
Zápis z jednání RADY INSTITUCE INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A 

BALNEOLOGIE, V.V.I., konaného dne 13.02.2020 

Přítomni: 

Rada instituce: Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Zdeněk Třískala, RNDr. Patricie Hloušková, 

PhD., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, PhD. 

Ředitelka ILaB v. v. i.: Mgr. Kristýna Matějů, PhD. 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli 

 

1) Jednání zahájil předseda rady MUDr. Ladislav Špišák, CSc. Všechny přítomné přivítal 

a předal slovo ředitelce ILaB. 

2) Ředitelka ILaB, v. v. i. informovala radu, že  

• dne 13. 2. 2020 proběhlo vyhodnocení soutěže na vytvoření loga a grafického 

manuálu Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. Vítězný návrh, který vybrala 

hodnotící komise (Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D., Mgr. 

Veronika Vodičková, Mgr. Jan Samec, DiS. Lucie Garreis) byl předveden 

členům rady. Autor vítězného návrhu dostane finanční odměnu a bude 

podepsána smlouva o převodu autorských práv (jednání se školou zprostředkuje 

RNDr. P. Hloušková)  

• dne 10. 2. 2020 Rada Karlovarského kraje doporučila Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ke schválení žádost o poskytnuti individuální neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 5 000 000,- Kč. Tato částka bude 

po schválení dotace Zastupitelstvem Karlovarského kraje (17. 2. 2020) a 

podpisu smlouvy převáděna ILaB v. v. i. postupně (účtování 1/12).  

 

3) předseda rady požádal ředitelku o informace ohledně financování výzkumů, včetně 

projektu „Objektivizace účinku karlovarské lázeňské léčby na onemocnění 

nealkoholickou steatozou jaterní“. Mgr. Kristýna Matějů, PhD. odpověděla, že interní 

projekty budou financovány z rozpočtu ILaBu, výše zmíněný projekt bude vzhledem 

k vyšší finanční náročnosti podán do Programu na podporu zdravotnického 

aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví 

(kód „NU“). Ing. arch. Vojtěch Franta v této souvislosti informoval, že z minulého roku 

v rozpočtu ILaB zbylo 2,7 mil. Kč.  



4) Ředitelka informovala radu o aktualizaci rozpočtu ILaB, v. v. i., která byla nutná pro 

přípravu dotační žádosti pro Karlovarský kraj.  Jedná se zejména o snížení mzdových 

nákladů v souvislosti s tím, že ředitelské místo je obsazeno až od února 2020 a pozice 

provozního manažera bude obsazena nejdříve v březnu. Položkou o kterou byl rozpočet 

navýšen je základní přístrojové vybavení laboratoře s náklady 458 000 Kč. V rozpočtu 

je mimo jiné předběžně zahrnuta investice do sušárny na vzorky, popř. centrifugy a 

mikroskopu. Vybavení bude určeno především na fyzikálně-chemická měření. Pro 

složitější analýzy ILaB zatím využije spolupráce s externími laboratořemi. 

Aktualizovaný rozpočet rozešle ředitelka členům rady e-mailem během dneška. 

5) V této souvislosti RNDr. Tomáš Vylita, PhD. vznesl dotaz, jaký je stav objednávek 

analýz pinenů v ovzduší v Lázních Kynžvart. Po informaci ředitelky, že objednávka 

dosud nebyla odeslána, bylo dohodnuto, že bude odeslána ihned po projednání 

podrobnějšího schématu studie na co nejdříve konané společné schůzce T. Vylity a P. 

Hlouškové s ředitelkou ILaB (Zodp.: P. Hloušková, T. Vylita a K. Matějů)  

6) Ředitelka ILaB informovala přítomné, že v co nejbližší době bude vyhlášeno výběrové 

řízení na pozici provozního manažera/administrativního pracovníka. Dále informovala 

o prodlouženém výběrovém řízení KARP, p. o. na pozice: lékařský analytik, výzkumný 

pracovník – lékař, výzkumný pracovník – geolog. Celkem byly obdrženy 2 přihlášky na 

pozice lékařský analytik a lékař. RNDr. Tomáš Vylita, PhD. vyjádřil názor, že 

v současné době další pracovníky nepotřebujeme. 

7) Předseda rady ILaB si vyžádal informace o tom, kolik se utratilo celkem za minulý rok. 

Ředitelka ho informovala, že se jedná o částku cca 725 000 Kč za 6 měsíců činnosti a 

že je již dohodnuta příprava účetní závěrky ověřené auditorem. 

8) Ing. arch. Vojtěch Franta informoval, že byla jmenována dozorčí rada ILaBu ve složení: 

• Martin Hurajčík (člen Rady Karlovarského kraje) – předseda 

• Ing. Josef Ciglanský (zástupce Svazu léčebných lázní ČR a MEDISPA) –

místopředseda 

• Mgr. Veronika Vodičková (vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje)  

• Ing. Petr Klíček (zástupce Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje)  

• Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (zástupce SLM/D.s.o. České lázně – Salony 

Evropy, primátorka Karlových Varů) 

 

9) Vzhledem k tomu, že dozorčí rada v. v. i. se je povinna sejít i na podnět ředitele v. v. i., 

svolá ředitelka ILaB jednání dozorčí rady v co nejbližším termínu, ideálně tak, aby 

následovalo po další schůzi rady ILaB na které bude předložena ke schválení výroční 



zpráva za rok 2019 a výsledky hospodaření, které se po schválení radou ILaB 

předkládají k vyjádření dozorčí radě instituce. (Zodp. K. Matějů, informaci o termínu 

jednání dozorčí rady podá do 6. 3. 2020) 

10) Ředitelka ILaB informovala radu o tom, že koncem ledna byl vybrán základní nábytek 

a v co nejbližší době bude objednán. (Zodp.: K. Matějů)  

11) V souvislosti s dojednáváním technických detailů zprovoznění sídla ILaB na nábřeží 

Jana Palacha, byla ze strany Odboru správy majetku města ředitelce podána informace, 

že dojde ke zvýšení platby za pronájem prostorů v souvislosti s navýšením počtu osob. 

Ing. arch. Vojtěch Franta poukázal na důležitost spolupráce s městem Karlovy Vary a 

požádal ředitelku ILaBu o iniciaci jednání s primátorkou města. MUDr. Ladislav 

Špišák, CSc. projevil iniciativu domluvit schůzku s primátorkou v následujícím týdnu. 

Dalším bodem jednání s primátorkou by bylo vyřešení otázky existence BIKV, o.p.s., 

kterému by mělo předcházet jednání s I. Borovcovou (Schůzka s I. Borovcovou bude 

domluvena na 18. 2. a sch. s primátorkou na 20. nebo 21. 2. zodp. MUDr. Špišák CSc, 

K. Matějů) 

12) RNDr. Tomáš Vylita, PhD. si vyžádal informace o tom, jak bude probíhat spolupráce 

s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Předpokládá se, že místem výkonu práce 

Ing. Hrušky a Bc. Simeth bude sídlo ILaB. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. navrhl 

připravit a následně uzavřít memorandum o spolupráci s KARP, p. o. (Zodp. K. Matějů, 

termín: konec února 2020) 

13)  Ing. arch. Vojtěch Franta objasnil, že Karlovarská agentura rozvoje podnikání zajišťuje 

roli odborného garantu pro jednotlivé pilíře Strategie restrukturalizace na území 

Karlovarského kraje, naplňuje Koncepci rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského 

kraje, organizuje Inovační platformu lázeňství a balneologie.  Členové inovační 

platformy navrhují intervence k RIS3 KVK, poskytují zpětnou vazbu při realizaci 

projektů a posuzování dosažených výsledků a předkládají návrhy na posílení krajského 

inovačního systému RVVI. Dále informoval, že Inovační platforma bude formálně 

ustavena (neformálně funguje již od roku 2017) na základě memoranda o spolupráci. 

Její činnost bude upravena statutem a jednacím řádem. Ing. arch. Vojtěch Franta 

podotkl, že KARP je významným partnerem pro ILaB a ILaB je jedním z členů Inovační 

platformy. 

14) Ing. arch. Vojtěch Franta vznesl dotaz, zda ILaB může organizovat vzdělávání pro 

lékaře. RNDr. P. Hloušková, PhD. odpověděla, že na základě vyjádření vedoucího 

oddělení vzdělávání pana profesora Ptáčka může Institut lázeňství a balneologie v.v.i 



získat akreditaci pro jednotlivou vzdělávací akci dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 

v součinnosti s některou vyjmenovanou vzdělávací institucí dle zákona č. 95/2004 Sb.. 

V prosinci minulého roku RNDr. Patricie Hloušková, PhD. zažádala o akreditaci ke 

vzdělávání na ČLK.  

15) Na dotaz ředitelky sdělil MUDr. Ladislav Špišák, CSc., že vzdělávací akce se konají 

nepravidelně, dle domluvy a vždy probíhají za finanční podpory sponzorů. ILaB není 

zatím schopen v současně době hradit náklady na školeni z vlastního rozpočtu. 

16) Mgr. Kristýna Matějů, PhD. informovala radu, že se 3. mezinárodní multidisciplinární 

konference o minerálních a termálních vodách nezúčastní z důvodu finanční náročnosti. 

Ing. A. Huseynli upozornila na konání mezinárodního kongresu v oblasti lékařské 

hydrologie a klimatologie v červnu 2020. Lhůta pro zaslání příspěvku je 30. 4. 2020, 

takže bude možné se zúčastnit i aktivně. Mgr. Zdeněk Třískala upozornil, že je vítaná 

pouze aktivní účast na konferencích, pasivní účast se v tuto chvíli jeví jako zbytečná. 

17) MUDr. Ladislav Špišák, CSc. informoval radu, že se zúčastnil kongresu Arab Health 

2020, kde prezentoval ILaB prostřednictvím roll-up banneru. Na základě prezentace 

projevila polská firma zájem o spolupráci s ILaB. Další informace o spolupráci MUDr. 

Ladislav Špišák, CSc. poskytne Radě Instituce po osobním jednání se zástupcem 

společnosti. 

18) Ing. arch. Vojtěch Franta oznámil, že se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit 

Mezinárodního balneologického sjezdu ve slovenských Piešťanech v pátek 3. dubna. 

Dohodlo se, že ILaB na sjezdu představí Mgr. Kristýna Matějů, PhD. s dalšími 

zaměstnanci (Ing. Alina Huseynli, RNDr. Patricie Hloušková, PhD.). Bc. Věra Simeth 

a Ing. Ondřej Hruška se zúčastní sjezdu v případě úhrady cestovních nákladů pro jejich 

účast a registračních poplatků ze strany KARP. 

19) MUDr. Ladislav Špišák, CSc. sdělil, že na základě prezentace ILaBu v Istanbulu (vč. 

videa s tématikou Mustafa Kemal Atatürk v Karlových Varech) do Karlových Varů 

přijede návštěva z Turecka. 

20) Ing. arch. Vojtěch Franta požádal ředitelku ILaB o aktivní zapojení do grantových 

programů a dotačních titulů. Připomenul, že ILaB patří mezi strategické priority 

Karlovarského kraje. Požádal také o vypracování a předložení časového harmonogramu 

veřejných soutěží (vypracuje Bc. Věra Simeth, termín: 6. 3. 2020) a navržení termínu 

jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj (snaha o získání prostředků z programu 

RESTART na sídlo ILaB + pobočky vysoké školy v KV). (zodp. K. Matějů, termín: 29. 

2. 2020). 



21) Ing. arch. Vojtěch Franta také požádal o specifikaci konkrétní činnosti developera Ing. 

O. Hrušky v rámci ILaB. Dalším úkolem pro institut je vyřešení vztahu ILaB, v.v.i. s 

Balneologickým institutem Karlovy Vary, o.p.s., Výzkumným institutem 

balneologickým Lázně Mšené, v.v.i. a MEDISPA. Ředitelka navrhne do konce února 

konkrétní terminy jednání.  

22) Dále V. Franta upozornil na potřebu digitalizace a centralizace Balneoknihovny. 

Ředitelka ILaB konstatovala, že se jedná o důležité téma, ale v situaci, kdy ILaB ještě 

nemá ani základně vybavené sídlo, má tato otázka trochu nižší prioritu. Do budoucna 

se plánují jednání s vedením Krajské knihovny a dalšími místy v ČR, kde se nacházejí 

balneologické knihovny. 

23) Mgr. Zdeněk Třískala upozornil na nutnost publikovatelných výstupů. Požádal ILaB o 

zapojeni do procesu zpracování technických manuálů zaměřených na zásady tvorby 

balneoprovozu, lázeňský statut a jeho tvorba v kontextu potřeb města, balneoprocedury 

lázeňské péče atd. Podotkl důležitost aplikovaného výzkumu – konečným odběratelem 

jsou poskytovatele lázeňské péče. Informoval o možnosti zapojeni ILaBu do projektu 

ve spolupráci s endokrinologickým ústavem. 

24) Ředitelka upozornila radu ILaB, že přiznávání osobního ohodnocení zaměstnancům je 

v pravomoci ředitele a mělo by být řádně zdůvodněno. Per rollam schvalování radou 

ILaB, jak k tomu došlo na konci roku 2019 není vhodnou praxí. Osobní ohodnocení 

přiznané v loňském roce bude tedy zaměstnancům odňato. O jeho přiznání rozhodne 

ředitelka v souvislosti s pravidelným hodnocením činnosti zaměstnanců. 

25) Ing. arch. Vojtěch Franta požádal o mediální propagaci ILaB, sjednocení vizuálního 

stylu sociálních sítí, naplnění webových stránek textovým obsahem. 

26) Závěr a shrnutí: 

• MUDr. L. Špišák CSc. dohodne termíny jednání s I. Borovcovou a primátorkou 

Karlových Varů v týdnu od 17. 2. 2020. 

• RNDr. Patricie Hloušková PhD. dohodne se Střední uměleckoprůmyslovou školou 

keramickou a sklářskou podpis smlouvy o převedení autorských práv k logu ILaB a 

spolu s RNDr. Tomášem Vylitou PhD. a ředitelkou  

• Mgr. Kristýna Matějů PhD. 

– v týdnu od 17. 2. do 21. 2. 2020 se zúčastní jednání s primátorkou města Karlovy 

Vary a ředitelkou BIKV.  

– předloží do 29. 2. 2020 termíny jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, BIKV, 

MEDISPA, VÚB  



– připraví do 29. 2. 2020 memorandum o spolupráci s KARP, p. o. Karlovrského kraje  

– co nejdříve svolá zasedání dozorčí rady ILaB, termín sdělí do 6. 3. 2020. 

 

Další jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. proběhne dne: 20.3.2020, 

hodina a místo budou v dostatečném předstihu upřesněny. 

 

 

 

 


