
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 20.10.2021 

Přítomni: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Patricie Hloušková, PhD., 

RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Mgr. Zdeněk Třískala (on-line), Ing. Jan Ludvík, MBA.  

Zapsala: Ing. Alina Huseynli  

Zahájeno: 15.00  

Ukončeno: 16:40 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 
2. Schválení zápisu z předchozího jednání Rady ILaB a kontrola plnění úkolů z minulé Rady 
3. Přehled činnosti ILaB od posledního jednání a projednání vnitřní dokumentace Rady ILaB. 
4. Informace o stavu Strategického projektu “Centrum lázeňského výzkumu” do JTF 
5. Zřizování poboček ILaB a stav jednání ohledně sídla ILaB 
6. Přehled podepsaných a připravovaných Memorand o spolupráci 
7. Pořízení IM  
8. Různé 

 

1. Zahájení jednání  

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

2. Schválení zápisu z předchozího jednání rady ILaB a kontrola plnění úkolů z minulé rady 

Zápis z předchozího jednání, konaného dne 21.07.2021 byl členy Rady instituce schválen. Proběhla 

kontrola úkolů zadaných na minulém zasedání: 

a) Ing. J. Ludvík měl připravit důvodovou zprávu ke změně sídla ILaB. Sídlo ILaB se měnit nebude, 

zůstane na adrese nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary. 

b) Ing. arch. V. Franta měl zprostředkovat jednání s ředitelem KARP, p.o., a starostou 

Mariánských Lázních (spolupráce s městskou knihovnou). Jednání s ředitelem KARP proběhlo. 

Ing. arch. V. Franta informoval starostu ML o komplikovaném jednání s ředitelkou Městské 

knihovny.  

c) MUDr. L. Špišák, CSc. měl oslovit dozorčí radu ILaB, v.v.i., a navrhnout termín společného 

setkání. Jednání dozorčí rady proběhne dne 25.10.21 od 14:00, kde MUDr. L. Špišák, CSc. 

navrhne termín společného setkání. 

3. Přehled činnosti ILaB od posledního jednání a projednání vnitřní dokumentace Rady ILaB. 

Ing. J. Ludvík informoval členy Rady ILaB o činnosti instituce. Vnitřní dokumentace byla doplněna a 

aktualizována. Nově byly vypracovány směrnice o zadávání veřejných zakázek a výkon spisové služby. 

Dále byl upraven jednací řád dozorčí rady. Jednací řad se bude projednávat na nejbližším zasedání 

dozorčí rady ILaB. Ostatní vnitřní předpisy a směrnice projedná Rada ILaB mimo zasedání per rollam. 

V roce 2020 bylo podáno několik projektových záměrů do programu „Integrované teritoriální 

investice Karlovarské aglomerace“. Do konce tohoto týdne je potřeba projektové záměry aktualizovat 

a poslat znovu. Rada Karlovarského kraje na svém zasedání dne 21.6.2021 odsouhlasila vyřazení 

některých projektových záměrů z databáze ITI KA z důvodu nesplnění kritérií programového rámce  

ITI KA. Jedná se i o projektové záměry ILaBu s výjimkou projektu „Terapeutická krajina“. 



ILaB neobdržel oficiální vyjádření Krajského úřadu, proto do programu ITIKA budou také 

podány projektové záměry na nákup přístrojového vybavení a edukativní činnost.  

Rada ILaB souhlasí s podáním a s případným spolufinancováním těchto projektových záměrů. 

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. 

Ing. Ludvík informoval, že ILaB přijal nové zaměstnance (prof. MUDr. Ondřeje Topolčana, CSc. a prof. 

MUDr. Miloše Peška) a plánuje přijetí dalších dvou zaměstnanců v rámci projektu „Terapeutická 

krajina“. 

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

Ing. Ludvík informoval přítomné, že u jednotlivých projektových záměrů v rámci projektu CLV byli 

ustanoveni odborní garanti. Každý odborný garant by měl následně sestavit vlastní řešitelský tým 

projektu, navrhnout relevantní partnery a aplikačního garanta. Dle sdělení KÚKK by se případné 

změny neměly dotýkat více jak 10 % původního projektového záměru. To znamená, že je potřeba 

pracovat s projektovým záměrem, který byl připraven za předchozího vedení ILaB. 

Dále Ing. Ludvík uvedl, že studie proveditelnosti bude zpracována externí agenturou. Za tímto účelem 

bude vypsána veřejná zakázka malého rozsahu. Výběr dodavatele by měl proběhnout v průběhu 

následujícího měsíce. ILaB vypsal výběrové řízení na pozici projektového manažera a na pozici 

finančního manažera.  

Náklady spojené s přípravou projektu budou hrazeny z individuální dotace Karlovarského kraje.  

Ing. Ludvík upozornil členy Rady ILaB, že spolufinancování projektu bude zajištěno prostřednictvím 

úvěru. RNDr. T. Vylita, PhD., upozornil, že se jedná o velkou částku, proto je potřeba přistupovat 

k přípravě projektu maximálně zodpovědně.  

5. Zřizování poboček ILAB a stav jednání ohledně sídla ILaB 

Ing. Ludvík informoval členy Rady, že dne 20. 9. 2021 byla uzavřena dohoda s Léčebnými lázněmi 

Mariánské Lázně o pronájmu kancelářských prostor v Mariánských Lázních. Pobočka je v provozu od 

1. 10. 2021. Ing. Ludvík plánuje zřídit pobočky Institutu i v dalších lázeňských městech České 

republiky, konkrétně v Konstantinových Lázních a v Jánských Lázních. 

Sídlo ILaB zůstane na adrese nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary. Na adrese Křižíkova 1352/13 

budou pouze kancelářské prostory. 

Rada ILaB bere na vědomí předloženou informaci. 

6. Přehled podepsaných a připravovaných Memorand o spolupráci 

Přehled uzavřených Memorand (od 15.05.2021 do 15.10.2021): 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., a Karlovarskou 

agenturou rozvoje podnikání, p.o. 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., a Výzkumným 

ústavem balneologickým, v.v.i.  

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., a obcí Prameny. 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., a Živá voda, z.s. 

Memorandum se uzavřelo v rámci běžícího projektu „Společně proti suchu“ podpořeného 

Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské 



společnosti a posílení kapacit neziskových organizací a jenž je financován z Fondů EHP a Norska 

a na něj navazující činnosti.  

• Memorandum o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje v rámci 

přípravy strategického projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ do OP Spravedlivá 

transformace. 

Přehled připravovaných Memorand: 

• Memorandum o spolupráci s Výzkumným ústavem krajiny Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví v rámci výzkumu v oblasti problematiky terapeutické krajiny. 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., Karlovarským krajem 

a Sokolovskou uhelnou, a.s. 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i., léčebnými lázněmi 

Janské Lázně a VR Medical, s.r.o., v rámci přípravy společného projektu zaměřeného na 

implementaci VR do lázeňských provozů. 

Rada ILaB schvaluje předložené znění výše uvedených uzavřených Memorand. 

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Návrhy připravovaných Memorand odsouhlasí Rada Institutu per rollam. 

Ing. J. Ludvík informoval přítomné o stavu jednání s KAM KV°. Zástupcům KAM KV° byl dne 20.05.2021 

zaslán návrh Memoranda o spolupráci. Od zástupců KAM KV° nebyla obdržena žádná odpověď. Dne 

19.10.21 proběhla další schůzka za účelem nastavení spolupráce. Ředitel KAM KV° odmítl 

Memorandum podepsat i po této schůzce. 

Rada ILaB bere na vědomí předloženou informaci a doporučuje nastavit proces a pravidla spolupráce 

s KAM KV°.  

7. Pořízení IM  

Rada schvaluje pořízení IM z rozpočtu ILaB. Konkrétně se jedná o přístroj na měření radioaktivity a 

vzduchové čerpadlo. 

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

8. Různé 

Proběhla diskuse k tématu převzetí certifikace od sdružení MEDISPA. Ing. J. Ludvík informoval členy 

Rady, že probíhá komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj. Po upřesnění zadání ze strany MMR 

bude vypracována konkrétní specifikace certifikace. 

Dále se diskutovalo o příp. definování tzv. Lázní 21. století. Rada ILaB doporučuje uspořádat 

odbornou konferenci na toto téma v průběhu příštího roku. 

Ing. J. Ludvík požádal Ing. V. Frantu o zprostředkování jednání se starostou ML ohledně měření imisí 

znečišťujících látek v Mariánských Lázních a příp. umístění meteorologické stanice. 

Ing. J. Ludvík informoval přítomné o připravovaném projektu, který má za cíl objektivizovat účinky 

pitných kúr při léčbě onemocnění Morbus Crohn. Projekt bude realizován ve spolupráci s hotelem 

Imperial v Karlových Varech. 

MUDr. L. Špišák, CSc., informoval členy Rady, že plánuje podání projektu zaměřeného na léčbu Post-

COVIDU v lázních do grantového programu Ministerstva zdravotnictví.  



Ing. arch. V. Franta informoval přítomné, že se nezúčastní jednání EHTTA ve Vichy. Karlovarský kraj 

bude zastupovat ILaB. Ing. arch. V. Franta požádal o větší propagaci aktivit ILaBu. 

RNDr. T. Vylita, PhD., upozornil na potřebu odděleného sledování nehospodářské a hospodářské 

činnosti ILaB. Členění činností na nehospodářskou a hospodářskou není totožné s členěním činností 

na doplňkovou a hlavní. Jde zejména o objem kapacit alokovaných na hospodářské činnosti. 

 

Závěr a shrnutí: 

Ing. arch. Vojtěch Franta zprostředkuje a zajistí termín jednání se starostou města Mariánské Lázně. 

Ing. J. Ludvík předloží Radě aktualizovanou vnitřní dokumentaci ILaB a nově vzniklé směrnice 

k projednání per rollam. 

Ing. J. Ludvík předloží Radě návrhy Memorand o spolupráci k projednání per rollam. 

 

Další jednání Rady ILaB se uskuteční v lednu 2021, přesný termín bude sdělen v dostatečném 

předstihu. Ostatní jednání per rollam.  

 

Souhlasí: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., předseda Rady ILaB, v.v.i. 


