
Zápis z jednání RADY INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A 

BALNEOLOGIE, v. v. i., konaného dne 13. 05. 2020 

Přítomni: 

Mgr. Kristýna Matějů, PhD., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Patricie Hloušková, PhD., 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Bc. Věra Simeth 

Omluveni: Mgr. Zdeněk Třískala 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli 

Program jednání: 

1) Schválení zápisu z předchozího jednání rady 

2) Stav plnění úkolů z minulého zasedání 

3) Souhrn proběhlých per rollam schvalování 

4) Zpráva o hodnocení projektů podaných v roce 2019 na TAČR, diskuse o námitkách oponentů 

5) Informace o chystaných/podaných projektech 

6) Sídlo ILaB – nábřeží Jana Palacha – administrace změny sídla (závisí již na vyjádření dozorčí 

rady a zřizovatele), uzavření smlouvy s KARP p. o. a dodatky ke smlouvě o výpůjčce prostor 

7) Interní směrnice ILaB o zacházení s duševním vlastnictvím a výsledky výzkumu 

8) Zánik BIKV a převzetí jeho činností ILaB. 

 

1. Schválení zápisu z předchozího jednání rady 

Zápis z předchozího jednání, konaného dne 13.02.2020 byl členy rady instituce schválen. 

2. Stav plnění úkolů z minulého zasedání 

MUDr. L. Špišák CSc. měl dohodnout termíny jednání s I. Borovcovou a primátorkou 

Karlových Varů v týdnu od 17. 2. 2020. Jednání s paní primátorkou Karlových Varů proběhlo, 

paní primátorka byla vstřícná, platby za pronájem zatím nebyly změněny. V případě  zvýšení 

plateb z důvodů přítomnosti KARPu na pracovišti se spojí paní ředitelka Mgr. Kristýna Matějů 

PhD. s paní primátorkou Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA  Řešením je instalace vlastního 

měření spotřeby. 

Jednání s paní I. Borovcovou proběhlo, Balneologický institut Karlovy Vary zanikl, veškeré 

písemné odborné materiály budou předány ředitelce ILaB, v.č. evidence adres lékařů po jejich 

souhlasu.  

RNDr. Patricie Hloušková PhD. měla dohodnout 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. Kristýnou Matějů PhD. Smlouva byla 

podepsaná.  



Mgr. Kristýna Matějů PhD. měla připravit do 29. 2. 2020 memorandum o spolupráci s KARP, 

p. o. Karlovarského kraje. Memorandum zatím podepsáno nebylo, v současné době se 

připravuje smlouva o společném užíváni prostor na nábřeží Jana Palacha. Je třeba nastavit 

vztahy mezi ILaB, v.v.i. a KARP, p.o. – sdílí 4 zaměstnance (Ing. Ondřej Hruška – developer 

strategických projektů, Bc. Věra Simeth – projektová manažerka, RNDr. Josef Bodor PhD. - 

lékařský analytik, MUDr. Helena Safariková – lékař.) Ředitelka ILaB připraví Memorandum o 

spolupráci do 14ti dnů. 

Mgr. Kristýna Matějů PhD. se spojí s Výzkumným ústavem balneologickým Lázně Mšené a 

dohodne schůzku ohledně vzájemné spolupráce. 

3. Souhrn proběhlých per rollam schvalování 

27. 3. 2020 – předložena k okomentování Výroční zpráva včetně účetní závěrky a zprávy 

auditora. Po zapracování připomínek per rollam schváleno 14. 4. 2020. 

15. 4. 2020 – předložen text dopisu primátorce Karlových Varů ohledně zřízení prostorů pro 

karanténu a izolaci nakažených COVID-19 v budově na nábřeží Jana Palacha 20. Hlasování: 

PRO 3 PROTI 1 ZDRŽEL SE 1. 

23. 4. 2020 – předložen návrh výzkumného projektu VŠTVS Palestra „Pohybová aktivita a její 

význam v prevenci metabolického syndromu X“ podávaný do standartní veřejné soutěže 

GAČR – ILaB v roli spoluřešitele. Hlasování: PRO 5; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0. 

24. 4. 2020 – předložen návrh smlouvy s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů. 

Hlasování: PRO 3; PROTI 0; ZDRŽEL SE 2. 

3. 5. 2020 – předložen návrh dodatku ke zřizovací listině, kterým se mění sídlo instituce na 

nábřeží Jana Palacha 20 v Karlových Varech. Hlasování: PRO 4; PROTI 0; ZDRŽEL SE 1, per 

rollam schváleno k 8. 5. 2020. 

4. Zpráva o hodnocení projektů podaných v roce 2019 na TAČR, diskuse o námitkách 

oponentů 

V roce 2019 Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i. byly podány následující projekty do 

veřejných soutěží TAČR: 

• „Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje“ – TAČR 

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT; 

• „Terapeutická lázeňská krajina jako nástroj pro zkvalitnění života“ – TAČR ÉTA; 

• „Outdoorová pohybová aktivita jako součást lázeňské léčby“ – TAČR ZÉTA. 

Žádný z podaných projektů nebyl doporučen k podpoře. Z oponentských posudků vyplývá 

nedostatečný popis metodického řešení projektů „Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů 

minerálních vod Karlovarského kraje“ a „Outdoorová pohybová aktivita jako součást lázeňské 

léčby“. U projektu „Outdoorová pohybová aktivita jako součást lázeňské léčby“ chybí literární 

rešerše, současný stav poznání nebyl dostatečně popsán. Ředitelka ILaB, v.v.i. zdůraznila, že 

při podávání návrhů projektů je potřeba se soustředit na upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, 

výstupem a aktivitami projektu a provést podrobnou analýzu stávající situace. Důležité je také 

připravovat projekty v souladu s požadavky výzvy a tematickým zaměřením.  

 



5. Informace o chystaných/podaných projektech 

V květnu 2020 do Standardního grantového projektu GAČR byl podán projekt „Pohybová 

aktivita a její význam v prevenci metabolického syndromu X“. Hlavním řešitelem projektu je 

VŠTVS Palestra, ILaB, v.v.i. je spoluřešitelem.  

V červnu 2020 se plánuje podání projektu „Vliv komplexní karlovarské lázeňské léčby na 

nealkoholické ztukovatění (steatózu) jaterní do soutěže MZČR. Hlavním řešitelem projektu je 

ILaB, v.v.i. ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Plzni, zastoupenou prof. MUDr. O. 

Topolčanem, CSc. 

V červnu 2020 se také plánuje podání projektu „Socioekonomická analýza lázeňství 

v souvislosti s COVID-19“ do programu ÉTA TAČR. Výzva je zaměřena na podporu návrhů 

projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání 

nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti 

sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické 

nebo mediální. Hlavním řešitelem projektu je Ing. Petr Janeček, PhD. z Ekonomické fakulty 

ZČU v Plzni. ILaB není hlavním řešitelem z toho důvodu, že program ÉTA je zaměřen na 

podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, u hlavního řešitele je 

vyžadováno vzdělání ve společenskovědním oboru. První jednání s představiteli ZČU proběhlo 

5.5.2020. Další schůzka je plánována na 15.5.2020 v prostorech KARP, p. o. 

Vzhledem k pozitivním oponentským posudkům ILaB, v.v.i. rozhodl opětovně podat projekt 

„Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje“ do programu 

Prostředí pro život TAČR. Projekt bude upraven na základě výhrad oponentů a stanovených 

priorit programu Prostředí pro život. 

Dále se probírala realizace projektu, který bude zaměřen na výzkum efektu lázeňského pobytu 

po prodělané infekci SARS-CoV-2. Cílem projektu je zabezpečit rehabilitační a 

rekonvalescenční lázeňskou léčbu především v Karlových Varech, Mariánských Lázních, 

Františkových Lázních a Luhačovicích. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. zdůraznil, že k lázeňské rekondiční a rehabilitační léčbě budou 

přijímáni pouze pacienti SARS-CoV-2 negativní. Po týdnu léčby u nich bude provedeno 

kontrolní vyšetření na SARS-CoV-2 (RT-PCR), stanovení hladiny protilátek IgG, IgA, 

biochemické vyšetření jaterních, ledvinných a metabolických funkcí. Efekt léčby na psychiku 

a výkonnost bude hodnocen na základě vyplněného dotazníku. Předpokládaná cena na 

pacienta/den bude 2500,-Kč. 

Ing. arch. Vojtěch Franta oznámil, že Karlovarský kraj je ochoten částečně podpořit tento 

projekt poskytnutím finančních prostředků. K podání návrhu projektu k částečnému 

financování výzkumu Karlovarským krajem je na 18.5.2020 v 15.00 v budově A Krajského 

úřadu Karlovarského kraje svoláno zvláštní jednání. Schůzky se zúčastní Ing. arch. Vojtěch 

Franta, Mgr. Kristýna Matějů, PhD., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Patricie Hloušková, 

PhD. Přizváni budou MUDr. Milada Sárová, Ing. Josef Ciglanský a Ing. David Hepnar, MBA. 

Ředitelka ILaB osloví také představitele města Mariánské Lázně. 

V souvislosti s projektem bude potřeba se spojit s Českou lékařskou komorou, příp. oslovit 

Sdružení praktických lékařů. Praktičtí lékaři by měli předepisovat pobyt v lázních pacientům 

po SARS-CoV-2. Neochota spolupracovat ze strany lékařů se jeví jako nejvyšší riziko a 

nejistota tohoto projektu. 



6) Sídlo ILaB – nábřeží Jana Palacha – administrace změny sídla (závisí již na vyjádření 

dozorčí rady a zřizovatele), uzavření smlouvy s KARP p. o. a dodatky ke smlouvě o 

výpůjčce prostor. 

3. 5. 2020 Radě instituce byl předložen návrh dodatku ke zřizovací listině, kterým se mění sídlo 

instituce na nábřeží Jana Palacha 20 v Karlových Varech. Dodatek byl schválen per rollam k 8. 

5. 2020. Ke změně tohoto údaje v rejstříku MŠMT je nutné vyjádření dozorčí rady. 

Zasedání dozorčí rady ILaB je plánováno na 27.05.2020. 

Smlouva s KARP, p. o. o společném užíváni prostor na nábřeží Jana Palacha je v přípravě, bude 

podepsána v nejbližším možném termínu. 

7) Interní směrnice ILaB o zacházení s duševním vlastnictvím a výsledky výzkumu. 

K návrhu, aby součástí směrnice bylo i přesné stanovení odměn za podání patentové přihlášky 

či průmyslového vzoru se většina členů rady postavila negativně. Text směrnice bude rozeslán 

členům rady k prostudování. 

8) Zánik BIKV a převzetí jeho činností ILaB. 

Balneologický institut Karlovy Vary zanikl, ILaB, v.v.i. převezme jeho činnost. Byla 

diskutována možnost převzetí seznamu kontaktů (závisí na souhlasu jednotlivých lékařů). 

Ředitelka ILaB se sejde s Dr. Borovcovou za účasti Dr. Hlouškové a společně doladí 

administrativní náležitosti k získání akreditace ke vzdělávání lékařů. 

9) Různé  

Ing. arch. V. Franta navrhl, aby ILaB, v.v.i. jednou za 3 měsíce zveřejňoval přehled své činnosti 

formou newsletteru. Bc. V. Simeth a Ing. A. Huseynli připravují mediální strategii ILaB v. v. 

i. pro sociální sítě. 

Ing. arch. Vojtěch Franta připomněl, že se v současné době, kdy kraj řeší finanční podporu 

lůžek, ukazuje nezbytnost certifikace lázeňských zařízení. Paní Bc. V. Simeth připomněla, že 

certifikace lázeňských provozů bude záviset na přípravě manuálů.   

Závěr a shrnutí: 

Mgr. Kristýna Matějů PhD. dohodne termíny jednání s:  

• Výzkumným ústavem balneologickým Lázně Mšené, v. v. i. do 14ti dnů 

• Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.- v případě rizika zvýšení nájemného 

• Prof. MUDr. O. Topolčanem, CSc. v příštím týdnu  

• RNDr. Ivanou Borovcovou – do 14 ti dnů  

•  připraví a uzavře Memorandum o spolupráci s KARP, p.o. – do 14ti dnů 

 

Souhlasí: MUDr. L. Špišák, CSc 


