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Krajská zdravotní, a.s. /KZ/

akciová společnost vznikla rozhodnutím samosprávy Ústeckého kraje jako jediného 

vlastníka transformací nemocnic v Děčíně, Ústí n/L, Teplicích, Mostě a Chomutově do KZ 

v roce 2007

KZ má 6600 zaměstnanců, z toho 2800 zdravotních sester a 900 lékařů všech odborností, 

zbytek tvoří podpůrné profese 

KZ hospodaří s bezmála 5,5 mld. Kč

geografickým rozmístění v regionu tvoří jednu páteřní osu zdravotnických zařízení, 

poskytujících komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům 

Ústeckého kraje

základním posláním je poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče



Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z. 
308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
1 139 lůžek / 2 383 zaměstnanců / 40 klin. oddělení / 401 pracovních míst lékařů 

Nemocnice Teplice, o. z. 
486 lůžek / 1 004 zaměstnanců / 20 klin. oddělení / 135 pracovních míst lékařů 

Nemocnice Most, o. z. 
593 lůžek / 1 230 zaměstnanců / 23 klin. oddělení / 172 pracovních míst lékařů 

Nemocnice Chomutov, o. z.
493 lůžek, 874 zaměstnanců / 23 klin. oddělení /121 pracovních míst lékařů



Vědeckovýzkumná činnost a infrastruktura

V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. probíhají stovky klinických studií, řeší se zde 

vědeckovýzkumné granty, financované z veřejných i privátních prostředků.

Odborníci z Krajské zdravotní, a.s. publikují v renomovaných vědeckých časopisech, 

zasedají v redakčních radách časopisů a vědeckých radách akademických organizací, 

jsou členy výborů odborných společností, vyučují na univerzitách.

Krajská zdravotní, a.s. disponuje vlastní vědeckou radou, etickými komisemi, 

lékařskou knihovnou, projektovou kanceláří, multimediálním pracovištěm, výukovými 

prostorami, studijním oddělením, organizačním zajištěním kongresové činnosti a další 

infrastrukturou, nezbytnou pro rozvoj inovační, vědeckovýzkumné a výukové činnosti.



Spojení vědy, výuky a špičkové zdravotní péče

• Pedagogický, výzkumný, vývojový a inovační 

proces se soustředí především do klinik, 

laboratoří a center excelence, ale i na ostatních 

pracovištích Krajské zdravotní.

• Nezbytná je dlouhodobá partnerská spolupráce s 

renomovanými institucemi v této oblasti.

• Hlavním partnerem je Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, mezi 

další patří např. Univerzita Karlova v Praze, 

ČVUT v Praze, Ústav experimentální medicíny  

Akademie věd ČR



Příležitosti pro spolupráci v oblasti 
biomedicínského výzkumu

• Disponujeme ojedinělým zázemím, zkušenostmi i vybavením

• Vědeckovýzkumná a inovační činnost patří k našim prioritám

• Uvítáme jakékoliv návrhy a náměty ke vzájemně prospěšné 

dlouhodobé spolupráci ve prospěch našich pacientů, studentů a 

občanů celého regionu



Překážky rozvoje biomedicínského výzkumu

• Absence lékařské fakulty a fakultní/univerzitní nemocnice v 

Ústeckém kraji

• Nízký počet realizovaných VaV grantů v Ústeckém kraji

• Nedostatečná spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu a 

vysokoškolské výuky se saskými institucemi a renomovanými 

světovými pracovišti



Krajská zdravotní, a.s.
nemocnice Ústeckého kraje 

Děkuji za pozornost


