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ZZPPRRÁÁVVAA  OO  ČČIINNNNOOSSTTII    
zzaa  rrookk  22000099    
 
Zasedání orgán ů SLM 
 

� Sněm  
13.2.2009 v Poděbradech 

- Zpráva o činnosti SLM ČR za rok 2008   
- Vyúčtování rozpočtu za rok 2008 
- Zpráva o výsledcích hospodaření SLM ČR za rok 2008 
- Plán činnosti SLM ČR na období  2009 
- Rozpočet SLM ČR na rok 2009 
- Informace o studijní cestě 
- Informace o přípravě konference 
- Stanovy – diskuse o způsobu volby rady SLM 
 

              Předseda:  Ing. Pavel Malík – starosta města Klimkovice 
              Rada:    

1. jižní Čechy:   Třeboň  - starosta PaedDr. Jan Váňa  
2. střední Čechy:  Poděbrady - místarostka Ing. Jiřina Soukupová   
3. severní Čechy:  Lázně Libverda - starosta Ing. Jan Pospíšil   
4. východní Čechy:  Lázně Bělohrad - starosta Ing. Pavel Šubr   
5. severní Morava:  Klimkovice - starosta Ing. Pavel Malík   
6. jižní Morava:  Luhačovice - místostarosta Mgr. Roman Lebloch   
7. západní Čechy:  Karlovy Vary – náměstkyně primátora Dagmar Laubová 
8. západní Čechy:   Mariánské Lázně - 1.místostarosta Jiří Chval    

             Kontrolní komise:  
1. Janské Lázně  - starosta Ing. Václav Němec (předseda)  
2. Osečná  - místostarostka Jarmila Bláhová (člen)   
3. Lipová-lázně - starosta Ing. Lubomír Žmolík (člen)  

 
 

1. Rada  12.2.2009 v Pod ěbradech 
       Program jednání  
1. Příprava sněmu 13. 2. 09 Poděbrady 

(zpráva o činnosti za rok 2008, plán činnosti na r.2009, zpráva o místních 
poplatcích, zprá o vyúčtování za r. 2008 aj. 

2. Informace o přípravě konference, říjen 2009 Karlovy Vary 
3. Statuty lázeňských míst (informace ke stavu rozpracování vzorového statutu 

lázeňského místa – statut KV) 
4. Stanovy sdružení 
5. Různé – daně a místní poplatky, návrh na zrušení účastnického poplatku, dotace 

z programu MMR – IOP, představení japonské hry Skycross 
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     2. Rada 11.6.2009 v Praze 
     Program jednání  

1. Konference KV 2009 (8 – 9.října v hotelu Thermal – téma „ Lázeňství 
v makroekonomických souvislostech – stávající téma) 

2. Konferenční poplatek (netýká se členů SLM ČR, pro ostatní byl schválen 
poplatek ve výši 2900 Kč) 

      3.  Záměr dotačního projektu v rámci IOP  
 
3. Rada  10.9.2009 v Lázních B ělohrad 

      Program jednání: 
1. Příprava a zajištění konference KV 2009 (se členy byla projednávána stávající 

verze programu 12. konference, určeno, kdo v jakém bloku bude 
moderovat…atd) 

2. Informace o žádosti o dotaci z programu IOP (všem byla rozeslána žádost o 
dotaci z programu IOP) 

3. Statut lázeňských míst (návrh Statutu lázeňského místa Karlovy Vary byl 
zaslán ke schválení na MZ ČR – Český inspektorát lázní a zřídel 

4. Novelizace stanov  
5. Nabídka firmy Fred Nurks promotion (radě byla předložena informace ohledně 

návrhu reklamní agentury – možnost účasti na reklamní kampani oplatek 
Kolonáda. 

6. Příprava studijní cesty na r. 2010 (Odborná exkurze v lázních ve Slovinsku a 
Maďarsku – termín 20 – 23.5.2010 – na žádost všech byl vybrán tento kratší 
termín) 

 
 

 
 
4. Rada  8.12.2009 v Praze    

       Program jednání: 
1. Informace o dotaci z programu IOP – aktuální informace o stavu žádosti    
      sdružení o dotaci z IOP – „ jedeme do lázní“ 

            Nutno připravit vnitřní mechanismus pro kontrolu celé akce a monitoring       
            udržitelnosti projektu. 
       2. Informace ohledn ě plátcovství DPH  - možnosti: 

� Zůstat neplátci DPH a veškeré ceny v dotaci uvádět včetně DPH, nevýhodou 
je krácené plnění o DPH. 

� Stát se plátci DPH a získat tak odpočet DPH a tím i více prostředků na tuto 
dotaci. 

           Pokud se budeme chtít stát plátci DPH je nutno fakturovat marketingové  
           aktivity, abychom mohli dosáhnout odpočtu DPH např.: 

3.Statuty láze ňských míst - připomínky ze strany MZ – naznačeno, aby se  
   SLM nepouštělo do tvorby vzorového statutu po vzoru Karlových Varů a    
   využila vlastní cesty -  možnosti: 

� Vydat se vlastní cestou a vytvořit vlastní vzorový statut 
� Vydat se cestu vzorového st. Karlových Varů 
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       4. Novelizace stanov - Návrhy na složení rady 5 + 3 + 1. 
                                           Návrh na hlasování per rollam. 
                                Návrh na volbu funkce místopředsedy. 

           Návrh na minimální 2/5 účast  pro usnášení schopnost. 
Rozhodují 2/3 přítomných účastníků. Tzn. min. 15 osob (současně 19 osob). 

 
       5. Zájezd 2010 – Slovinso – Ma ďarsko  - kv ěten 2010 
       6. Různé 

 
 
 
    
 

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 

� REGIONTOUR Brno – leden 2010  

� HOLIDAY WORLD Praha – únor 2010 

� WELLNESS BALNEA PRAHA – září 2010 

 
 

Konferen ční  činnost SLM  
 

� Realizace 11. konference SLM ČR na téma: 
     „Láze ňství v makroekonomických souvislostech“  

Termín: 8. - 9. 10. 2009 
Místo konání: Hotel Thermal  - Karlovy Vary 
Spolupořadatel: Agentura Czech Tourism, Odborový svaz zdravotnictví a sociální 
péče ČR a Svazem léčebných lázní ČR 
 
Odborný program byl koncipován do 4 bloků. Jako nadstavba nad konferenci byl 
v rámci spolupráce s Czechtourism uspořádán 9.10.2010 workshop pro 
zahraniční lékaře v hotelu Thermal.  
 
Společenský večer byl uspořádán v hotelu Grandhotel PUPP.  
Konference se zúčastnilo cca 100 hostů. Pro novináře byla uspořádána tisková 
konference v úvodu akce a v závěru press briefing.  
Sborník přednášek konference byl vydán na CD a distribuován všem účastníkům 
a partnerům. 
Na základě projektu podaného na CzechTourism se podařilo získat dotaci ve výši 
400 tis. Kč na uspořádání  této akce.  
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Další činnost SLM 
 

� Realizace studijní cesty – N ěmecké lázn ě 18. – 22. 5. 2009 
- návštěva míst a wellnesscenter: Bad Wörishofen, Bad Rappenau, Bad 

Schwalbach u Wiesbadenu, Bad Kissingen  Bad Füssing 
- pořádáno ve spolupráci s CK Quicktour České Budějovice 
- účast 40 osob 
� Příprava realizace studijní cesty – Slovinsko – Maďarsko 20 – 23.5.2010 
 
� Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých 

lázeňských míst  
 
Spolupráce SLM s partnery  
 
� s Ministerstvem pro místní rozvoj   
� s Ministerstvem zdravotnictví    
� Ministerstvem práce a sociálních v ěcí  
� s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální pé če  ČR 
� se Svazem lé čebných lázní ČR 
� s agenturou CzechTourism   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:   
Lucie Říhová 
05/2010 


