Svaz léčebných lázní ČR, Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
STANOVY
Svazu léčebných lázní České republiky
§1
Zřízení, název a sídlo Svazu léčebných lázní
1. Svaz léčebných lázní České republiky (dále jen Svaz) byl zřízen jako zájmové sdružení
léčebných lázní a jiných právnických osob podnikajících ve sféře lázeňství v širším slova
smyslu bez rozdílu typu vlastnictví. Byl zřízen na základě zakladatelské smlouvy
zakládajících členů. Dle platných předpisů je zájmovým sdružením ve smyslu § 20 f obč.
zákoníku.
2. Název sdružení zní: Svaz léčebných lázní České republiky
3. Sídlo sdružení: Františkovy Lázně, Jiráskova 17, PSČ 351 01

§2
Poslání a předmět činnosti Svazu
1. Poslání
Posláním Svazu je vytvářet podmínky pro rozvoj léčebného lázeňství a lázeňských
organizací na území České republiky, hájit společné i individuální zájmy členů, pokud
tyto nejsou v rozporu se zájmy společnými a dbát na ochranu a racionální využívání
přírodních léčivých zdrojů. Prosazuje uplatňování Kréda Evropského svazu lázní.
2. Předmět činnosti
Svaz zejména:
a) samostatně hájí zájmy léčebného lázeňství a svých členů, zejména ve styku se
zastupitelskými sbory, vládou, ministerstvy, jinými státními orgány a institucemi a
zdravotními pojišťovnami,
b) hájí a prosazuje zájmy léčebného lázeňství v rámci resortu zdravotnictví, koordinuje
jednání o společných zájmech svých členů vůči zdravotním pojišťovnám
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c) zajišťuje důstojnou prezentaci lázeňství, podporuje informovanost veřejnosti o funkci
a úloze léčebného lázeňství v péči o zdraví člověka,
d) podporuje výzkum v lázeňství a popularizaci léčebných výsledků v lázeňské péči
e) vystupuje ve vztahu k odborům a státním institucím jako zájmová organizace
zaměstnavatelů,
f) poskytuje členům dle svých možností poradenské služby a informace, koordinuje
zájmy a pomoc při řešení jejich problémů,
g) působí jako odborný poradce, předkládá společné návrhy a stanoviska, podání a
intervence při přípravě hospodářsko-politických rozhodnutí na republikové úrovni,
dotýkající se zejména problematiky lázeňství a přírodních léčivých zdrojů,
h) v zájmu léčebného lázeňství ČR a jeho členů spolupracuje s ostatními profesními a
odbornými společnostmi a sdruženími,
i) zastupuje zájmy lázeňství ČR v mezinárodních organizacích a lázeňských sdruženích,
zejména v Evropském svazu lázní.

§3
Členství ve Svazu
1. Členství ve Svazu je řádné a mimořádné, formou kolektivní a individuální.
2. Řádným členem Svazu může být každá právnická i fyzická osoba se sídlem v České
republice, která má léčebné lázeňství jako předmět činnosti. Členství ve Svazu vzniká
datem přijetí.
3. Mimořádným členem může být i jiná právnická nebo fyzická osoba. Mimořádný člen má
při hlasování jen poradní hlas.
4. Členství ve Svazu je dobrovolné. Je založeno na základě přihlášky a souhlasu s posláním
Svazu a jeho stanovami a úhradě členských příspěvků. Členství ve Svazu schvaluje
představenstvo.
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5. Způsob a forma členství se odráží v právech a povinnostech členů. Členové Svazu jednají
prostřednictvím svých statutárních zástupců nebo písemně zmocněnou jinou osobou.
6. Členství ve Svazu může být ukončeno žádostí člena, zrušením členství nebo vyloučením.
Při zániku Svazu bez nástupce je ukončení členství automatické.
7. Členství ve Svazu může být zrušeno rozhodnutím představenstva, pokud člen ve
stanoveném termínu a následné výzvě neuhradí členský příspěvek Svazu, nebo závažným
způsobem poruší stanovy Svazu.
8. Žádost o ukončení členství ve Svazu předkládá člen písemně představenstvu. Členství pak
bude ukončeno dnem schválení představenstvem. Vystupující člen nemá nárok na
majetkové vypořádání, kromě vrácení majetku, který do Svazu vložil nad rámec členských
příspěvků.
9. Opětovné přijetí je možné pouze se souhlasem Valné hromady. Na návrh představenstva
může rozhodnout o vyloučení člena z jiných důvodů Valná hromada.

§4
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo účastnit se valné hromady, navrhovat z řad svých zaměstnanců členy
orgánů Svazu, obracet se na představenstvo s problémy týkajícími se lázeňství, s
připomínkami a návrhy týkajícími se problematiky Svazu, uvádět ve svých propagačních
a jiných materiálech členství ve Svazu a používat logo Svazu.
2. Člen je povinen dodržovat stanovy, usnesení valné hromady, v řádném termínu platit
příspěvky a dbát o dobré jméno českého léčebného lázeňství.
3. Členové Svazu jsou povinni vytvořit podmínky svým zaměstnancům pro činnost
v orgánech a komisích Svazu, pokud do funkcí byli zvoleni nebo jmenováni.
4. Členové Svazu jsou povinni dodat v termínech stanovených představenstvem data a
informace týkající se činnosti lázní potřebná pro plnění poslání Svazu, která lze
spravedlivě požadovat. V případě opakovaného nesplnění této povinnosti představenstvo
může navrhnout valné hromadě Svazu vyloučení člena.
5. Členové svazu se zavazují, že budou dbát dobrého jména českého lázeňství, respektovat
platné legislativní prostředí v České republice, dbát dobrých mravů v podnikání a
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vyvarují se neetických přístupů v personální, mzdové a cenové politice.

§5
Členské příspěvky
1. Členský příspěvek se stanoví u řádných členů podle jejich ubytovací kapacity platné vždy
k 1.1. běžného roku. Za každé lůžko je stanovena výše 100,-Kč, minimální příspěvek je
30.000,-Kč.
2. Výši členského příspěvku na příslušné období schvaluje na návrh představenstva valná
hromada.
3. Členský příspěvek kolektivního člena se stanoví jako součet příspěvků jeho členů.
4. Mimořádní členové a řádní členové bez ubytovací kapacity v provozu hradí členský
příspěvek 10.000,- Kč.
5. Členové, kteří získají členství v průběhu kalendářního roku, hradí alikvotní část ročního
členského příspěvku.
6. Lhůta splatnosti ročního členského příspěvku je do 31. 3. kalendářního roku, maximálně
do termínu konání Valné hromady. V případě neuhrazení členského příspěvku po dobu
prodlení ztrácí řádný člen na valné hromadě hlasovací právo.

§6
Vnitřní struktura
1. Orgány Svazu jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) statutární orgán
d) dozorčí rada
e) sekretariát Svazu
f) pracovní a odborné komise
§7
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Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.
2. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
b) volí a odvolává členy představenstva,
c) volí a odvolává členy dozorčí rady,
d) schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti Svazu a základní materiály Svazu,
e) schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok,
f) schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulý rok
g) schvaluje výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok,
h) rozhoduje o odměnách členů představenstva a dozorčí rady,
i) rozhoduje o otázkách, které byly na program jednání Valné hromady Svazu
předloženy na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo členů Svazu,
j) rozhoduje s konečnou platností o kolizi zájmů členů s plánovaným postupem Svazu,
k) rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu v souladu s § 3 odst. 9.
l) rozhoduje o zániku členství ve Svazu v souladu s § 3 odst. 8.
3. Řádná valná hromada se koná 1x za kalendářní rok.
4. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo. Řádná valná hromada je svolána
písemně s tím, že příslušná pozvánka s programem jednání je odeslána nejpozději 30 dnů
před konáním valné hromady všem členům Svazu.
5. Návrhy na doplnění programu musí být předloženy představenstvu nejpozději 14 dnů před
konáním řádné valné hromady.
Změna nebo doplnění programu na návrh člena při zahájení programu valné hromady je
možná v případě schválení 2/3 většinou přítomných řádných členů nebo jejich zástupců.
6. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z podnětu
dozorčí rady nebo na základě písemné žádosti nejméně 1/3 řádných členů.
Dozorčí rada má právo svolat mimořádnou valnou hromadu sama, pokud představenstvo
nevyhoví jejímu podnětu.
7. Mimořádná valná hromada se koná nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání.
Pro svolání a program jednání se použijí ustanovení odstavců 4. a 5. tohoto paragrafu
analogicky.
8. Nestanoví-li stanovy jinak, je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li zastoupeni řádní
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členové, představující alespoň 50 % hlasů. Není-li tento požadavek splněn, svolává se do
2 týdnů náhradní valná hromada. Tato valná hromada je schopna se usnášet i v případě, že
není splněn požadavek uvedený v prvé větě tohoto ustanovení. Vzájemné zastupování
členů je možné pouze na základě písemné plné moci.
9. O změnách stanov je valná hromada schopna se usnášet 2/3 většinou přítomných nebo
zastoupených řádných členů Svazu. K rozhodnutí o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu
3/5 řádných členů Svazu.
10. Jednání valné hromady řídí president Svazu, případně více-president nebo jiný pověřený
člen představenstva.
11. Pro přípravu usnesení volí valná hromada návrhovou komisi, pro zápis z valné hromady
zapisovatele a ověřovatele zápisu, pro volbu členů představenstva a dozorčí rady
tříčlennou volební komisi a pro potřeby sčítání hlasů při hlasování aklamací – skrutátory.
12. Hlasování o rozhodnutích valné hromady je veřejné, mimo rozhodování uvedené v těchto
stanovách. Za veřejné se považuje i hlasování pomocí podepsaných hlasovacích lístků a
výpočetní techniky.
13. Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje president a ověřovatel
zápisu. Zápis obdrží všichni členové Svazu. Zápis lze dát na vědomí doručením
prostřednictvím pošty, e-mailu nebo faxem.

§8
Představenstvo a statutární orgán
1. Představenstvo vykonává činnost Svazu mezi zasedáními valných hromad.
2. Představenstvo má 7 členů.
3. Valná hromada volí členy představenstva ze zástupců řádných členů Svazu.
4. Návrhy na členy představenstva může podávat představenstvo, řádní i mimořádní členové
Svazu. Z těchto návrhů sestavuje představenstvo kandidátku, kterou předkládá valné
hromadě.
5. Funkční období představenstva jsou 2 roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je
přípustné. V případě ukončení činnosti člena představenstva v průběhu funkčního období
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je možné kooptovat dalšího člena do zasedání příští valné hromady na základě návrhu
představenstva. Kooptace je možná, pokud počet řádně zvolených členů představenstva
neklesne pod 50 %.
6. Členství v představenstvu skončí:
7.

Uplynutím funkčního období
Odvoláním z výkonu funkce valnou hromadou
Odstoupením z výkonu funkce na vlastní žádost doručenou představenstvu
Zánikem výkonu funkce v lázních, které kandidáta nominovaly

Působnost představenstva:
a) ze svého středu volí tajnou volbou presidenty a 2 více-presidenta; tyto funkcionáře
rovněž odvolává,
b) předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti Svazu, příp. jiné materiály, které
schvaluje valná hromada,
c) předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě účetní závěrku za uplynulý rok,
návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh na výši členských příspěvků,
d) předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Svazu
e) zpracovává a valné hromadě předkládá návrh kandidátky na volbu členů
představenstva a dozorčí rady,
f) jmenuje a odvolává vedoucího sekretariátu a stanoví jeho plat, stanoví organizační
strukturu sekretariátu,
g) svolává z vlastní iniciativy, na návrh dozorčí rady nebo na žádost členů ve smyslu § 7
odst. 6 mimořádnou valnou hromadu,
h) zřizuje pracovní a odborné komise a jmenuje jejich předsedy, stanovuje jejich
působnost,
i) schvaluje přijetí nových členů Svazu,

j) předkládá valné hromadě návrhy na zrušení členství ve Svazu nebo vyloučení člena ze
Svazu,
k) pravidelně informuje členy Svazu o své činnosti, o aktuálních otázkách působnosti
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Svazu a jeho účasti v mezinárodních sdruženích,
l) deleguje zástupce Svazu do mezinárodních organizací a na jejich zasedání,
m) deleguje své zástupce na zasedání a další konference v tuzemsku i zahraničí.
8. Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per-rollam. V takovém
případě president zašle všem členům představenstva návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:
- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
- lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva
- podklady potřebné pro jeho přijetí
- další údaje potřebné pro jeho přijetí.
Při nevyjádření se člena představenstva k předloženému návrhu ve stanovené lhůtě, má se
za to, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodnutí se oznámí všem členům
představenstva a uvede se v zápisu z následujícího zasedání představenstva.
9. Zasedání představenstva se konají dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Zasedání
svolává a řídí president, více-president nebo pověřený člen představenstva.
10. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
představenstva. S hlasem poradním se jednání představenstva mohou zúčastnit další přizvané
osoby.
11. Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má 1
hlas.
12. Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který odsouhlasí předsedající a zapisovatel.
Zápis je doručován všem členům Svazu prostřednictvím pošty, e-mailu nebo faxem
nejpozději do 14 dnů od konání zasedání představenstva.

13. Statutární orgán:
Statutární orgán tvoří:
-

President Svazu

-

Viceprezidenti Svazu (2)

Počet členů statutárního orgánu: 3
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14. Jménem Svazu jedná jeho statutární orgán a to tak, že každý jeho člen jedná samostatně a
bez omezení. Řídí se usneseními představenstva v době mezi jeho zasedáními. O své činnosti
podává představenstvu zprávu.
15. Představenstvo může písemně pověřit třetí osoby zastupováním Svazu v individuálních a
opodstatněných záležitostech.

§9
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada se skládá ze tří členů volených valnou hromadou na období dvou let.
Opětovné zvolení členů je možné.
2. Návrhy na členy dozorčí rady předkládá představenstvo a řádní členové Svazu.
3. V případě ukončení činnosti člena dozorčí rady může dozorčí rada kooptovat dalšího
řádného člena pro období do příští valné hromady.
4. Členství v dozorčí radě skončí:
- Uplynutím funkčního období
- Odvoláním z výkonu funkce valnou hromadou
- Odstoupením z výkonu funkce na vlastní žádost doručenou dozorčí radě
- Zánikem výkonu funkce v lázních, které kandidáta nominovaly
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
6. Dozorčí rada se schází na pravidelných zasedáních nejméně 2x za rok.
7. Působnost dozorčí rady:
Dozorčí rada
a) dohlíží na finanční hospodaření Svazu,
b) vyjadřuje se k návrhu účetní závěrky a návrhu rozpočtu,
c) vykonává kontrolní činnost a projednává stížnosti na činnost Svazu a jeho orgánů,
d) předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti za uplynulé období
8. Dozorčí rada je oprávněna požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady,
nebo tuto dle § 7 odst. 6. stanov sama svolat.
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9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva s hlasem poradním.
10. Členové dozorčí rady mají právo se účastnit zasedání valné hromady

§ 10
Sekretariát Svazu
1. Sekretariát Svazu je administrativním a výkonným orgánem představenstva a dozorčí
rady.
2. Sekretariát Svazu tvoří vedoucí sekretariátu a případně další odborní profesionální
pracovníci. Sídlo sekretariátu Svazu se nachází v sídle presidenta Svazu.
3. Sekretariát Svazu je současně sekretariátem představenstva a dozorčí rady.
4. Vedoucí sekretariátu je odpovědný představenstvu.
5. Vedoucí sekretariátu
a) řídí činnost sekretariátu Svazu,
b) zajišťuje hospodaření Svazu, zejména vybírá příspěvky a vede jejich evidenci,
c) plní další úkoly stanovené představenstvem.

§ 11
Činnost dalších orgánů Svazu
1. Představenstvo vykonává činnost Svazu mezi zasedáními valných hromad.
2. Pro řešení odborných otázek činnosti Svazu zřizuje představenstvo odborné a pracovní
komise a jmenuje předsedy. Předseda komise má právo přizvat k jednání komise odborné
pracovníky s hlasem poradním.
3. Předsedům komisí stanoví pravomoci představenstvo při ustavení komise nebo v případě
potřeby.
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4. Pro práci v komisích je možno jmenovat pracovníky jednotlivých členů Svazu, ve
zdůvodněných případech i odborníky stojící mimo Svaz.
5. Ze své činnosti se komise zodpovídají představenstvu.
6. Pracovní a odborné komise se zabývají činností Svazu zejména v oblastech:
- léčebná činnost
- ekonomická
- propagace a prezentace Svazu na veřejnosti
- technicko-legislativní
- dětské lázeňství

§ 12
Způsob rozhodování
1. Rozhodování na valné hromadě se provádí přímým hlasováním přítomných řádných
členů.
2. Zastupování na valné hromadě je možné na základě písemného zmocnění. Každý řádný
člen má na valné hromadě počet hlasů v závislosti na počtu lůžek - za každých i
započatých 300 lůžek náleží 1 hlas.
3. Kromě v těchto stanovách výslovně uvedených případů rozhoduje na valné hromadě
prostá většina hlasů na usnášeníschopném zasedání přítomných členů. V případě změny
stanov je potřeba 2/3 hlasů přítomných řádných členů. Návrh na zrušení Svazu vyžaduje
souhlas 3/5 všech řádných členů Svazu.
4. Volby představenstva a dozorčí rady na valné hromadě se konají tajným hlasováním. V
případě, že o to požádá alespoň 1/3 přítomných, je možno hlasování provést veřejně.

§ 13
Závěrečná ustanovení
1. Při zániku Svazu, na základě rozhodnutí valné hromady, provede likvidaci Svazu
likvidátor, zvolený na poslední valné hromadě. Pokud není valnou hromadu možnost
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svolat, zvolí likvidátora představenstvo.
2. Stanovy, včetně jejich změn, nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.
3. Stanovy byly schváleny Valnou hromadou, která se konala dne 28. 4. 2015 a nahrazují
stanovy ze dne 14. 3. 2007.

Představenstvo Svazu léčebných lázní ČR
Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně

Za správnost
MUDr. Eduard Bláha, president SLL ČR
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