
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 21.04.2022 

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

RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Ing. Jan Ludvík, MBA 

Omluveni: Mgr. Zdeněk Třískala 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli, MBA  

Zahájeno: 15:00  

Ukončeno: 17:00 

 

Program jednání: 

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

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

3. Výroční zpráva za rok 2021, zpráva auditora, účetní závěrka 

4. Organizační struktura ILaB 

5. Vnitřní mzdový předpis 

6. Informace o stavu projektu CLV + budoucí sídlo ILaB 

7. Memoranda o spolupráci 

8. Spolupráce s VÚB v.v.i. 

9. Spolupráce s Dozorčí Radou ILaB 

10. Různé 

 

Zahájení jednání 

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

1. 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. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., informoval o proběhlých jednáních ohledně organizace 

Mezinárodní balneologické konference. Další jednání k tomuto tématu proběhne 26.04.2022 od 15:00 

v Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

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

Rada ILaB per rollam schválila dne 05.04.2022 následující usnesení:  

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., doporučuje řediteli pokračovat v jednáních ohledně 

rozmístění kancelářských prostor a výzkumné laboratoře v budově Karlovarského inovačního centra. 

HLASOVÁNÍ: 3 PRO; 2 NEHLASOVALI. 

 



Rada ILaB per rollam schválila dne 01.04.2022 následující usnesení:  

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., souhlasí se zapojením ILABu do projektu Centra 

kompetence pro mikro a nanobublinné technologie. 

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 PROTI 

3. Výroční zpráva za rok 2021, zpráva auditora, účetní závěrka 

Ing. Jan Ludvík, MBA předložil Radě instituce účetní závěrku za rok 2021 a zprávu auditora. Výroční 

zpráva se zpracovává.  

Rada ILaB schvaluje v souladu s § 18 písmeno e) Zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných 

institucích výroční zprávu účetní závěrku Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i., za rok 2021 v 

předloženém znění. 

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEPŘÍTOMEN 

4. Organizační struktura ILaB 

Ing. Jan Ludvík, MBA, předložil Radě instituce podrobnou organizační strukturu ILaB, v.v.i. 

Rada ILaB bere na vědomí organizační strukturu a doporučuje, aby byla zveřejněna i na webových 

stránkách instituce. 

5. Vnitřní mzdový předpis 

Rada ILaB schvaluje v souladu s § 18 Zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích 

dodatek č. 1. „Upřesnění mzdových nákladů v projektových záměrech podávaných Institutem lázeňství 

a balneologie, v.v.i.“ a dodatek č. 2. „Motivace ke zvyšování výstupů v oblasti tvůrčí činnosti“ vnitřního 

mzdového předpisu.  

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEPŘÍTOMEN 

6. Informace o stavu projektu CLV + budoucí sídlo ILaB 

Ing. Jan Ludvík, MBA, seznámil přítomné se stavem projektu „Centrum lázeňského výzkumu“. V 

současné době jsou definovány základní obrysy logického rámce. Dosavadní stav přípravy dílčích úkolů 

dává představu o hrubých nákladech, časové dotaci na dokončení úkolů a nárocích na personální 

obsazení. 

Ředitel dále informoval členy Rady, že KARP, p.o., požádala ILaB o spolupráci při přípravě stavby 

Karlovarského inovačního centra (KIC). RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., se spojí se zástupci KARP za 

účelem definování potřeb budoucích výzkumných laboratoří. 

Rada ILaB doporučuje řediteli pokračovat v jednáních s KARP, p.o. V nejbližších letech se ale 

předpokládá, že kancelářské prostory ILaB zůstanou v budově LL Mánes. 

7. Memoranda o spolupráci 

Přehled připravovaných Memorand: 

• Memorandum o spolupráci mezi městem Mariánské Lázně a Institutem lázeňství a 

balneologie, v.v.i.; 

• Memorandum o spolupráci mezi VR Medical, s.r.o., a Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i.; 



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

evropských historických lázeňských měst (EHTTA); 

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

Great Spa Towns of Europe; 

• Memorandum o spolupráci mezi Institutem lázeňství a balneologie, LL Lázně Kynžvart, p.o., LL 

Mariánské lázně, a.s. a Českou společností tělovýchovného lékařství. 

Rada ILaB schvaluje předložené znění výše uvedených Memorand. 

 

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEPŘÍTOMEN 

 

8. Spolupráce s VÚB v.v.i. 

Ing. Jan Ludvík, MBA, informoval členy Rady, že se v tomto roce plánuje sloučení ILaB, v.v.i., a VÚB, 

v.v.i., s tím, že VUB, v.v.i., zanikne a ILaB, v.v.i., se stane organizací nástupnickou. 

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., doporučuje řediteli pokračovat v jednáních s VÚB, v.v.i., 

s tím, že budoucí název nástupnické organizace bude Výzkumný institut balneologický, v.v.i. 

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEPŘÍTOMEN 

9. Spolupráce s Dozorčí Radou ILaB 

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., požádá o svolání Dozorčí rady za účelem projednání účetní 

závěrky a výroční zprávy za rok 2021. Dále také požádá o sdělení e-mailové adresy tajemníka Dozorčí 

rady. 

10. Různé 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., seznámil členy Rady s připravovaným výzkumným projektem „Vliv 

inhalace molekulárního vodíku na průběh a výsledek komplexní lázeňské léčby u post-Covid pacientů“. 

Cílem studie je zjistit efekt léčby H2 u pacientů s chronickými dýchacími obtížemi po prodělaném 

těžkém zánětu plic (v důsledku infekce Covid-19) během lázeňské léčebně rehabilitační péče, srovnat 

jej s účinkem stejně intenzivní inhalace prostého vzduchu. Financování projektu: předběžně je 

dojednána finanční podpora tohoto výzkumu ze strany Svazu léčebných lázní. 

Rada ILaB, v.v.i., souhlasí s realizací tohoto výzkumného projektu. 

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Alina Huseynli, MBA, informovala přítomné o dalším připravovaném projektu, který se zaměřuje 

na rehabilitaci pacientů v prostředí Virtuální reality. Na konci května proběhne workshop s cílem 

seznámit zástupci lázeňských zařízení s nástroji VR, ukázat rehabilitační praxi a příběhy pacientů. 

Ing. arch. Vojtěch Franta doporučuje Radě stanovit krátkodobé cíle Institutu lázeňství a balneologie 

s tím, že by hlavním cílem mělo být provádění nezávislého výzkum a zápis na seznam VO MŠMT. Ing. 

Jan Ludvík, MBA, informoval, že ILaB podal odvolání vůči negativnímu stanovisku MŠMT a nyní čeká na 

odpověď.  

Ing. arch. Vojtěch Franta dále doporučuje identifikovat současné i nadcházející globální trendy a 

žádoucí směry rozvoje lázeňství a balneologie a disponovat střednědobou a dlouhodobou strategií, 

která reflektuje tyto poznatky. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., odpověděl, že jedním z témat připravované 

balneologické konference budou trendy v lázeňství. Rada instituce se shodla, že vzhledem k omezeným 

finančním zdrojům není možné vypracovat střednědobou a dlouhodobou strategii.  



Ing. arch. Vojtěch Franta navrhuje realizovat výzkumný projekt na téma lázeňství VS wellness s cílem 

konkrétní definice těchto pojmu. RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., doporučuje vypsat na toto téma 

bakalářskou práci. 

Ing. Jan Ludvík, MBA, oznámil svou rezignaci z osobních důvodů. Pro zabezpečení plynulého chodu 

instituce zůstane ve své funkci do doby, než bude vybrán nový ředitel. Předseda a členové Rady ILaB 

poděkovali panu řediteli za dosavadní práci. 

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., doporučuje okamžité vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele ILaB 

v.v.i. 

 

 

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 

 

 

 


