
 
 
ZÁPIS 
Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY 
KONANÉHO DNE 30.01.2019 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 19+1 (pan starosta Třeboně PaedDr. Jan Váňa byl 

zároveň na sněmu členem za Třeboň a členem za Slatinné lázně Třeboň s.r.o.) z 36 členů sdružení. 

Plné moci: dle prezenční listiny omluveno 9 členů sdružení. Jejich plné moci delegovány na tyto 

osoby: 

Ing. Petr Kulhánek – 4 plné mocí (Bílina, Skalka, Karlova Studánka, Bludov) 

Ing. Lukáš Raszyk – 1 plná moc (Lázně Libverda) 

Ing. Zdeně Husťák – 1 plná moc (Slatinice) 

Ing. Milan Sýkora (pověřený městem Hodonín) – 1 plná moc (Lednice) 

Hosté: Ing. Jarmila Bížová (Mšené-lázně), PhDr. Radka Růžičková, Ph.D. 

Za sekretariát sdružení přítomni: Ing. Lucie Kramáriková 

k bodu 1 
Zahájení 
Jednání ustavujícího sněmu sdružení bylo zahájeno v 10:01 hodin Ing. Petrem Kulhánkem (předseda 
sdružení, dále jako „předsedající"), který požádal přítomné členy o vypnutí mobilních telefonů 
a zároveň přivítal účastníky, hosty a generální ředitelku Agentury CzechTourism Ing. Moniku 
Palatkovou, které předal slovo. Monika Palatková přivítala členy sdružení a pohovořila o produktové 
řadě z lázeňství, kde se sdružení může prezentovat. Po skončení prezentace si vzal opět slovo Petr 
Kulhánek a představil členům svou osobu, dále konstatoval, že ustanovující sněm byl řádně a včas 
svolán tak, aby byl v souladu se Stanovami sdružení, čl. VIII. 

k bodu 2 
Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu (2 členové) 
Skrutátorkou a zapisovatelkou byla určena tajemnice sdružení Lucie Kramáriková. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu: 
Předsedající navrhl Ing. Zdeňka Husťáka (Klimkovice) a Ing. Lubomíra Žmolíka (Lipová Lázně). 
 
Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 1/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. schvaluje 
ověřovatele zápisu: Zdeňka Husťáka a Lubomíra Žmolíka. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 27  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
PŘIJATO 

k bodu 3 
Schválení programu sněmu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům 
sdružení.  
 



 
 
Navržený program: 
1.  Zahájení 
2.  Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
3.  Schválení programu 
4.  Volba komisí – návrhová, mandátová 
5.  Volba členů rady  
6.  Volba člena předsedy 
7.  Volba členů kontrolní komise  
8.  Harmonogram sdružení na rok 2019 
9.  EXPO 2020 
10. Různé 

 
Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 2/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. schvaluje 
program jednání dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 27  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

PŘIJATO 

k bodu 4 
Volba komisí – návrhová, mandátová 
Předsedající seznámil přítomné členy s úkoly návrhové a mandátové komise. 

a) Návrh na složení návrhové komise: 
Předsedající navrhl Jaroslava Červinku (Poděbrady), Ing. Jiřího Hradeckého (Janské Lázně) a Ing. 
Josefa Bížu (Mšené-lázně) 
 
Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 3/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Červinka, Jiří Hradecký a Josef Bíža.  
Výsledek hlasování: 
Pro: 26 Proti:  Zdrželi se: 1 
PŘIJATO 

 
b) Návrh na složení mandátové komise: 
Předsedající navrhl Jana Kuchaře (Františkovy Lázně), Ing. Lukáše Raszyka (Karviná) a Ing. 
Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA (Karlovy Vary)". 

 
Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 4/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. schvaluje 
mandátovou komisi ve složení: Jan Kuchař, Lukáš Raszyk a Andrea Pfeffer Ferklová 
Pro: 27  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
PŘIJATO 



 
 
k bodu 5 
Volba členů rady sdružení  
Dle stanov čl. X, bod 2 – zemský princip 5 + 3 + 1 (Čechy + Morava a Slezsko + předseda). Rada má 9 
členů včetně předsedy a je volena sněmem na základě zemského principu tak, že je voleno 5 členů 
rady z lázeňských míst nacházejících se v Čechách, 3 členové rady z lázeňských míst nacházejících 
se na Moravě a ve Slezsku. 
 
 
Předsedající žádá členy o podání návrhů na členy rady sdružení za česká lázeňská místa. 

Lubomír Žmolík navrhl do funkce člena rady Lukáše Raszyka - Karviná. 
Lukáš Raszyk vyjádřil souhlas s kandidaturou. 
 
Ing. Pavel Coufalík, Ph. D. navrhl do funkce člena rady Ing. Mariana Ležáka - Luhačovice. 
Marian Ležák vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Milan Sýkora navrhl do funkce člena rady Libora Střechu - Hodonín. 

Libor Střecha prostřednictvím svého zástupce vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Milan Sýkora navrhl do funkce člena rady RNDr. Libora Kabáta - Lednice. 
Libor Kabát prostřednictvím plné moci vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Jan Kuchař navrhl do funkce člena rady Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou – Karlovy Vary. 

Andrea Pfeffer Ferklová vyjádřila souhlas s kandidaturou. 

Zdeněk Husťák navrhl do funkce člena rady Ing. Pavla Šubra – Lázně Bělohrad. 
Pavel Šubr prostřednictvím svého navrhovatele vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Lukáš Raszyk navrhl do funkce člena rady Bc. Jiřího Štábla – Teplice. 

Jiří Štábl vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Zdeněk Husťák navrhl do funkce člena rady Jaroslava Červinku – Poděbrady 
Jaroslav Červinka vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Milan Sýkora navrhl do funkce člena rady Ing. Jana Pospíšila – Lázně Libverda. 
Jan Pospíšil prostřednictvím plné moci vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Andrea Pfeffer Ferklová navrhla do funkce člena rady Ing. Martina Kalinu – Mariánské Lázně. 
Martin Kalina vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

 

Celkových nominací členů 9, předsedající poznamenal, že se hlasuje v tom pořadí, v jakém byli 

kandidáti navrženi. 

Výsledek hlasování – Ing. Lukáš Raszyk: 
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Marian Ležák: 
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 13 
NEPŘIJATO 



 
 
Diskuse pana starosty Mariana Ležáka k volbě a vyjádření za město Luhačovice. Další diskutující 
Třeboň, Pozlovice, Lipová Lázně, Bechyně, Náchod, Karviná, Mšené-lázně, Hodonín a v neposlední 
řadě předseda Petr Kulhánek. Z diskuse vyplynulo, aby se členové před hlasováním představili a sdělili 
i svůj postoj vůči sdružení. Shodli se na tom, že volba pro Luhačovice se bude opakovat právě 
z důvodu neseznámení se s členem. 

Pro opakované hlasování: 
Pro: 20 Proti: 1 Zdrželi se: 6 

PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Marian Ležák: 
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 17 
NEPŘIJATO 

Výsledek hlasování – Libor Střecha: 
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 6 
PŘIJATO 

Výsledek hlasování – RNDr. Libor Kabát: 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Andrea Pfeffer Ferklová: 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Pavel Šubr: 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Bc. Jiří Štábl: 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Jaroslav Červinka: 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

PŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Jan Pospíšil: 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 10 
NEPŘIJATO 

Výsledek hlasování – Ing. Martin Kalina: 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 4 
PŘIJATO 

 

Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 5/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 



 
 
I. volí 
členy rady sdružení: Ing. Lukáše Raszyka, Libora Střechu, RNDr. Libora Kabáta, Ing. Andreu Pfeffer 
Ferklovou, Ing. Pavla Šubra, Bc. Jiřího Štábla, Jaroslava Červinku a Ing. Martina Kalinu.  

a 1 předseda, který je volen sněmem samostatně dle čl. VIII odst. 5, písm. g)." Hlasování na sněmu dle 
stanov sdružení je veřejné.  
 

k bodu 6 
Volba člena předsedy 
Předseda je volen sněmem samostatně dle čl. VIII odst. 5, písm. Předsedající navrhl člena a dále žádá 
členy o podání návrhu na předsedu sdružení. 

Petr Kulhánek navrhl do funkce předsedy Jana Kuchaře. 

Jan Kuchař vyjádřil souhlas s kandidaturou. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 6/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. volí 
předsedou sdružení Jana Kuchaře. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

PŘIJATO 

Předseda sdružení Petr Kulhánek se rozloučil se všemi členy s tím, že odteď přebírá hlavní slovo nově 
zvolený předseda Jan Kuchař. Přítomní členové rady měli za celé sdružení připraveni pro Petra 
Kulhánka poděkování. Poděkování za vše, kam za čtyřleté období sdružení posunul a za to, co vše pro 
lázeňská místa udělal. Předána mu byla poukázka v hodnotě 5 tis. Kč do běžeckého obchodu Triexpert 
a tajemnicí sdružení mu byla vyhotovena fotografická kniha – Petr Kulhánek a sdružení. Ta mu bude 
předána později, v době konání sněmu nebyla bohužel ještě doručena na sídlo sdružení. 
Petr Kulhánek poděkoval všem dosavadním členům a tajemnici sdružení. 

k bodu 7 
Volba kontrolní komise 
Dle stanov čl. XI, bod 2 – kontrolní komise má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu. 
Navržení členové kontrolní komise: Ing. Zdeněk Husťák, Ing. Lubomír Žmolík a Ing. Marian Ležák. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č. 7/2019-1 
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. schvaluje 
kontrolní komisi ve složení: Zdeněk Husťák, Lubomír Žmolík, Marian Ležák. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
PŘIJATO 

Předsedající navrhl nově zvoleným členům kontrolní komise, aby si ze svého středu zvolili předsedu a 

o zvolení informovali přítomné členy sdružení na řádném sněmu. 

k bodu 8 
Harmonogram sdružení na rok 2019 
Předsedající seznámil přítomné členy s harmonogramem sdružení pro rok 2019. 



 
 
 
Tajemnice sdružení harmonogram ještě více upřesnila a sdělila, že pokud se sdružení bude účastnit 
říjnové akce do Jordánska, tak se akce Národní lázeňský debatní klub bude přesouvat o měsíc později. 

Harmonogram bude i v průběhu roku doplňován různými akcemi, které vyplynou z potřeby. 

 
Návrh na usnesení: 
Usnesení SLM ČR č.  
Sdružení lázeňských míst ČR 
I. bere na vědomí 
Harmonogram sdružení pro rok 2019. 
 
k bodu 9 
EXPO 2020 
Předsedající seznámil přítomné členy o dané akci, Petr Kulhánek k dané akci podal patřičné informace 
a sdělil, že na Radou SLM bylo v roce 2018 doporučeno přijmout a hlasovat tak o účasti na EXPO 
2020. Jednomyslně se členové shodli na tom, že nemají dostatek relevantních informací a budou 
hlasovat o účasti na řádném sněmu v Poděbradech. 
 
k bodu 10 
Různé 
- webové stránky – pokud se najde prostor ve financích, určitě bude potřeba investovat do inovace 
webu 
- mobilní aplikace – noví členové byli obeznámeni s aplikací, apel na plnění aplikace, po celý rok 
budou probíhat fb kampaně pro zvýšení povědomí aplikace, na základě žádosti členů budou vytištěny 
letáky a samolepky s QR kódem 
- facebook – pravidelně spravován 
- účast na workshopech, seminářích, veletrzích, pracovních skupinách lázeňství, při jednání 
s Mz a MMR 
- publikační činnost aj. 
 
Diskuze 
- pan Jiří Hauzer požaduje po sekretariátu zjistit, zda by byla možnost dotačního projektu pro lázeňská 

místa týkající se rozvoje infrastruktury, která existovala i v letech 2003 - 2006.  

- řešení statutů, balneologických institucí 

 
Jednání bylo ukončeno ve 12:40 hod. 

 

Jan Kuchař v. r. 
předseda sdružení 

 

Ověřili:  
Ing. Zdeněk Husťák v. r. dne: 05.02.2019 

Ing. Lubomír Žmolík v. r. dne: 03.02.2019 

Zapsali dne 30.01.2019: Lucie Kramáriková 



 
 
Příloha:  
Přijatá usnesení formulovaná návrhovou komisí. 

Příloha  

NÁVRH USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR  

konaný 30. ledna 2019 v Praze  

1. Sněm SLM ČR v souladu se stanovami sdružení 
 

a) zvolil na následující volební období v souladu se zemským principem dalších 8 členů 
v tomto abecedním pořadí: 
 
Červinka Jaroslav 
Kabát Libor, RNDr 
Kalina Martin, Ing. 
Pfeffer Ferklová Andrea, Ing., MBA 
Raszyk Lukáš, Ing. 
Střecha Libor 
Štábl Jiří, Bc. 
Šubr Pavel, Ing. 
 

b) zvolil na následující čtyřleté období předsedu SLM ČR Jana Kuchaře.   
 

c) zvolil na následující volební období tříčlennou kontrolní komisi v tomto abecedním 
pořadí: 
 
Husťák Zdeněk, Ing. 
Ležák Marian, Ing. 
Žmolík Lubomír, Ing. 
 
a ukládá na ustavujícím jednání kontrolní komise zvolit svého předsedu nejpozději do 
březnového sněmu SLM ČR 
  

 

2. Ukládá sekretariátu SLM: 
 

a) zabezpečit průběh harmonogramu sdružení 
 

3. Ukládá vedení SLM: 
 
a) informovat na řádném sněmu více relevantních informací o EXPO 2020 – finance, 

účast členů, doba konání 

 

b) jednat s MMR o vytvoření speciálního dotačního investičního programu pro rozvoj 
lázeňské infrastruktury s ohledem na specifičnost těchto míst. 

 

c) Podpořit na MZ, resp. ČIL, aby se zintenzivnila spolupráce s obcemi při zpracovávání 
lázeňských statutů. 

 



 
 
Příloha:  
TZ ze sněmu. 

 

 


