Přehled hlavních výsledků, kterých projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu
(International Clinical Research Center – ICRC) dosáhl v období leden 2010- duben 2013.

V době, kdy jsem měl možnost projekt ICRC vést jako Chair společně s panem Prof.
Virendem Somersem, MD, PhD (Mayo Clinic), který působil ve funkci Mezinárodního
vědeckého ředitele ICRC, plnil projekt ICRC všechny hlavní stanovené cíle. Úroveň dosažených
výsledků lze demonstrovat na následujících příkladech:
•

Evropský vědecký panel udělil žádosti o financování projektu ICRC nejvyšší bodové
ohodnocení ze všech projektů, které se ucházely o finanční podporu z programu Výzkum
a vývoj pro inovace (VaVPI) – prioritní osa I – Centra Excelence. Silné doporučení
Evropského vědeckého panelu bylo rozhodující pro poskytnutí dotace pro realizaci projektu
ICRC z programu VaVPI.

•

Díky finanční podpoře EU a Vlády ČR bylo na území České republiky vybudováno ICRC
jako vůbec první mezinárodní centrum pro lékařský výzkum. Po CERNU a Mezinárodní
kosmické stanici jde o třetí mezinárodní vědecké středisko.

•

Celková rozloha budovy ICRC je 25. 000 (dvacet pět tisíc) metrů čtverečních. Výstavba
ICRC byla dokončena ve stanoveném čase. Centrum se vybavuje špičkovými
technologiemi, z nichž některé jsou v ČR instalovány jako první na světě. Za včasné
dokončení stavby a dodržení stanoveného rozpočtu zaslouží zvláštní poděkování zejména
bývalý ředitel FN u svaté Anny Ing. Petr Koška, MBA, jeho bývalá statutární zástupkyně a
vedoucí právního a personálního odboru Mgr. Radomíra Jahodářová a Ing. Michal Dočkal,
který byl vedoucím oddělení strategických investic.

•

ICRC je prvním a dosud jediným centrem, financovaným v rámci tzv. programu Center
excelence VaVPI, které bylo otevřeno a zprovozněno. Postupně jsou zprovozňovány
jednotlivé provozy a nové již budovy úspěšně slouží projektům v oblasti výzkumu, klinické
medicíny i vzdělávání. Ostatní centra financovaná ze stejného operačního programu jsou
v současné době buďto ve stádiu výstavby, či ve stádiu pokládání základního kamene.

•

V rámci ICRC vznikla dvě nová špičková klinická pracoviště – Klinika kardiovaskulárních
onemocnění a Neurologická klinika. Kardiologická klinika je jednou z nejmodernějších
v Evropě a již plně slouží pacientům.

•

V souladu s tzv. Technickým anexem projektu ICRC bylo vytvořeno 17 vědeckých týmů
s účastí předních zahraničních odborníků v rámci programů Cardio, Neuro a Integrovaných
vědeckých platforem. V letech 2011 a 2012 plnil projekt ICRC všechny stanovené cíle
v oblasti mezinárodních a národních publikací, mezinárodních grantů, kontrahovaného
výzkumu i vývoje nových technologií. Například v oblasti mezinárodních grantů získalo
ICRC grant Evropské unie v rámci programu REGPOT s celkovým finálně schváleným
rozpočtem 4.3 milionů Euro. Šlo o největší grant udělený v dané výzvě. Ziskem tohoto grantu
splnilo ICRC celkové cíle stanovené pro objem získaných zahraničních grantů za celé období
(tj až do roku 2015).
O kvalitě výzkumných projektů svědčí významná vědecká ocenění, které získali mladí
vědečtí pracovníci ICRC na mezinárodních vědeckých soutěžích. MUDr. Tomáš Konečný
získal ocenění Young Investigator Award od American College of Cardiology a American
Heart Association za rok 2012. MUDr. Anna Svatíková získala ocenění Young Investigator
Award od American Medical Association za rok 2012. MUDr. Ivan Čundrle získal ocenění
Young Investigator Award od American College of Cardiology pro rok 2013, které mu bylo
uděleno dne 10. března na Výroční konferenci Americké kardiologické společnosti v San
Franciscu, které se účastnilo 25 000 odborníků z celého světa. Všechna získaná ocenění byla
dosažena jako výsledek spolupráce odborníků FNUSA-ICRC s jejich kolegy z Mayo Clinic.
Počtem získaných ocenění na těchto prestižních vědeckých soutěžích se Česká republika
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dostala mezi tři nejúspěšnější země, společně s týmy ze špičkových univerzitních pracoviš´t
ze Spojených států a Velké Británie. Dr. Čundle, Dr. Konečný i Dr. Svatíková jsou členy
vědeckého týmu ICRC Cardio IV, který vedou Prof. Somers společně s Doc. Károu
Došlo k podpisu dohod o strategickém partnerství v oblasti výzkumu s Mayo Clinic,
University of Minnesota a úspěšně byla rozvíjena vědecká spolupráce s celou řadou dalších
významných vědeckých institucí – například University College London, University of Milan,
University of Gdansk atd. Mayo Clinic uzavřela smlouvu o partnerství v oblasti výzkumu a
vývoje s FN u svaté Anny v Brně jako s první mimoamerickou institucí vůbec poprvé ve své
historii.
Z iniciativy Doc. Káry a Prof. Somerse byl vytvořen jeden z nejúspěšnějších vzdělávacích
programů v Evropské unii, umožňující vědecké stáže a vzdělávací pobyty našich
odborníků na Mayo Clinic a dalších předních amerických pracovištích, nazvaný Human
Bridge – Inkubátor mladých talentů. Díky tomuto projektu mohlo od roku 2006 absolvovat
stáž na Mayo Clinic a dalších pracovištích v USA více než stovka českých odborníků.
Zásadní je rovněž skutečnost, že projekt ICRC úspěšně prošel v roce 2012 čtyřmi audity,
jmenovitě Nejvyššího kontrolního úřadu, PAS (společný auditní orgán Evropské unie a
Ministerstva financí), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Fakultní nemocnice
u svaté Anny v Brně. Audit PAS dokonce vyslovil osobní poděkování Tomáši Károvi
v Závěrečné zprávě. Výsledky auditních zpráv mohou být předloženy na požádání.
Uspokojení nad plněním hlavních cílů projektu ICRC pod vedením Doc. Káry a Prof.
Somerse vyjádřila rovněž Dozorčí rada projektu ICRC v rámci hodnocení výsledků
dosažených v roce 2012.
Projekt ICRC byl na základě dosažených výsledků rovněž hodnocen jako jeden z nejlepších
Radou vlády pro Výzkum, vývoj a inovace.

K. 1. květnu 2013 jsem ukončil své působení ve funkci ICRC Chair, a to na základě výsledků
výběrového řízení, ve kterém jsem nebyl doporučen jako kandidát, který má kvalifikaci pro další
výkon funkce ICRC Chair. S tímto rozhodnutím výběrové komise vyslovily nesouhlas následná
odborná grémia: Dozorčí rada ICRC, ředitel FN u svaté Anny v Brně Ing. Petr Koška, MBA,
Mezinárodní vědecký ředitel ICRC Prof. Virend K. Somers, Vedení I. interní – kardioangiologické
kliniky FN u svaté Anny v Brně, všichni vedoucí výzkumných programů Cardio ICRC, dále stovka
zaměstnanců FNUSA-ICRC. Poté, co nebyly názory těchto odborných grémií zohledněny, rezignoval
prof. Somers na funkci Mezinárodního vědeckého ředitele a s ním odstoupila i většina členů Dozorčí
rady projektu ICRC. Současně vedení projektu ICRC i vedení nemocnice opustili další vysoce
kvalifikovaní odborníci.

Děkuji všem kolegům, spolupracovníkům i osobnostem, kteří nám pomohli uvedených
výsledků dosáhnout.

Tomáš Kára

(14.4.2014)
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