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                  UNESCO 
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U s n e s e n í 
 

 

z 2. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO, 

konaného dne 18. března 2021 od 15:00 hod. 

videokonference / on-line 

 

Přítomni: Ing. M. Poledníček, Š. Javůrek, M. Hloušek, L. Trčková, R. Vyleta, Ing. J. Richter, 

Ing. M. Sinkulová Moravcová, R. Chlad, Bc. J. Pavlovic, M. Pospíšil, JUDr. M. Chadim, 

Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA  

Nepřítomni: K. Maříková  

Hosté: Mgr. V. Vodičková, M. Monsportová, Ing. P. Židlický, J. Kronika, MUDr. E. Bláha,  

S. Lokajíčková 

Zapisovatelka: Mgr. M. Slipková 

 

Program jednání: 
1. Zahájení            Ing. M. Poledníček 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání a hostů         Ing. M. Poledníček                                                                                                       

3. Informace o stavu lázeňských zařízení                                    MUDr. E. Bláha,  

                                                                                                                        J. Kronika 

4. Projednání a případné schválení plánu práce na rok 2021                   Ing. M. Poledníček  

5. Projednání a schválení termínů jednání komise                                             Ing. M. Poledníček                                                                                                                               

6. Individuální dotace           Mgr. V. Vodičková 

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

8. Různé     

9. Závěr                                                                                                               Ing. M. Poledníček 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch  

a UNESCO (dále jen „KLaCR“) – Ing. M. Poledníček v 15:02 hod.   

Přivítal přítomné členy komise i hosty. V době zahájení jednání bylo přítomných 12 z 13 členů 

a Ing. M. Poledníček konstatoval, že členové komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

jsou na 1. jednání komise usnášeníschopní.  

 

Členové Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Rady Karlovarského kraje schválili 

výše uvedený program jednání a přítomnost hostů. 

 

Usnesení č. 02/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO schvaluje program 

jednání a účast všech přítomných hostů na jednání komise v souladu s čl. III., odst. 3 

Jednacího řádu komisí Rady kraje.  
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Hlasování Pro      12  Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

3. Informace o stavu lázeňských zařízení                               

 

MUDr. Eduard Bláha pohovořil o vážném stavu lázeňských zařízení v Karlovarském kraji, 

zmínil státní podpůrné programy a vyjádřil podporu očkování proti COVID-19. Informoval, že 

v návrhu kompenzačního zákona se počítá s lázněmi a představil záměr úpravy indikačního 

seznamu. Tato úprava by se měla týkat pacientů, kteří mají přetrvávající problémy po 

prodělaném onemocnění COVID - 19. Dále hovořil o negativních následcích zákazu tzv. 

samopláteckých pobytů v lázeňských zařízeních. Pro lázně je nyní velice důležité, aby byly tyto 

pobyty co nejdříve opět povoleny.  

 

J. Kronika doplnil informace o stavu hotelů. Sdělil, že hotely jsou zavřené a situace je kritická. 

Zmínil propouštění zaměstnanců a nedostatečnou státní podporu. Následně uvedl, kdo může 

čerpat jaké vládní kompenzace. 

 

Následovala debata na téma státní podpory pro hotely. 

 

Usnesení č. 03/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje apelovat na vládu České republiky a Ministerstvo zdravotnictví, aby 

byly učiněny potřebné kroky k umožnění pobytu tzv. samoplátců v lázeňských zařízeních 

a aby byl maximálně urychlen proces rozšíření indikačního seznamu o pacienty, kteří 

prodělali onemocnění COVID-19. 

 

Hlasování Pro       12    Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

 

4. Projednání a případné schválení plánu práce na rok 2021 

 

Ing. M. Poledníček přestavil návrh plánu práce komise na rok 2021. 

 

Ing. A. Pfeffer Ferklová informovala, že Statutární město Karlovy Vary intenzivně pracuje na 

zřízení pobočky Fakulty zdravotních studií ZČU, konkrétně se jedná o magisterský obor 

fyzioterapie.  

 

Mgr. V. Vodičková požádala o možnost připomínkovat plán práce. 

 

Ing. J. Richter požadoval přesné rozdělení oblastí kultury a cestovního ruchu. Dále navrhoval 

apelovat na urychlení informovanosti hoteliérů, co se týče podmínek otevření provozů 

(testování atd.). 
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Ing. M. Poledníček navrhl rozdělit si regiony a témata plánu práce dle zaměření jednotlivých 

členů komise. Vyzval členy k písemnému vyjádření, jaké oblasti se chtějí věnovat a tyto 

informace zaslat zapisovatelce. Sdělil, že po připomínkování plánu práce od odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zapracování informací od členů komise dojde 

ke schválení plánu práce na příštím jednání. 

 

Schválení plánu práce na rok 2021 proběhne na dalším zasedání komise. Do té doby mají 

členové možnost zasílat své připomínky.  

 

 

5. Projednání a schválení termínů jednání komise 

 

Ing. M. Poledníček přestavil termíny jednání komise a vyzval členy komise k diskuzi. 

 

Na návrh Ing. J. Richtera byl zařazen další termín jednání komise, a to 16. prosince 2021. 

   

Usnesení č. 04/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO schvaluje termíny 

jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO na 

rok 2021 dle předloženého návrhu se změnou uvedenou v zápise. 

 

Hlasování Pro     12      Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

 

6. Individuální dotace 

 

Ing. A. Pfeffer Ferklová ohlásila střet zájmů v případě dotace pro společnost Carlsbad 

Convention Bureau, o.p.s. 

 

Mgr. V. Vodičková představila jednotlivé žádosti o individuální dotaci, následně představila 

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. a pohovořila o Národním plánu obnovy a o Just Transition 

Fund a možnostech, které tyto programy nabízí pro lázeňství v Karlovarském kraji. 

 

Ing. A. Pfeffer Ferklová představila členům komise společnost Carlsbad Convention Bureau, 

o.p.s. 

 

M. Monsportová požádala o zahrnutí bodu týkající se informací z odboru kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu na další jednání komise. 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Carlsbad Convention 

Bureau, o.p.s, na zajištění propagace Karlovarského kraje v oblasti MEETING INDUSTRY ve 

výši 150 000 Kč. Tato individuální dotace je alokovaná v rozpočtu Karlovarského kraje. 
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Usnesení č. 05/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč subjektu                          

Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., na zajištění propagace Karlovarského kraje v oblasti 

MEETING INDUSTRY. 
 

Hlasování Pro         9  Proti         1 Zdržel se hlasování        2   

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů, 

na údržbu značení pěších tras a opravu značení lyžařských tras v Karlovarském kraji v roce 

2021 ve výši 200 000 Kč. Tato individuální dotace je alokovaná v rozpočtu Karlovarského 

kraje. 
 

Usnesení č. 06/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč subjektu 

Klub českých turistů, na údržbu značení pěších tras a opravu značení lyžařských tras 

v Karlovarském kraji v roce 2021. 

 

Hlasování Pro       12    Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Institutu lázeňství a 

balneologie, v.v.i., na pokrytí provozních nákladů včetně osobních a nákladů na činnost 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. v roce 2021 ve výši 7 593 000 Kč. Tato individuální 

dotace je alokovaná v rozpočtu Karlovarského kraje. 
 

Usnesení č. 07/03/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch  a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

poskytnutí individuální dotace ve výši 7 593 000 Kč subjektu Institut lázeňství a 

balneologie, v.v.i., na pokrytí provozních nákladů včetně osobních a nákladů na činnost 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. v roce 2021. 

 

Hlasování Pro       12    Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

Ing. A. Pfeffer Ferklová se po tomto bodu omluvila a opustila jednání. 

 

7. Informace o aktivitách Živého kraje 

             

Ing. P. Židlický široce informoval o aktivitách a plánovaných aktivitách destinační agentury. 

Zmínil mimo jiné webináře v Rusku, chystanou letní kampaň „Karlovarský kraj všemi smysly“, 

kampaň na podporu lázeňství a projekt věnovaný pivu a pivovarům s názvem „Cesta za pivem“. 

Dále informoval o ediční činnosti destinační agentury – novém propagačním materiálu „Tipy 

na cyklovýlety v Karlovarském kraji“ a připravovaném materiálu o naučných stezkách. 
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Bc. J. Pavlovic se po tomto bodě omluvil a opustil jednání. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.    

 

 

8. Různé 

 

Mgr. V. Vodičková vyzvala členy komise, kteří by se chtěli zapojit do spolupráce týkající se 

Just Transition Fund, ať se na ni určitě obrátí. Dále apelovala na členy komise, aby se vyjádřili 

k územní studii Krušné hory – západ. 

 

Š. Javůrek informoval o tom, že připomínky k územní studii již částečně zpracoval. Navrhl, že 

materiál zpracuje podrobněji a postoupí jej členům komise k prostudování. 

 

Poznámky pana Javůrka budou přílohou tohoto zápisu a rozeslány členům komise. 

 

Ing. M. Poledníček uvedl, že po seznámení se s materiálem bude přijato usnesení na příštím 

jednání komise. 

 

Mgr. V. Vodičková informovala členy komise, že jim byl zaslán návrh Koncepce podpory 

památek zapsaných či nominovaných na Seznam světového dědictví UNESCO v Karlovarském 

kraji a požádala přítomné o připomínky. 

 

Ing. J. Richter navrhl předat si kontakty mezi členy komise. 

 

Ing. M. Poledníček slíbil zaslat kontaktní list všem členům komise společně s usnesením 

z tohoto jednání. Poté informoval o připravovaném projektu Sdružení Krušné hory – západ a 

města Ostrov – výletní noviny, které budou zaměřené na venkovní aktivity.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

9. Závěr    

                                                               

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO bylo  

Ing. Markem Poledníčkem ukončeno v 17:16 hod.  

 

 

 

  Ing. Marek Poledníček v. r.  

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

   pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

 

 

Karlovy Vary dne 18. 03. 2021 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Slipková 


