
Zápis z jednání RADY INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i., 

konaného dne 14. 12. 2020 

Přítomni on-line: 

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, 

Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. Zdeněk Třískala, 

Jednání zahájeno v 15:00 a ukončeno v 15:55. 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli 

Program jednání: 

1. Připomínky k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 

2. Rozpočet ILaB, v.v.i. na rok 2021 

3. Kontrola plnění úkolů z jednání rady ILaB, v.v.i., konaného dne 8.10.2020 

Předseda Rady ILaB, v.v.i.  MUDr. Ladislav Špišák, CSc přivítal přítomné a zahájil jednání 

Rady. 

 

1) Alokovaná částka na dotaci na činnost ILaB v rozpočtu Karlovarského kraje na 

rok 2021  

Ředitelka ILaB informovala přítomné, že návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 byl 

zveřejněn dne 30. 11. 2020 na webové adrese http://www.kr-

karlovarsky.cz/samosprava/rozpocty/Stranky/rozpocty.aspx.  Pro ILaB je tam alokována částka 

5 mil. Kč, která však je vzhledem k plánovanému rozpočtu ILaB na rok 2021 nedostatečná a 

navíc je příspěvek pro ILaB chybně zařazen pod podporu cizím subjektům činným v cestovním 

ruchu místo pod podporu výzkumu a vývoje. Do 15. 12. mohou k tomuto rozpočtu vznášet 

občané připomínky. Ředitelka připravila text připomínek (viz dále) i s jejich odůvodněním a 

další podklady (návrh rozpočtu, plán činnosti, přehled žádostí o externí financování, tabulku 

výdajů krajů ČR na výzkum a vývoj) 

• Připomínka č. 1 se týká chybného podřazení výdajové položky na č.ř. 100 oddílu 2143 

položka 5221 neinv. transfery obecně prospěšným spol. (Tabulka č. 37 - Kapitoly 

Příspěvky cizím subjektům (PCS), PCS Odbor kultury, památková péče, lázeňství a 

cestovního ruchu, Cestovní ruch – neinvestiční výdaje, str. 76). 

Odůvodnění: Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. (dále jen “institut”) je veřejnou výzkumnou 

institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Institut tedy není 

obecně prospěšnou společností podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, resp. podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Zároveň je poněkud diskutabilní zařazení mezi cizí subjekty, jelikož institut 

byl zřízen Karlovarským krajem a ten v něm uplatňuje svá zřizovatelská práva vymezená v 

ustanovení § 15 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/rozpocty/Stranky/rozpocty.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/rozpocty/Stranky/rozpocty.aspx


Odhlédneme-li od oborového zaměření institutu, jedná se podle ustanovení § 2 odst. 1) zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích o právnickou osobu, jejímž hlavním 

předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. Z pohledu jeho 

zřizovatele tak jde o výdaje neinvestiční i investiční povahy účelově vynaložené na podporu 

výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů. Nelze se proto ztotožnit s tím, že by plánované prostředky byly určeny na podporu 

cestovního ruchu.  

Ostatně samotná lázeňská péče je podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů považována za léčebně rehabilitační péči, 

která je poskytována ve zdravotnických zařízeních nacházejících se v místě výskytu přírodního 

léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení. Podobně 

definuje přírodní léčebné lázně zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), kdy se jimi rozumí soubor zdravotnických a 

jiných souvisejících zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Výše uvedené jen potvrzuje fakt, že lázeňství je více disciplínou zdravotnickou nežli cestovním 

ruchem. 

• Připomínka č. 2 se týká navrhované částky 5 000 tis. Kč na č.ř. 100 oddílu 2143 položka 

5221 neinv. transfery obecně prospěšným spol. (Tabulka č. 37 - Kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům (PCS), PCS Odbor kultury, památková péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, Cestovní ruch – neinvestiční výdaje, str. 76).  

Odůvodnění: Institut je momentálně jedinou veřejnou výzkumnou institucí se sídlem na území 

Karlovarského kraje. Navzdory svému krátkodobému působení se již stihl zapojit do řady 

výzkumných a vzdělávacích aktivit s cílem stabilizovat a posílit pozici lázeňství coby jedné z 

domén specializace tohoto kraje (viz příloha č. 1 – plán činnosti na rok 2021).  

Institut nespoléhá pouze na prostředky poskytnuté z rozpočtu svého zřizovatele, ale aktivně se 

uchází o podporu v rámci dostupných programů (viz příloha č. 2 - seznam podaných žádostí o 

externí financování). Nicméně existuje řada faktorů majících negativní vliv na úspěšnost 

podaných žádostí o externí financování, které institut není v současné době schopen ovlivnit. 

Mezi zásadní patří například podhodnocený význam problematiky lázeňství ve strategických 

dokumentech a s tím související omezená nabídka vhodných grantových programů, nedostatek 

zkušeností s realizací obdobných výzkumných projektů či krátká účetní historie institutu. 

S postupným rozšiřováním agendy, kterou institut v souladu se zřizovací listinou zajišťuje nebo 

zajišťovat bude, roste samozřejmě i nákladová část ročního rozpočtu. Celkové očekávané 

náklady institutu v roce 2021 činí cca 9,6 mil. Kč (viz příloha č. 3 - plánovaná výsledovka pro 

rok 2021), přičemž tato částka je nezbytná pro zabezpečení provozu a realizaci aktivit, které 

jsou dány zřizovací listinou v členění na hlavní, další a jiné činnosti veřejné výzkumné instituce 

dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Předpokládá se, že z ostatních 

zdrojů obdrží institut cca 1,4 mil. Kč. Podpora ze strany zřizovatele, Karlovarského kraje, by 

tak měla činit 8,2 mil. Kč místo uvedených 5 mil. Kč. 

Rada ILaB, v. v. i. vzala text připomínek na vědomí a ukládá ředitelce ILaB v tom smyslu 

připravit podklady pro jednání Rady KK. 



2) Rozpočet ILaB na rok 2021 

– Rozpočet ILaB, v.v.i. na rok 2021 byl členům dozorčí rady předložen 16. 11. 2020. Podle 

posledních informací se k němu dozorčí rada zatím nevyjádřila, měla by se dle jednacího řádu 

sejít do konce roku 2020. 

– Ing. arch. Vojtěch Franta byl seznámen se situací a vzhledem k tomu, že ani rozpočet 

Karlovarského kraje dosud není schválen a na začátku roku 2021 bude rozpočtové provizorium, 

bude možné, aby vznesl na zasedání Rady Karlovarského kraje požadavek na změnu rozpočtu 

dle výše uvedených připomínek. Pro jistotu však bude třeba připravit i minimalistickou variantu 

rozpočtu, pro případ, že by nebylo možné navýšení o požadovanou částku v plném rozsahu. 

– ředitelka ILaB připraví materiály pro Radu kraje 

– Rada ILaB, v.v.i. připraví minimalistickou variantu rozpočtu na rok 2021, která bude odrážet 

scénář nejhorší možné varianty. Částka 3,5 mil. Kč na rok, se kterou se počítalo jako s 

naprostým minimem, je pro pro ILaB, v.v.i. z hlediska jeho činností daných zřizovací listinou 

zcela likvidační.  

– Ing. arch. Vojtěch Franta také navrhuje požádat o finanční podporu město Karlovy Vary a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

3) Kontrola plnění úkolů z jednání rady ILaB, v. v. i. dne 8.10.2020 

Členové rady neměli žádné připomínky k předchozímu zápisu. Proběhla kontrola úkolů 

zadaných na minulém zasedání.  

Ředitelka informovala radu ILaB, v. v. i. o plnění úkolů: 

1. Příprava a podepsání memorand o spolupráci s SLL ČR a SLM. 

– Memoranda byla odeslána zástupcům SLL ČR a SLM, čeká se na vyjádření. 

2. Převzetí certifikace od MEDISPA. 

– Jednání proběhlo, ILaB, v.v.i. zatím nebude přebírat certifikaci. 

3. Předložení koncepce ILaB, v.v.i. na 2 roky. 

– Koncepce je v přípravě, ředitelka pošle koncepci do konce roku členům Rady 

k vyjádření. 

4. Zadání vypracování vnitřní směrnice na zadávání zakázek ILaB, v. v. i. 

– Návrh vnitřní směrnice je přípraven, v současné době probíhá jeho poslední 

revize právníkem. 

5. Příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky na pořízení služebního automobilu do 

31. 12. 2020. 

– Čeká se na vypracování vnitřní směrnice na zadávání zakázek ILaB, v.v.i. 

6. Předložení do 31. 10. 2020 návrhu rozpočtu ILaB, v. v. i. na rok 2021 a rozpočtového 

výhledu na roky 2022 a 2023. 

– Návrh rozpočtu na rok 2021 byl členům rady ILaB zaslán 16. 11. Rozpočtový výhled 

na roky 2022 a 2023 předpokládá meziroční nárůst nákladů o 20-25 %, vzhledem 

k tomu, že se jedná o instituci ve fázi počátečního rozvoje. Zatím se čeká na vyjádření 

dozorčí rady. 

7. Podání přihlášky ke vstupu do Asociace výzkumných organizací v termínu do 31. 12. 

2020. 

Přihláška byla podána, čeká se na rozhodnutí. Zároveň byla 2. 11. podána žádost o 

zápis na Seznam výzkumných organizací MŠMT. 



8. Konzultace právní formy smlouvy s FAV ZČU o naprogramování vyhledávače 

balneologické literatury s právníkem. 

Konzultace s odborníkem proběhla. Jedná se o hraniční případ, z toho důvodu bylo 

požadováno stanovisko Odboru kultury, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského 

kraje, resp. právního odboru Karlovarského kraje, které zatím nebylo obdrženo. 

9. Rozeslání oficiální výzvy ke spolupráci v rámci Odborného kolokvia ILaB příslušným 

odborníkům. 

Výzva byla rozeslána. Ozvalo se 6 odborníků s pozitivní odpovědí: doc. MUDr. 

Dobroslava Jandová, doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, 

CSc., prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. a 

MUDr. Jiří Šmejkal. 

Na další vyjádření se čeká. 

10. Vypracování grafické podoby newsletteru ILaB, v.v.i. 

Zatím nebylo zadáno. 

11. Větší zviditelnění ILaB v.v.i. na veřejnosti, vč. orientační desky na sídle ILaB v.v.i. 

Označení sídla ILaB, v. v. i. bylo zadáno, dodavateli bohužel muselo být reklamováno 

(záměna materiálu), mělo by být zajištěno do konce roku 2020. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. informoval radu ILaB, v. v. i. o plnění úkolů: 

1. Oslovení jménem Rady ILaB, v. v. i. VÚB ML, v.v.i., SLM, SLL ČR a MEDISPA a 

navrhne termíny společných setkání. 

Jednání s MEDISPA proběhlo. S VÚB ML, v.v.i. se spolupracuje při tvorbě manuálu 

lázeňské péče. Členové SLM, SLL ČR budou osloveni po zlepšení epidemiologické 

situace.  

Závěr a shrnutí: 

Ředitelka ILaB, v. v. i. připraví podklady pro jednání Rady KK. 

Ing. arch. Vojtěch Franta vznese požadavek na navýšení rozpočtu pro ILaB, v.v.i. 

Rada ILaB, v.v.i. se sejde dne 17. 12. 2020 v 9.00 v prostorách Institutu, (popř. online dle 

časových možností jednotlivých členů) za účelem projednání další možné rozpočtové 

varianty na rok 2021. 

Termín dalšího jednání Rady ILaB, v. v. i. bude upřesněn (pravděpodobně v závislosti na 

schválení rozpočtu KK v únoru 2021, ostatní jednání per rollam) 

 

Souhlasí: MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 


