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ZZÁÁPPIISS  
 

z jednání rady Sdružení láze ňských míst ČR 
konaného dne 3. – 4. 5. 2011 

v Lázních Aurora T řeboň 
 
Přítomni: Ing. Jiří Houdek – předseda, Ing. Lukáš Raszyk, PhDr. Ladislav Langr, Ing. Petr 
Kulhánek, Ing. Pavel Šubr, Bc. Jiří Chval, Mgr. Jiří Mráka, Ing. Květoslava Jeníčková 
Host: Mgr. Terezie Jenisová, PhDr. Jaromír Kainc, JUDr. Jaromír Hájek 
Za sekretariát SLM: Lucie Říhová DiS. Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka, Bc. Marcel Hule  
Omluveni: Ing. Jan Pospíšil 
 
 
 
Program:  
 
1. Memorandum rady SLM ČR – situace v láze ňství, financování láze ňské péče a její 

omezení. 
2. Dotace 
3. Jednodenní seminá ř  - město Lázn ě Bohdane č, přesný termín, který byl 

navrhovaný je bu ď  14.6. nebo 16.6. 
4. Odborná exkurze – Švýcarsko – po čet přihlášených 
5. Lázeňská konference 2011 v Luha čovicích – up řesnit termín konání, název 

konference, témata, podtémata a p řednášející 
6. Představa láze ňské konference na rok 2011 - 2012 – spolupráce s J.  Dolinou  - 

místop ředseda správní rady ČESKÝCH LÁZNÍ V EVROPĚ , o.p.s - Loket 
7. Členství –  Vráž 
8. Statut láze ňského místa – informace od Ing. Petra Kulhánka ze s chůzky v KV 

(25.2.2011) se zástupci z Ministerstva zdravotnictv í a vnitra 
9. Projednat nabídku z časopisu TIM – pí. Jitka Rolínková 
10. Různé  
11. Závěr 
 
 
Přivítání členů rady p ředsedou sdružení. P ředstavení jednotlivých členů rady. 
 
Ad 1) Memorandum rady SLM ČR – situace v láze ňství, financování láze ňské péče a 
její omezení. 
Návrh na zaslání a připravení memoranda na příslušné instituce, média a elektronická média 
(Poslanecká sněmovna, Senát, ČTK, ČT, Český Rozhlas., HN, MFDnes,  atd.)  
Důležité je poslat osobní dopis všem poslancům a senátorům, skrze podatelny instituce 
parlamentu a senátu, poslat na OSZSP. Dále SLL, členům SLM.  
Okomentování situace, rizik spojených se změnou úhradových vyhlášek. 
Info o schůzce s min. Hegerem přednesl předseda sdružení. 
Aktuální informace k situaci, viz. zpravodajství. Zdá se, že jednou z priorit ministra 
zdravotnictví je, ušetřit na lázeňské péči. 
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Významný sinergický efekt ve vztahu k infrastruktuře obcí a regionů. 
Info P. Kulhánka o jednání s min. financí p. Kalouskem a nám. Min. zdravotnictví. 
Návrh memoranda zákl. memorandum autor L. Langr spo lečně s radou SLM 
Rada souhlasí s formulací memoranda v krátké, výsti žné a stru čné form ě a ukládá 
sekretariátu jeho rozeslání, tak jak je uvedeno v z ápisu. 
Současně členové rady osloví legislativce na základ ě osobní známosti , poslanci:  Huml, 
Tichý, Jirsa, Bartoš, Štětina, Besser, atd. 
 
 
Ad 2) Dotace – financování (vyjád ření členů SLM) 
Diskuse na téma předfinancování dotace, dodavatelský úvěr.  Cca.: částka 7,8 mil. Kč. 

1. Návrh L. Raszyka vložit podmínku předfinancování dodavatelským úv ěrem  jako 
podmínku ve vztahu k účastníkům výběrového řízení. Tuto podmínku nelze 
zakomponovat do oficiálních podmínek. CRR nesouhlasí s dodavatelským úvěrem. 
 

      2.   Nebo využít možnosti p ůjčky  většího lázeňského místa. (reálné - Karviná, 
Mariánské Lázně, další projednají). Nutno vypracovat smlouvu pro tento případ (JUDr. J. 
Hájek – Třeboň). 
Z důvodů transparentnosti se rada kloní k druhé variantě, tedy k půjčce. 
 
       3. Možnost úv ěru  u KB. Podmínkou poskytnutí úvěru je ručení 3 mi ručiteli, členy 
sdružení.  
     
       4. Možnost zastavení, zrušení dotace 
 
Diskuse:  Rada není nakloněna variantě 1. Diskutována  možnost úvěru. U úvěru je možno 
ručit i zástavou v určité podílové hodnotě celkové částky potřebných prostředků. 
Možnost půjčky: Mariánské Lázně (1mil. Kč), Karviná, Karlovy Vary (1-2 mil.). Možná: L. 
Bohdaneč, Poděbrady, Hodonín, Lázně Bělohrad. Ve vyjmenovaných místech zástupci rady 
projednají ve svých obecních radách. 
 
Zaslat výzvu členům sdružení apel, výzva rady na p ůjčku jako nejsch ůdnější řešení. 
Počítáno i s úrokovou sazbou.Termín pot řeby půjčky, kdy se p řevede na ú čet sdružení 
a kdy sdružení finance vrátí. Sou částí výzvy bude návrh smlouvy. Termín vyjád ření 
členů do 13. 5. 2011. Výše p ůjčky minimáln ě od 200 tis. K č. Do 28. 6. 2011 potvrdit 
usnesením zastupitelstva. Pokud do 28. 6. nebude do statečné krytí bude dotace 
zastavena var. číslo 4. Výzva bude zaslána jménem p ředsedy SLM. 
Uloženo radou sekretariátu SLM. 
 
Ad 3) Jednodenní seminá ř -  Lázně Bohdane č  
Dopolední část:  Konkrétní témata z oblasti 
            Efekty lázeňství a dopady 
            Rozvoj lázeňského CR 
            Ekonomické přínosy lázeňského CR 
Vytypovaní přednášející: VŠE- Ing. Lena Mlejnková, OSZSP – p. Zavadil, SLL – p.Bláha, 
CzT – Jitka Fatková  
Odpolední část:   
Panelová diskuse: moderuje Václav Žmolík ČT, Český Rozhlas  
Témata: 

Podpora rozvoje cestovního ruchu; 
Jak funguje kultura, sport aj. v rámci Vašeho lázeňského místa; 
Zahájení lázeňských sezon; 
Péče o parky, příměstské lesy..aj; 
Doprava, parkování v lázeňských zónách; 
Jak funguje podpora podnikatelských aktivit – služby místního ruchu; 
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Zapojení lázeňského subjektu v podpoře života města; 
Nové formy pro rozvoj cestovního ruchu města, obce, městyse..; 
Destinační management. 

 
Termín: 14. 6. 2011  
Časový plán: 10 – 16h, coffee break a oběd 
Členové sdružení budou vyzvání k přípravě témat do diskuse. 
Rada ukládá sekretariátu pozvánky rozeslat do 20. K větna! 
 
Ad 4) Exkurze Švýcarsko – seznámení členů rady s počtem přihlášených a aktuálním 
programem cesty. Možnost dohlášení dalších účastníků. Přihlášeno 33 ú častník ů. 
 
Ad 5) Lázeňská konference 2011 Luha čovice – příspěvek CzT 400 tis. Kč jako dodatek 
k původní smlouvě podporující pořádaní konference sdružením v Karlových Varech. 
Členové rady souhlasí s konáním v Luha čovicích a dodatkem ke smlouv ě. Termín 
akce 10. – 11. 11. 2011. 
Téma: České lázeňství jako evropský fenomén 
Členové budou vyzváni k poslání námětů na přednášející. 
 
Ad 6) Představa láze ňské konference na rok 2011 - 2012 – spolupráce s J.  Dolinou  - 
místop ředseda správní rady ČESKÝCH LÁZNÍ V EVROPĚ , o.p.s – Loket. 
Usnesení rady o prozatímním nevyužití nabídky p. Do liny.  Sdružení bude pořádat 
konference i v jiných místech, než v KV. 
Výběr dalších míst pro konání konference formou tendru pro další ročníky od 2012. Připraví 
sekretariát formu a obsah tendru. 
 
Ad 7) Členství Vráže 
V jednání s Vráží předseda sdružení Ing. J. Houdek 
 
Ad 8) Statut láze ňského místa – informace od Ing. Petra Kulhánka ze s chůzky v KV 
(25.2.2011) se zástupci z Ministerstva zdravotnictv í a vnitra 
Setkání s příslušnými zástupci ministerstev a předložení aktualizovaného návrhu statutu KV. 
Po konzultaci s ministerstvy a příslušnými organizacemi, připomínkováno a odesláno na 
ministerstva. Po vyjádření st. orgánů tj. ve lhůtě do konce roku bude statut KV k dispozici a 
bude poskytnut jako pilotní (vzorový) statut i pro ostatní lázeňská místa. Ze strany 
ministerstev je dobrá vůle k vyřešení této dlouholeté záležitosti 
 
Ad 9) Projednat nabídku z časopisu TIM – pí. Jitka Rolínkové 
Seznámení členů s nabídkou na inzerci a tisk info kartiček. Doporučení rady jako dobrá 
příležitost propagace. Každý člen sdružení si však hradí sám vzniklé náklady (6000,-- Kč bez 
DPH = 6 tis. Ks kartiček) 
 
Ad 10) Různé 
Návrh zm ěny zákona o místních poplatcích 
Stručná zpráva P. Kulhánka z jednání s ministrem financí. Ministerstvo je nakloněno 
stanovení rozmezí poplatku 0 –  více než 15 Kč. Současná výše poplatků je absolutně 
neodpovídající potřebám obcí. 
 
 
Příští řádná rada bude stanovena termínov ě v Lázních Bohdane č během seminá ře. 
Místo: Lázn ě Libverda. 
 
Zapsal 3. – 4. 5. 2011:  Bc. Marcel Hule 
 
 


