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AKTUALIZACE TISKOVÉ ZPRÁVY ZE DNE 2. 9. 2020/ 10:30 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní interními granty letos podpoří třináct projektů 

Třináct z celkem dvaceti přihlášených projektů uspělo v grantové soutěži v rámci Interní grantové podpory 
vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. (KZ), pro rok 2020. Sedmé kolo 
grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců 
Krajské zdravotní, a. s., na léta 2020 až 2023, vyhlásil generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala dne 4. 5. 
2020. Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise KZ ve spolupráci s pracovišti 
odpovědnými za hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí. Informaci o 
výsledku 7. kola interní grantové soutěže Krajské zdravotní, a. s., projednalo představenstvo společnosti 
dne 28. srpna 2020. 

„Financování sedmého kola interní grantové soutěže je dle schváleného finančního plánu zajištěno z vlastních 
zdrojů společnosti. Alokace této výzvy byla 5 milionů Kč, maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 
000 Kč včetně DPH. Investice do vědy a vzdělávání jsou tou nejlepší investicí pro rozvoj. I proto investujeme 
do grantové podpory stále více finančních prostředků a do budoucna bychom je chtěli dále navyšovat“, uvedl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. Od roku 2016 poskytla Krajská zdravotní, a. s., interní 
grantovou podporu v celkové výši 23 milionů Kč.  

„Předpokladem pro zařazení do soutěže bylo předložení grantového projektu v souladu s pravidly Interní 
grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Zahájení řešení 
vybraných projektů bylo 1. 8. 2020, ukončení projektů je nutné nejpozději do 31. 7. 2023. Předkládat bylo 
možno žádosti na nové i pokračovací projekty,“ vysvětlil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala. 

Účelem interní grantové podpory KZ, zavedené v roce 2016, je stimulace vědeckých, výzkumných a 
inovačních aktivit zaměstnanců KZ. Podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační 
povahy prostřednictvím grantových soutěží. 

Vědecko-výzkumné práce doporučené k podpoře jsou zaměřeny na vybraná badatelsky a společensky 
závažná témata z chirurgie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie, klinické hematologie a dalších oborů. 
Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné rozšířené laboratorní diagnostiky u pacientů s antifosfolipidovým 
syndromem, 3D tisku ve spondylochirurgii, robotické pravostranné hemikolektomii s CME, hodnocení 
množství makulárního pigmentu s použitím dvou vlnových délek auto-fluorescenčního zobrazení fundu, 
hodnocení reinervačních změn po rekonstrukčních výkonech na periferních nervech, hodnocení pohybu 
kraniocervikálního přechodu a dalších. 

Předsedou grantové komise je přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který je zároveň předsedou Vědecké rady KZ.  

Dalšími členy grantové komise jsou doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS UJEP, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., 
proděkan pro rozvoj a kvalitu, odborný asistent FZS UJEP a Ing. Martin Zeman, digitální zmocněnec 
Ministerstva zdravotnictví ČR a tajemník vědecké rady KZ. „Řešení projektů končí závěrečnou zprávou, kde 
příjemce předloží hlavní dosažené výsledky projektů včetně místa vydání nebo publikování. Závěrečná zpráva 
je hodnocena podle kvality do tří kategorií - A, B, C. Pokud řešitel nedosáhl výsledku s publikací v časopise 
(kategorie C), není mu po dobu následujících 3 let udělena grantová podpora KZ. Celkově však grantová 
komise konstatuje vysokou úroveň výstupů dokončených projektů. Dokončené projekty přinesly nejenom 
hodnotné vědecko-výzkumné poznatky, ale byly okamžitým přínosem i pro medicínskou praxi Krajské 
zdravotní a vytvořily předpoklady pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a vědci a pro řešení 
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dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů. Řada projektů je zároveň součástí doktorandské přípravy 
lékařů Krajské zdravotní nebo přípravou pro jejich habilitační řízení,“ uvedl prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.              

Zdroj: info@kzcr.eu  
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