
 
 

 

 
ZÁPIS ZE SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 

28. března 2014 od 10:30 hodin v Konferenčním sále na kolonádě v Poděbradech 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

3. Volba nového člena sdružení 

4. Volba nového předsedy 

5. Propůjčení titulu čestného předsedy 

6. Přivítání hosta – Dr. Janota 

7. Zpráva o činnosti za rok 2013  

8. Souhrn dosavadní práce SLM za roky 2011, 2012, 2013 i část 2014 

9. Plnění rozpočtu 2013 

10. Plán činnosti na rok 2014 

11. Rozpočet na rok 2014 

12. Aktuální informace o změně indikačního seznamu 

13. Odborná exkurze – Německo - Polsko 18. – 24.05.2014 

14. Konference (návrhy podtémat na konferenci + přednášející) 

15. Informace o konání seminářů, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli, Festivalu ochotnických 

souborů v Luhačovicích 

16. 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 

 



 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 

Přivítání starostou Ladislavem Langrem a slavnostní zahájení Jiřím z Poděbrad. Přivítání 
zastupujícím předsedou, členem rady sdružení, Ing. Petrem Kulhánkem – primátorem 
Karlových Varů.  
Přivítání hostů: Ing. Jiří Houdek – náměstek MMR ČR 

Dr. Oldřich Janota – autor projektu „Rok lázeňské architektury“. 
Přítomno:  
21 + starosta obce Lednice (budoucí člen sdružení po schválení VH) 
Plné moci: 13 
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel se 

2. Volba mandátní komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Mandátová komise – Ing. Jan Pospíšil, Ing. Marie Semelová 

Ověřovatelé zápisu – Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Květoslava Jeníčková 

Návrhová komise – Ing. Jiří Chval, Ing. Zdeněk Husťák, p. Jiří Hauzer 

Volební komise (volba předsedy) – PhDr. Ladislav Langr, Ing. Lukáš Raszyk,                     

Ing. Olga Tkáčová 

Hlasování: 34/0/0 (nehlasovala obec Lednice) 

Mandátní komise potvrdila usnášeníschopnost sněmu, 34 členů + 1 (obec Lednice) 

včetně plných mocí. 

3. Přijetí nového člena sdružení 

Volba přijetí nového člena:  Přijetí do sdružení nového člena – obec Lednice, zastoupená 

starostou RNDr. Liborem Kabátem (přítomen na sněmu). Obec splnila podmínky dle 

Stanov SLM, Čl. IV – Členství, číslo 2, žádost o přijetí do sdružení. 

Hlasování: 34/0/0 (nehlasovala obec Lednice) 

4. Volba nového předsedy: 

Předseda volební komise navrhl na funkci předsedy Ing. Petra Kulhánka – primátora 

Karlových Varů 

Ze strany členů sdružení nebyl podán žádný jiný návrh. 

Hlasování: 34/0/1  
zvolen nový předseda, Ing. Petr Kulhánek 
Nový předseda poděkoval za udělení důvěry. Rovněž připomněl základní vizi, vrátit české 
lázeňství do mantinelů léčebného lázeňství.  
 

5. Propůjčení titulu čestného předsedy:  

Poděkování J. Houdkovi jako bývalému předsedovi za činnost ve sdružení. Návrh 
současného předsedy a rady sdružení na udělení čestného předsednictví J. Houdkovi na 
dobu neurčitou. 

Hlasování: 33/0/2  



 

Ing. Jiří Houdek poděkoval za důvěru funkce čestného předsedy. Stručně zhodnotil svůj 

vztah ke sdružení a seznámil přítomné s důvody své abdikace na post starosty města 

Třeboně. Zhodnotil i důležitost činností ve sdružení ve vztahu k tvorbě novely IS (indikačního 

seznamu). 

6. Přivítání hosta Dr. O. Janoty:  

Autor projektu „Roku lázeňské architektury“ Dr. Janota seznámil členy sdružení s projektem, 

který sdružení podporuje. Vyzval členy sdružení k podpoře jak finanční, tak i fyzické. K výzvě 

se připojil předseda sdružení. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

7. Zpráva o činnosti za rok 2013  

Zhodnocení činnosti prezentovala stručně tajemnice sdružení L. Říhová. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

8. Souhrn dosavadní práce SLM za roky 2011, 2012, 2013 i část 2014 

Souhrn prezentovala stručně tajemnice sdružení. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

9. Plnění rozpočtu 2013 

Rozpočet okomentoval Z. Chaloupka (externí účetní SLM). Zastavil se u bodu spotřeby 

materiálu, je pouze účetní operací, která nemá vliv na účetní toky, nebo vznik záporného HV. 

A též okomentoval další položky.  

Zpráva kontrolní komise: K. Jeníčková (předsedkyně kontrolní komise), S. Tureček, L. 

Žmolík. Předsedkyně komise pí Jeníčková seznámila sněm se šetřením komise. Kontrolní 

komise jednomyslně konstatovala, že činnost sdružení za uplynulé období je plně v souladu 

s cíli sdružení a hospodaření bylo shledáno bez závad. 

Hlasování o přijetí Zprávy o Plnění rozpočtu za rok 2013: 35/0/0 (Zpráva kontrolní 
komise je součástí tohoto zápisu). 
 

10. Plán činnosti na rok 2014: 

Plán činnosti okomentovala tajemnice. Seznámila členy sdružení s již probíhající činností 

roku 2014.  

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

 



 

11.  Rozpočet na rok 2014 

Rozpočet okomentoval Z. Chaloupka. Zdůraznil některé položky rozpočtu. Rozpočet byl 

zaslán členům sdružení. Bez dotazů z pléna. 

Hlasování: 35/0/0 
 

12.  Aktuální informace o změně indikačního seznamu 

S vývojem situace kolem novelizace IS seznámil členy sdružení Ing. Jiří Houdek, který též 

shrnul aktivní činnost sdružení v této otázce od roku 2011. Sekretariát vypracoval stručnou 

zprávu o konkrétní činnosti sdružení v této záležitosti, která je vyvěšena na webových 

stránkách jedemedolazni.cz/aktuality 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

13.  Odborná exkurze – Německo – Polsko 18. – 24.05.2014 

Nízký stav přihlášených, zatím celkem 7 osob. Nutno zvážit definitivní rozhodnutí, zda 

vůbec letos studijní cestu zorganizovat. Dle stavu přihlášených do 15. dubna rozhodnout, zda 

se bude cesta v letošním roce organizovat. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

14. ,15. Konference listopad, semináře 2014 

Téma konference: PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ (pohledy municipality, ekonomika, 

sociální sféra, zaměstnanost) 

Podtémata:  Renesance balneologického výzkumu a vzdělávání 

Revitalizace balneoprovozů 

Místo konání:  Mariánské Lázně (27. – 28.11.2014) 

Dále po dohodě se členy rady se mění termín konference, a to na 27. – 28.11.2014.  
Navíc součástí konference bude seminář k transnacionálnímu zápisu do UNESCO. 
 

Seminář Klimkovice:     5. září 2014 

Téma: Výměna zkušeností – pozitivní inspirace z lázeňských míst v období 2010 – 2014.  

 

Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli:  24. – 27.04.2014 – přijetí účasti na této 

společenské akci, včetně prezentace sdružení. 

Luhačovice – Festival ochotnických souborů:  12. – 14. 6. 2014 – podpora této akce. 

Hlasování: 35/0/0 
 

 



 

16.Různé: 

Příspěvek, prezentace J. Houdka (náměstek MMR, čestný předseda sdružení) 

prezentace shrnula současnou situaci v grantové politice vlády. J. Houdek odpovídal na 

dotazy členů zaměřené na dotační tituly, metodiku strategií čerpání evropských peněz.  

Proběhla diskuse na téma projektů. MMR a J. Houdek, jsou členům sdružení k dispozici 

v těchto záležitostech. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí 

Zadání aktualizace stanov, právní forma sdružení: důvodem je Nový občanský zákoník. 

Zadáno sekretariátu sdružení připravit aktualizaci. 

Hlasování: 35/0/0 
 

Správa Webu – marketingové aktivity (jarní kampaň) 

 Marketingové aktivity – nabídka pí Vlčkové  
 

 210 spotů – 20 sec odvysílaných/ měsíc á 7 rádií   
Cena za 210 spotů/měsíc á 7 rádií   ……………………….    304.416,--Kč 
Sleva pro partnera  …………………………………………..  - 203.650,--Kč 
Cena celkem pro partnera SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR 
100.766,--Kč (bez DPH) 
KAMPAŇ PROBĚHNE V MĚSÍCI KVĚTNU 2014 

 
 Nabídka firmy Inizio – investice do webu a facebooku 

Vstupní hloubková analýza 
Zahrnuje analýzu klíčových slov, odkazového profilu, hloubkový audit Google Analytics a Webmaster 
Tools a hloubkový audit SEOMoz. 
................................................................................................................................................ 
Webová analýza a monitoring Analytics 
Pravidelně vyhodnocujeme provedené změny, monitorujeme veškeré důležité metriky webové 
analýzy a následně předkládáme doporučení na změny. 
................................................................................................................................................ 
Práce na odkazovém profilu webu 
Nejedná se jen o tvorbu zpětných odkazů. Je potřeba odkazovat z dobrých stránek, kvalitních obsahů 
a hodnotných částí webu. Ty někdy nacházíme, někdy zakoupíme, někdy vyměníme, někdy 
doporučíme zakoupit, ale často je musíme sami vytvářet. 
................................................................................................................................................ 
Správa sociálních sítí 
Zahrnuje především správu Google+, Twitteru a Facebooku. Práce se sociálními sítěmi ovšem 
vyžaduje velmi dobrou a flexibilní spolupráci mezi oběma stranami. 
................................................................................................................................................ 
Newslettery 
Zahrnuje grafické zpracování newsletteru v plánovaném rozsahu 1 newsletter měsíčně včetně 
rozeslání kontaktům z dodané databáze. 
Měsíční paušál bez DPH 3.990,00 CZK, s DPH 4.828,00 CZK (z toho DPH 838,00 CZK) 

Smlouva s firmou bude podepsána od dubna 2014. 



Hlasování: 35/0/0 
Workshop CluStrat Karlovy Vary: Účast za SLM – Petr Kulhánek, workshop se koná 
dne 29. dubna 2014. Předseda podá info o průběhu akce na dalším jednání rady sdružení. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

Statuty lázeňských míst : Dotaz na členy sdružení, zda pokročili a provedli přípravu 

nebo pracují na novelizaci statutu. Sekretariát sdružení obešle všechny členy s dotazem na 

stav prací na statutech. Všem členům budou poté prostřednictvím sekretariátu podány 

informace od jednotlivých lázeňských míst. 

Na statutu aktivně pracují tato lázeňská místa:  Hodonín, Luhačovice, Ostrožská Nová 

Ves, Karviná, Poděbrady, Klimkovice, Mariánské Lázně, Třeboň. 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

Lázeňský fotbalový pohár: Schválen příspěvek za partnerství ve výši 10 tis. Kč 
a vzájemná podpora s organizátory v PR aktivitách. Letošní pohár se koná v obci Velichovky. 
Sdružení vnímá tuto akci jako další aktivitu, která spojuje lázeňská místa.  
Odkaz: http://www.lazenskypohar.cz 

Sněm SLM tuto informaci bere na vědomí. 

Klub českých turistů (dále jen KČT): K dispozici 500 ks letošního Atlasu KČT (Téma: 
Lázeňství a církevní památky), na infocentru KČT v Praze. Kdokoliv z členů si zde může 
vyzvednout přiměřenou část z 500 ks, našich autorských výtisků. 
V Případě zájmu volat pana Ing. Krejzlíka (marketing KČT), telefon sdělí M. Hule. 
Současně KČT nabízí členům sdružení slevu 20 % pro rok 2015, kdy se Atlas KČT bude 
věnovat cyklistickým stezkám a trasám ČR. 
 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

předseda SLM ČR 

Zapsali dne 28.3.2014: Marcel Hule, Lucie Říhová 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Terezie Jenisová v. r.     Ing. Květoslava Jeníčková v. r. 

 

 


