
U s n e s e n í 
 

 

z 24. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch, 

konaného dne 20. června 2019 od 14:00 hod. 

v konferenční místnosti  v hotelu Krakonoš -  Mariánské Lázně 660   

 

 
Přítomni:    J.  Čepičková,,  JUDr. M. Chadim, Ing. P. Kulhánek, Mgr. Bc. M. Odlevák,  

                   Bc. Josef Pavlovic, M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni: G. Dostálová, A. Hlavínová,  Mgr. V. Linhart, K. Maříková 

 

Ostatní zúčastnění: 

Hosté: Ing. J. Ciglanský,  Ing. arch. V. Franta, Dr. V. Kajlík, Ing. Jana Palacká, Mgr. Bc. Pelc,  

            Mgr. M.Slipková, Mgr. V. Vodičková  

Zapisovatelka: Ing. E. Hávová  

 

 

Program jednání: 
1. Zahájení                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

2. Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání a hostů 

                                                                                                                           JUDr. M. Chadim 

3. Kontrola usnesení                                                                                                JUDr. M. Chadim 

4. Hotel Krakonoš – prezentace služeb s ohledem na specifika hotelu                      Ing. J. Richter 

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

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

7. Různé   (Láz. taxa, termíny jednání komise IX. – XI. 2019,  představení nové zapisovatelky 

komise, zhodnocení ZLS, atd.)                                                                                                        

8. Závěr                                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

 

 

            
Jednání zahájil  JUDr. M. Chadim - předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství 

a cestovní ruch (dále KLaCR) ve 14:18 hod.   

Přivítal přítomné členy komise  i hosty a konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a 

cestovní ruch jsou na 24. jednání komise usnášeníschopní – přítomno bylo 8 z 12 členů (viz 

prezenční listina).  

 

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

uvedený program jednání a přítomnost  všech  hostů. 

 

Usnesení č. 75/06/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

schvaluje program jednání a účast výše jmenovaných hostů na jednání komise v souladu 

s čl. III., odst. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje.  

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

3. Kontrola usnesení 

 



Usnesení č. 72/03/19 -  zatím neplněno – plnění bude s ohledem na charakter usnesení (podpora 

RESTART-u) aktuální později 

 

 

 

4. Hotel Krakonoš – prezentace služeb s ohledem na specifika hotelu  
Ing. J. Richter seznámil přítomné s hotelem a jeho službami, avizoval společenské akce 

Sochařské sympozium a Svatováclavské slavnosti a pozval po ukončení jednání zájemce na 

prohlídku hotelu. 

K tomuto bodu nebylo přijeté žádné usnesení. 

 

 

 

5.  Informace o činnosti  Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

     (dále OKPPLaCR) 

 

Ing. arch. V. Franta  podrobně informoval o přípravě výběrového řízení na zaměstnance  

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., zájmu Fakulty zdravotních studií ZČU  o založení 

studijního zaměření na balneologii a lázeňství, rýsujících se možnostech financování 

balneologických aktivit regionu přes RESTART, zvážení založení oblastní destinační agentury 

se zaměřením na lázně, a o vývoji zápisu našich památek na seznam kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO (Montanregion, Great Spas of  Europe).  

Upozornil členy komise, že pro pokračování v započatých krocích na poli balneologie i 

UNESCO je životně nevyhnutná podstatně výraznější finanční podpora, než je tomu v 

současnosti.  Doporučil komisi projednat tyto otázky také s profesními  sdruženími (AHR, 

MAT, Medispa  z.s.p.o.) a vedením měst v KV, ML, FL, . aby byl získán odborný názor se 

silným mandátem pro otevření tématu na Radě i  Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

K tomuto bodu byla přijatá následující usnesení. 

 

Usnesení č. 76/06/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje  OKPPLaCR zaslat 

na vědomí především starostům měst a obcí v Karlovarském kraji, spojených s cestovním 

ruchem a lázeňstvím a tomuto účelu adekvátním profesním sdružením, působícím v našem 

regionu materiál „Význam cestovního ruchu pro Karlovarský kraj“ a požádat je o jejich názor 

především na téma marketingu komponent UNESCO a celkové zvýšení finanční podpory 

aktivit ze strany Karlovarského kraje, podporu a rozvoj Institutu balneologie a lázeňství, v.v.i., 

podporu aktivit a materiálně-technického vybavení měst  a středisek cestovního ruchu 

v návaznosti na očekávaný nárůst návštěvnosti kraje po zápise Montanregionu a Great Spa of 

Europe na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Usnesení č. 77/06/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje  Radě 

Karlovarského kraje zabývat se materiálem  „Význam cestovního ruchu pro Karlovarský kraj“, 

připraveným ve spolupráci s  OKPPLaCR a který je pro další působení  subjektů v oblasti 

cestovního ruchu zcela zásadní. 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Usnesení č. 78/06/19: 



Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje  Radě 

Karlovarského kraje projednat na Zastupitelstvu Karlovarského kraje za účasti zástupců 

profesních organizací Karlovarského kraje a zástupce Komise Rady Karlovarského kraje pro 

lázeňství a cestovní ruch apel na zvýšení  podílu finanční podpory pro oblast cestovního ruchu, 

balneologie a lázeňství,  vyčlenění finanční podpory kraje v součinnosti s městy a obcemi  

na materiálně-technické vybavení měst a obcí a lokální podporu UNESCO,  a finanční podporu 

Institutu balneologie a lázeňství, v.v.i. i destinační agentuře, podpoře vzniku dalších 

destinačních agentur, zaměřeným na podporu a propagaci lázeňství, balneologie a hornického 

regionu  s cílem nastavení destinačního managementu nominací UNESCO v našem regionu.. 

 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Po projednání bodu se z pracovních důvodů z dalšího jednání omluvil Ing. P. Kulhánek.  

 

Mgr. V. Vodičková informovala členy KLaCR o žádosti o změnu účelu dotace v žádosti pana 

Urbance. 

Usnesení č. 79/06/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje  Radě 

Karlovarského kraje neodsouhlasit požadavek na změnu účelu dotace. 

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Mgr. V. Vodičková, vedoucí OKPPLaCR, informovala také o přípravě výběrového řízení na 

dodavatele stavby v Císařských lázních a o bohatém doprovodném programu Mezinárodního 

filmového festivalu. (Program MFF obdrží členové KLaCR  mailem při odesílání  zápisu.) 

 

 

6. Informace o aktivitách Živého kraje  

 

Zapisovatelka seznámila přítomné s podklady, zaslanými Ing. P. Židlickým, o aktivitách 

destinační agentury za období od minulého jednání i poděkování koordinátorů za schůzku 

KLaCR a zástupců MMR ohledně problémů stávajících dotačních řízení a informovala o 

možnosti vzít si v české a německé verzi  připravený informační materiál „Užijte si pohodové 

léto v Karlovarském kraji“.  

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 

7. Různé 

 

Byla diskutována problematika řešení lázeňské/místní taxy – bylo konstatováno, že stávající 

návrhy politiků jsou v mnoha případech vzdálené potřebám a možnostem praxe a bylo by 

potřebné, aby byla jednotlivým městům a obcím dána co největší variabilita a individuální 

možnosti rozhodování.  

Termíny jednání ve 2. pololetí roku 2019 byly  s ohledem na korespondenčně avizovanou účast 

a diskusi na jednání odsouhlaseny následovně: 

Usnesení č. 80/06/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch přesouvá termín jednání 

KLaCR v září o jeden týden z původního data 26.9. na 19. září 2019. Místo konání: Krajský 

úřad Karlovarského kraje, čas zahájení 14:00 hod. Termíny jednání 24. října a  21. listopadu 

zůstávají beze změny.  

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 



Toto usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

Po projednání termínů jednání se v 16:23  omluvil Bc. J. Pavlovic  a v 16:28 paní J. Čepičková. 

 

Dr. V. Kajlík podrobně informoval o specifikách a významu kontrolního procesu inspekčních 

komisařů UNESCO.  

 

 JUDr. M. Chadim – předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

– představil novou zapisovatelku KLaCR. Je ní Mgr. Monika Slipková, pracovnice 

OKPPLaCR, která v září převezme od Ing. E. Hávové agendu KLaCR v plném rozsahu. 

 

 

9. Závěr 

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

Chadimem ukončeno v 16:40 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. M. Chadim v.r. 

       Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

                                                                                         pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 25. 6. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 

 


