
Zápis z jednání Rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., konaného dne 09.08.2022 

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 (ředitel ILaB), Lukáš Moravec 

(projektový manažer ILaB). 

Zapsala: Ing. Alina Huseynli, MBA 

Zahájeno: 14:30 

Ukončeno: 15:30 

 

Program jednání: 

1. Schválení zápisu z předchozího jednání Rady ILaB 

2. Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady ILaB 

3. Podání projektového záměru do OP JAK v rámci ITI KA° 

4. Stav projektu Centrum lázeňského výzkumu 

5. 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.  

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

Rada ILaB per rollam schválila dne 21.06.2022 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 15. 6. 2022 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 2021 v předloženém znění.  

HLASOVÁNÍ: 4 PRO; 1 NEHLASOVALI 

Rada ILaB per rollam schválila dne 12.05.2022 následující usnesení:  

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi ILaB, 

v.v.i., a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 

HLASOVÁNÍ: 3 PRO; 2 NEHLASOVALI 

3. Podání projektového záměru do OP JAK v rámci ITI KA° 

Ing. Alina Huseynli, MBA informovala členy Rady instituce o stavu přípravy projektového záměru 

„Společné výzkumné pracoviště pro digitální technologie v lázeňství“, který bude podán do programu 



OP JAK v rámci ITI KA°. Cílem projektu je vybudování společného vědecko-výzkumného pracoviště v 

oblasti inovací lázeňství s vybranými lázeňskými zařízeními Karlových Varů a VŠ, které umožní 

realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem. V rámci 

projektu dojde k realizaci několika konkrétních výzkumných studií (včetně klinického výzkumu) 

zaměřených na inovace v lázeňství s využitím moderních technologií (VR). 

V období 1.9. - 30.9.2022 MMKV vyhlásí výzvy nositele pro sběr projektových záměrů do programových 

rámců Akčního plánu strategie programového období 2021–2027. Vyhlášení samotného OP JAK 

proběhne v roce 2023.  

Rada Institutu lázeňství a balneologie souhlasí s podáním projektového záměru „Společné výzkumné 

pracoviště pro inovace v lázeňství“ do výzvy č. 2 pro opatření strategie A.1.3 „Rozvoj v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací“ v rámci Akčního plánu strategie programového období 2021–2027. 

HLASOVÁNÍ: 5 PRO 

Ing. arch. Vojtěch Franta doporučuje předložit připravovaný projektový záměr Radě Karlovarského 

kraje ke schválení finanční spoluúčasti Institutu lázeňství a balneologie po schválení Magistrátem 

města Karlovy Vary. 

4. Stav projektu Centrum lázeňského výzkumu 

Lukáš Moravec informoval přítomné o stavu projektu Centrum lázeňského výzkumu a proběhlých 

jednáních se Západočeskou univerzitou v Plzni ohledně otevření poboček Fakulty zdravotnických studií 

a Fakulty designu a umění v Karlových Varech.  

Dále informoval, že Institut lázeňství a balneologie v únoru 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na 

dodavatele Studie proveditelnosti – schváleno Radou instituce dne 14.12.2020, zveřejněno na portále 

Tender Arena. První draft Studie proveditelnosti byl zaslán jednotlivým řešitelům dílčích projektů 

k připomínkování.  

Dále L. Moravec sdělil, že v únoru 2022 byl osloven projektovou manažerkou SFŽP s tím, že pro podání 

projektu do OP ST je nezbytné vypracovat Rizikovou analýzu nad rámec Studie proveditelnosti. Za tímto 

účelem L. Moravec oslovil 3 firmy (nabídky zaslaly 2 firmy) a hodnoticí komise ve složení L. Moravec a 

administrativní pracovnice R. Háseová vybrali dodavatele Rizikové analýzy. První draft Rizikové analýzy 

byl zaslán odbornému týmu ILaB k připomínkování. 

Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., zdůraznil, že oba dokumenty mají velké nedostatky. Riziková analýza 

nevychází z konkrétní metodiky, nehodnotí rizika projektu ani infrastrukturní potřeby. Studie 

proveditelnosti neuvádí skutečný stav balneologického výzkumu v Karlovarském kraji. Prim. MUDr. 

Ladislav Špišák, CSc., doporučuje dodavatelům zapojit do svých týmů odborníka pro oblast lázeňství a 

balneologie, protože současné řešitelské týmy nemají dostatečné kompetence v dané oblasti. 

L. Moravec zašle externím členům Rady ILaB (Ing. arch Frantovi a Mgr. Třískalovi) oba výše uvedené 

dokumenty a vyjádření věd. pracovníků ILaB v.v.i. 

Rada ILaB bere na vědomí předložené informace a žádá o přepracování obou dokumentů. V případě, 

že Riziková analýza nebude kompletně přepracována, Rada ILaB doporučuje vypovědět smlouvu 

s dodavatelem. 

 

 



5. Různé 

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., upozorňuje, že vzhledem k aktuální situaci může dojit k tomu, že OP ST 

nebude vyhlášen, proto doporučuje pracovat na alternativních projektových záměrech s cílem zajistit 

finanční udržitelnost instituce. 

RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., informuje o potřebě zapojení mezinárodních partnerů do výzkumných 

projektů ILaB. Ing.arch. Vojtěch Franta domluví schůzku s EHTTA za účelem podepsání Memoranda o 

spolupráci.  

Rada ILaB odsouhlasila, že od 10.08.2022 bude zastupovat ředitele v době jeho nepřítomnosti RNDr. 

Patricie Hloušková, Ph.D. 

Dne 09.08.2022 od 15:30 hodin proběhne výběrové řízení na obsazení pozice ŘEDITEL/KA ILaB. 

Předpokládaný nástup nového ředitele – 1.10.2022. 

 

 

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

Souhlasí: prim. MUDr. Ladislav Špišák, CS 


