
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 24.02.2022 

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, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, 

CSc. 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli, MBA 

Zahájeno: 15:00 

Ukončeno: 16:00 

 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 

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

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

4. Balneologická konference 

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 byl členy Rady instituce schválen. Proběhla kontrola úkolů zadaných na 

minulém zasedání. 

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

• Rada ILaB per rollam schválila dne 14. 01. 2022 následující usnesení:  

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. schvaluje v souladu s § 18, odst. 2, písmeno c) Zákona č. 

341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích rozpočet Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. na 

rok 2022. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 3, ZDRŽEL SE: 2  

• Rada ILaB per rollam schválila dne 17.02.2022 následující vnitřní předpisy instituce: 

- Organizační řád Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.; 

- Spisový a skartační řád; 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek; 

- Vnitřní předpis zaměstnavatele č. 001 /2021 O poskytování příspěvku na stravování 

zaměstnanců formou stravenkového paušálu. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 3, ZDRŽEL SE: 2 



4. Balneologická konference 

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., byl osloven s možností spolupořádat/pořádat mezinárodní 

balneologickou konferenci v Karlových Varech. Navrhované termíny: 23-25.11.2022 nebo březen 2023. 

Ing. arch. Vojtěch Franta informoval, že i v rámci zápisu Great Spa Towns of Europe se pořádání oborné 

konference dostalo do společného Overarching management plánu, stejně tak do Management plánů 

jednotlivých měst-komponent. ILaB by tak zajišťoval aktivitu, kterou se města zavázala plnit také. 

Důležitá je ovšem součinnost města Karlovy Vary. 

Ing. Jan Ludvík vyjádřil souhlas s účastí ILaB na konferenci jako spoluorganizátora, ale role Institutu by 

měla zůstat pouze v odborné rovině. To znamená, že Institut lázeňství a balneologie sestaví odborný 

program celé konference, zabezpečí ustavení organizačního a programového výboru, případně 

předsednictva. Programový výbor následně sestaví předběžný program, určí jednotlivé sekce a vybere 

významné odborníky, které pozve k úvodním přednáškám (Keynote Lecture, Invited Speaker). 

Organizační výbor stanoví podmínky pro účast, a vydá veřejnou výzvu k přihlašování příspěvků. 

Programový výbor vybere z přihlášek ty, které budou na konferenci předneseny v sekcích, a ty, které 

se mohou prezentovat formou posteru – textem a obrázky. Celá konference bude rozdělena na sekce 

(medicínská/přírodovědní/společenskovědní). Vzhledem k vysokým finančním rizikům a 

nedostatečnému počtu administrativních pracovníků není možné konferenci zorganizovat kompletně. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. informoval přítomné, že ILaB spoluorganizuje balneologickou konferenci 

v rámci 42. Imunoanalytických dnů, které se budou konat od 27. do 29. března 2022 v Plzni. V rámci 

konference své projekty představí celkem 9 řečníků. Konference je zařazena mezi vzdělávací akce 

České lékařské komory. Z tohoto důvodu není pořádání další konference v tomto roce opodstatněné.  

Prof. Topolčan informoval přítomné o připravované Balneologické konferenci v rámci 

Imunoanalytických dnů.  

Co se týče mezinárodní balneologické konference v Karlových Varech – doporučil na základě 

dlouholetých zkušeností z organizováním podobných akcí, aby ILaB v.v.i. garantoval pouze vědecký 

program, upozornil na složitost získání sponzorů a nebezpečí ztrátové akce, doporučil na přípravu 

konference věnovat minimálně rok. Navrhl i možnost spojit v příštím roce organizování balneologické 

konference opět s Imunoanalytickými dny s místem konání v Karlových Varech  s tím, že tak by bylo 

možno zajistit sponzory ze strany firem.  

Rada Institutu doporučila uspořádat mezinárodní balneologickou konferenci v roce 2023. ILaB bude 

mít na starosti pouze odbornou část konference. 

Ing. arch. Vojtěch Franta doporučil, aby se Institut v budoucnu stal plnohodnotným organizátorem a 

připomněl, že s tímto byl ILaB i zakládán. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. se setká s primátorkou města Karlovy Vary s cílem prodiskutovat případnou 

roli města Karlovy Vary při pořádání mezinárodní balneologické konference. Ředitel ILaB se sejde se 

zástupci SLL a SLM s cílem zjistit možnost jejich případného zapojení do organizace konference. Po 

těchto setkáních se rada Institutu sejde znovu. 

5. Různé 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. informoval členy Rady o úspěšném dokončení projektu „Komplexní analýza 

stávajících léčebných procedur Alžbětiných lázní a návrh na jejich vylepšení a inovace“ a odevzdání 

závěrečné zprávy vedení Alžbětiných lázní.  



V současně době se dokončuje práce na projektu „Prameny a okolí – potenciál prostoru“. 

Spolupráce na projektu „Přírodní léčivé zdroje a jejich rozšířené využití“ byla ukončena z důvodu 

nedodání vzorků a špatné komunikace ze strany Fornica cosmetics s.r.o.  

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. dále informoval, že v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 

řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR bylo rozhodnuto o neposkytnutí dotace na 

podporu řešení návrhu projektu ILaBu. Jednou z podmínek grantového programu byl mj.  zápis ILaBu 

na seznam výzkumných organizací MŠMT. 

Závěr a shrnutí: 

Rada Institutu doporučila uspořádat mezinárodní balneologickou konferenci v roce 2023. ILaB bude 

mít na starosti pouze odbornou část konference. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc. se setká s primátorkou města Karlovy Vary s cílem prodiskutovat případnou 

roli města Karlovy Vary při pořádání mezinárodní balneologické konference.  

Ing. Jan Ludvík se setká se zástupci SLL a SLM s cílem zjistit možnost jejich případného zapojení do 

organizace konference.  

 

 

Termín dalšího jednání Rady ILaB bude sdělen v dostatečném předstihu. Ostatní jednání per rollam. 

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

 

 


