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A2.2.4 Posílení významu lázníOpatření

Typické aktivity • Lobbing za přesídlení ústředního orgánu státní správy – Českého inspektorátu lázní a zřídel 

(ČIL) do Karlových Varů či vytvoření územního pracoviště ČIL v Karlových Varech

• Jednání se státem o posílení úhrad za lázeňskou péči, rozšíření indikací a zvýšení příspěvků

 + zviditelnění města, statusová záležitost

 + uznání statutu nejvýznamnějších lázní i navenek 

 + bezprostřední přímá komunikace v problematice ochrany přírodních léčebných zdrojů

 + možnost navázání dalších aktivit

 + impulz pro rozvoj místní ekonomiky, zajímavé pracovní možnosti

 + snazší intervence při péči o přírodní zdroje a jejich rozvoji

 – obecná skepse k nezvyklým aktivitám s nejistým výsledkem

 – omezená možnost ovlivnění rozhodnutí na centrální úrovni

 – možné negativní vnímání lobbingu

 – nesoučinnost médií (negativní zpráva = dobrá zpráva)

• Kvalitní argumentační materiál

• Dosažení konsenzu pro umístění pracoviště ČIL s MZČR atd.

• Získání poslanců a senátorů (místních reprezentantů) pro věc

• Personální zajištění na straně města (osobnosti s vazbami na státní úroveň schopné 

lobbing dlouhodobě provádět)

• Vytvoření plánu postupných kroků

• Motivační prvky pro přilákání pracovníků

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Zastupitelé města 

Správa přírodních léčivých zdrojů 

a kolonád, p. o.

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.

Karlovarský kraj

Zastupitelé kraje 

Ministerstvo zdravotnictví – 

Český inspektorát lázní a zřídel

Senátoři Senátu Parlamentu ČR

Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kancelář tajemníka

 – odbor právní

 – odbor informačních technologií

 – odbor financí a ekonomiky

Poskytovatelé zdravotní 

a lázeňské péče 

Poskytovatelé wellness služeb 

2/3

Cílové skupiny

• Podnikatelské subjekty zabývající se lázeň-

stvím a doprovodnými službami na území 

města 

• Obyvatelé města a kraje 

• Nově příchozí pracovní síla 

A2.2.4 Posílení významu lázní



A  Prosperita     A2  Lokální ekonomické prostředí     A2.2  Lázeňství

StrategieKV°2040       III   Návrhová část      s76

Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.3 Image města 

A2.4 Cestovní ruch

 

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023

Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

Marketingová strategie pro Karlovarský kraj

Strategický rámec Česká republika 2030

Národní inovační strategie České republiky 2019–2030

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

A2.2.4 Posílení významu lázní

Naplnění hodnot


