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ZZÁÁPPIISS  
 

z jednání rady Sdružení láze ňských míst ČR 
konaného dne 17.2.2011 

Poděbrady  
 
Přítomni: Ing. Ji ří Houdek – p ředseda sdružení, 

    Ing. Petr Kulhánek, PhDr. Ladislav Langr, Ing. Bc. Marie Semelová, 
    Ing. Lukáš Raszyk, Ing. Kv ětoslava Jení čková 
    Mgr. Terezie Jenisová (místostarostka m ěsta Třeboň), Mgr. Jan Smutný  
    (poslanec - člen podvýboru pro cestovní ruch ), Stanislav Fo řt (asistent  
    pana poslance),Dr. Miloš Mikolanda (místostaros ta města Pod ěbrady) 

  
Nepřítomni: Ing. Jan Pospíšil, Ing. Pavel Šubr, Ji ří Chval, zástupce m ěsta Hodonín (Ing.  

       Tapti č, který byl zvolen na Sn ěmu, byl odvolán) 
 
Za sekretariát SLM: Lucie Říhová, DiS  
 
Program:  
 
1. Zahájení panem p ředsedou  a následné seznámení všech zúčastněných navzájem – 

krátký životopis o své osobě po stránce rodinné i pracovní 
 

2. Zadávací dokumentace k nadlimitní zakázce na služby  – seznámení zúčastněných o 
veškerém průběhu dotace do současné doby. K zadávací dokumentaci byly upřesněny 
požadavky, které byly následně zapracovány a zaslány dne 17.2.2011 členům rady ke 
zhodnocení a schválení. Zapracované požadavky: 

• U baedekru odhadovaný počet stran 90 a celkem 360 včetně jazykových 
mutacích (ČJ, NJ, AJ,RJ) 

•  Inzeráty v tisku, PR články, inzerce v rádiu a na internetu – zapracováno časové 
období, po které poběží kampaň – během 2 let 

• Změna názvu propagačního videa na vytvoření reklamního videostreamu pro 
webovou prezentace 

• Posunutí termínu realizace dílčích zakázek na červen 2011, popřípadě posunutí 
termínu celé realizace dotace 

• Místo plnění – v sídle zadavatele a organizace pracovních schůzek před každou 
dílčí zakázkou a to nejméně 2x měsíčně v sídle zadavatele 

• Základní kvalifikační předpoklady shrnout do příslušných paragrafů 
• Profesní kvalifikační předpoklady – bod b) bližší specifikace živnostenského 

oprávnění NACE kódem 
• Obsah zpracování nabídky – bod 7) Návrh smlouvy musí být součástí zadávací 

dokumentace 
• Hodnotící komise bude sedmi členná 
• Lhůta pro podání nabídek by byla určena dnem vyvěsení zakázky 



Zápis z Rady SLM 17.2.2011 v Poděbradech   2 

• Zadavatel si vyhrazuje právo – bod g) na smluvní pokutu v případě prodlení 
dodavatele při plnění dle smlouvy, příp. při porušení podstatné povinnosti 
plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení smlouvy. 
NEJASNÉ Při porušení podstatné povinnosti plynoucí ze smlouvy dodavatelem má 
zadavatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Též v případě prodlení 
dodavatele. Není zde ale stanoveno, zda pokuta ve výši 5.000 Kč platí pro případ 
prodlení trvajícího jeden den stejně jako pro případ prodlení trvajícího jeden rok. 
Pokuta  
pro případ prodlení by měla být stanovena vždy částkou za jeden (každý) den 
prodlení, též je možno ji stanovit procentuelně 

Po zapracování a schválení těchto požadavků členy rady bude výzva zaslána asistenční firmě 
řízení projektu a dále na CRR. 
Jednání se zúčastnil i zpracovatel grafického manuálu Ing. Michael Ehrlich, který zde 
odprezentoval vypracovaný grafický manuál, který se velice líbil a byl i tudíž posvěcen i členy 
rady. Dále členům rady byl nabídnut redesign stávajícího loga SLM ČR, byl schválen s tím, že 
logo bude obsahovat ČR. Ve všech těchto věcech byl odsouhlasení rámcového schválení. 
 
3. Volba hodnotící komise k nadlimitní zakázce – byla zvolena sedmi členná hodnotící 

komise a to ve složení: 
Ing. Jiří Houdek 
Mgr. Terezie Jenisová 
Ing. Petr Kulhánek 
Ing. Lukáš Raszyk 
PhDr. Ladislav Langr 
Lucie Říhová Dis. 
Michael Ehrlich 
 
Náhradní složení hodnotící komise: 
Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka, Ing. Květoslava Jeníčková, Ing. Bc. Marie Semelová 
 
Dále by zadavatel zakázky měl zvolit projektový tým členů, který se bude scházet 
s uchazečem o zakázku a konzultovat s ním dílčí zakázky. 

 
 
 
Návštěva pana  poslance Mgr.Jana Smutného (člena podvýboru pro cestovní ruch) ohledně 
spolupráce se sdružením lázeňských míst (včetně lobování za statuty) a jeho asistenta pana 
Maritna Fořta. Byla domluvena spolupráce mezi panem poslancem a SLM a to ve smyslu 
zúčastnění se seminářů a  rad SLM v rámci možností, dále by členové rady měli sepsat určité 
argumenty – klady a zápory, které se týkají téma o kterém se nyní hovoří ze strany 
Ministerstva zdravotnictví a to vyškrtnutí některých indikací a zrušení komplexní lázeňské 
léčby – zhodnotit, co lázeňským místům přináší lázeňství jako takové a čím my ho můžeme 
podpořit a koncepčně ho vytvářet, co je pro lázeňská místa stěžejní a nejdůležitější. Sepsat 
prvotní, jednoduchý materiál ohledně dopadů na lázeňství, když by lázeňská péče nebyla 
zachována jako komplexní lázeňská péče – spíše prvotní informace – nejít do hloubky. Tyto 
požadavky zaslat na sekretariát SLM ČR – Lucii Říhové, která se spojí následně s asistentem 
pana poslance a o všech těchto stěžejních pro a proti bude informovat pana poslance. 
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Předsedovi SLM ČR byla nabídnuta schůzka s ministrem zdravotnictví  Leošem Hegrem 
a to prostřednictvím pana poslance Jana Smutného, který zrealizuje termín možné 
schůzky. 

 
 
4.  Možnost přípravy 1denního semináře v některém z lázeňských míst – Ing. Květoslava 

Jeníčková – starostka Bohdanče nabídla své lázeňské místo pro první seminář, který by se 
měl přibližně konat v ½ června 2011. Na tomto semináři by se členové měli zabývat 
bodem 4 – co lázeňským místům přináší lázeňství jako takové a čím my ho můžeme 
podpořit atd…vše popsáno viz bod 4 

 
5. Odborná exkurze – Švýcarsko – počet přihlášených – v současné době je přihlášeno 

celkem 11 osob. Všem členům byla sdělena informace ohledně konání exkurze, která 
není pouze pro municipální sféru, ale též samozřejmě i pro odborníky z lázeňství aj. 
Během února proběhne druhé avízo k přihlášení na exkurzi. 

 
6. Členství – Jeseník a Vráž  - v Jeseníku 24.2.2011 se koná zastupitelstvo, kde se rozhodne 

o dalším členství v SLM ČR, pokud Jeseník zaplatí členský příspěvek za rok 2010 a na rok 
2011, zůstává nadále členy SLM ČR a tudíž pro něj bude zpracovány výstupy z dotace. 
Dále se rada usnesla, že bychom Jeseníku mohli uspořádat podzimní radu, abychom tím 
stvrdili, že opravdu stojí o to, aby Jeseník zůstal nadále členy SLM ČR. Dále zde byla 
navržena možnost, spojit se s panem starostou z obce Lipová Lázně – Ing. Lubomír 
Žmolík, zda by nemohl poskytnout informace ohledně města Jeseník, zda jsou nakloněny 
zůstat jako členové a co je překážkou…atd. 
Vráž – pan starosta zaslal v lednu 2011 dopis ke konání Sněmu, že odstupují jako členové  
ze SLM ČR, panem předsedou Ing. J. Houdkem bylo přislíbeno, že se spojí se starostou 
lázeňského místa ohledně budoucího členství v SLM ČR. 

 
7. Diskuse o konferenci, možné návrhy konference 2011 -  prvotním bodem je nutná 

schůzka s CzechTourismem ohledně konání konference. Na rok 2011 je uzavřena smlouva 
o poskytnutí částky 400tisíc ze strany CzechTourismu, ale s tím, že konference by se měla 
konat s Tourfilmem. 
Budeme se snažit po dohodě s ředitelem CzechTourismu přesunout konferenci do 
některého z lázeňských míst. Pokud CzechTourismu bude nakloněný k tomu, abychom 
uspořádali konferenci v jiném místě než Karlovy Vary, tak od paní Ing. Bc. Marie 
Semelové – místostarostky města Luhačovice členové přijali nabídku ohledně konání 
konference v tomto lázeňském místě. 
 Možná navržená téma konference: 
Historie českého lázeňství 
České lázeňství – tradice a historie 
České lázeňství jako evropský fenomén 
Podtémata: 
Tradice českého lázeňství z pohledu medicínského 
Význam pro cestovní ruch 
Tradiční cestovní ruch v lázeňství 
Zdravotnictví, lázeňství a wellness 
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Při příštím konání rady si členové upřesní název témat a podtémat a popřemýšlet o 
přednášejících. 

 
8. Různé 

Tajemnice SLM ČR  poprosila primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka, zda by 
mohl zastupovat jako člen rady SLM ČR na schůzce, která se bude konat v pátek  
25.2.2011 v Karlových Varech se zástupci z ministerstva zdravotnictví a vnitra, kde obě 
tato ministerstva přislíbila účast právníků a budou se zde probírat i lázeňské státu. O 
výstupu z tohoto jednání bude pan primátor informovat sekretariát, který rozešle zprávu 
všem členům.  

 
9. Termín konání příští rady – termín byl dohodnut zhruba v polovině dubna 2011 a to 

v Třeboni vzhledem zasedání hodnotící komise, která by se i v toto datum zúčastnila při 
výběru uchazeče nadlimitní zakázky, rada by měla být 2denní. 

 
10. Závěr – na závěr sekretariát s panem předsedou poděkovali všem zúčastněným a hlavně 

panu starostovi Poděbrad za velice dobře připravený program doplňkových služeb – 
zajištění zasedací místnosti, cateringu a příjemné obsluhy. 
 

 
 

 
Zapsala 18.2.2011: 
Lucie Říhová 
 
 
 
 
 


