
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 21.07.2021 

Přítomni: 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Mgr. Zdeněk Třískala 
(on-line), Ing. Jan Ludvík, MBA. 

Omluveni: RNDr. Patricie Hloušková, PhD. 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli 

Zahájeno: 15.00 

Ukončeno: 16:30 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení programu 

3. Přehled per rollam usnesení od zasedání Rady ILaB, v.v.i., dne 10.2.2021; 

4. Stav hospodaření od počátku roku 2021 a přehled činnosti ILaB, v.v.i., od převzetí funkce 

ředitele ILaB, v.v.i.; 

5. Přehled podaných a připravovaných projektových aktivit; 

6. Informace o stavu Strategického projektu “Centrum lázeňského výzkumu” do JTF; 

7. Stav jednání ohledně sídla ILaB, v.v.i.; 

8. Různé. 

 

1. Zahájení jednání 

Předseda Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., přivítal přítomné a zahájil jednání. 

2. Schválení programu 

Zápis z předchozího jednání, konaného dne 23.04.2021 byl členy Rady instituce schválen. 

3. Přehled per rollam usnesení od zasedání Rady ILaB, v.v.i., dne 10.2.2021 

Rada ILaB per rollam schválila dne 19.04.2021 následující usnesení: 

Rada ILaB, v.v.i. souhlasí se zapojením ILaB, v. v. i., jako projektového partnera do přeshraničního 

projektu: Der Weg zur Gesundheit – Vernetzung relevanter Akteure im Kur – und Bäderwesen/Cesta 

ke zdraví – Vytváření sítě relevantních aktérů v oblasti lázeňství a balneologie. 

HLASOVÁNÍ: 5 pro 

Rada ILaB per rollam schválila dne 26. 05. 2021 následující usnesení: 

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. bere na vědomí usnesení Dozorčí rady Institutu lázeňství 

a balneologie, v. v. i. ze dne 3. 5. 2021 a schvaluje v souladu s § 18 písmeno e) Zákona č. 341/2005 Sb. 

o veřejných výzkumných institucích výroční zprávu a účetní závěrku Institutu lázeňství a balneologie, 

v. v. i. za rok 2020 v předloženém znění.  

HLASOVÁNÍ: 3 pro; 2 nehlasovali 

4. Stav hospodaření od počátku roku 2021 a přehled činnosti ILaB, v.v.i., od převzetí funkce 

ředitele ILaB v.v.i. 



Ředitel ILaB, v.v.i., seznámil přítomné se stavem hospodaření za první pololetí letošního roku a 

předložil podrobný návrh rozpočtu Institutu na rok 2022. 

Ing. arch. Vojtěch Franta upozornil členy Rady, že v rozpočtu nejsou zohledněny finanční náklady na 

přípravu Strategického projektu „Centrum lázeňského výzkumu“. V případě schválení projektu 

„Centrum lázeňského výzkumu“ rozpočet ILaB, v.v.i., na rok 2022 bude potřeba předělat. 

5. Přehled podaných a připravovaných projektových aktivit 

V prvním pololetí roku 2021 Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., byly podány následující projekty: 

• Strategický projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ do JTF; 

• Projekt „Cesta za zdravím“ do programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem 

Bavorsko a Českou republikou Cíl ETZ 2014–2020 (INTERREG V). Projekt byl podpořen.; 

• Pohybová aktivita a její význam v prevenci metabolického syndromu X – GA ČR; 

• Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných 

lázní – Statní fond ŽP ČR; 

• Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery; 

• Terapeutická krajina – TA ČR Prostředí pro život; 

V přípravě jsou následující projekty: 

• Preklinická studie, která má za cíl vyhodnotit účinnost lázeňské léčby v léčebném programu 

post COVID-19; 

• Ochrana výsadeb smrku ztepilého vůči fytopatogenním houbám aplikací přípravku na bázi 

mykorrhizních hub; 

• Balneologický informační systém; 

• Využití virtuální reality v lázeňství; 

• iLázně 2.0.; 

• Měření terpenů v Lázních Kynžvart; 

• Ochrana volně se vyskytujících zdrojů minerálních vod. 

Ing. Jan Ludvík, MBA, upozornil členy Rady, že pro řešení výzkumných projektů chybí v ILaBu pozice 

finančního administrátora projektů. Na tuto pozici bude vypsáno výběrové řízení. 

6. Informace o stavu Strategického projektu “Centrum lázeňského výzkumu” do JTF 

Ing. arch. Vojtěch Franta informoval přítomné, že projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ byl 

doporučen k podpoře. Ing. Jan Ludvík, MBA, upozornil na to, že zatím neobdržel písemné vyjádření od 

Karlovarského kraje. Následně proběhla diskuse o možnostech změny/rozšíření projektu. Podstata 

projektu se nijak zásadně měnit nebude. Bude možno upravit pouze plánované projektové aktivity 

v rámci velkého projektu. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. podotknul, že příprava projektu by měla začít ve druhé polovině srpna 

2021.  

7. Stav jednání ohledně sídla ILaB, v.v.i. 

Ing. Jan Ludvík, MBA, předložil Radě k projednání návrh nájemní smlouvy mezi ILaBem a LLLK (Mánes) 

a navrhl změnu sídla ILaB, v.v.i. V případě, že veřejná výzkumná instituce změní své sídlo je nutné tuto 

změnu provést i ve zřizovací listině instituce. Změnu zřizovací listiny provede MŠMT na základě návrhu 

zřizovatele instituce, k němuž přiloží dodatek ke zřizovací listině, stanovisko rady instituce a nájemní 



smlouvu. Ředitel ILaB, v.v.i., připraví důvodovou zprávu ke změně sídla a předloží Dozorčí Radě ILaB, 

v.v.i., a Zastupitelstvu KK. 

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje, zřizovateli ILaB, v.v.i., změnu zřizovací listiny ve smyslu změny sídla veřejné výzkumné instituce. 

HLASOVÁNÍ: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1. 

8. Různé 

Ing. Jan Ludvík, MBA, upozornil, že je potřeba vyřešit vztah mezi ILaB, v.v.i., a KARP, p.o. Obecné 

Memorandum o spolupráci neřeší otázku sdílení zaměstnanců. Ing. arch. Vojtěch Franta navrhuje 

podepsat mezi ILaB a KARP smlouvu o „zapůjčení“ zaměstnanců. V první polovině srpna proběhne 

schůzka s ředitelem KARP, p.o. a P. Pizingerem, členem Rady Karlovarského kraje pro oblast 

regionálního rozvoje a projektového řízení.  

Ing. Jan Ludvík, MBA, informoval přítomné, že proběhla schůzka s ředitelkou Městské knihovny ML za 

účelem nastavení spolupráce v rámci tvorby balneologického informačního systému (webové 

rozhrání). Ředitelka knihovny spolupráci odmítla. Ing. arch. Vojtěch Franta zprostředkuje a zajistí 

termín jednání se starostou města Mariánské Lázně. 

Ing. arch. Vojtěch Franta informoval členy Rady, že v říjnu 2021 proběhne světová výstava EXPO Dubaj 

2020. Domluvilo se, že součástí delegace Karlovarského kraje budou také zástupci ILaB. Ing. Jan Ludvík, 

MBA, navrhuje, aby ILaB zastupoval MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 

Ing. arch. Vojtěch Franta dále informoval, že poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní 

sériovou nominaci Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního 

a kulturního dědictví UNESCO. V případě zápisu lázeňských měst tzv. západočeského lázeňského 

trojúhelníku na seznam UNESCO plánuje Karlovarský kraj uspořádat několik akcí. Předpokládá se 

zapojení i ILaBu. 

 

Závěr a shrnutí: 

Ing. Jan Ludvík, MBA: 

• Připraví důvodovou zprávu ke změně sídla Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

Ing. arch. Vojtěch Franta: 

• Zprostředkuje a zajistí termín jednání s:  

1) P. Pizingerem a V. Veselým v první polovině srpna (nastavení spolupráce s KARP, p.o.);  

2) Starostou Mariánských Lázní (spolupráce s městskou knihovnou). 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.: 

• osloví dozorčí Radu ILaB, v.v.i., a navrhne termín společného setkání. 

 

Termín dalšího jednání Rady ILaB, v.v.i., bude upřesněn (pravděpodobně v říjnu 2021, ostatní jednání 

per rollam). 

Souhlasí: MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 


