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U s n e s e n í 
 

 

z 18. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch, 

konaného dne 15. listopadu 2018 od 14:00 hod. 

v zasedací místnosti A 335 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88,  

K. Vary 

 

 
Přítomni:   JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková, G. Dostálová (odchod 16:000), A. Hlavínová, 

     Ing. P. Kulhánek (odchod v15:05), Mgr. Bc. M. Odlevák (odchod 16:05), Bc. Josef Pavlovic,  

     M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni: Mgr. V. Linhart, K. Maříková, Ing. J. Pos 

Hosté:       Ing. arch. V. Franta,  p-í H. Šebestová, Mgr. V. Vodičková, Ing. P. Židlický 

                  a  zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení                                                                                                                JUDr. M. Chadim 

2. Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání         JUDr. M. Chadim 

3. Kontrola usnesení                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

4. Informace o aktivitách Letiště Karlovy Vary                                                                  Ing. J. Pos 

5. Založení veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje, věnující se vědě  

v oblasti lázeňství a balneologie                                                                       Ing. arch. V. Franta 

6. Informace o činnosti OKPPLaCR,                                                                    Ing. arch. V. Franta  

7. Plán práce pro rok 2019                                                                                       JUDr. M. Chadim 

8. Informace o aktivitách Živého kraje                                                                        Ing. P. Židlický 

9. Různé                                                                                                                   JUDr. M. Chadim 

10. Závěr                                                                                                                    JUDr. M. Chadim 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch – 

JUDr. M. Chadim ve 14:02 hod. Přivítal přítomné členy komise  i hosty. Přítomných bylo 10 

členů. JUDr. M. Chadim konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 

18. jednání komise usnášeníschopní.  

 

Členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch Rady Karlovarského kraje  schválili výše 

uvedený program s tím, že bod č. 4 bude z důvodu nemoci Ing. J. Pose přesunutý na následující 

jednání a bod č. 8 bude projednán po bodu č. 5 s ohledem na potřebu Ing. P. Židlického odejít 

v průběhu jednání. 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebylo přijaté žádné usnesení. 
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3. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení – usnesení  č. 50/10/18 a 51/10/18 jsou  průběžně 

plněna.  

 
4. Informace o aktivitách Letiště Karlovy Vary 

    Bod byl přesunutý na příští jednání. 

 

5. Založení veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje (dále  v.v.i.), věnující se vědě 

a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie 

 
Ing. arch. V. Franta informoval členy komise podrobně o krocích, které podniká vedení Karlovarského 

kraje v souvislosti se záměrem založit v kraji veřejnou výzkumnou instituci. Oznámil, že byl pověřený 

tuto instituci zřídit a komunikovat v tomto směru s ministerstvem školství i ministerstvem zdravotnictví, 

a usilovat o zajištění finanční podpory. Sdělil, že Rada Karlovarského kraje bude rozhodovat o názvu 

institutu a o sídle instituce, přičemž  sídlo i působnost  jsou i v průběhu času měnitelné a předpokládá 

se zřízení poboček minimálně v M. Lázních a Františkových Lázních, časem pravděpodobně také 

v Kynžvartu a Jáchymově, případně ve Mšeném. Návrh počítá také s fúzí s BIKV. V návrhu se zvažuje 

umístit sídlo budoucí instituce do K. Varů, byť byla zvažována i varianta umístění sídla do M. Lázní. 

K zásadním důvodům patří následující faktory: v K. Varech se předpokládá existence balneologicky 

zaměřené vysoké školy, instituce má mít celorepublikovou působnost a K. Vary jsou lépe dostupné, v K. 

Varech je lepší potenciál laboratoří, zaměřených jak na medicínu, tak i na hydrogeologii, nachází se zde 

podstatná část balneologické knihovny, bude snazší zajistit kancelářské prostory za pomoci KKN, 

hygienické stanice apod., je zde více možností pro školící prostory a zajištění lůžkové kapacity  pro 

výzkum, vhodnější podmínky pro certifikační činnost, dobrá dostupnost k PLZ apod. Upozornil, že 

riziko složitého  a zdlouhavého zahájení činnosti je v menším městě výrazně vyšší, než v krajském 

městě. 

Vzal na vědomí argumenty o možnosti využít laboratoře stáčírny minerálních vod v M. Lázních, ale 

upozornil na riziko, že soukromý subjekt může mít specifické podmínky i určité finanční nároky. Z 

diskuse vyplynulo, že je potřebné prověřit pravdivost informace o snaze Fr. Lázní zakládat vysokou 

školu a kliniku, vzít v potaz požadavky budoucích studentů na „studentský život“, ale také hledání si 

práce už v době studia. Vysoce oceněna byla aktivita BIKV na poli odborného vzdělávání 

zdravotnických pracovníků a byl kladený akcent na zachování této aktivity také v náplni činnosti v.v.i 

a jejím zakotvení do zřizovací listiny, která se připravuje a bude v prosinci předkládat ke schválení 

orgánům Karlovarského kraje. Při výzkumné činnosti bude možné opírat se o podporu členů z.s.p.o. 

Medispa, kteří nabízejí součinnost při výzkumu jak po personální stránce, tak s využitím jejich 

balneologického zázemí. Mgr. Vodičková připomenula, že bude nutná koordinace úsilí v celém regionu. 

JUDr. Chadim tlumočil zájem Rady města Mariánské Lázně podpořit vznik v.v.i. se sídlem v M. 

Lázních i ochotou poskytnout prostory. Ing. Richter upozornil, že M. Lázně udělali v posledních letech 

velký krok pro další rozvoj města a o instituci balneologického charakteru by stálo. Členové navrhli Ing. 

arch. V. Frantovi  svolat pracovní schůzku zástupců lázeňských měst a provozovatelů lázeňských 

zařízení a dalších navazujících zařízení, na které by měli všichni možnost vyjádřit své názory na založení 

v.v.i.  a deklarovat své možnosti, které mohou budoucí v.v.i. pomoci především při zahájení činnosti.  

 

Na základě výše uvedené diskuse bylo přijaté následující usnesení. 

Usnesení č. 52/11/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zřídit sídlo v.v.i. ve městě M. Lázně. 

 

Hlasování Pro        8 Proti          1 Zdržel se hlasování          1 
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(Po hlasování odešel z jednání Ing. P. Kulhánek, počet přítomných členů komise klesl na 9 

osob.) 

 

8. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický velice podrobně informoval o plánovaných veletrzích, zrealizovaných i 

připravovaných fam a press tripech (za rok 2018 téměř 50 akcí), přípravě propagace olympiády 

dětí a mládeže  v r. 2020, záměrech na prezentace  v r. 2019, kdy bude mít DA Živý kraj 

k dispozici rozpočet cca 14 mil. Kč. Hovořil o plánech na vydání propagačních materiálů 

(cyklomapa, tipy na letní a zimní dovolenou, tipy pro aktivity s dětmi, regionální výrobky 

v KK, kraj lázeňství a min. pramenů…). Pro rok 2019 je destinační agenturou naplánovaná 

účast na 18 veletrzích, rozšíření spolupráce s dalšími destinačními agenturami v ČR i 

v příhraničí. Konstatoval, že  DA Živý kraj získala certifikát, a v r. 2019 plánuje nadále 

podporovat aktivity filmové kanceláře a prezentaci kraje prostřednictvím spolupráce 

s filmovými štáby. DA  bude více vybírat, s kým a za jakých podmínek spolupracovat na 

přípravě fam a press tripů a část z nich zaměří na hlavní téma Czech Tourism pro rok 2019 – 

pád železné opony. 
 

 

6.  Informace o činnosti OKPPL a CR 

Vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Mgr. V. Vodičková - 

informovala, že na jednání Rady Karlovarského kraje dne 19.11. 2018 bude projednána 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023. 

Schvalovacím procesem prochází také Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a 

finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji. 

Informovala také o plánované účasti Karlovarského kraje na výstavě skla a porcelánu 

v Schönsee, přípravě koncepce lázeňství a balneologie ve spolupráci s KARP-em, o setkání 

balneologické platformy dne 27.11.2018, přesunu požadavku společnosti Top race agency o 

dotaci na odbor školství a o záměru Karlovarského kraje na zahájení činnosti veřejné výzkumné 

instituce (v.v.i.) od června 2019. 

Reagovala vstřícně na dotazy Ing. Richtera a dalších členů komise ohledně problematiky 

posuzování správného nasměrování žádosti žadatelem na správný odbor v souladu s novými 

pravidly počínaje rokem 2019 a přislíbila vhodnou formu informovanosti veřejnosti ve 

spolupráci s tiskovým oddělením Karlovarského kraje. 

 

7. Plán práce pro rok 2019 

Na základě vyhodnocení plnění Plánu práce pro rok 2018, písemných návrhů Ing. P. Kulhánka 

na aktivity komise v roce 2019 a na místě uvedených návrhů a připomínek členů bylo přijaté 

následující usnesení: 

Usnesení č. 53/11/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch odsouhlasila Plán práce 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch pro rok 2019. 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Plán práce je přílohou zápisu. Toto usnesení nemá návaznost na rozhodování Rady 

Karlovarského kraje. 
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8. Různé 

 

Členové se zabývali termíny jednání komise pro rok 2019 a odsouhlasili materiál Termíny 

jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2019. 

Usnesení č. 54/11/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch odsouhlasila Termíny 

jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2019. 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Dokument Termíny jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na 

rok 2019 je přílohou zápisu. Toto usnesení nemá návaznost na rozhodování Rady 

Karlovarského kraje. 

. 

 

 

9. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo JUDr. 

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:15 hod.  

 

 

 

 

 

JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 22. 11. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


