdravotnictví – indikační skupiny II/6 a II/7
 Slavnostní zahájení Roku lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde
partnerem je i SLM ČR

BŘEZEN 2014
 jednání - sekce lázní OSZSP za účasti SLL, pojišťoven, MZ – MUDr. Hřebíková
Zápis z rozšířeného jednání sekce lázní dne 18.3.2014
Přítomni: Bc. M. Vacek, V. Horna, J. Horáková
Hosté OSZSP ČR: Bc. D. Žitníková, A. Langfelnerová
Hosté: Ing. J. Houdek, náměstek MMR ČR, Ing. L. Říhová, tajemník SLM ČR, Bc. M.
Hule, PR SLM ČR, Dr. E. Bláha, SLL ČR, MUDr. L. Hřebíková, ředitelka ČIL MZ ČR,
MUDr. Gajdáček, zaměstnanecké ZP.
Program : 1. Situace v Janských Lázních s.p.
2. Aktuální situace z pohledu OSZSP ČR
3. Pohled na situaci v lázních z pohledů pozvaných hostů
Ad. 1 Předsedkyně ZO Janské Lázně informovala o ukončení kolektivního vyjednávání,
nyní se čeká na vyjádření odborové organizace OSPEA. Ve společnosti dochází opět
k organizačním změnám, které vedou k propouštění provozního personálu a
navyšování managementu. Situace v obsazenosti se zlepšuje.
Ad. 2 Podle šetření OS klesala reálná mzda 3x rychleji než průměrná mzda v ČR. Za
rok 2013 dosáhla výše 18 600,- Kč. V roce 2013 došlo ke 49 % poklesu počtu klientů
ZP. Změny IS pro rok 2014 přinesou 500 mil. Kč, což je cca 12 tis. klientů. Odhad
v počtech klientů v roce 2014 je 71 tis. Vývoj zaměstnanosti je velmi individuální a
závisí na schopnostech managementu lázní. Mezi rekordmany mezi lázněmi patří
společnost Lázně Teplice v Č. a.s., která měla nejvyšší pokles v obsazenosti ( 55%) a
také nejvyšší pokles průměrné mzdy (11,9%). Průměrný pokles pak činil mezi roky
2011 až 2013 49 %. Pokles mezd pak byl v průměru 0,2%. Poslední dobou je pak
zvýšený tlak na zaměstnance a rostou případy násilí na pracovišti např. Teplice v Č.

a.s. a LL Jáchymov a.s.
Sekce lázní stanovila priority v dalším směřování českého lázeňství.
1. Zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a odhalování násilí na pracovišti a
také přetěžování.
2. Zachování odbornosti a prosazování vzdělávání v sektoru lázní napříč všemi
profesemi.
3. Prosazování účinnějšího dohledu nad poskytováním LP a jasné vymezení LP
4. Podporovat propagaci a osvětu v lázeňství
Zástupkyně OO Janské Lázně byla kooptována do sekce lázní z účinností od
18.3.2014.
Ad. 3 SLL ČR – změny IS vidí jako světlo na konci tunelu odhad výdajů na LP 2013 1,6
– 1,7 mld. V roce 2014 2,2 – 2,4 mld. Kč. Zhoršování podmínek zaměstnanců není
v zájmu zaměstnavatelů. SLL ČR bude usilovat o naplnění slibů ZP o de-limitaci
ambulantní péče, preventivní programy do lázní. Za 2 roky vidí jako další příležitost ke
korekci IS.
MZ ČR – termíny vydání novely IS v prvním týdnu měsíce duben 2014. Budou
zapracovány připomínky v IS VI., které navrhuje Mgr. Krása. MZ ČR pracuje na
vzdělávacích programech, ale jsou stále odmítány MŠMT ČR.
SLM ČR – považuje za velký úspěch změny politického rozhodnutí a nadále bude trvat
na prosazování léčebného lázeňství, kde vidí i budoucnost.
ZP – Potvrdil zahrnutí navýšení plateb za LP o 100,- Kč u dospělých a o 200,- Kč u dětí
a dorostu. V současné době jsou rozesílána cenová ujednání jednotlivým lázním.
Navýšení plateb jde do úhrady za léčení. Budoucnost lázní vidí ve včasné rehabilitaci a
zaměření se na rychlé překlady z akutních lůžek na lůžka následné péče.
Všechny zúčastněné strany se dohodli na další spolupráci a zlepšování podmínek
lázeňského sektoru.
Zapsal: Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázní
 Roku lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Architektonické bohatství Léčebných lázní Bohdaneč

DUBEN 2014
 schůzka s náměstkyní ministra zdravotnictví – JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D.
a náměstkem ministra zdravotnictví Vymazalem na MZČR dne 15.4.2014 ve 14:30
hodin na téma: projednání přípravy nové zákonné úpravy a jejího harmonogramu ve
vztahu k současnému indikačnímu seznamu. Za SLM přítomni: Ing. P. Kulhánek, pí
Říhová
Zápis z jednání Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.04.2014
Přítomni za MZ:
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně pro legislativu a právo
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. – náměstek pro zdravotní péči
Přítomni za SLM:
Ing. Petr Kulhánek – předseda SLM ČR
Lucie Říhová – tajemnice SLM ČR
Téma:
Projednávání přípravy nové zákonné úpravy a jejího harmonogramu ve vztahu k současnému
indikačnímu seznamu (dále jen IS)
Připomínky ze strany SLM:
Začlenění SLM do pracovní skupiny IS (příprava nového IS – zákonné normy), dodržení
rozsahu IS dle plánované novelizace a jejího rozšíření obsahu o další připomínky ze strany
odborníků z lázeňské péče, znát přípravu harmonogramu lázeňské péče, zachovat objem
plánovaných finančních prostředků v rámci novelizace pro LP
 k této připomínce se MZ vyjádřilo, že nebude zasedat další pracovní skupina složená
z odborné veřejnosti k zákonné normě IS,
 příslib ze strany MZ, že IS bude ve stejné podobě, která byla zaslána po posledním
jednání pracovní skupiny ze dne 15.01.2014, tj. ten, který měl nyní 15.04.2014 přijít
v platnost (zásadní změna - u některých skupin prodloužení délky pobytu zpět na 28
dní, PLP zpět na 21 dní s možností zkrácení, opakování pobytů, prodloužení








základního léčebného pobytu u dětí – tato změna by měla přinést nárůst finančních
prostředků na 2,4 mld. a více…),
dále MZ přislíbilo, že bude se SLM komunikovat, a to jakmile bude znát
harmonogram zákonné normy IS (nyní má na starosti vše gestor odboru veřejného
zdravotního pojištění - p. Filip, k návrhu zákonné normy bude materiál předložen do
vnitřního připomínkového řízení nejdříve 06/2014 – SLM bude celý materiál zaslán
MZ chce uzákonit pouze určitou část vyhlášky – tzn. tzv. obecná ustanovení nynější
vyhlášky – délka základního pobytu, délka opakovaného léčebného pobytu,
kontraindikace aj., to vše by mělo být pod zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištění a přílohou tohoto zákona čili vyhláškou (tzn. jaké zdroje, jaká
lázeňská místa atd.)
MZ nyní nemůže k tomu více říci, zatím nemají oficiální verzi návrh legislativy
Po jednání MZ se SLM zúčastnilo schůzky s MUDr. Hřebíkovou (ředitelka odboru
dozoru zdravotní péče – dříve ČIL), sdělila téměř stejné informace jako náměstci MZ –
nicméně nám k tomu 16.04.2014 podá více info

S jednáním MZ jsme byli dá se říci spokojeni. Je důležité, a na to nás upozornila MUDr.
Hřebíková, abychom si pohlídali kompletní návrh zákona, o kterém poslanci budou
hlasovat. Je účelné zjistit, kdo bude prezentovat zákon ve sněmovně a kdo bude jejím
zpravodajem, abychom s nimi důležité pasáže mohli probrat.
Poslední připomínkou bylo, zda MZ se bude snažit najít nyní nové možnosti řešení
financování lázeňské péče v tomto přechodném období (duben – prosinec 2014)
 Paní náměstkyně nám sdělila, že 28.04.2014 zasedá správní rada VZP, kde se bude
projednávat bod o stavu lázní, dále MZ přislíbilo, že prověří u všech pojišťoven
činnost revizních lékařů, aby respektovali to, co bylo na tento rok domluveno ve
zdravotních pojistných plánech – bude vytvořena určitá míra benevolence pro revizní
lékaře – navýšení finančních prostředků oproti roku 2013 zhruba o 500 mil. Kč.
 Otevírání lázeňské sezóny - Litomyšl (účast sekretariátu – propagace brožur
z dotačního projektu + ostatní materiály, které si LM zaslala)
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 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Karlovy Vary, účast předseda SLM – Ing. P. Kulhánek

 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Poděbrady
Účast starosta Poděbrad – PhDr. L. Langr

 Kolegium cestovního ruchu (22.05.2014) – účast Marcel Hule
Kolegium cestovního ruchu je poradní orgán ministerstva a také diskuzní platforma a
proto se také na Vás obracíme s žádostí o zaslání materiálů za Vaši organizaci a za

oblast, kterou zastupujete v následující struktuře:
-Silné a slabé stránky cestovního ruchu v ČR
- Stávající legislativa - klady, zápory, konkrétní problémy
- Co očekáváte od zákona o cestovním ruchu
- Váš pohled na koncepci a potřeby rozvoje cestovního ruchu v ČR
 10 denní rádiová kampaň
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 37. Ročník lázeňského poháru v kopané – účast Pavel Šubr – příspěvek slm 10.000,00
Kč
 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Hodonín
Účast starostka Hodonína – Ing. Milana Grauová, starosta Klimkovic – Ing. Zdeněk
Husťák
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SRPEN 2014
 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Skalka, Slatinice
 Česko-Čínská konference – účast předseda Ing. P. Kulhánke, člen rady PhDr. L. Langr
1/ 28/8 - 13.15 - 15.30
RUDOLFOVA GALERIE
Cestovní ruch a letecké spojení
Moderuje Jiří Pos, vládní zmocněnec pro přímé letecké spojení, předseda
představenstva Letiště Praha, a.s., ČR.
Vystupující: V ěra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, Č R, Lukáš Kaucký, náměstek
ministra zahraničních věcí ČR a předseda Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva
hlavního
města Prahy, ČR, Dalipi Alfred, náměstek ministra pro rozvoj a cestovní ruch, Albánie,
Hao Chunrong, generální ředitel úřadu cestovního ruchu prov incie Liaoning, ČLR,
Zhao Jinyong, generální ředitel úřadu cestovního ruchu prov incie Zhejiang, ČLR,Ji
Ruoli, předseda představenstva a generální ředitel CITIC Tourism Group, ČLR, Ren
Jun, viceprezident CAISSA Travel Management, ČLR
2/ 29/8 - 9.30-11.45
Španělský sál (v případě mokré varianty v salonku některého z hotelů)
Zdravotnictví
M oderuje Jan Růžička, zmocněnec ministra zdravotnictví pro spolupráci s Č LR , ČR.

V ystupující: Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví ČR, R ostislav Vyzula,
předseda zdravotního výboru PSP PČR, Zdeněk Blahuta, generální ředitel, Státní úřad
pro kontrolu léčiv ČR, Jean-Pascal DUVIERSART , člen vedení Sotio a spolumajitel PP
F, ČR, MAXiaowei, první náměstek ministryně, Komise pro zdravotnictví a rodinné
plánov ání (NH FPC ), ČLR, LI Zhenfu, předseda představenstva, GL Capital Group, ČLR,
Wang Hesheng, generální ředitel, Komise pro zdravotnictví a rodinné plánování
provincie Tianjin, ČLR, Ma Yuenan, generální ředitel, SFDA Shandong, ČLR, Xu Huabin,
viceprezident, Renfu Pharmaceuticals, ČLR
 Prezentace města Bled – Slovinsko – zastupovala L. Říhová
Na pozvání českého velvyslance ve Slovinsku generálmajora doc. Ing. Petra Voznici se
zástupci města Třeboň, Městských slatinných lázní Třeboň a Sdružení lázeňských míst
ČR vydali na konci srpna na dvoudenní cestu do slovinského Bledu. Město Bled je
nejvýznamnějším turistickým centrem Slovinska, leží zhruba 80 km od Lublaně, na
severozápadě země. Na zdejší hlavní turistické třídě dostala Třeboň prostor v podobě
tříhodinové prezentace. Město, jeho okolí, turistické možnosti a další představila
obyvatelům i návštěvníkům Bledu starostka Třeboně Terezie Jenisová. S historií i
současnou nabídkou lázeňských pobytů seznámila přítomné obchodní ředitelka
Městských slatinných lázní Sabina Kodlová. Další lázeňská místa v ČR a možnosti
strávení lázeňské dovolené v České republice prezentovala tajemnice Sdružení
lázeňských míst ČR Lucie Říhová

Schůzka na MZ – nová ředitelka Zdravotního
odboru lázeňské péče – Mgr. Lenka Bohuslavová
Informace k novelizaci IS
dne 7.8.2014 jsem se společně s Petrem zúčastnili schůzky na MZ a to z důvodu, že na
Čil končí dosavadní pí ředitelka Hřebíková (již tedy skončila na této pozici, ale na ČIL
co jsem pochopila zůstává) a nahradila ji zdá se nám mladá, schopná paní Mgr.
Bohuslavová. Schůzka se týkala hlavně Indikačního seznamu, v jaké je nyní fázi.
Indikační seznam je nyní po vnějším připomínkování a zhruba v září by se měl
vyskytnou ve vládě a poté by měl jít ke schválení. Bylo nám přislíbeno, že k 1.1.2015
by měl být novelizován
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 Mezinárodní konference pořádána Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče
– Priessnitzovy léčebné lázně, a. s. - zastupovali L. Říhová, předseda P. Kulhánek
P O Z V Á N K A na mezinárodní konferenci
Strukturální změny v sektoru lázeňství a jejich dopady na zaměstnance a podmínky jejich
práce
kterou pořádají : Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR), Slovenský
odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS), Odborový svaz pracovníků
veřejných služeb v oblasti správy vodních zdrojů v Maďarsku (VKDSZSz)
ve spolupráci: s nadací Friedrich-Ebert-Stiftung – zastoupení v České republice, odborovým
svazem veřejných služeb VIDA v Rakousku, odborovým svazem veřejných služeb ver.di
v Německu

 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Skalka, Slatinice
Vernisáž výstavy Slavné lázně Čech v Poděbradech ve středu 3. září 2014 v 17:00 hodin
v atriu městského úřadu (Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady). Záštitu nad výstavou převzal
starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr
Vernisáž výstavy Slavné lázně Moravy a Slezska v Klimkovicích ve čtvrtek 4. září 2014 v 15:30
hodin na kolonádě Sanatorií Klimkovice Záštitu nad výstavou převzal starosta města
Klimkovic Ing. Zdeněk Husák
 Schůze výboru pro zdravotnictví – zastupoval čestný předseda J. Houdek
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/
Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D.,
MBA, náměstek pro zdravotní pojišťovnu
Zpravodaj: MUDr. Pavel Volčík
2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony /sněmovní tisk 260/
Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D.,
MBA, náměstek pro zdravotní pojišťovnu
Zpravodaj: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
3. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a
se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních
pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/
Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D.,
MBA, náměstek pro zdravotní pojišťovnu
Zpravodaj: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
4. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích – EU /sněmovní tisk 87/
5. Informace náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví
MUDr.
Vladimíra Valenty, Ph.D.
1.
V souladu s usnesením výboru č. 21 ze dne 23. 1. 2014 bude předloženo
a) vyhodnocení útlumu hygienické služby v letech 2006 – 2012
b) zhodnocení dopadu změn organizace očkování od r. 2009
2.
Informace o průběhu realizace Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí Zdraví 2020
6. Stav ÚZIS a jeho agend, perspektivy
Odůvodní: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D.
7. Sdělení předsedy
 pražské zdravotnictví
 výsledky výběrových řízení vyhlášených MZd
 výjezdní zasedání do Jihomoravského kraje – informace, usnesení
 zahraniční cesty VZ – usnesení

8. Různé
přehled čerpání evropských fondů (posl. MUDr. Igor Nykl, posl. MUDr. Vít Kaňkovský)
problematika elektronických cigaret – prezentace (posl. MUDr. Igor Nykl)

1. jednání pracovní skupiny pro přípravu
novely lázeňského zákona – účast L. Říhová (zatím se nezveřejňuje – pouze mezi
přísedícími
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 Kampaň na FB,
Kampaň Facebook stránky Jedemedolazni
https://www.facebook.com/jedemedolazni
Facebook kampaně jsme spustili od 17.9. s počátečním stavem 54 fanoušků. Nárůst počtu
fanoušků v průběhu kampaně vidíte v grafu 1. Graf 2 znázorňuje, jak se počty označení
stránky "To se mi líbí" průběžně vyvíjely - přibývaly /případně ubývaly.
V některých případech se stává, že když se při reklamních kampaních zvýší dosah příspěvků a
FB stránky, tak lidé se také odhlašují (dislike). Je to způsobeno tím,že si uvědomí, že mají
danou stránku v oblíbených, ale příspěvky je vlastně nezajímají. K tomu ale v našem případě
nedošlo.
Graf 1 - nárůst počtu to se mi líbí (v absolutním vyjádření)

K dnešnímu dni (3.10.2014) je tak na Facebookové stránce 323 fanoušků. Fanouškovská
základna během 15 dnů narostla o 269 Fanoušků.
Graf 2 Denní příbytek "To se mi líbí"

V kampani jsme využili také propagace příspěvků stránky, abychom zvýšili dosah příspěvků
(Graf 3) a zájem o ně.
Graf 3 Celkový dosah stránky včetně dosahu příspěvků

Graf 4 Nárůst počtu komentářů, To se mi líbí a sdílení

Následující obrázek zobrazuje jednotlivé příspěvky podle dosahu (tmavě oranžová
znázroňuje placený dosah). Zde je patrný nárůst posledního období i přirozeného
(neplaceného) dosahu příspěvků. Ten se v období duben - srpen velmi často pohyboval v
rozmezí 10-25, nyní tu máme dosahy 23 až 210 (tzn. 23 - 210 lidí vidělo jednotlivé příspěvky).

Rozpočet
V tuto chvíli je vyčerpáno 1856 Kč z rozpočtu 3500 Kč. V kampani tak budeme pokračovat
ještě v průběhu října s rozpočtem 1643.95 Kč.
Říjen
 Kampaň na FB

2. jednání pracovní skupiny pro přípravu
novely lázeňského zákona – účast předseda P. Kulhánek, L. Říhová (zatím se
nezveřejňuje – pouze mezi přísedícími)
 Kampaň na FB, Newsletter
 Spolupráce na brožuře – Top Lázeňské rezorty – CzechTourism
 Webové stránky – aktualizace
 Definování aktuálních překážek v cestovním ruchu za slm – zasláno MMR ČR
 Věc: Žádost o spolupráci při definování aktuálních překážek rozvoje cestovního
ruchu a nápravných opatření
Vážená paní ředitelko,

v příloze tohoto dopisu Vám zasílám aktuální překážky rozvoje cestovního ruchu,
jejich dopady a nápravná opatření.
Děkuji.
S pozdravem
Ing. Petr Kulhánek
předseda Sdružení lázeňských míst ČR
Přílohy: Přehled překážek rozvoje cestovního ruchu a návrhů nápravných opatření

Název instituce:
Překážky rozvoje cestovního ruchu
(název)
Špatná dopravní dostupnost

Nedostatečně rozvinutá infrastruktura
cestovního ruchu
Chybějící základní nastavení systému
řízení cestovního ruchu, včetně jeho
způsobu financování, vzájemné
koordinace a propagace
Různorodost hodnocení kvality
poskytovaných služeb v cestovním
ruchu
Podpora lázeňství

Popis problému a dopadu.
(Co překážka způsobuje? Jak je závažná? Jaké jsou
důsledky neřešení situace?)
Zatím není dořešeno rychlé propojení Prahy s Českými
Budějovicemi, přesun turistů z hlavního města na jih Čech
komplikuje nedostavěná dálnice a žel. koridor
Málo kvalitních cyklostezek; u stávajících často špatný
povrch; nedostatek zařízení pro sportovní, kulturní a
zážitkové aktivity
Neexistence koncepcí rozvoje na všech úrovních
(mikroregiony, města, kraje…), nelze plánovat v delších
časových horizontech !
Lze považovat za nejpalčivější problém
Chybí srovnání a relevantní data

Omezená nabídka produktů mimo
sezonu
Nedostatečná propojení aktivit TIC v
regionu
Téměř žádná spolupráce se
soukromým sektorem

Podnikatelé ve službách cest. ruchu nekomunikují, žádají
propagaci, ale nikterak na ni neparticipují

Návrh nápravného opatření
(Co je třeba udělat, abychom překážku odstranili?)
Dokončit propojení mezi Prahou a Jihočeským
krajem (dálnice, železniční koridor); zajistit
financování oprav komunikací na méně turisticky
atraktivnějších místech
Rozvoj spolupráce obcí, krajů a MMR; Podpora
doplňkových služeb pro cyklisty a turisty
Zavedení jednotné struktury řízení a způsobu
provozu destinačních managementů v jednotlivých
krajích či městech; nastavení přesných pravidel
partnerství veřejného a soukromého sektoru;
Vytvoření jednotného standartu hodnocení
ubytovacích, stravovacích služeb atd.
Léčebné lázeňství by se v rámci celostátní
propagace mělo profilovat jako příležitost pro
domácí i zahraniční turisty (spolupráce
s Czechtourism funguje )
Tvorba produktů pro cílové skupiny, cílem aktivit by
mělo být udržet turistu v regionu déle
Spolupráce může přinést vzájemnou propagaci a
„udržení“ turisty v regionu, propojení na základě
destinačního managmentu
Nabídka zapojení do produktů cestovního ruchu,
participace na vzájemné propagaci, záštita

hospodářské komory, možnosti destinačních
managmentů
Méně veletrhů, více soc. sítě a jiné formy
komunikace
vydávání multivstupních víz pro bezproblémové
žadatele na 5 let, zjednodušení, zrychlení, zlevnění
vízové procedury

Nastavení propagace turisticky
zajímavých lokalit
vízová politika ČR - složitější vízová
procedura než u ostatních zemí
Schengenu, absence širšího vydávání
multivstupních víz, jako je to obvyklé u
dalších zemí Schengenu

Tradiční veletrhy nepřinášejí kýžený efekt, turisté častěji
využívají internet a další média k získávání informací
bariéra pro zájemce o návštěvu/lázeňský pobyt, tedy
nevyužitý potenciál poptávky po destinaci/lázeňských
pobytech

absence "karty regionu" - obvyklé
například v Rakousku, Švýcarsku, Itálii,
kde tvoří nabídku návštěvy regionu v
podobě ucelených balíčků - ubytování,
vstup na atrakce, doprava

nevyužitý potenciál řady atraktivních míst, kam se při
ucelené nabídce dostalo a služby využilo daleko více
klientů

podpora z národní úrovně na vytváření těchto
programů směrem ke krajům

nedostatečná koordinace rozvoje CR
mezi všemi stakeholdery na národní
úrovni - neexistuje koordinační a
komunikační platforma mezi
insitucemi, které v CR a lázeňství
působí - MMR (potažmo Czech
Tourism), MZV, MZČR, MPO, MD

nejednotná strategie postupu v markeingu CR v rámci ČR
u jednotlivých oblastí CR

vytvoření uvedené platformy

nedostatečně rozvinutá dopravní
nevyužitý potenciál poptávky po návštěvě regionu
infrastruktura a infrastruktura CR
- doprava: nedostatečná dostupnost
regionu - absence rychlostní silnice R6,
špatná dostupnost po železnici,
neexistence leteckých linek do KV

dokončení R6, zlepšení dopravní dostupnosti po
železnici (zde jen zavedení přímých spojů do KV,
vybudování přímé trati směr Praha je nereálný),
zaopojení všech stakeholderů do sdružení na
podporu zavádění leteckých linek (insituce - město,
kraj, poskytovatelé služeb - lázeňské a hotelové

jinam než z/do Ruska

nedostatečná diversifikace sklady
turistické klientely - v KV převaha z
rusky mluvících zemí, stagnace ze
západoevropského prostoru, dosud
nedostatečně využitý potenciál z Asie

společnosti, podpora ze státní úrovně - MD)
- infrastruktura CR - informační a navigační
systémy, nepovinná certifikace úrovně služeb
(ubytování, stravování), nemožnost oficiální
certifikace průvodců
dopady: nedostatečný uživatelský komfort při
pobytu/návštěvě
řešení: možnost oficiálního dopravního značení k
cílům (dnes neexistuje a PČR nepovoluje), zavedení
povinné jednotné certifikace úrovně služeb,
legislativní úprava možnosti certifikace průvodců
negativní dopady spojené s převahou jedné jazykové
skupiny vnímáno z pohledu obyvatel a z pohledu dalších
zahraničních "minoritních" návštěvníků

zjednodušení vízových bariér, národní
marketingová podpora na vybraných trzích, přímé
letecké spojení do oblastí s potenciálem poptávky
po návštěvě ČR (Asie)

 Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –

LISTOPAD 2014
 Jednání zástupců slm (Hule, Říhová) ohledně Marketingového plánu CzT na rok
2015 – zapsány následující připomínky:
Připomínky k MP CzT 2015 od SLM ČR
Strana 10 – produkty 2015 – České lázně – kam bych napsala poznámku společně se
zajímavostmi, které jsou v daném lázeňském místě – můžeme nabídnout – máme
zpracované za lázeňská místa, hodně je podporován medical turismus – který ale
s lázeňstvím mám opravdu málo společného, byli bych pro podporu toho, co je tady
tradice – léčebné lázeňství – zaměřit se na tu exkluzivitu, na které lázeňství stojí –
Strana 11 – produkty komunikované na trzích – seznam států, dala bych tam
lázeňství, lázeňská místa a určitě Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie,
Benelux, UK, Španělsko, Rusko, Čína
Strana 12 – komunikační podpora produktů – léčebné lázeňství – veletrhy,
prezentace v OC, partnerské tiskoviny – určitě bych dodala partnerské FB, FB CzT,
Newslettery a vše, kde budou média, určitě se zaměřit na DCR – co se týče léčebného
lázeňství i wellness – wellness v lázních, kde je využit přírodní zdroj, rozlišit hotely
wellness a léčebné hotely, k ostatnímu připomínky nemáme na této straně
Strana 13 – cesty za poznáním – Otevírání lázeňských sezon – propagace na veletrzích
a v daných destinacích
Strana 16 – cesty pro zdraví – Top lázeňské resorty – lázeňská místa – propojit,
medical tourism, wellness, OLS – ve více státech propagace, lázně obecně + lázeňská
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místa na všech veletrzích, Eventy – zrovna OLS Litomyšl ??? – Propagace
nelázeňského místa, naše konference
Strana 17 – celá k lázeňství – propagace českého léčebného lázeňství vč.
balneologických zpráv, výzkumů – společně opět s lázeňským místem, proč nespojit
lázně + nabídku láz. místa – Lázně Aurora + cyklotrasy atd.
Strana 20 – pohlídat si zimní i letní cesty našich lázeňských míst – to určitě mají obce
sami zpracované
Strana 28 – cesty pro zdraví – určitě zahrnout lázeňská místa, která jsou součástí či
v blízkosti pohoří
Strana 40 – dále – vizuály – dostat tam i lázeňská místa
Strana 60 – marketingové plány zahraničních zastoupení – různé státy, určitě
zahrnout eventy – Otevírání lázeňských sezón, nejlepší produkt obce i lázních
zahrnutou do balíčků, příběh
 Kolegium cestovního ruchu – jednání – zastupoval L. Langr – starosta Poděbrad
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 Nákup 40 publikací, které vznikly z Roku lázeňské architektury – Slavné lázně Čech,
Moravy a Slezska – knihy pro starosty ve volebním období 2010 – 2014
 Publikace TIM
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