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Zasedání orgánů SLM 

 

Sněm  - 27. března 2015  - Poděbrady 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 
3. Informace o volbě předsedy kontrolní komise  
4. Zpráva o činnosti za rok 2014  
5. Plnění rozpočtu 2014, zpráva kontrolní komise  
6. Plán činnosti na rok 2015  
7. Rozpočet na rok 2015  
8. Změna Stanov SLM ČR  
9. Městys Lázně Toušeň – ukončení členství  
10. Odborná exkurze – Německo - Polsko 24. – 30. 5. 2015  
11. Konference (návrh hlavního tématu (+ podtémata + přednášející))  
12. Informace o konání: semináře, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli, Festivalu 
ochotnických souborů v Luhačovicích  
13. Různé:  

 Marketingové aktivity – Facebook, Newsletter  

 Celostátní rádiová kampaň – květen 2015  

 Informace o možné změně Příspěvkové lázeňské péče – ambulantní  

 Změna lázeňského zákona – účast zástupce SLM Kolegium cestovního ruchu 

 Informace ze schůzky z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně možnosti dotačních projektů   
pro infrastrukturu lázeňských míst  

 Fotbalový lázeňský pohár 2015  

 Zahraniční veletrh  

 Aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, s CzechTourismem 

 Možné aktivity pro menší lázeňská místa  

 Aktivity v lázeňství na rok 2015 
 

RADY 

 

1. Rada -  08.01.2015, Praha  

Program rady: 
1) Zahájení  
2) Volba ověřovatelů zápisu: 2 členové 
3) Volba komisí: 

 Návrhová: 3 členové 
(Návrhová komise - sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání 
shromáždění. Na závěr podá shromáždění zprávu a přednese usnesení) 

 Mandátová: 3 členové 



(Mandátová komise - na počátku jednání volí shromáždění mandátovou 
komisi. Mandátová komise ověří, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu 
stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé 
kontroluje i během shromáždění při každém hlasování) 

4) Volba členů rady a předsedy:  
 Dle stanov čl. X, bod 2 – zemský princip 5 + 3 + 1 (Čechy + Morava a 

Slezsko + předseda) 
 

5) Volba kontrolní komise:  
 Dle stanov čl. XI, bod 2 – kontrolní komise má 3 členy (2010 – 2014 – 

Lázně Bohdaneč, Ostrožská Nová Ves, Lipová Lázně) a ze svého středu si 
volí předsedu) 

6) Zrušení fce Čestného předsedy ze stanov, čl. XIIa 
 
 

2.  Rada – 26.03.2015, Poděbrady 

Body jednání:   
1) Zahájení – přivítání 
2) Body programu sněmu 2015 + možné doplnění  
3) Navržení témat pro seminář 
4) Různé: 

 Propagační materiál SLM – brožury, baedekery – celkový počet k 26.03. 
 Žádost o finanční podporu od CzechTourism – info z návštěvy ze dne 12.03. 
 Aktivita sdružení pro menší lázeňská místa – možnost oslovit všechny formou 

dotazníku  - monitoring zpětné vazby 
 aj… 

 
Body jednání: dle programu sněmu, příprava dodatečných bodů na sněm..aj 

 

3. Rada – 04.06. – 05.06.2015, Karlovy Vary 

Body jednání:   
1) Zahájení – přivítání 
2) Odsouhlasení přednášejících na seminář, průběh semináře konaného 2. října 2015 

v Teplicích – účast člena vedení St. města Teplice – PhDr. Radka Růžičková, Ph.D. 
3) Konference 
4) Lázeňský zákon – 2 skupiny 
5) Statuty lázeňských míst – jak jsou na tom jednotlivá lázeňská místa 
6) Zahraniční studijní cesta pro rok 2016 
7) Různé: 

 
 Finanční prostředky od CzechTourism 
 Zpráva o studijní zahraniční cestě Německo, Polsko 
 aj… 

 
4)  Rada -  01.10.2015, Teplice 

Body jednání:  poslední rada v roce 2015 
1) Zahájení – přivítání 
2) Seminář – pouze informace 
3) Konference – co vše je již přichystané 
4) Statuty lázeňských míst – návštěva ohledně tvorby statutů pro jednotlivá LM ze dne 

27.8.2015 – info podá předseda 
5) Harmonogram sdružení 2016 – 4 x rada, 1 x sněm, ostatní záleží na radě SLM a na 

finančních prostředcích od CzT – opět info ze schůzky s ředitelkou CzT pí Palatkovou 
ze dne 22.09.2015 – info podá sekretariát, týká se to tedy: 

 Rádiové kampaně – 120 tis. 



 Veletrhů – zahraničí – tuzemské jsou pod CzT 
 Semináře 
 Konference 
 Newsletter, Facebook 
 Jiné aktivity – Luhačovická divadelní sešlost, inzerce v odborných časopisech 
6) Rozpočet na rok 2016 - prozatimní 
7) Zahraniční studijní cesta pro rok 2016 – společná schůzka se zástupcem CK 

Quicktour – info podá sekretariát 
8) Různé: 

 
 Kolegium CR – info podá předseda 
 PLP pro rezidenty obcí 
 Zásoba a stav materiálu sdružení 
 Plátcovství DPH 2016: 

(Z. Chaloupka informoval radu o možnostech ve vztahu k plátcovství DPH sdružením. 
Možná změna stanov – Bude nutné rozdělení příjmů sdružení na 2 položky: 

- Členský příspěvek – a definice k čemu slouží 

- Příspěvky na marketing – a definice k čemu slouží 

- Z. Chaloupka připraví úpravu a vysvětlení pro příští radu před řádným sněmem 

2016 – ze zápisu z březnové 2015 rady v Poděbradech) 

 Aktivita sdružení pro menší lázeňská místa – od minulé rady bylo řečeno, 
že si to radní a sekretariát nechá do příští rady projít hlavou a své 
náměty sdělí…cituji: 

Členové rady společně se sekretariátem by do říjnové rady měli navrhnout 

možnost více činností, propagace jak pomoci menším LM 

 

Veletrhy  - propagace sdružení 

GO Regiontour Brno – leden 2015 

Holiday World Praha  – únor 2015 

Hradec Králové, Ostrava – za podpory TIMu 

 

Konferenční  činnost, semináře 

 
18. konference SLM ČR, 3. a 4. prosince 2015, Lednice:  
„DESTINAČNÍ MANAGEMENT JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ ROZVOJE LÁZEŇSTVÍ 
 

PROGRAM 
 
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015 
Zámecká jízdárna, Lednice 
12.00-12.30 tisková konference  
12.30-13.00 registrace účastníků  
13.00-13.30 zahájení konference,  

krátké vystoupení hostů - zdravice 
13.30-15.50 1. blok přednášek na téma: DESTINAČNÍ MANAGEMENT 
 
v průběhu přednášek zajištěn coffeebreak 
 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných 

lázní Třeboň 
13.30-13.45 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
13.45-14.00 Monika Palatková, generální ředitelka CzechTourism 
14.00-14.15 Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR ČR 



14.15-14.30 Ing. Anna Doležálková, Ph.D., odborná asistentka Katedry cestovního ruchu 
VŠH Praha 

14.30-14.45 Alena Koukalová, ředitelka Schweiz Tourismus ČR 
  WELLNESS DESTINACE ŠVÝCARSKA 
14.45-15.00 Karel Zelený, vedoucí marketingu a zastoupení ČR a SR, Německá turistická 

centrála 
15.00-15.15 Ing. Jana Labudová, zahraniční zastoupení ČR, Slovenská agentura pro 

cestovní ruch 
  DESTINAČNÝ MANAŽMENT NA SLOVENSKU – ÚVOD DO TEÓRIE AJ 
PRAXE 
15.15-15.40 Ing. Slávka Medveďová, ekonomicko-obchodná námestníčka Kúpelov Lúčky 

a predsedkyňa dozornej rady OOCR region Liptov 
  DESTINAČNÝ MANAŽMENT REGIÓNU LIPTOV 

Ing. Anastázia Mičková, riaditeľka Kúpelov Lúčky  
  KÚPELE LÚČKY V DESTINAČNOM MANAŽEMENTE LIPTOV 
 
15.40-15.50 DISKUSE  
15.50-16.00 PŘESTÁVKA 
 
 
16.00-18.30 2. blok přednášek na téma: LÁZNĚ PO ZMĚNĚ INDIKAČNÍHO SEZNAMU, 

MEDICÍNSKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO VÝLUČNÉ DĚDICTVÍ 
 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných 

lázní Třeboň 
16.00-16.20 MUDr. Martina Novotná, ředitelka Českého inspektorátu lázní a zřídel  
  LÁZEŇSTVÍ Z POHLEDU ČESKÉHO INSPEKTORÁTU LÁZNÍ A ZŘÍDEL 
16.20-16.40 MUDr. Eduard Bláha, prezident SLL ČR, ředitel Léčebných lázní Jáchymov, 

a.s. a Lázní Luhačovice, a.s. 
  AKTUÁLNÍ SITUACE OBORU, BUDOUCÍ RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI 
16.40-17.00 Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní, viceprezident SLL ČR, 

Royal Spa-lázeňské hotely 
  ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ – VYSTAČÍME SI S TRADICÍ? 
17.00-17.20 Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart 
  NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM – LÁZNĚ A DĚTI 
17.20-17.40 Renata Bezdíčková, ředitelka Balneologického institutu v Karlových Varech 
  BALNEOLOGIE A LÁZEŇSTVÍ JAKO KULTURNÍ A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 
17.40-18.00 MUDr. Vasil Janko, primář Dětské léčebny Vesna, ředitel léčebné péče Státní 

léčebné lázně Janské Lázně 
REHABILITAČNÍ LÉČBA PACIENTA PO ODSTRANĚNÍ ANAPLASTICKÉHO 
EPENDYMOMU MOZKU (KAZUISTIKA) 

18.00-18.10 DISKUSE  
18.10-18.30 Bc. Aleš Hučík / Ing. Karel Urban, tvůrci systému AskNow – 

nejrychlejšího způsobu pro okamžité reakce a názory hostů na lázeňské 
služby 

 PŘEDVEDENÍ VYUŽITÍ Z LÁZNÍ TŘEBOŇ, KŮPELE PIEŠŤANY A V RÁMCI 
WELLNESS A AQUAPARKŮ 

 
20.00  Společenský program s hudbou, rautem a ochutnávkou nápojů spol. 

Rémy Cointreau 
20.30-20.40 Udělení Ceny za osobnost českého lázeňství 2015 
21.30-22.00 Možná přijde i kouzelník… 
22.00-24.00 Pokračování společenského večera při hudbě 
24.00-03.00 Disco 



PÁTEK 4. PROSINCE 2015 
Zámecká jízdárna, Lednice 
10.00-12.00 3. blok přednášek na téma: VYSOKÝ POTENCIÁL ČESKÉ KLIENTELY,  

MARKETING V LÁZEŇSTVÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ FORMY 
PREZENTACE LÁZEŇSTVÍ 

v průběhu přednášek zajištěn coffeebreak 
 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných 

lázní Třeboň 
10.00-10.20 Ing. Lena Mlejnková, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze 
  POTENCIÁL ČESKÉ KLIENTELY V LÁZEŇSTVÍ 
10.20-10.40 Ing. Alena Ďurišová, ředitelka Lázní Lednice, lázeňský dům Perla 
  VÝVOJ ČINNOSTI V LÁZNÍCH LEDNICE 
10.40-11.00 doc. Ing. Věra Seifertová,CSc., vedoucí katedry Průvodcovské činnosti a 

cestovního ruchu VŠO v Praze 
  NOVÝ TREND DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V LÁZEŇSTVÍ 
11.00-11.20 Marta Csontosová 

INDIVIDUALISMUS V LÁZEŇSKÉM A WELLNESS PODNIKÁNÍ 
11.20-11.40 RNDr. Jiří Schlanger, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně 

LÁZEŇSTVÍ V DOBĚ VIZÍ A INOVACÍ 
11.40-12.00 Ing. František Och, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně 

LÉČEBNÝ TURIZMUS VE SVĚTĚ A V ČR - HISTORIE, SOUČASNOST, 
TRENDY 

12.00-12.15 DISKUSE, PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ 
V ZÁVĚRU KONFERENCE BYLI VYLOSOVÁNI TŘI VÝHERCI KRÁSNÝCH DÁRKŮ.  
12.15-13.00 OBĚD 
PÁTEK 4. PROSINCE 2015 
09.30-12.00 Seminář pro zahraniční lékaře z Ruska a pozvané české lázeňské lékaře 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE 

 Kosmetické ošetření Gernetic - wellness procedury s léčivým účinkem 
1. Ošetření nohou – odstranění otoků, úleva od bolesti  

doba ošetření: 30 min. 
2. Regenerační antistresový zábal (celotělový) 

doba ošetření: 45 min. 

 Prohlídka zámku Lednice, procházka zámeckým parkem k přístavu, okružní plavba 
na lodičkách, prohlídka lázeňské kolonády a návštěva lázní, LD Perla 

 
Seminář 

7. seminář – 02.10. 2015 – Teplice 

 

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Statutárním 
městem Teplice pořádali 7. SEMINÁŘ SLM ČR 
Místo konání: Teplice v Čechách, Krušnohorské divadlo Teplice – Malý sál 
2. října 2015, 10:00 – 13:30 hod. 
Program semináře: 
 
Pozvaní hosté: 
Zástupce agentury CzechTourism 
Program jednodenního semináře, který se uskuteční v Teplicích dne 2. října 2015 
od 10 do 13hodin v DK Teplice 
Během semináře je zajištěno občerstvení 
 
Seminář proběhl formou panelové diskuse, moderované Jitkou Bednářovou (tisková mluvčí 
města Třeboně) 



 
Hlavní téma: 
 
Vliv mezinárodní situace na národnostní struktury klientely 
 
Přednášející: 
 

 ARABSKÁ KLIENTELA V TEPLICÍCH (10:00 – 10:15) 
přednášející: PhDr. Radka Růžičková – náměstkyně primátora, Statutární město 
Teplice, Ing. Yveta Slišková – obchodní ředitelka, Lázně Teplice v Čechách 

 
 AGENTURA CZECHTOURISM (10:15 – 10:30) 

   přednášející: Ing. Kateřina Setunská  – produkt manažer - lázeňství a medical 
turismus, Ing. Markéta Vogelová - ředitelka odboru Institut turismu 

 
 ADAPTACE LÁZEŇSKÝCH MÍST NA ZMĚNU SLOŽENÍ SPEKTRA 

MEZINÁRODNÍ KLIENTELY 
(10:30 – 10:45) 
přednášející: Ing. Petr Kulhánek, primátor St. města Karlovy Vary, předseda 
SLM ČR 
 

 MOŽNOSTI ROZVOJE PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ZE ZEMÍ 
BRICS DO ČR  
(10:45 – 11:00) 
přednášející: Ing. Pavel Attl Ph.D., vedoucí katedry CR, Vysoká škola hotelová 
v Praze 

 
LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ A JAK DÁL (11:00 – 11:15) 
přednášející: Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti Lázně 
Františkovy Lázně a. s. 

 
 ZMĚNY SVĚTOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO DOPAD NA 

LÁZEŇSTVÍ (11:15 – 11:30) 
přednášející: Ing. Martin Plachý, president Evropského svazu lázní, Royal Spa 
a. s. 
 
FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZAHRANIČNÍ KLIENTY PŘI VÝBĚRU 
KONKRÉTNÍCH LÁZNÍ 
 (11:30 – 11:45) 

 přednášející: Dr. Theodor Štofira, manažer pro Východní Evropu,  EuropeSpa 
med & wellness GmbH 

 
 přednášející: zástupci a velvyslanci zahraničních ambasád:  

zástupce Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech – atašé 
Nikita Barsukov  
13:00 hod. PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka – ředitel českých center 
Ing. Jana Labudová – Slovenská agentura pro cestovní ruch 
 

Zajištění akce bylo uskutečněno za finanční podpory Statutárního města Teplice. 
 

 

 

 

 

 



Další činnost SLM 

                                 
 
SOUHRN OSTATNÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2015 
 

2015 
LEDEN 2015 

 Rada SLM – příprava volebního sněmu - Praha 

 Sněm SLM – ustanovující sněm - Praha 

 Veletrh GO Regiontour Brno – účast sekretariátu 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

 Novelizace zákona 48/1997 Sb. – zásluhy slm 

Vážení členové sdružení, 
jak jste jistě všichni zaznamenali, tak od 1.1.2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném 
zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, jež 
upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Dnes jsem mluvila 
ještě s MUDr. Bajerovou z VZP (specialista úhrad zdravotní péče), která přislíbila, že do 1 týdne by měl 
na jejich stránkách viset návod pro lékaře skrze vypisování lékařských návrhů. Jakmile bude uveřejněný 
návod, budu vás opět informovat. 

Děkuji, viz níže ke stažení: 
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw 

 

 Spolupráce na brožurách CzechTourism – publikováno ve 4 jazykových 

mutacích – brožury velice dobře zpracované 

http://www.czechtourism.cz/getmedia/1897f24e-5754-446c-b7c3-

29adc61944fb/LAZNE_C_XII_2015_200dpi.pdf.aspx 

 
 

 Schůzka CzechTourism – Marketingový plán 

Připomínky k MP CzT 2015 od SLM ČR 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw


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 

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  

 

 Jednání pracovní skupiny k novele LZ – 3. 

jednání 
Zápis z 3. jednání 

pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru návrhu zákona 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod a lázeňských místech 

(problematiku nyní upravuje stávající lázeňský zákon) 
Termín: 15. ledna 2015, 10:00 – 13:00 
Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
Účast: viz prezenční listina 
Průběh: 
I. Zahájení jednání Mgr. Lenkou Bohuslavovou a diskuze o třetí části pracovního materiálu zamýšlených 

změn zákona 

 Dnešní jednání bylo zahájeno předsedkyní pracovní skupiny Mgr. Lenkou Bohuslavovou. 

 Následovala diskuse o třetí části pracovního materiálu zamýšlených změn zákona v návaznosti na 
oblasti, které ministerstvo považuje za problematické. Jedná se především o instituty přírodní léčebné 
lázně a lázeňské místo, úpravu množství činností, záměrů a staveb, ke kterým se ministerstvo musí 
vyjadřovat jako dotčený orgán v rámci procesu vydávání závazných stanovisek, rozšíření skutkových 
podstat správních deliktů a jednotlivá přechodná ustanovení, která budou muset navazovat na 
rozsáhlé změny nového právního předpisu. 

II. Diskuze o připomínkách členů pracovní skupiny k současnému lázeňskému zákonu 

 Členům pracovní skupiny následně předložen základní revizní dokument, ve kterém je obsaženo shrnutí 
veškerých připomínek k současnému lázeňskému zákonu, které byly ministerstvu zaslány v souladu se 
závěry z 2. jednání pracovní skupiny.  



Připomínky se týkají především následujících částí zákona: 

 definice základních pojmů používaných zákonem 

 způsoby využití přírodních léčivých zdrojů  
 diskutována nutnost přesného vymezení okruhů činností, ke kterým by mohly být přírodní 

léčivé zdroje kromě poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče dále využívány 
 navrhováno zakázat jakékoliv využívání přírodního léčivého zdroje, které by mělo způsobovat 

znehodnocení nebo oslabení jeho účinků 

 právní postavení správce zdroje a dalšího uživatele a jejich vzájemný vztah 
 narovnání vztahu správce zdroje a dalšího uživatele v problematice úhrad za poskytování části 

výtěžku ze zdroje 
 zvýšení odpovědnosti správce zdroje v oblasti revitalizace a případné obnovy přírodních 

léčivých zdrojů 

 lázeňská místa 
 aktualizace zastaralých statutů lázeňských míst, včetně přechodného ustanovení s vymezením 

lhůty, ve které musí být statut novelizován, a jasného vymezení dalšího postupu v případě, 
kdy by obec návrh do 5 let nepředložila (ztráta statutu lázeňského místa). Přechodné období 
bylo diskutováno ve dvou rovinách, 5 let pro předložení návrhu statutu, případně 8 let pro 
nabytí účinnosti. Konkrétní návrh bude předmětem jednání užší skupiny. 

 právní zakotvení zacházení obce s výnosy z lázeňského poplatku – byla otevřena otázka, zdali 
je možné v lázeňském zákoně upravit možnosti zacházení s lázeňským poplatkem. Pracovní 
skupina upozorněna na skutečnost, že právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně 
o místních poplatcích a nakládání s výnosem v dalších právních předpisech upravujících 
hospodaření obce s jejím rozpočtem. Vydávání těchto norem však není v gesci ministerstva 
zdravotnictví. 

 zvýšená ochrana pojmu lázně – užší pracovní skupina bude mít za cíl negativně vymezit 
oblasti, ve kterých je využívání pojmu „lázně“ a „lázeňská péče“ zavádějící a nechtěné. 
Výsledné definice budou mít za cíl limitovat označování „wellness“ zařízení jako lázní, což 
vede ke klamání spotřebitelů, kteří se v současnosti často domnívají, že jsou ubytováni 
v zařízeních poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, přestože tomu tak zdaleka 
není. Dále je třeba vytvořit doplňující definici „lázeňského provozu“, tedy minima technického 
vybavení, které musí každý poskytovatel vlastnit – viz provázání s vydáváním souhlasu 
s poskytováním LLRP. 

 zrušení lázeňské komise nebo normativní úprava jejích práv a povinností – současná právní 
úprava bez návaznosti na zákon o obcích je neúčinná, proto se nyní prověřují možnosti, zdali 
lázeňskou komisi ponechat a upravit uvedený zákon, nebo ji ze zákona vypustit 

 statuty lázeňských míst by měly rovněž chránit místní mikroklima – mikroklima je přidanou 
hodnotou lázeňství a zároveň částečně determinuje, ve kterých oblastech je možné lázeňská 
zařízení zřizovat. Je na expertní pracovní skupině, aby zvážila, do jaké míry by měly nové 
statuty s touto skutečností nakládat. 

 souhlas s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče 
 vytvoření metodiky správných postupů poskytování lázeňské péče 

 odborný dohled nad využíváním a ochranou zdrojů 
 snížení závislosti balneotechniků na uživatelích zdrojů – projednán návrh na změnu postavení 

balneotechniků tak, aby byli státními zaměstnanci a byla tím zajištěna jejich nezávislost. 
Vzhledem k nedostatku informací o finanční náročnosti takového kroku a praktické 
proveditelnosti byl návrh předběžně odložen. Výsledkem bylo pouze zakotvení teze, že 
ministerstvo provádí kontrolu činnosti balneotechnika. 

 úprava základních podmínek získání osvědčení o odborné způsobilosti. Navrhováno minimální 
vysokoškolské bakalářské vzdělání balneotechniků se stanovením přechodného období, 
v němž by byli současní držitelé osvědčení o odborné způsobilosti povinni si vzdělání doplnit 
popřípadě složit rozdílovou zkoušku. 

III. Představení čtyř základních oblastí, které musí být bezpodmínečně uvedeny jako hlavní body změn 
ve věcném záměru návrhu lázeňského zákona 

 MUDr. Lenka Hřebíková na závěr jednání shrnula pracovní skupině ty části zákona, jejichž úprava je dle 
názoru ministerstva stěžejní. 

Jedná se o následující oblasti: 

 vytvoření metodiky správných postupů poskytování lázeňské péče 

 koncepce přírodních léčebných lázní a lázeňských míst 



 současná nefungující podoba institutu přírodních léčebných lázní by měla být zrušena. Je však 
nutné povinnosti vázané vyhláškou č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních právě na přírodní 
léčebné lázně, jako zeleň, lavičky apod., přenést na lázeňská místa, a upravit, kdo je 
odpovědný za udržování žádoucího stavu a jeho financování. 

 z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné využít termín „přírodní léčebné lázně“ zcela nově, a to 
jako určitý doklad kvality konkrétního zařízení poskytovatele LLRP 

 ovzduší v lázeňských místech 
 je nutné změnit v současnosti již neodpovídající nastavení limitů kvality ovzduší pro přírodní 

léčebné lázně ve vyhlášce o zdrojích a lázních 
 stejně jako v předchozím bodu je potřeba navázat limity na lázeňská místa  
 uvažovány tři varianty: 

1. ponechání obecných limitů podle zákona o ochraně ovzduší 
2. stanovení přísnějších limitů pro všechna lázeňská místa 
3. stanovení přísnějších limitů pouze v určitých lázeňských místech podle léčených 

indikací 

 využití volné kapacity zdrojů k dalším účelům 
 přesné vymezení jiných účelů využití  

Závěr 

 Členům pracovní skupiny bude zaslán projednávaný pracovní materiál s vyznačenými úpravami v textu, 
společně se zápisem z jednání. 

 Pracovní skupina se shodla na vytvoření 2 menších uskupení skládajících se z jejích jednotlivých členů, která 
se budou scházet mimo termíny zasedání hlavní pracovní skupiny k řešení stěžejních bodů nové právní 
úpravy vymezených v předchozí části, tzn.: 

1. Pracovní skupina na vytvoření metodiky správných postupů poskytování lázeňské péče a 
vymezení jiných účelů využití přírodních léčivých zdrojů 

2. Pracovní skupina k problematice lázeňských míst, včetně ovzduší v lázeňských místech, právní 
postavení správce zdroje a dalšího uživatele  

 Členové pracovní skupiny byli požádáni k přihlášení do dílčích pracovních skupin do 6. února 2015. 

 Mgr. Lukáš byl pověřen shromažďováním a vyřizováním veškerých podnětů, které budou členové na 
základě závěrů 3. jednání zasílat. 

 
ÚNOR 2015 

 Veletrh Holiday World Praha – účast sekretariátu 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

BŘEZEN 2015 

 Jednání -  Kolegium pro cestovní ruch – 3. zasedání - zástupce Ing. P. Kulhánek 

Zápis z 3. zasedání Kolegia pro cestovní ruch  

ze dne 16. 3. 2015  
Dne 16. 3. 2015 od 10.00 do 12.00 hodin v budově MMR na Staroměstském náměstí 6 proběhlo 3. zasedání 

Kolegia pro cestovní ruch. Zasedání proběhlo pod vedením 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. 

Kláry Dostálové. Zasedání se dále zúčastnila ředitelka odboru cestovního ruchu Ing. Martina Pavlásková a 

generální ředitelka agentury CzechTourism doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.  

Na začátku jednání účastníci kolegia obdrželi písemné podklady (prezentace OCR a agentury CzechTourism).  

Jednání probíhalo podle schváleného programu v těchto bodech:  

1. Úvodní slovo ministryně, respektive 1. náměstkyně ministryně  

2. Prezentace odboru cestovního ruchu  

3. Vize agentury CzechTourism  

4. Problematika místních poplatků a jejich využití  

5. Vízová problematika (prezentace MZV)  

6. Diskuze  

7. Závěr  

 

K jednotlivým bodům programu:  

1. Jednání zahájila 1. náměstkyně ministryně, omluvila neúčast paní ministryně z důvodu nutné účasti na jednání 

vlády, přivítala účastníky, přednesla program zasedání a předala slovo paní ředitelce OCR.  



2. Po úvodním slovu 1. náměstkyně ministryně proběhla prezentace OCR. V rámci prezentace byli účastníci 

Kolegia seznámeni s následujícími tématy:  

Provázanost regionálního rozvoje a cestovního ruchu.  

- V současné době je roztříštěný systém organizace cestovního ruchu na úrovni regionů. Nízká míra spolupráce 

mezi všemi aktéry má dopad na nízkou efektivitu realizovaných aktivit. S ohledem na pokles alokace podpory 

cestovního ruchu z prostředků EU, je důraz na efektivitu a synergie mezi projekty zásadní.  

- Stávající legislativa neumožňuje vymoct zajištění spolupráce subjektů, provázanosti strategií a regionálního 

rozvoje prostřednictvím zákona (požadavek na koordinaci a zvýšení efektivit ve vazbě na regiony naráží na 

samostatnou působnost samosprávných celků). Cestovní ruch je nástroj regionálního rozvoje. Snaha EU i vlády 

o přenesení rozhodování o regionální tématice na regiony, podpora decentralizace.  

- Regiony mají rozdílné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu i různé potřeby pro financování. Systém podpory 

a financování nelze nastavit centrálně.  

- Podpora zřízení regionálních kolegií cestovního ruchu – zapojení relevantních subjektů v oblasti cestovního 

ruchu působících v regionu. Rozhodování o prioritách rozvoje cestovního ruchu na úrovni regionů.  

- MMR bude podporovat vznik strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu na úrovni krajů a jejich 

provázanost na dokumenty na národní úrovni.  

- MMR nabízí podporu zřízení sekretariátu regionálního kolegia a zajištění činnosti regionálního kolegia s 

ohledem na podporu vzniku a následného vyhodnocování strategických dokumentů na úrovni regionů.  

- Strategické dokumenty a následné plnění regionálních strategií bude podkladem nejen pro tvorbu strategických 

dokumentů, zpracování a odůvodnění potřeby nových programů.  

- Statut Regionálních stálých konferencí viz přílohy.  
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Financování cestovního ruchu  

- V programovém období 2014 – 2020 cestovní ruch není podporovanou aktivitou. Nové operační programy 

umožňují realizaci aktivit se synergickým dopadem na podporu rozvoje cestovního ruchu s ohledem na 

regionální rozvoj, zaměstnanost, atd. Mezi podporované aktivity bude např. IROP (ochrana vybraných 

nemovitých památek a přírodního dědictví, opatření na podporu ochrany, zpřístupnění a využití kulturního 

dědictví – galerijní, muzejní a knihovní sbírky), PRV (podpora agroturistiky), OP PIK (podpora podnikatelských 

záměrů začínajících a rozvojových podniků), operační programy přeshraniční spolupráce (podpora socio – 

ekonomického a kulturního rozvoje příhraničních regionů, včetně podpory dostupnosti), a další.  

- Výzva na předkládání žádostí o podporu z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, 

podprogramu Cestování dostupné všem proběhla od prosince 2014 do února 2015. V rámci této výzvy bylo 

přijato celkem 100 žádostí o dotaci s celkovým nákladem akcí za 229,216 mil. Kč a požadavkem dotace ze 

státního rozpočtu ve výši 111,037 mil. Kč.  

- V současné době probíhají jednání o navýšení alokace NPPCR pro rok 2015 o dalších 50 mil. Kč, v případě, že 

se podaří navýšení obhájit, bude ještě do konce roku vyhlášena nová výzva. Dále probíhají jednání ohledně 

zpracování nového programu včetně požadavku na stanovení výše alokace nového programu na cca 400 mil. Kč 

ročně.  

V případě zpracování „dílčí“ novely zákona č. 159/1999 Sb. dosud nedošlo k dohodě mezi MMR a 

pojišťovnami ohledně povinného pojištění pro případ úpadku CK. V souvislosti s možností zhroucení trhu 

prodeje se zájezdy, kdy pojišťovny pohrozily, že v případě schválení stávajícího znění novely přestanou 

poskytovat pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří, se MMR rozhodlo pozastavit projednávání dílčí 

novely v Poslanecké sněmovně ČR a začlenit do novely další variantu zajištění pro případ úpadku.  

Během posledních šesti měsíců došlo k zintenzivnění práce na realizaci Českého systému kvality služeb. Došlo 

k navýšení počtu tiskových zpráv a dalších informací o systému. Spolu s tím se nám zvyšuje i zájem o vstup do 

systému. K 16. 3. 2015 je celkem 191 certifikovaných subjektů, 1713 proškolených subjektů a 2247 

registrovaných provozoven. Minulý týden proběhl fam trip do SRN pro certifikované a registrované účastníky. V 

rámci fam tripu účastníci navštívili centrálu SQD, na základě jejíž licence byl systém kvality v ČR 

implementován, a další certifikované subjekty. V současné době probíhá nastavení udržitelnosti systému, kdy je 

nutné vybalancovat náklady na zajištění certifikace, velikost spolufinancování podnikatelů, etablovanost 

systému, i finanční možnosti MSP působící v cestovním ruchu.  

Elektronická verze ročenky Cestovního ruchu 2015 je uvedena na adrese: 

http://webview.triobo.com/cestovniruch/rocenka-2013  

3. Následovala prezentace agentury CzechTourism – CzechTourism 2015+  

Vize agentury CzechTourism je vytvořit silnou, profesionální a pro obchodně orientovanou organizaci. Cílem 

CzT je zvyšovat hodnotu značky nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i navazujících odvětví (např. kultura, sport, 

atd.) Cílem CzT je dále fungovat na partnerském principu se zapojením veřejného, soukromého i neziskového 

sektoru. Hlavní cílovou skupinou jsou domácí i zahraniční návštěvníci. A mezi významné partnery patří i 

rezidenti (vazba na podporu cestovního ruchu, přátelskost destinace a vztah k návštěvníkům destinace).  

Výzvou pro činnost CzT je vyřešení problematiky veřejné podpory (notifikace, případně transformace po vzoru 

VisitBritain, Österreich Werbung). Stávající výklad veřejné podpory umožňuje realizaci obecných 

marketingových kampaní, bez vazby na klienta a poskytovatele služeb.  

Další výzvou pro CzT je zefektivnění realizovaných aktivit a zpřesnění metrik pro měření obchodního přínosu 

a efektivity vynaložených prostředků. Na druhou stranu obecné zaměření kampaní v souladu s veřejnou 

podporou brání následnému posuzování efektivity a obchodního přínosu.  
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V současné době probíhá analýza realizovaných projektů s ohledem na komplementaritu a synergie projektů, 

odhalení možných duplicit, IT a personální požadavky na zajištění jejich realizace, rizikovost dokončení a 

definování nákladů pro zajištění udržitelnosti. S návrhem zajištění udržitelnosti projektů IOP budou seznámeni 

účastníci Kolegia na dalším zasedání.  

Podpora tvorby produktů a zvyšování hodnoty značky prostřednictvím vytvoření pozice „brand managera“ a 

následného vytvoření pozice pro 4 produktové manažery (oblast kultura, lázeňství a zdravotní cestovní ruch, out-

door).  

Mezi významnou aktivitu pro druhé pololetí patří příprava CRM systému pro komunikaci s partnery a cílení 

aktivit na potenciální návštěvníky (příprava spuštění systému v průběhu 2015, spuštění systému v roce 2016).  

4. Následovala prezentace zástupkyně VŠH na téma: Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu  

Prezentace se týkala výstupů výzkumného úkolu vlivu místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu. V 

současné době jsou vybírány dva místní poplatky: poplatek z ubytovací kapacity (max. hodnota 6 Kč.) a 

lázeňský, respektive rekreační poplatek (max. hodnota 15 Kč.). V roce 2013 bylo prostřednictvím místních 

poplatků z cestovního ruchu vybráno téměř 514 mil. Kč.  

V rámci výzkumu byla zpracována analýza časových řad a současně také rozhovory se zástupci SMO, AHR, 

jednotlivých hoteliérů a obcí.  

Analýza byla zpracována na základě tematického rozdělení obcí, s ohledem na srovnatelnou velikost, formu 

cestovního ruchu i obdobnou strukturu návštěvnosti: Praha, Brno, UNESCO, lázně, horská střediska, vodní 

plochy, ostatní velká města.  

Zpracování analýzy se potýká s nízkou ochotou zástupců obcí poskytovat data o výběru a využití místních 

poplatků – k dnešnímu dni z 56 oslovených byla návratnost 36 dotazníků. Dalším problém je i dopad cenzu 

ubytovacích zařízení, který realizovalo MMR. Tento cenzus měl na jedné straně přínos na zjištění skutečného 

počtu HUZ a zpřesnění počtu návštěvníků a počtu přenocování, na druhé straně realizací cenzu a následnou 

úpravou metodiky sběru dat došlo k „přetržení časové řady“.  

Závěry šetření:  

- Nejsilnější závislost mezi výší vybraných poplatků a návštěvnosti byla zjištěna v Praze, městech UNESCO a 

lázních. Naopak nižší závislost byla zjištěna např. u horských středisek a vodních ploch, kde např. i přes pokles 

přenocování došlo k nárůstu vybraných poplatků.  

- Cestovní ruch je prioritou pro 94 % obcí. Téměř 80 % rezidentů oslovených obcí pozitivně vnímá cestovní ruch 

a jeho přínosy. Téměř 63 % podnikatelů je ochotno platit místní poplatky.  

- Prostředky generované prostřednictvím místních poplatků jdou mnohdy na realizaci jiných aktivit než cestovní 

ruchu. Nejčastěji jsou místní poplatky vynakládány na podporu kulturních akcí, kulturních spolků, kulturních 

zařízení. Nesleduje se návštěvnost podpořených akcí, respektive, zda jsou navštěvovány i nerezidenty 

(návštěvníky).  

- Podnikatelé v cestovním ruchu by uvítali, kdyby již nedocházelo ke zvyšování místních poplatků a s ohledem na 

administrativní zátěž by uvítali sloučení ubytovacího a lázeňského / rekreačního poplatku.  

- V Sasku jsou místní poplatky účelově vázány, 100 % vybraných poplatků je následně reinvestováno do rozvoje 

cestovního ruchu. Podporované oblasti jsou vybírány na základě jednání s podnikateli v destinacích.  

5. Závěrečnou prezentací byla prezentace MZV na téma: Vízová problematika  

Zástupce MZV informoval o statistikách poskytování víz: v roce 2014 bylo přijato 519,9 tis. žádostí o vízum 

(2,3 % žádostí bylo zamítnuto), meziročně došlo k poklesu přijatých žádostí o vízum o téměř 19 %. Největší 

pokles byl zaznamenán na ZÚ v RF, některých státech SNS a Turecku. Pokles žádostí o vízum z RF a SNS byl 

zaznamenán všemi státy  
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Schengenského prostoru (zhoršení ekonomické situace vlivem Rusko-Ukrajinské krize, pokles kurzu, zdražení 

zájezdů, státní podpora domácího cestovního ruchu, atd.). Největší nárůst žádostí byl zaznamenán v Číně (+ 28 

%), respektive v Ázerbájdžánu.  

Vízový informační systém (VIS)– elektronický databázový systém obsahující osobní údaje žadatelů o vízum, 

včetně otisků prstů. Biometrické údaje se od žadatelů o vízum odebírají jednou za pět let (nyní při první žádosti o 

vízum). Do VIS jsou zapojeny schengenské konzuláty v celé Africe, Amerikách, na Blízkém Východě, v 

Jihovýchodní a Střední Asii. V důsledku nepřipravenosti některých schengenských států (nikoliv ČR) na zavedení 

Vízového informačního systému (VIS) v regionu států Východního partnerství došlo k posunutí termínů roll-out 

VIS ve zbývajících regionech (včetně Ruska, Číny a Indie) o několik měsíců v rámci roku 2015. Informování 

dotčených třetích zemí a veřejnosti o termínech zahájení VIS zajišťuje EK.Outsourcing vyřizování žádostí o 

schengenské vízum – v současnosti je navázána spolupráce s 20 centry v RF a 5 centry na Ukrajině. Nově byla 

smlouva o zajištění outsourcingu podepsána pro Kazachstán (2x), Uzbekistán, Gruzii a Ázerbájdžán. Výběrové 

řízení na uzavření smlouvy o outsourcingu pro ČLR, Indii-Thajsko, JAR-Turecko, země Perského zálivu, 

Běloruskem a Velkou Británii muselo být vyhlášeno znovu, výběr koncesionářů je předpokládán optimálně na 

přelomu srpna a září. Víza pro ruské návštěvníky nadcházejícího MS v ledním hokeji 2015 budou udělována 

standardním způsobem, tedy bez odebírání biometriky.  

Novelizace vízového kodexu – přepracovaný návrh kodexu, který má usnadnit proces poskytování víz a 

podpořit návštěvnost schengenského prostoru při zachování bezpečnosti. První čtení novelizovaného kodexu 

bylo v Radě ukončeno v lednu 2015. Mezi hlavní změny patří např.:  

- udělování víz i pro více vstupů v rámci turistiky,  

- snížení poplatků pro vybrané skupiny,  

- možnost udělování víz na hranicích, atd.  

6. Následovala diskuse:  

Nedostatečná koordinace a řízení cestovního ruchu  

- Opatření na podporu koordinace aktivit na podporu cestovního ruchu jsou součástí připravovaného Akčního 

plánu na období 7/2015-6/2017.  

- Cestovní ruch je nástroj regionálního rozvoje a zaměstnanosti. Úkolem státu (MMR) není „řídit“ cestovní 

ruch, ale vytvářet podmínky pro jeho rozvoj a usilovat o koordinaci aktivit (decentralizace: rozhodování o 

regionální problematice na úrovni regionů a cestovní ruch jako odvětví služeb: stát by neměl ovlivňovat 

podnikatelská rozhodnutí).  

- MMR je na jednu stranu ústředním orgánem státní správy v oblasti cestovního ruchu. Na druhou stranu 

cestovní ruch je průřezové odvětví a aktivity související s cestovním ruchem byly dány do kompetence jiným 

ústředním orgánům státní správy i samosprávným celkům.  

- MMR usiluje o koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v souladu s danými kompetencemi vyplývajícími z 

kompetenčního zákona a další legislativy (zákon o krajích, zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze, zákon 

o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu a výkonu některých činností, atd.). MMR reaguje na 

potřeby odvětví a připravuje změny legislativy ve své gesci a současně iniciuje změny legislativy v oblastech 

mimo své kompetence (jednání s dotčenými resorty).  

- Omezení kompetencí ostatních ústředních orgánů státní správy a posílení kompetencí MMR, které by v podstatě 

znamenalo vytvoření „ministerstva cestovního ruchu“, je v současné době velmi nepravděpodobné.  

- Rozhodnutí o pozastavení prací na zákoně o cestovním ruchu neznamená odklon od Koncepce státní politiky 

cestovního ruchu. Zákon nelze chápat jako cíl implementace politiky cestovního ruchu, ale jako jeden z nástrojů 

na zajištění koordinace. Vzhledem k tomu, že stávající legislativa neumožňuje koordinaci cestovního ruchu 

legislativně vymoci, je třeba hledat jiné nástroje.  
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Vytvoření regionálních kolegií cestovního ruchu  

- Stávající systém veřejné správy i legislativa je nakloněna decentralizaci. Je velmi nepravděpodobné, že by 

došlo k omezení kompetencí samosprávných celků ve prospěch posílení pravomoci státu s ohledem na řešení 

problematiky regionálního rozvoje.  

- Regionální kolegium cestovního ruchu je platforma, která umožňuje rozvíjet cestovní ruchu v regionech v 

souladu s podmínkami rozvoje, potenciálem regionu, regionálními strategiemi, znalostí poptávky, atd. Regiony 

mají rozdílné podmínky a potřeby rozvoje cestovního ruchu, k rozvoji cestovního ruchu nelze přistupovat 

centrálně.  

- MMR bude podporovat zřízení a činnost sekretariátu regionálního kolegia cestovního ruchu včetně zpracování 

a následného vyhodnocování strategických dokumentů. Současně prostřednictvím nově připravovaného 

národního programu podpory bude podporovat i realizaci projektových záměrů s dopadem na rozvoj cestovního 

ruchu v regionech. Regionální kolegium představuje nástroj, který iniciuje partnerství na úrovni regionů a 

motivuje subjekty ke spolupráci.  

- Vytvoření regionálního kolegia cestovního ruchu není snahou o vytvoření nového systému řízení v rozporu se 

stávající Koncepcí. Připravovaný návrh věcného záměru zákona počítal se vznikem poradních skupin na úrovni 

krajů a následně i na úrovni oblastí. Tyto poradní skupiny měly být tvořeny zájmovými skupinami působícími v 

regionu, respektive oblasti, a měly se podílet na tvorbě strategických dokumentů, schvalování plánu aktivit na 

podporu cestovního ruchu a jejich následnému vyhodnocování. Vytvořením regionálního kolegia cestovního 

ruchu při RSK tak v podstatě došlo k implementaci opatření navrhovaného zákona o cestovním ruchu, dle 

stávajících podmínek v oblasti regionálního rozvoje a územní dimenze.  

Místní poplatky  

- Rozhodnutí o výběru místních poplatků a jejich následném rozpouštění je v samostatné působnosti obcí. Daně a 

poplatky jsou neúčelové (za zaplacení poplatku nelze očekávat protihodnotu) a neekvivalentní (O rozpouštění 

poplatků nerozhoduje odvětví, ze kterého byly generovány, stávají se příjmem obce. Rozpouštění dle potřeb a 

strategií obce. Představují i zdroj financování neziskových a veřejně prospěšných aktivit).  

- V současné době poplatky z cestovního ruchu vybírá 18 % obcí. Intenzivnější komunikace s obcemi, aby 

vybírali místní poplatky z cestovního ruchu a část poplatků reinvestovali zpět do rozvoje cestovního ruchu. 

Reinvestování poplatků do rozvoje cestovního ruchu a zvýšení konkurenceschopnosti destinace může následně 

znamenat další navýšení výběru poplatků.  

- Hoteliéři by uvítali snížení administrativy spojené s výběrem místních poplatků v podobě jejich sloučení a dále 

by uvítali jejich další nezvyšování. Ochota hoteliérů odvádět místní poplatky se zvyšuje s vědomím toho, že obce 

rozpouštějí místní poplatky na podporu cestovního ruchu.  

Vízová problematika  

- V současné době není pravděpodobné, že by i přes posílení procesu poskytování žádostí o vízum v Číně došlo u 

cizinců s vízovou povinností k vyrovnání poklesu návštěvnosti ČR způsobeným poklesem návštěvnosti s RF a 

SNS. Na druhou stranu pokles návštěvnosti z RF a SNS není způsoben procesem poskytování víz, případně jejich 

zamítnutím, ale celkovou socio-ekonomickou situací způsobenou dopady Rusko-Ukrajinské krize.  

- Vyrovnání poklesu návštěvnosti je třeba dosáhnout posílením marketingových aktivit na tradičních trzích. 

Podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu zaměřených na významné osobnosti. MK připravuje materiál 

na realizaci významných akcí spojených s výročím 700. narození Karla IV. MMR se účastnilo pracovní skupiny 

zabývající se zpracováním materiálu. Vypracovaný materiál byl schválen na zasedání Národní komise pro 

koordinaci oslav a následně bude předložen do vnějšího připomínkového řízení a poté na jednání vlády. V 

návaznosti na tento materiál agentura CzechTourism připravuje materiál na jednání vlády zaměřený na zajištění  
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propagace aktivit spojených s oslavami narození Karla IV. v regionech, koordinaci marketingových aktivit v 

regionech i podporu konání akcí. Tento materiál bude předložen do vnějšího připomínkového řízení v nejbližších 

dnech.  

- V zájmu zjednodušení procesu vydávání schengenských víz předložila EK v minulém roce návrh novelizace 

vízového kodexu. Odhaduje se, že do EU nepřicestovalo 6 mil. turistů kvůli průtahům spojeným s vydávání víz. V 

rámci podpory příjezdového cestovního ruchu se nyní tento návrh projednává v rámci EU také v Evropském 

parlamentu (výbor LIBE)  

Státní kulturní politika 2015 - 2020  

- Zástupce MK informoval o zpracování nové Státní kulturní politiky, která je umístěna na webu MK a současně 

požádal o připomínky ke zpracovanému materiálu s pohledem na problematiku rozvoje cestovního ruchu:  

- http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2015--2020--s-vyhledem-do-roku-2025-

252032/  

7. Závěr  

Požadavek na zaslání podnětů k navrhovanému modelu provázanost podpory cestovního ruchu s ohledem na 

zřízení regionálních kolegií cestovního ruchu a provázanosti strategických dokumentů do 7. 4. 2015 do konce 

pracovní doby.  

V návaznosti na obdržené podněty uspořádat jednání pracovní skupiny Kolegia k úpravě a nastavení modelů 

spolupráce.  

Uspořádat příští zasedání Kolegia na přelomu června a července.  

 

V Praze dne 17. 3. 2015 

 Schůzka CzechTourism ohledně finančních prostředků pro rok 2015 

 Rada – město Poděbrady – jednání s ministrem zdravotnictví – MUDr. S. 

Němeček, následně zaslán dopis 
 

Vážený pane ministře, 

 

v prvé řadě mi dovolte za naše lázeňské společnosti poděkovat, že jste si ve svém plně nabitém programu udělal 

čas a navštívil naše lázně. 

 

Setkání s Vámi bylo pro nás velice příjemné. Jsme rádi, že jsme se s Vámi mohli podělit o radostné zprávy o 

tom, jak jsme překonali v loňském roce problémy související s propadem klientů zdravotních pojišťoven v roce 

2013.  

 

Dalším významným přínosem pro nás z našeho pohledu je Váš příslib vyřešení našeho problému s nucením 

klientů zdravotních pojišťoven povinně čerpat ubytování a stravu v lázeňském zařízení při čerpání tzv. 

příspěvkové lázeňské péče, což má vliv na dostupnost této péče pro klienty, kteří jsou ubytování v blízkosti 

lázeňského zařízení a též pro rezidenty daného lázeňského místa, kteří zde žijí a nemohou čerpat příspěvkovou 

lázeňskou péči. O výklad tohoto problému jsme žádali ředitelku odboru Českého inspektorátu lázní a zřídel Mgr. 

Lenku Bohuslavovou viz dopis v příloze. 

 

Tato problematika netíží pouze naše lázně, ale máme informace, které můžeme doložit, že výše uvedené postihlo 

také mnoho dětí, které využívali příspěvkovou péči pro ambulantní léčbu v místně příslušných lázních a pro 

které je nyní tato péče hlavně ze zdravotních důvodů nedostupná. 

 

Dle některých výkladů zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění byla tato povinnost (povinnost 

čerpat ubytovací a stravovací služby při PLP přímo v lázeňském zařízení) zakotvena v tomto zákoně již před 

jeho poslední novelou zákonem č. 1/2015 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění ze 6.1.2015. Nicméně až v této novele ze 6.1.2015 se v ust. § 33 odst. 2 striktně nařizuje, že 

„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických 

zařízeních……“. Aby v budoucnu nadále nedocházelo k různým nejednoznačným výkladům, chtěli bychom Vás 

požádat, aby Váš legislativní odbor při případné nápravě výše uvedeného zapracoval do zákona například 

výjimku z tohoto ustanovení pro příspěvkovou lázeňskou péči tak, aby občan Třeboně nebo blízkého přilehlého 

okolí nemusel příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči v našem zařízení čerpat pouze v balíčku 

s ubytovacími a stravovacími službami, které si stejně hradí sám. 

 



Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že Lázně Aurora, s. r. o. jsou plnoprávným členem Sdružení lázeňských 

míst České republiky, které zastupuje obce se statutem lázeňského místa. Dle našich informací trápí výše 

uvedená problematika všechna lázeňská místa a jejich občany, či rezidenty a to všude tam, kde lázeňská zařízení 

začínají nařizovat dle zákona čerpání ubytovacích a stravovacích služeb v lázeňském zařízení při čerpání 

příspěvkové péče. V případě potřeby Sdružení lázeňských míst ČR zašle i v tomto smyslu oficiální vyjádření. 

 

Děkujeme za vstřícnost 

 

S úctou 

 
Mgr. Terezie Jenisová      MUDr. Antonín Doležal 

jednatel       jednatel 

Lázně Aurora, s. r. o.       Lázně Aurora, s. r. o.  

Bertiny lázně Třeboň, s. r. o.      Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. 

 

 První řádný sněm 2015 – město Poděbrady 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

 China – Central and Eastern European Tourism Cooperation Centre (TCC), jež 

navazuje a rozvíjí podepsanou mezivládní spolupráci mezi 16 zeměmi střední a 

východní Evropy a Číny v oblasti cestovního ruchu. – účast slm 

 

DUBEN 2015 
 Otevírání lázeňské sezóny  - Litomyšl (účast sekretariátu – propagace brožur 

z dotačního projektu + ostatní materiály, které si LM zaslala) 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

 České lázně na rozcestí – účast slm 

 

Statistiky a hospodářské výsledky hovoří o tom, že loňský rok přinesl tuzemským lázním kýžený obrat k lepšímu. 

Bude trend pokračovat i po novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a indikačního seznamu pro 

lázeňskou péči? Nevytlačí opětovný příliv pacientů z lázní pracně získané samoplátce? Podaří se resuscitovat 

lázně, které uplynulé období nepřežily? Jaký vliv bude mít na naše lázně vývoj ve světě, zejména na 

ruskojazyčných trzích či v arabském světě? Odpovědi na tyto a další otázky přinese diskuse během dubnové 

COTakhle snídaně věnované problematice lázeňství. Zabývat se budeme také změnami v marketingu lázní a 

vývojem jejich vztahu k cestovním kancelářím, zaměříme se na připravované investice v lázeňských místech a 

prodiskutujeme rovněž otázky spojené s výší a efektivitou výběru a využití lázeňských poplatků. 
Kdo bude na toto a související témata diskutovat? 

O této problematice budou diskutovat zástupci Svazu léčebných lázní ČR, Sdružení 

lázeňských míst ČR, vybraní hoteliéři, zástupci cestovních kanceláří, agentury 

CzechTourism a dalších institucí. 

. 
 

 Mezinárodní vědecká konference – Tábor – účast L. Říhová 

 
         Slezská univerzita v Opavě             Slezská univerzita v Opavě    Střední škola obchodu, 

služeb a řemesel 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné    Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě   a Jazyková 

škola s právem SJZ Tábor 

  

 

M E Z I N Á R O D N Í  V Ě D E C K Á  K O N F E R E N C E  

 

 

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ 

A TURISMU 



 

Místo konání:  Konzultační středisko Slezské univerzity vTáboře 

   Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové     

                            zkoušky Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 

 

Termín konání:  9. a 10. duben 2015 

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ VÝBOR: 

 

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta 

Ing. Anna Šenková, PhD.                    Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu v Prešově  

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.         Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

prof. UE dr hab. Teresa Żabińska      Karol Adamiecki University of Economics Katowice  

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

doc. PaedDr. Čuka Peter, PhD.          Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

  

Záštitu nad konferenci převzali: starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří 

Zimola a děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. ing. Pavel Tuleja, Ph.D 

  

Program konference: 

1. den: čtvrtek 9. 4. 2015 

08.00 – 09.00  prezence účastníků 

09.00 – 12.00      zahájení konference, plenární zasedání 

12.00 – 13.00 oběd 

13.00 – 15.30 jednání v sekcích 

16.00 – 17.30  doprovodný program - prohlídka historického centra Tábora a Husitského muzea 

18.00 – 21.00  raut  

2. den: pátek 10. 4. 2015 

9.00 – 13.00 hod. návštěva Lázní Třeboň a hráz rybníka Rožmberk (autobusem nebo mikrobusem) 

 

Odborné sekce:  

1. Lázeňství, hotelnictví, wellness 

2. Turismus, nové trendy v cestovním ruchu  

3. Gastronomie, kulinářský cestovní ruch     

Jednací jazyky konference: český, anglický, slovenský 

 

Termíny:  

Zaslání přihlášky:   6. 3. 2015 Úhrada poplatku:   6. 3. 2015 Zaslání příspěvku:   13. 2. 2015 

Informace o konferenci najdete na http://konferencehot.slu.cz/, kde je také elektronická přihláška. Formulář 

registrace najdete také přímo na adrese http://goo.gl/UTJzSE. 

 

Příspěvek v rozsahu 5-10 stran A4, formát Word zašlete na email: irena.wernerova@fpf.slu.cz.Doručení 
příspěvku vám bude zpětně potvrzeno. Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN. 
Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán ke dni konání konference, je třeba dodržet termín zaslání příspěvku 
(13. 2. 2015), aby mohlo včas proběhnout recenzní řízení, případně úpravy textu a vydání sborníku. Pořadatel 
konference si vyhrazuje právo na základě doporučení recenzenta příspěvek do sborníku nezařadit.  
 

Předběžný seznam plenárních přednášek  

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.: Cestovní ruch a regionální rozvoj. (Vysoká škola finanční a správní, Praha) 

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.: Vplyv nadnárodných hotelových spoločností na diferenciáciu produktu na 

hotelovom trhu. (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) 

Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.: Udržateľnosť a perspektívy rozvoj turizmu a kúpeľníctva (Ekonomická 

univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta) 

Doc. RNDr, Jiří Vystoupil, CSc: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů v období 2014 až 

2020.(Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko.-správní) 

Ing. Anna Šenková, PhD.: História a súčasnosť kulinárnej kultúry na Slovensku.(Fakulta manažmentu 

Prešovská univerzita v Prešove) 

http://konferencehot.slu.cz/
http://goo.gl/UTJzSE
mailto:irena.wernerova@fpf.slu.cz


Doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.: Regionální potraviny a regionální značky.(Vysoká škola evropských a 

regionálních studii, České Budějovice) 

doc. PaedDr. Čuka Peter, PhD.: Nation branding - koncepty vo svete a na Slovensku (Slezská univerzita v 

Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné) 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc: Destinační management v České republice - současnost a perspektiva. (Slezská 

univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě). 

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., předseda 
Mgr. Anna Fuková 
Ing. Petr Janík 
Mgr. Marta Němečková 
Mgr. Jaroslav Petrů 
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D 
Ing. Eva Šišková 
Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. 
Ing. Jiří Vosátka 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D 
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Poplatky: 
- 1.200 Kč /vč. DPH/ - (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, 

režijní náklady, občerstvení, oběd, raut, včetně degustace).   
- 500 Kč (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci) 
- V případě neúčasti se poplatek nevrací. 
- Poplatek zašlete na č. účtu 14530301/0100 Komerční banka a.s., Tyršova 521, 390 02 Tábor  

IBAN CZ26 0100 0000 0000 1453 0301, SWIFT KOMBCZPPXXX 
Účastnický poplatek 1200,-Kč variabilní symbol 24741200 platba do 6. 3. 2015  
Publikační poplatek 500,-Kč variabilní symbol 27470500 platba do13. 2. 2015  
Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno do zprávy pro příjemce. 

  

 
KVĚTEN 2015 

 10 denní celostátní rádiová kampaň 
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 Newsletter, Facebook 

 Odborná studijní cesta – Německo, Polsko 

 

 
 
 
 

Studijní cesta SLM ČR 
Severní Německo – Severní Polsko 
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Termín: 24.5.-30.5.2015 
Neděle 24.5. 
Ráno odjezd z ČR 
Po trase: České Budějovice – Třeboň - Praha – Bad Segeberg  
– ubytování, večeře ve Vitalita Seehotel 
 

       
 
Pondělí 25.5. 
Bad Segeberg – St. Peter Ording 
 
Prohlídka komplexu oblíbených přímořských lázní, které se jako jediné v Německu mohou pyšnit vlastním sirným 
pramenem. Léčí se zde zánětlivá revmatická onemocnění, kožní onemocnění, nemoci pohybového ústrojí, 
žaludeční a střevní onemocnění. Možnost besedy, setkání s odborníky. 
 

       
 
Úterý 26.5. 
Bad Segeberg – Grossenbrode 
 
Prohlídka přímořského lázeňského zařízení, dětská sanatoria i dospělí – dýchací cesty, krevní oběh, srdeční 
potíže, pohybové ústrojí. 
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Odpoledne Grossenbrode – Bad Doberan  

Prohlídka lázeňského městečka Bad Doberan, na jehož okraji se nachází zachovalé zbytky cisterciáckého 
kláštera (UNESCO) – ubytování hotel Friedrich Franz Palais, večeře. 
 

       
 

Středa 27.5.  
Bad Doberan – Waren Müritz  
Prohlídka lázeňského komplexu klimatických lázní rozkládajících se na břehu jezera Mürtitz, odborná beseda, 
odpoledne volnější program pro individuální zájmy. 
 

       
 
K večeru odjezd Waren Müritz – Heringsdorf  
Varianta hotelu Aurelia St. Hubertus nebo Strand Hotel, individuální večeře 
 
 

       
 

Čtvrtek 28.5.  
Heringsdorf – Lázně Kolobrzeg (Polsko) - největší lázeňské středisko na polském mořském pobřeží, specializují 
se zde na léčbu nemocí dýchací cest, motoriky, kardiovaskulární soustavy a také trávicího ústrojí a endokrinní 
soustavy. Zaměřují se rovněž na léčbu dětských nemocí. 
Odpoledne Kolobrzeg - Město Kamieň Pomorski – prohlídka lázní, které Beseda na téma lázeňství v Polsku, 
propagace a financování lázeňství.  
Večeře v Kamieň Pomorski – večer odjezd do Heringsdorfu. 
 

       
 
 
 
 
 

Pátek 29.5.  
Dopoledne prohlídka lázní Heringsdorf, Bansin, Schwinemünde, setkání se starostou a představiteli lázní. 
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Odpoledne odjezd do lázní Templin, prohlídka lázní, možnost koupání v areálu lázní.  
Ubytování v Ahron Seehotel Templin, večeře. 
 

       
 
 
Sobota 30.5.  
Odjezd po snídani do Prahy (450 km) a dále přes Třeboň do Českých Budějovic 
 
Cena na osobu: 14.800,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí (pokud v programu není uvedeno jinak), 
průvodcovské služby. 
 
Příplatek na jednolůžkový pokoj: 3.100,- Kč. 
 

ČERVEN 2015 
 

 Rada SLM ČR – Karlovy Vary 

 Účast na festivalu ochotnických souborů – příspěvek SLM 10.000,00 Kč (účast město 
Třeboň) 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

 Křest publikace Slávne kúpele Slovenska – Praha – účast slm 

 Česko-slovenská konference Piešťany- účast slm přednášející 

I.  ČESKO – SLOVENSKÁ  

KONFERENCIA LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV  

ZA ÚČASTI KRAJÍN V4 

 

pod záštitou MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA SR,  

MUDr. Viliama Čisláka, MPH, MBA 

a pod záštitou MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA ČR,  

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA 

Liečebné kúpeľníctvo - významný faktor rozvoja regiónu a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva 

10 – 11. júna 2015  - Kongresové centrum SLK, a.s. Piešťany 

 

10. jún 2015 (streda) 

13.00 hod. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ASK  

15.00 hod.  Registrácia účastníkov 

17.00 hod.  Spoločné rokovanie Predstavenstva ASK a Predstavenstva SČL  

18.00 hod.  Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Balneoterapie  

19.00 hod.  Spoločenský večer účastníkov konferencie, v úvode krst knihy Slávne kúpele Slovenska 

 

 

11. jún 2015 (štvrtok)  
 

9.00 – 9.30 hod.   Otvorenie konferencie 
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Privítanie hostí Ing. Lev Novobilský, predseda predstavenstva SLK PIEŠŤANY, a.s. 

Vystúpenie umeleckého súboru Kubánkov sen (SĽUK) 

Príhovory hostí (minister zdravotníctva SR, minister zdravotníctva ČR, primátor mesta 

Piešťany) 

 

 

9.30 hod – 15.00 hod Odborný program   

 

9.30 hod  Prínos liečebných kúpeľov pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a ekonomický 

rozvoj krajín V4 a ich regiónov. 

Téma I. : Súčasný stav a postavenie liečebných kúpeľov v Čechách, na Slovensku, 

v Poľsku a v Maďarsku. 

Moderátor: zástupca SLK, a. s. Piešťany 

SR – MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácia slovenských kúpeľov 

ČR – MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní České republiky 

Poľsko – Jan Golba, predseda a Wojciech Fułek, podpredseda Asociácie poľských kúpeľných 

miest  

Maďarsko – MUDr. István Fluck, prezident medicínskej komisie Asociácie maďarských 

kúpeľov  

 

11.30 hod TLAČOVÁ KONFERENCIA  

  Malá sála Kongresového centra (1.poschodie) 

Moderátor: Róbert Merva  

Minister zdravotníctva SR, MUDr. Viliam Čislák, Minister zdravotníctva ČR, MUDr. 

Svatopluk Němeček 

prezident SLL, MUDr. Eduard Bláha a prezidentka ASK, MUDr. Janka Zálešáková 

 

11.30 hod Prestávka (občerstvenie) 

 

12.30 hod Téma II. Prírodné liečivé zdroje – ich využívanie a ochrana 

Moderátor: MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní České republiky 

 

Ochrana zdrojov prírodných liečivých vôd na Slovensku 

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZ SR, Bratislava,   

RNDr. Peter Malík, CSc., RNDr. Radovan Černák,
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

(ŠGÚDŠ) 

 

Monitorovací systém uznaných zdrojov v SR vo vzťahu k ich ochrane 

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZ SR, Bratislava,   

RNDr. Ján Dzúrik, Geospektrum s.r.o., Bratislava 

 

Správa prírodných liečivých zdrojov v kúpeľnom mieste  

Ing. Petr Kulhánek, primátor mesta Karlovy Vary 

 

13.30 hod Téma III Potenciál kúpeľnej liečby v systéme zdravotnej starostlivosti  

Moderátor: MUDr. Rastislav Gašpar, SLK PIEŠŤANY, a.s. 

 

Produkty v primárnej prevencii, včasná následná rehabilitácia a objektivizácia výsledkov 

kúpeľnej starostlivosti  

MUDr. Janka Zálešáková, ASK 

 

Komparácia slovenského a nemeckého kúpeľného podniku 

Ing. Gabriela Psotová, ASK 

 

Súčasné dimenzie zdravotnej starostlivosti v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany. 

MUDr. Rastislav Gašpar, SLK PIEŠŤANY, a.s. 

 

Primárna prevencia v poľských kúpeľoch  

Wojciech Fułek, SGURP Poľsko 

 

14.30 hod PANELOVÁ DISKUSIA : Legislatíva spojená s podnikaním v kúpeľníctve v SR a ČR 

Moderátor: MUDr. Janka Zálešáková, ASK  
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15.15 hod Záver konferencie 

  Deklarácia kúpeľných podnikov krajín V4 

Konferenčný poplatok: 25€/osoba (aktívni účastníci konferencie poplatok neplatia) 

Ubytovanie: podľa aktuálneho cenníka (50% zľava pre účastníkov konferencie) 

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina  

Simultánny preklad: slovenčina – angličtina  

       angličtina - slovenčina 

 
 

ČERVENEC 2015 

 Fotbalový pohár mezi lázeňskými městy 

 Newsletter, Facebook, správa webových stránek 

 Seminář - Travel Trade Day výroční porada ředitelů zahraničních zastoupení 

agentury CzechTourism, v Parkhotelu Praha – CzechTourism – účast slm - 

Součástí akce jsou semináře zaměřené na vybrané zahraniční trhy, workshop s řediteli 

zahraničních zastoupení k možnostem spolupráce a networkingový večer se zástupci 

agentury CzechTourism a partnery. 

SRPEN 2015 

 Jednání -  Kolegium pro cestovní ruch – zástupce Ing. P. Kulhánek 

 delegace ze Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) vedené generálním 

tajemníkem UNWTO, panem Talebem Rifaiem a za účasti Isabel Garañi, 

ředitelky Komise pro Evropu UNWTO – účast L. Langr, P. Kulhánek 

 Newsletter, Facebook, správa webu 

 Jednání Ministerstvo zahraničních věcí – účast slm P. Kulhánek 

 

 
Záznam z jednání NM SPK se subjekty působícími v cestovním ruchu  

(MZV, 10. 8. 2015) 

 

Přítomni:  

 

Monika Palatková, CzechToursim 

Kateřina Petříčková, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur  

Jitka Mattyasovska, MMR 

Petr Kulhánek, Sdružení lázeňských míst 

Viliam Sivek, Asociace cestovních kanceláří ČR 

Petr Milský, Asociace hotelů a restaurací ČR 

Martin Plachý, Svaz léčebných lázní   

 

MZV:  

Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární 
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Hana Flanderová, ředitelka Odboru konzulárních koncepcí a metodiky   

 

V úvodu jednání byly předány informace o statistických údajích počtu přijatých žádostí o krátkodobá víza 

(2013/2014, první pololetí 2014/2015), termínech spuštění Vízového informačního systému (VIS) a zahájení 

spolupráce s externím poskytovatelem služeb (outsourcing), viz příloha.  

 

Bylo konstatováno, že i přes nárůst počtu žádostí o víza v mnoha destinacích (Asie, Blízký východ apod.) je i 

nadále pro subjekty působící v CR stěžejní klientela z RF, resp. zemí bývalého SNS.  

 

Problémem z hlediska zpracování žádostí o víza je Ukrajina, kde v důsledku politické a ekonomické situace 

dochází k enormnímu nárůstu počtu žadatelů o víza a naplnění kapacitních možností zastupitelských úřadů (ZÚ). 

V důsledku toho vzniká nedostatek termínů pro podání žádostí o víza prostřednictvím cestovních kanceláří. 

Registrace termínů k podání žádostí je problematická, a to jak k podání žádostí přímo na ZÚ, tak 

prostřednictvím externího poskytovatele služeb. Rezervační systém externího poskytovatele služeb je uživatelsky 

nekomfortní, objednání termínu do 30 dnů dopředu je nedostatečné.  

 

K zavádění VIS v Ruské federaci (14. 9. 2015): MZV zajistí informační materiály Delegace EU v Moskvě ke 

spuštění VIS a bude informovat zástupce asociací o schůzkách ZÚ v RF se zástupci cestovních kanceláří 

k zajištění informovanosti o VIS. V současnosti probíhají testy IT systémů a příprava pracovišť k zajištění odběru 

otisků prstů. Rovněž dochází k jednání s externím poskytovatelem služeb o maximálně možném rozšíření počtu 

vízových center.  

 

Mobilní varianta zpracovávání žádostí prostřednictvím externího poskytovatele služeb v RF: v určitém rozsahu 

(počty žádostí, lokace ke zpracování) lze mobilní služby ESP využívat (předpokládá se operativní diskuse s ESP 

v závislosti na vývoji situace). Rovněž ostatní hrazené doplňkové služby ESP (doručení kurýrem apod.) jsou 

využitelné.  

 

MZV poskytne CzechTourismu veškerou podporu při marketingových akcích podpory ČR jako turistické 

destinace, zejména v předávání informací o systému zpracování žádostí o víza na konkrétních ZÚ.  

 

Proběhla diskuse o trendech ve vývoji vízové agendy v jiných destinacích (ČLR, Indie apod.).  

 

Závěr:  

 

 MZV projedná s externím poskytovatelem služeb na Ukrajině možnost rozšíření objednávání termínů 

k podání žádostí ve vízových centrech na více než 30 dnů (3 měsíce) – pozn.: jednání s EPS se uskuteční 

12. srpna 2015   

 ZV prodiskutuje s externím poskytovatelem služeb úpravu webové aplikace k rezervaci termínů k podání 

žádostí (zjednodušení)  

 V souvislosti s rozšiřováním systemizace ZÚ na Ukrajině bude projednáno nastavení režimu zpracování 

žádostí pro žadatele akreditovaných cestovních kanceláří  

 

Přítomní byli požádáni o průběžné zasílání konkrétních poznatků k problémům na ZÚ v oblasti vydávání víz 

(kkm@mzv.cz).  

 

Příští jednání na půdě MZV se uskuteční koncem roku 2015 (předběžně 14. prosince 2015 v 9.00 hod., termín 

bude v průběhu listopadu potvrzen).  

 

 Schůzka ČIL – statuty – P. Kulhánek, M. Hule 

Statuty – stav v lázeňských místech 2015 
Ostrožská Nová Ves 
Dobrý den, obec Ostrožská Nová Ves již před dvěma lety podala návrh statutu na ČIL, dvakrát jsme 
jej doplňovali a pozměňovali k obrazu Ing. Holuba. Nyní asi rok čekáme na konečný verdikt - předání 
na jednání vlády a podpis ministra. Je pravda, že jsme se maličko pozapomněli zeptat pana Holuba, 
kdepak se náš návrh potuluje. :-) 
Prostě vlády a ministři se mění, ale Holub zůstává. Holub FOREVER!!! 
Hodonín 
Dobrý den z Hodonína. 
Podáváme vám tyto informace ke stanovení lázeňského místa Hodonín a o statutu lázeňského místa 
Hodonín ( dále LMaStHO). 

mailto:kkm@mzv.cz
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S Českým inspektorátem lázní a zřídel ČR (dále ČIL) jednáme velmi vážně v této záležitosti od roku 
2009. První koncepčnější návrh na stanovení LMaStHO jsme po přijetí tzv. lázeňského zákona předali 
na ČIL 10.9.2009. Poslední verzi jsme ČILu předložili 17.9.2014. Mám být stručný, proto ani nezmiňuji 
to, že v mezidobí záležitost LMaStHO projednávalo 3 x zastupitelstvo města. V současné době je dle 
ČIL situace taková, že  je vytvořena verze statutu a jeho odůvodnění, které odpovídá požadavkům 
legislativního odboru. V červnu 2015 jsme byli požádáni o vytvoření další alternativní varianty hranic 
území, tak aby nebyly pouze dvě - nulová a realizační. Toto jsme zajistili. Dle vyjádření pracovníka ČIL 
Mgr. Lukáše se má jednat o poslední věc, kterou bylo třeba doplnit. Věřme tomu...   
Z pohledu člověka, který usilovně řeší LMaStHO již od roku 2009 a stále není hotovo, se mi 5 let 
nezdá lhůtou dostatečnou! V novelizovaném zákoně by se měl ČIL zavázat ke lhůtě, jakou potřebuje 
on k přípravě, projednání a schválení LMaStHO. 
 
S pozdravem, 
Milan Sýkora 
Pozlovice 
Ahoj Marceli, 
Pozlovice jsou součástí lázeňského místa Luhačovice, nadále usilujeme o 
přípravu společného statutu na k.ú. Luhačovice i Pozlovice. V příloze 
zasílám dopis z MZ ČR, podle kterého Město Luhačovice práce na statutu 
odložilo na r. 2016.  
Je takto dostačující? 
 
Měj se hezky 
Ing. Olga Tkáčová 
Poděbrady 
Dobrý den, 
odpovídáme na Váš dotaz ohledně stadia zpracování statutu vnitřního lázeňského místa Poděbrady. 
Odbor výstavby a územního plánování graficky zpracoval průběh hranice VLM a hranice vnitřního 
lázeňského místa byla konečně MZČR ČIL odsouhlasena.  V květnu a v červnu 2015 nám Mgr. Ondřej 
Lukáš, referent MZ ČIL, sdělil následující: 
 27.5.2015  „Pan Ing. Holub mi předal materiály k vydání nového statutu lázeňského místa Poděbrady. 
V současné době je ohledně podoby statutů a jejich odůvodnění vedeno jednání s naším legislativním 
odborem tak, aby odpovídaly legislativním pravidlům vlády a dalším metodikám pro tvorbu právních 
předpisů. Finální řešení by již mělo být k dispozici v blízké době. Následně Váš návrh takto upravím a 
pošlu Vám ho k odsouhlasení.“ 
 18.6.2015  „Návrh statutu musí být nejprve předběžně projednán s legislativním odborem, následně 
se předloží do vnitřního připomínkového řízení, v jehož rámci se k němu vyjadřují jednotlivá oddělení 
Ministerstva zdravotnictví. Po vypořádání jejich připomínek se vloží do elektronické knihovny vlády 
„eKLEP“ za účelem provedení meziresortního připomínkového řízení. V něm se k materiálu vyjadřují 
jiné ústřední orgány státní správy, soudy a další instituce. Po meziresortním připomínkovém řízení 
následuje projednání návrhu v Legislativní radě vlády a teprve po jejím odsouhlasení návrh schvaluje 
vláda.“ 
Takže stále čekáme až se legislativní odbor vyjádří, k odsouhlasení nám nic nepřišlo.Velmi vítáme 
Vaši aktivitu a věříme, že nám vše podaří dovést k úspěšnému konci. 
S pozdravem,  
Mgr. Lenka Hotovcová 
 
Náchod 
 
Ahoj, 
bohužel město Náchod v současné době řeší stále obnovu lázní a teprve potom můžeme začít s 
přípravou lázeňského statutu. V současné době jsme opustili cestu odkupu stávajících lázeňských 
budov a pramenů a po dohodě s ĆILem připravujeme vlastní postup obnovy lázní.Ztratili jsme několik 
let se stávajícími majiteli, bohužel tato jednání nikam nevedla a ani potenciální investoři, kteří nabízeli 
několikanásobně větší ceny odkupu neuspěli. Byla to zcela slepá cesta a promarněné roky ...První je 
odkup dvou vrtů v majetku státu, dále provedení nových alternativních vrtů ...Současně máme 
připraveny pozemky v bezprostředním okolí stávajícího areálu a zde připravujeme novou výstavbu. 
Je jasné, že teprve potom můžeme začít s přípravou nového lázeňského statutu. 
 
Ing. Tomáš Šubert 
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Janské Lázně 
 
Vážený pane Hule, 
Město Janské Lázně má dosud platný statut schválený nařízením vlády Československé republiky ze 
dne 17. Července 1959.  V současné době nezpracovává ani nezapočalo jakékoliv práce na novém 
statutu. Jsem přesvědčen, že statut lázeňského místa tedy dokument, který vymezuje opatření k 
ochraně lázeňského místa, k vytváření  příznivých podmínek pro provádění lázeňské péče, podmínek 
pro kvalitní a žádoucí služby, korigující vzájemnou symbiózu s turistickou, rekreační a sportovní 
oblastí a vše s ohledem na podmínky zajišťující běžný chod města a jeho občanů, nemůže 
zpracovávat město. Ten kdo statut bude vydávat musí přece najít konsenzus s ohledem na všechny 
výše uvedené skutečnosti. 
 
Přeji hezký den. 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Hradecký 
Bechyně 
Dobrý den p.Hule, 
Prověřil jsem stav statutu. Máme "nějaký" z roku 1988. Nic nového není ani nebylo připravováno. 
Přeji hezký den 
Ing. Pavel Houdek 
 
 
Mšené-lázně 
Vážený pane, 
naše obec má stále platný lázeňský statut, který vydala rada krajského národního výboru 198. Mnoho 
věcí se tady nezměnilo, lázně se nerozšiřují, v novém územním plánu jsme respektovali požadavky 
lázní, nevím proč stále něco měnit. Wimbledon se hraje stále v bílém a nikomu to nevadí. Pokud to 
bude potřeba, s velkým sebezapřením na něm začneme pracovat. 
 
 
S pozdravem 
Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšené-lázně 
Karviná 
Ahoj Marceli, 
my jsme dostali připomínkovaný statut z ČILu, předělali jsme dle požadavků, teď ještě musíme 
zpracovat malou RIA a budeme zasílát zpět k odsouhlasení. 
Lukáš 
Ahoj Marceli, 
Karviná začátkem letošního roku poslala ministerstvu (po několika společných jednáních a 
průběžných konzultacích) návrh na vymezení LM a návrh statutu. Koncem května jsme obdrželi 
formální připomínky k statutu, které jsme již zapracovali, nicméně rovněž požadavek na zpracování 
podkladů pro RIA. Ty momentálně zpracováváme. Vzhledem k období dovolených a jiných aktuálních 
sezonních aktivit, předpokládám, že naše podklady odešleme MZ do konce prázdnin.  
 
Zdravím do Třeboně 
 
Ing. Ingrid Szczypková 

 
Zápis ze schůzky na MZ, 27. 8. 2015 – Statuty lázeňských míst 

 

Přítomni: MUDr. Martina Novotná (ředitelka ČIL), Mgr. Zdeněk Třískala (vedoucí odboru), Ing. Petr Kulhánek 

(předseda SLM ČR), Bc. Marcel Hule (SLM ČR) 

Přivítání novou ředitelkou ČIL, MUDr. M. Novotnou. V úvodu informace o přípravách statutů v jednotlivých 

LM. V podstatě 2 skupiny LM ve vztahu ke statutům. První skupina před dokončením schváleného LS, kdy se 

očekává pouze připomínkování legislativního odboru atp. (Hodonín, Lednice, Poděbrady, Ostrožská Nová Ves, 

Karviná). Druhá skupina ve fázi přípravy nového LS a doplňování požadavků ČIL, popř. vědomého odkladu 

přípravy (T. n. Bečvou, L. Bělohrad, Luhačovice). Hotové statuty, které není třeba měnit: Karlovy Vary.  

Místa kde se otázkou tvorby LS nezabývají, např.: Mšené – lázně a Janské Lázně (zde si stanovisko vysvětlí 

Mgr. Třískala s panem starostou, neboť jsou v současné době v aktivním spojení kvůli léčebnému zdroji). 
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Mgr. Třískala nám sdělil důležitou upřesňující informaci: V novém LZ, nebo jeho novelizaci bude stanovena 

lhůta 5 let na podání návrhu nového LS k připomínkování, nikoli povinnost mít do 5 let nový platný 

statut. 

Příprava nového LZ, nebo jeho novelizace (ČIL dává přednost novele), je odhadována na horizont 2 – 3 

let. 

Společná schůzka pracovní skupiny k LZ proběhne v říjnu tohoto roku. 

Diskutováno nárokování nákladů na ochranu, udržování léčebného zdroje obcí. Zde by měl být uveden okruh 

(okruhy) položek, které může obec nárokovat. Nelze nárokovat vše, ale je nutná změna především u léčebných 

zdrojů typu minerálních a termálních vod. 

Připomínky ze strany ČIL k LM, nejčastější chyby: 

1. Nízká obsahová kvalita předložených statutů. LM chybí především lepší specifikace, popis 

vnitřního a vnějšího území LM. Vnitřní lázeňské území možno rozlišit na A a B (A – např. vřídlo, 

pítka, B – láz. domy). 

2. Postup při tvorbě LS. Obecně ČIL určitě doporučuje statut KV jako vzorový dokument pro tvorbu LS, 

ale každé LM by mělo zohlednit především své potřeby. Tedy postup: potřeby LM – mustr Karlovy 

Vary – tvorba LS. Nikoli obráceně, tj.: mustr Karlovy Vary – potřeby LM – tvorba LS. (např. zákaz 

ohňostrojů v LÚ v Třeboni – v T nemá smysl v KV ano). 

Kvalita ovzduší, měření ovzduší v LM: 

Problematika měření kvality ovzduší v LM. Projevuje se horší kvalita ovzduší odhalená novým postupem 

měření, přestože limity nastavené v LM mají vyšší benevolenci zvýšených hodnot, než v ostatních oblastech ČR. 

Návrh, aby se do nového LZ dostaly limity pouze pro klimatické lázně, nikoliv obecně lázeňská místa. 

 

ZÁŘÍ 2015 

 Schůzka CzechTourism – finanční prostředky 2016 – P. Kulhánek, L. Říhová 

 Tourfilm – účast P. Kulhánek 

 Newsletter, Facebook, správa webu 

  

 

Říjen 2015 
 Rada SLM ČR – Klimkovice  

 Seminář – Potřebujeme zákon o podpoře CR 
– Praha – účast slm 

 7. Seminář SLM ČR 
 

Program semináře: 

Pozvaní hosté: 

Zástupce agentury CzechTourism 

Program jednodenního semináře, který se uskuteční v Teplicích dne 2. října 2015 

od 10 do 13hodin v DK Teplice 

Během semináře je zajištěno občerstvení 

Seminář proběhne formou panelové diskuse, moderované Jitkou Bednářovou (tisková mluvčí města Třeboně) 

Hlavní téma: 

Vliv mezinárodní situace na národnostní struktury klientely 

Přednášející: 

 

 ARABSKÁ KLIENTELA V TEPLICÍCH (10:00 – 10:15) 

přednášející: PhDr. Radka Růžičková – náměstkyně primátora, Statutární město Teplice 

 Ing. Yveta Slišková – obchodní ředitelka, Lázně Teplice v Čechách 

 

 AGENTURA CZECHTOURISM (10:15 – 10:30) 

   přednášející: Ing. Kateřina Setunská  – produkt manažer - lázeňství a medical turismus 

                                                            Ing. Markéta Vogelová - ředitelka odboru Institut turismu 
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 ADAPTACE LÁZEŇSKÝCH MÍST NA ZMĚNU SLOŽENÍ SPEKTRA MEZINÁRODNÍ 

KLIENTELY 

(10:30 – 10:45) 

přednášející: Ing. Petr Kulhánek, primátor St. města Karlovy Vary, předseda SLM ČR 

 

 MOŽNOSTI ROZVOJE PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ZE ZEMÍ BRICS DO 

ČR  

(10:45 – 11:00) 

přednášející: Ing. Pavel Attl Ph.D., vedoucí katedry CR, Vysoká škola hotelová v Praze 

 

LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ A JAK DÁL (11:00 – 11:15) 

přednášející: Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. 

 

 ZMĚNY SVĚTOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO DOPAD NA LÁZEŇSTVÍ (11:15 – 

11:30) 

přednášející: Ing. Martin Plachý, president Evropského svazu lázní, Royal Spa a. s. 

 

FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZAHRANIČNÍ KLIENTY PŘI VÝBĚRU KONKRÉTNÍCH 

LÁZNÍ 

 (11:30 – 11:45) 

 přednášející: Dr. Theodor Štofira, manažer pro Východní Evropu,  EuropeSpa med & wellness 

GmbH 

 

 přednášející: zástupci a velvyslanci zahraničních ambasád:  

zástupce Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech – atašé Nikita Barsukov  

13:00 hod. PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka – ředitel českých center 

Ing. Jana Labudová – Slovenská agentura pro cestovní ruch 

 

 

 Jednání pracovní skupiny k novele LZ 

Zápis 

z jednání odborníků užší pracovní skupiny k novele lázeňského zákona 

– část problematika lázeňských míst - 

tzv. skupina II 

Termín: 8. října 2015, 10:00 – 12:00 

Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Účast: MUDr. Eduard Bláha 

 RNDr. Tomáš Vylita PhD. 

 PhDr. Milan Kramárik 

 Mgr. Zdeněk Třískala 

 Mgr. Ondřej Lukáš  
 

V rámci prvního jednání 2. užší pracovní skupiny k novele lázeňského zákona byla řešena následující témata: 

 přírodní léčebné lázně 

– skupina se shodla na vypuštění tohoto v současné době nefungujícího institutu 

– podmínky a povinnosti vázané na přírodní léčebné lázně v lázeňském zákoně a vyhlášce o zdrojích a 

lázních se částečně modifikují a přenesou na institut lázeňského místa 

 statuty lázeňských míst 

- je nutné aktualizovat statuty lázeňských míst vydané před účinností zákona č. 164/2001 Sb. 

- v přechodných ustanoveních zákona by se stanovila lhůta, ve které jsou lázeňská místa povinna 

Ministerstvu podat návrh 
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 ochrana pojmu lázně 

- měly by být zakázány a sankcionovány subjekty, které své služby prezentují jako lázeňskou léčbu a přitom 

nepoužívají přírodní léčivý zdroj, ani příznivé klimatické podmínky 

 stav klimatu v lázeňských místech 

- lázeňská místa by měla odpovídat za udržení stavu životního prostředí a činit kroky k jeho zlepšování 

- byly zavrženy návrhy na stanovení přísnějších klimatických limitů pro všechna lázeňská místa 

- klimatické limity budou stanoveny pouze pro klimatické lázně 

- každé lázeňské místo by mělo v pravidelných intervalech dokládat Ministerstvu zprávu o stavu 

klimatických podmínek s uvedením konkrétních opatření, která byla k udržení a případnému zlepšení 

dosavadního stavu z jejich strany učiněna 

 využití volné kapacity zdrojů k dalším účelům 

- povolení využívání volné kapacity přírodních léčivých zdrojů minerální vody pro účely jiné než léčebné 

bude na správním uvážení Ministerstva 

– zákon nemůže přesně definovat okruh účelů, k nimž by se zdroj využívat nemohl 

- lze uvažovat o vymezení základních kritérií posuzování 

- využití k jinému účelu by se povolovalo na dobu určitou a vždy s důrazem na přednostní využití k lázeňské 

léčebně rehabilitační péči 

 právní postavení správce zdroje a dalšího uživatele 

- další uživatelé se musí podílet na celkových nákladech spojených se správou přírodních léčivých zdrojů, 

nikoliv pouze na nákladech provozních 

 
 

LISTOPAD 2015 

 Konference Zdravotnictví – Praha – účast slm 
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PROSINEC 2015 

 Konference SLM ČR, Lednice – Osobnost českého lázeňství – Ministr zdravotnictví 
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 Kolegium CR – materiál k vyjádření  - 4. zasedání (doposud není zápis !!!) 
 Hledat cesty k motivaci obcí, aby došlo k vytvoření mechanismu, kdy v případě, 

že obec investuje finanční prostředky do cestovního ruchu, tak stát přispěje 

rovněž nějakou částkou 

 Vytvořit metodiku komunikace -  vysvětlení významu výběru „turistických“ 

poplatků ( k čemu slouží – např. ke zlepšení služeb pro turisty – konkrétní 

příklady…..) 

 Konsolidační vyhlášky – výpočet členové SLM 

 Jednání Ministerstvo zahraničních věcí – účast slm P. Kulhánek 

  
 

 

Záznam z jednání NM SPK se subjekty působícími v cestovním ruchu  
(MZV, 14. 12. 2015) 
Přítomni:  
 
Monika Palatková, CzechToursim 
Kateřina Petříčková, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur  
Jan Papež, Asociace cestovních kanceláří ČR 
Hana Muselíková, MMR 
Petr Kulhánek, Sdružení lázeňských míst 
Petr Milský, Asociace hotelů a restaurací ČR 
Martin Plachý, Svaz léčebných lázní   
 
MZV:  
Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární 
Hana Flanderová, ředitelka Odboru konzulárních koncepcí a metodiky   
 
V úvodu jednání byly předány informace o statistických údajích počtu přijatých žádostí o krátkodobá víza 
(2013/2014, prvních 10 měsíců 2014/2015), informace o zahájení spolupráce s externím poskytovatelem služeb 
(outsourcing), včetně seznamů stávajících vízových center, které zastupitelské úřady (ZÚ) ČR využívají, viz 
příloha.  
 
Vízový informační systém (VIS) je v současnosti spuštěn již ve všech destinacích; otisky prstů při podání žádostí 
o krátkodobá víza jsou již odebírány na všech ZÚ (pozn.: platí pravidlo, že v případě již odevzdaných otisků prstů 
nejsou otisky v následujících 5 letech odebírány). Přechod na VIS ve vízově náročných destinacích (RF, Indie, 
ČLR) proběhl bez technických problémů, díky informační kampani zejména v RF nedochází ze strany žadatelů 
k nedorozumění či nepochopení zavedeného opatření.  
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V RF i nadále pokračuje pokles zájmu o podávání žádostí o víza, v současné předvánoční špičce je počet žádostí 
cca stejný jako v minulém roce (i přes zavedení otisků prstů). ZÚ v RF jsou připraveny na možný zvýšený zájem 
cestovatelů v souvislosti s možným nárůstem zájmu ruských turistů v důsledku omezení cest do Turecka a 
Egypta.  
 
Ukrajina:  
 
Bylo rozhodnuto, že od 14. 3. 2016 budou zrušeny akreditace cestovních kanceláří. Informace byla sdělena 
zástupcům ukrajinských CK na schůzce s pracovníky ZÚ Kyjev a GK Lvov počátkem prosince 2015 s tím, že nové 
žádosti o akreditaci CK již nejsou přijímány. CK mají tak 3 měsíce k nastavení nové praxe. K uvedenému opatření 
přistoupilo MZV z důvodu povinné osobní účasti žadatelů při podání žádostí (otisky prstů) a zvýšenému výskytu 
padělaných a pozměněných dokumentů, které CK předkládají nebo dokonce zajišťují. Mnohé CK se orientují 
nikoliv na zajištění turistických zájezdů, ale pouze na zajišťování víz.  
 
Žadatelé budou nicméně moci i nadále využívat při podání žádostí podklady připravené CK (vouchery, doklady o 
zajištění ubytování a cesty), skupinová podání žádostí budou moci být ve vízových centrech zprostředkována.  
 
Informace KKM nad rámec jednání:  
V minulém týdnu bylo Evropskou komisí potvrzeno, že Ukrajina splnila veškeré požadavky plánu na vízovou 
liberalizaci a může tak být přistoupeno k praktickým krokům vedoucím k zařazení Ukrajiny na seznam zemí 
s bezvízovým stykem (předpoklad v roce 2016).   
Přítomní se shodli na tom, že v současnosti je síť vízových center v RF a na Ukrajině dostačující. ZÚ/MZV se 
nicméně budou snažit (rovněž ve spolupráci s ostatními zeměmi Schengenu v daných destinacích) o další 
rozšiřování počtu vízových center. Na příštím jednání by mohly být předneseny požadavky na otevření dalších 
vízových center, na základě vyhodnocení/analýzy asociací a svazů týkající se destinací, ze kterých turisté do ČR 
cestují. Turisté a CK mohou rovněž využívat doplňkových služeb vízových center (visa@your doorstep, zajištění 
mobilních stanic, kde není vízové centrum).  
 
I nadále bude pokračovat spolupráce s CzechTourismem, zejména v oblasti propagace ČR jako destinace 
zahraničních turistů ve vízových centrech (schůzka KKM a CT v lednu 2016).  
 
Lázeňské pobyty:  
 
Pro klientelu ze zemí Perského zálivu byla zprovozněna vízová centra v Saúdské Arábii, Ománu, Bahrainu a 
Spojených arabských emirátech, kde je možné podávat žádosti o krátkodobá víza. V případě pobytů delších než 
90 dnů byl dohodnut projekt pro zjednodušené podání žádostí o víza a zrychlený postup jejich vyřizování (MZV, 
MV, MZd). Bližší informace k projektu jsou k nalezení na webu MZV 
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/projekty_usn
adnujici_vizovy_rezim/index.html). MZV uvítá informace o případném možném využití tohoto projektu (v 
současné době minimální).  
 
Outgoing:  
 
Byla předána informace o obstrukcích a potížích při zajišťování víz pro občany ČR do Indie a ČLR (opakované 
vyzývání k předložení dokladů, nedostatečná kapacita ZÚ v Praze a s tím spojená nutnost dostavovat se 
opakovaně na ZÚ). MZV uvedené problémy registruje a upozorňuje na ně při jednáních s pracovníky těchto ZÚ, 
i na nejvyšších úrovních. Na problém bude znovu upozorněno v rámci jednání se ZÚ ČLR v lednu a v průběhu 
konzultací Ř KKM v Dillí 13. 1. 2016.  
 
Upozorňujeme, že na základě výměny nót s ČLR je možné žádat v případě obchodníků a ostatních osob 
cestujících do ČLR opakovaně o víza s delší platností pro více vstupů (k dohodě došlo v říjnu v rámci návštěvy 
ministra zahraničních věcí ČLR v Praze, kde byly nóty vyměněny). I v této oblasti MZV uvítá praktické zkušenosti 
CK.  
Přítomní byli požádáni o průběžné zasílání konkrétních poznatků k problémům na ZÚ v oblasti vydávání víz 
(kkm@mzv.cz).  
 
Příští jednání na půdě MZV se uskuteční v polovině dubna 2016 (předběžně 11. dubna 2015 v 9.00 hod., termín 
bude v průběhu března 2016 potvrzen).  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/projekty_usnadnujici_vizovy_rezim/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/projekty_usnadnujici_vizovy_rezim/index.html
mailto:kkm@mzv.cz
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