
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 14.12.2021 

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, MBA 

Zahájeno: 11.00 

Ukončeno: 13:00 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 

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

3. Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Centrum lázeňského 
výzkumu 

4. Personální zabezpečení ILaB 

5. 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 20.10.2021 byl členy Rady instituce schválen. Proběhla 

kontrola úkolů zadaných na minulém zasedání: 

• Ing. arch. Vojtěch Franta měl zajistit termín jednání se starostou města Mariánské Lázně. 

Jednání proběhne dne 15.12.2021 v 11:00 hod. v Mariánských Lázních. 

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

k projednání per rollam.  

Směrnice byly předloženy. Ing. Ludvík pošle seznam nově vypracovaných a aktualizovaných 

směrnic, následně Rada ILaB projedná tyto směrnice per rollam. 

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

Bylo předloženo. 

  



3. Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Centrum lázeňského 

výzkumu 

Ing. Ludvík informoval přítomné, že SFŽP vyhlásil dotační výzvu na finanční podporu předprojektové  

a navazující projektové přípravy strategických projektů. ILaB bude žádat finanční podporu  

na zpracování podrobné studie proveditelnosti a logického rámce veškerých etap budoucího 

strategického projektu, včetně relevantních podkladů (např. analýz a studií, průzkumů, 

vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících s realizací strategického 

projektu a nezbytných pro jeho předprojektovou přípravu. Studii proveditelnosti k projektu bude 

zpracovávat externí agentura, která bude vybrána ILaB, v.v.i., na základě provedeného hodnocení 

nabídek v rámci veřejné zakázky.  

Rada ILaB souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky. 

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

4. Personální zabezpečení ILaB 

Ing. Ludvík informoval přítomné o nově přijatých zaměstnancích ILaB. Od 15. 12. na úvazek 0,6 

nastoupí projektový manažer Ing. Lukáš Moravec, který bude mít na starosti kompletní přípravu  

a podání projektu Centrum lázeňského výzkumu do OP Spravedlivá transformace. Od 1.1. na úvazek 

0,5 nastoupí MUDr. Dominika Benešová, která bude pracovat na projektech ILaB v Mariánských 

Lázních. V případě úspěšnosti projektu Centrum lázeňského výzkumu bude také přijata MUDr. Elena 

Koval, která bude pracovat na projektu objektivizace účinků lázeňské léčby na pacienty s Morbus 

Crohn. Na dohodu o provedení práce v rámci projektu Terapeutická krajina nově v ILaB pracují  

Ing. Nováková a Mgr. Zeman. 

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

Memorandum o spolupráci neřeší otázku sdílení zaměstnanců. V rámci současné spolupráce mezi ILAB 

a KARP dochází ke sdílení těchto zaměstnanců: projektový manažer, developer, lékařský analytik, 2x 

výzkumný pracovník/ lékař. 

Rada ILaB ukládá řediteli přenastavit způsob spolupráce s KARP a doporučuje, aby budoucí spolupráce 

probíhala na základě operativního zadávání úkolů v předmětné oblasti spolupráce. Tomuto způsobu 

spolupráce pak odpovídá měsíční vykazování odvedené práce. Jednání s ředitelem KARP se zúčastní 

Ing. Ludvík a MUDr. Špišák. 

Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. 



Vzhledem k tomu, že se se předpokládá delší doba (od 9.01 do 9.02.22) nepřítomnosti ředitele,  

Ing. Ludvík určuje svým zástupcem dr. Hlouškovou, která ho bude zastupovat po dobu jeho 

nepřítomnosti v rozsahu delegovaných pravomocí. 

5. Různé  

Ing. arch. Vojtěch Franta informoval, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo udělení 

individuální dotace na rok 2022 ve výši 7 mil. Kč. pro ILaB. 

Ing. J. Ludvík informoval členy Rady, že v první polovině roku 2022 bude probíhat kompletní 

rekonstrukce LL Mánes (do 1.7.2022), kde jsou umístěny kancelářské prostory ILaB.  

 

Termín dalšího jednání Rady ILaB, v.v.i., bude upřesněn. 

Souhlasí: MUDr. Ladislav Špišák, CS 

 

 

 


