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Finanční zpráva za rok 2015 
Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2015 (v tisících Kč) 

 
 

AKTIVA 

 
č. ř. 

Stav  
k prvnímu dni  
účet. období 

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období 

A.  Dlouhodobý majetek celkem 01 136 390 138 898 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 138 1 773 

2. Software 04 138 138 

3. Ocenitelná práva 05  365 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 08  1 271 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 31 676 31 867 

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 4 5 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věci 14 25 444 25 494 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 6 228 6 368 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 126 931 128 150 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 126 931 128 150 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -22 355 -22 891 

2. Oprávky k softwaru 31 -138 -138 

3. Oprávky k ocenitelným právům 32  -66 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -22 217 -22 688 

B. Krátkodobý majetek celkem 41 83 043 101 038 

I. Zásoby celkem 42 1 408 1 507 

1. Materiál na skladě 43 1 122 1 172 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 286 335 

II. Pohledávky celkem 52 19 279 30 870 

1. Odběratelé 53 13 357 22 454 

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 36 36 

5. Ostatní pohledávky 57 109 39 

8. Daň z příjmů 60 3 148 2 241 

10. Daň z přidané hodnoty 62 69 60 

17. Jiné pohledávky 69 2 205 2 201 

18. Dohadné účty aktivní 70 475 3 917 

19. Opravná položka k pohledávkám 71 -120 -78 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 57 294 67 485 

1. Pokladna 73 717 755 

2. Ceniny 74 6 0 

3. Účty v bankách 75 56 571 66 730 

IV. Jiná aktiva celkem 81 5 062 1 176 

1. Náklady příštích období 82 741 305 

2. Příjmy příštích období 83 4 140 871 

3. Kursové rozdíly aktivní 84 181  

AKTIVA CELKEM 85 219 433 239 936 
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PASIVA 
 

č. ř. 
Stav  

k prvnímu dni  
účet. období 

Stav 
k poslednímu dni  

účet. období 

A. Vlastní zdroje celkem 86 209 982 228 223 

I. Jmění celkem 87 14 759 20 549 

1. Vlastní jmění 88 5 504 5 481 

2. Fondy 89 7 476 7 476 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 1 779 7 592 

II. Výsledek hospodaření celkem 91 195 223 207 674 

1. Účet výsledku hospodaření 92 17 646 12 451 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 177 577 195 223 

 
B. Cizí zdroje celkem 

 
95 

 
9 451 

 
11 713 

III. Krátkodobé závazky celkem 106 8 019 10 258 

1. Dodavatelé 107 7 002 2 640 

3. Přijaté zálohy 109 16 24 

4. Ostatní závazky 110 35 16 

5. Zaměstnanci 111 83 89 

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 113 286 290 

9. Ostatní přímé daně 115 88 83 

17. Jiné závazky 123 477 513 

22. Dohadné účty pasivní 128 32 6 603 

IV. Jiná pasiva celkem 130 1 432 1 455 

1. Výdaje příštích období 131 1 389 393 

2. Výnosy příštích období 132 39 1 062 

3. Kurzové rozdíly pasivní 133 4  

PASIVA CELKEM 134 219 433 239 936 
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Obecné údaje o společnosti 
 
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. (ČNRDD) je obecně prospěšnou společností, poskytující služby  

ve zdravotní oblasti při získávání dobrovolných dárců dřeně, vyšetřování jejich transplantačních  HLA znaků 

a vedení jejich databáze, použitelné k vyhledání vhodných dárců pro nemocné k vitálně potřebným 

transplantacím. 

Další obecně prospěšné služby v rámci hlavní činnosti jsou společností poskytovány nemocným  

po transplantaci kostní dřeně v souvislosti se změnou jejich zdravotního stavu a s dlouhodobou léčbou. 

Doplňková činnost ČNRDD spočívá ve vyhledávání vhodných dárců dřeně ve vlastní databázi i v databázích 

spolupracujících dárcovských registrů v ostatních zemích světa. K získání dodatečných finančních 

prostředků pro činnost hlavní provozuje ČNRDD navíc doplňkovou činnost i v oblasti ubytovacích a 

hostinských služeb. 

Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Plzni,  

v oddílu O, vložka c. 7, den zápisu 31. 12. 1998. 

Český národní registr dárců dřeně byl v r. 2005 akreditován Světovou asociací dárců dřeně WMDA. Tuto 

akreditaci úspěšně obhájil nejprve v roce 2010, podruhé pak v roce 2014. 
 

Název společnosti: Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. 
IČO:  25228561 

Sídlo:  Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň 

Tel.:  377 259 064, Fax 477 521 753 

http:  www.kostnidren.cz 
 

Výkonný ředitel: Mgr. Daniel Pagáč 

Správní rada k 31. 12. 2015 
předseda  Miroslav Kaiser                                    

člen    Mgr. Naděžda Lasotová  

člen   MUDr. Markéta Sobotová 

Dozorčí rada k 31. 12. 2015 
předseda   Ing. Ladislav Mikeš         

člen    Ing. Hynek Sladký 

člen    JUDr. Kristýna Spurná 

Vedoucí lékař:  MUDr. Pavel Jindra, Ph.D  

 

Smluvní dárcovská centra 
Brno: Fakultní nemocnice Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, 625 00 Brno, Jihlavská 20 

České 

Budějovice: 
Nemocnice České Budějovice a.s., Transfuzní oddělení, 370 01 České Budějovice, 

B.Němcové 585/54 

Hradec 

Králové: 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Transfuzní oddělení, 500 05 Hradec Králové, 

Sokolská tř. 581 

Liberec: Krajská nemocnice Liberec a.s., Transfuzní oddělení, 460 63 Liberec, Baarova 15 

Most: Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Most, o.z., Transfuzní oddělení, 434 64 Most, 

J.E.Purkyně 270/5 

Olomouc: Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav imunologie, 779 00 Olomouc, I.P.Pavlova 185/6 

Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní centrum, 708 52 Ostrava, 17.listopadu 1790 

Plzeň: Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, 304 60 Plzeň, alej 

Svobody 80 

Praha : Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská 

fakultní nemocnice Praha, 169 02 Praha, U Vojenské nemocnice 1200 

Ústí nad 

Labem: 
Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice o.z., Transfuzní oddělení, 401 13 Ústí n.L., 

Sociální péče 3316/12A 
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Centrální HLA laboratoř 
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, tel. 377 104 621, Fax 377 104 623 

Vedoucí lékař:  MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., Mgr. Petra Venigová 

 

Koordinační centrum ČNRDD 
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, tel. 377 533 300, Fax 377 259 072 

Vedoucí KC ČNRDD: MUDr. Jana Navrátilová  

Koordinátorka:   Bc. Lucie Marckardt, Mgr. Martina Fořtová 

 

Manažer kvality: MUDr. Kateřina Steinerová 

 

Zpráva o činnosti v roce 2015 
 

I. VÝVOJ DATABÁZE DÁRCŮ  

 
Podle platných standardů zařazuje ČNRDD do databáze nové dobrovolníky ve věkovém rozmezí 18 až 35 

let. Tato strategie umožňuje delší setrvání dárců v registru při stejných finančních nákladech na jejich 

vstupní vyšetření a udržování příznivé věkové struktury dárců. Využití krvetvorných buněk mladších dárců 

je totiž při transplantacích prokazatelně výhodnější i pro nemocné. Po překročení věku 60 let jsou dárci  

z databáze automaticky vyřazováni. 

NÁBOR DÁRCŮ 

V roce 2015 činil nábor 9 759 nových dárců, celkový počet aktivních dárců v registru k 31.12.2015 byl 61 

737. Zvýšený počet zařazených dárců i přes absenci kampaně s podporou celoplošných médií je velmi 

pozitivní. Je dán jednak trvale zvýšenou PR aktivitou zaměřenou na podporu dárcovství a prezentaci aktivit 

registru a současně permanentními náborovými aktivitami vedenými a koordinovanými KC ČNRDD. Ty 

sestávají z 1/ kontinuálně probíhajících místních náborových kampaní a 2/ systematického náboru 

zaměřeného na vybrané profesní skupiny (police, armáda, hasiči) s potenciálem příznivého profilu nových 

dárců (mladí a zdraví muži). Spolupráce s Policí ČR, Armádou ČR a Hasičským sborem ČR byla 

formalizována jako dlouhodobá.     
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VYŘAZENÍ DÁRCŮ 

Celkem bylo v r. 2015 vyřazeno 720 dárců, z toho 642 pro překročení věkové hranice 60 let. V pořadí 

dalšími důvody pro vyřazení dárců byly důvody zdravotní (65 dárců) a důvody jiné než zdravotní, osobní a 

v jednom případě důvod nemožnosti kontaktování dárce, tj. nedostupnost dárce.  

 

 
 
 

Počet vyřazených, především z důvodu věku, každoročně roste, ovšem již zmíněný nábor nových dárců jej 

řádově převyšuje a tudíž, především v posledních 4 letech, dochází k výraznému nárůstu počtu aktivních 

dárců v ČNRDD, který v roce 2015 přesáhl počet 60 000 (viz obrázek Dárci ČNRDD v letech 2005 - 2015). 
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KATEGORIZACE DÁRCŮ DLE VĚKU A POHLAVÍ 

Databáze ČNRDD má v současnosti velmi příznivé složení z hlediska pohlaví a věku dárců. Medián věku 

dárců (vyjadřující číselnou hodnotu věku poloviny všech dárců seřazených dle velikosti) je 35 let oproti 

loňským 36. Do věku 35 let je dokonce aktuálně v databázi 32 256 dárců. 

 

 

 

ÚROVEŇ TYPIZACE DÁRCŮ  

Od roku 2009 jsou všichni dárci vyšetřováni kompletně molekulárně geneticky (DNA typizace  HLA-A,-B a 

-DRB1 lokusů) ve dvou EFI akreditovaných laboratoř – v Plzni a Olomouci. Ke konci roku 2015 bylo 

přibližně 94% (téměř 58 000) dárců typizovaných minimálně na základní 3 HLA lokusy (HLA-A,-B,-

DRB1), přičemž téměř 56% (>34 000) je typizováno kompletně molekulárně-geneticky. Více než 16 000 

dárců je již typizováno na 5 HLA lokusů (HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DQB1), což je vysoký nárůst oproti 

loňskému číslu cca 7 000, z čehož >9000 je typizováno i na 6. HLA lokus – DPB1. Od roku 2015 byl zvýšen 

rozsah i hloubka typizace u nově zařazených dárců na kompletní „high-resolution“ typizaci 6 lokusů (HLA-

A,-B,-C,-DR,-DQ, -DP). 
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II. VYHLEDÁVÁNÍ DÁRCŮ PRO 

NEMOCNÉ 
 

Ke konci roku 2012 byl registr připojen přes 

systém EMDIS nejprve k německému a 

v průběhu roku 2013 také k anglickému registru, 

v roce 2014 potom k americkému a 

francouzskému registru, v roce 2015 k italskému 

a dánskému.   

 

 

 

 

ŽÁDOSTI O VYHLEDÁNÍ DÁRCE 

Novému způsobu vyhledávání dárců odpovídá i zvýšený počet žádostí ze zahraničních transplantačních 

center (TC), a to 2 704 v roce 2013, 12 248 v roce 2014 a v roce 2015 to pak bylo 18 784 žádostí. Česká TC 

žádala o vyhledání dárce v 269 případech. 
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INDIKACE K VYHLEDÁNÍ DÁRCE ČNRDD Z ČESKÝCH TC  

Hlavními indikacemi k hledání dárce pro české (i zahraniční) nemocné jsou akutní leukemie (AML, ALL), 

dále následují ostatní nádorová onemocnění zejména krevního původu, ale mnohé další nemoci 

nenádorového charakteru včetně útlumů krvetvorby, vrozených i získaných poruch imunity a látkové 

přeměny. 

Během posledních let poklesl počet transplantačních indikací pro chronickou myeloidní leukemii (CML)  

v souvislosti se zavedením nových léků, účinných u této nemoci. Ostatní důvody k hledání dárce se pohybují 

zhruba na stejné úrovni s tím rozdílem, že se postupně zvyšuje věková hranice nemocných indikovaných  

k transplantaci.  
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III. ODBĚRY KRVETVORNÝCH BUNĚK ORGANIZOVANÉ ČNRDD 2015 

ČNRDD pomáhá v rámci široké mezinárodní spolupráce k realizaci nepříbuzenských transplantací dřeně 

u nemocných v ČR i v zahraničí. Možné dárce pro konkrétní nemocné vyhledává ČNRDD ve vlastní 

databázi i v databázích jiných registrů. Následně organizuje upřesňující typizace i vyšetření způsobilosti 

dárců v užším výběru, odběry krvetvorných buněk a jejich transport na příslušná transplantační pracoviště 

v ČR, případně v zahraničí. 

 

PRVNÍ ODBĚRY DÁRCŮ ČNRDD 

V roce 2015 bylo provedeno 34 prvních odběrů, konkrétně 10 kostních dření BM a 24 periferních krevních 

buněk PBSC.  
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NÁSLEDNÉ (DRUHÉ) ODBĚRY DÁRCŮ ČNRDD 

Podle Standardů provádí ČNRDD u dárců odběry štěpů kostní dřeně a krevních krvetvorných buněk, 

stimulovaných G-CSF. Za podmínek stanovených Standardy je možné dodatečně vyžádat k podpoře 

transplantačního efektu následný (druhý) odběr kostní dřeně (BM) či krvetvorných buněk z periferní krve 

(KB) nebo nestimulovaných krevních lymfocytů (DLI), plné krve či krevních destiček původního dárce. 

V roce 2015 bylo provedeno celkem 7 následných odběrů od dárců ČNRDD, všech konkrétně DLI. 

 

 

DISTRIBUCE KRVETVORNÝCH BUNĚK DÁRCŮ ČNRDD 

V roce 2015 bylo provedeno celkem 41 odběrů od dárců ČNRDD, z toho 34 prvních odběrů (BM a PBSC) 

a 7 odběrů následných (v tomto roce pouze DLI). Počet odběrů ČNRDD v posledních 10 letech je zobrazen 

na následujícím obrázku.  
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Distribuce krvetvorných buněk dle TC v ČR a ostatních států je uvedena v následujícím grafu a tabulce: 

 

 

 

TC / zahraniční TC 
První 

odběr 

Následný 

odběr 
Celkem 

BRNO 2 0 2 

FRANCIE 3 0 3 

LITVA 0 1 1 

HRADEC KRÁLOVÉ 3 1 4 

MOTOL 1 0 1 

NĚMECKO 4 1 5 

OLOMOUC 2 0 2 

PLZEŇ 11 0 11 

POLSKO 1 0 1 

ÚHKT 5 4 9 

USA 1 0 1 

VELKÁ BRITÁNIE 1 0 1 
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IV. ODBĚRY KRVETVORNÝCH BUNĚK OD DÁRCŮ Z JINÝCH REGISTRŮ 

PRO PACIENTY ZPROSTŘEDKOVANÉ ČNRDD  

 

Ve spolupráci ČNRDD s jinými registry bylo v r. 2015 uskutečněno 91 odběrů (82 prvních a 9 

následných) pro česká transplantační centra. Přehled registrů a následná distribuce do 

transplantačních center jsou uvedeny v následujících grafech a tabulkách:  
 

 

Zahraniční registr 
První 

odběr 

Následný 

odběr 
Celkem 

FRANCIE 3 0 3 

IZRAEL 2 1 3 

ITÁLIE 1 0 1 

NĚMECKO 51 7 58 

ŠVÝCARSKO 1 0 1 

POLSKO 13 1 14 

USA 8 0 8 

VELKÁ BRITÁNIE 3 0 3 
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TC v ČR 
První 

odběr 

Následný 

odběr 
Celkem 

BRNO 9 1 10 

HRADEC KRÁLOVÉ 29 8 37 

PLZEŇ 22 0 22 

OLOMOUC 21 0 21 

ÚHKT 1 0 1 

 
Pozn: V rámci spolupráce mezi registry byl navíc zajištěn jeden import buněk z Polska pro slovenského 

pacienta. 



 

26 

 

Výzkumné projekty ČNRDD 
ČNRDD se v minulých létech i v současnosti aktivně podílel a podílí na řadě výzkumných projektů, 

souvisejících s vývojovými trendy v transplantační medicíně. 
 

 

I. AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY 

 

1. Typizace HLA-DPB1 lokusu u pacientů a jejich vybraných nepříbuzných dárců. Genotypizace 

DPB1 lokusu umožní dále optimalizovat výběr dárce pro daného pacienta – na základě specifické 

reaktivity T-buněčných epitopů lze vybrat dárce se DPB shodou či takzvanou „permisivní“ 

(„povolenou“) neshodou, která nemá riziko reakce štěpu proti hostiteli. Tím dále zlepšíme výsledky 

transplantace.  V této souvislosti je velmi prozíravé a výhodné, že od roku 215 u všech nově 

registrovaných dárců vyšetřujeme DPB1 již při vstupu.     

2. KIR genotypizace HLA shodných dárců u pacientů s AML. Od roku 2012 pro spolupracující 

transplantační centra v ČR bezplatně stanovujeme u kompletně HLA shodných dárců pro pacienty 

s AML i obsah a typ KIR genů (KIR genotypizace). To má umožnit optimalizaci výběru HLA 

shodných dárců, protože specifický KIR genotyp má projektivní vliv na relaps.V současnosti jsme 

takto vyšetřili takřka 200 dárců pro více než 70 pacientů. U více než 70% nemocných pak mohl být 

proveden výběr dle KIR genotypů a tím optimalizován výsledek transplantace.   

3. The Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) component of the International 

Histocompatibility Working Group (IHWG). 
Dlouhodobý mezinárodní multicentrický projekt, koordinovaný z USA (Seattle), který průběžně 

shromažďuje HLA data a klinické výsledky nepříbuzenských transplantací z největších 

transplantačních center a HLA laboratoří celého světa. Údaje slouží k výzkumu vlivu kompatibility 

specifických HLA antigenů na výsledky transplantací dřeně. HLA laboratoř ČNRDD je ve východní 

a střední Evropě jediným účastníkem tohoto projektu. V roce 2014 byly výsledky tohoto projektu 

publikovány v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood (2014;124(26):3996-4003) 

4. Potřeba a využití autotransfúzí u zdravých dárců při odběru kostní dřeně.   
Projekt sledující nutnost podání autotransfúze po odběru kostní dřeně v souvislosti s jinými 

laboratorními parametry dárce; redefinování pravidel pro odběry a indikaci autotransfúzí. 

 

5. Sledování výskytu nových HLA alel u dárců ČNRDD. Od počátku roku 2013 je část nově 

registrovaných dárců (mladí muži) typizována přímou sekvenací HLA genů pro minimálně 4 lokusy 

(HLA-A,-B,-C,DR). Dosud takto bylo vyšetřeno 2500 nových dárců zatím bylo zjištěno >20 zcela 

nových, dosud nepopsaných alel. Tyto nové HLA alely jsou průběžně publikovány a oficiálně 

zařazovány do databáze HLA alel při WHO. 

 

II. UKONČENÉ PROJEKTY A PUBLIKACE 

 

1. Pod hlavičkou transplantační sekce České hematologické společnosti publikovali pracovníci registru 

v roce 2014 aktuální doporučení (guidelines) pro průběh vyhledávání nepříbuzného dárce. 

Práce byla publikována roku 2014 v časopise Transfuze Hematologie Dnes. (Transfuze Hematol. 

dnes, 20, 2014, No. 1) 

2. Stanovení univerzálních, mezinárodně platných indikátorů kvality odběrového centra dárců.   
Jde o projekt QAWG (Quality Assurance Working Group) při WMDA. Tento projekt měl nalézt 

nalézt a definovat indikátory kvality odběrových center tak, aby umožnily jednoduše zhodnotit jejich 

kvalitu (provést audit). Projekt byl uzavřen v roce 2013. Výsledky ČNRDD  a srovnání se světem 
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byly publikovány v roce 2014 v časopise Transfuze a Hematologie Dnes (Transfuze Hematol. dnes, 

20, 2014, No. 4,) 

3. Pracovníci registru publikovali aktuální doporučení pro výběr nepříbuzného dárce. Práce byla 

oceněna jako nejlepší publikace roku 2013 v časopise Transfuze Hematologie Dnes.  

4. Nežádoucí reakce při odběru hemopoetických kmenových buněk u nepříbuzných dárců – 

desetiletá zkušenost Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) Retrospektivní analýza 

souboru 339 nepříbuzných dárců, kteří podstoupili odběr kostní dřeně nebo periferních kmenových 

buněk v období 1999–2009.. Studie prokázala, že při dodržování stanovených postupů pro výběr 

dárce, vyšetření před odběrem i pro péči o dárce během odběru a po jeho ukončení, je odběr 

hemopoetických kmenových buněk od zdravých dárců bezpečná procedura s nízkým rizikem 

komplikací. Publikováno v časopisu Transfúze Hematol dnes, 17 2011, No 3, p. 130-136. 

 

5. Analysis of KIR genes diversity of tle A1B8DR3 (AH 8.1) haplotype in the Czech National 

Marrow Donors Registry (CNMDR) donors. The scenario for the donor selection according tle 

KIR repertoire? 
Originální projekt ČNRDD zkoumající diverzitu repertoáru KIR genů u dárců s nejvíce 

konzervovaným HLA haplotypem AH 8.1 a jejich možný význam pro strategii výběru dárců 

hemopoetických buněk ke klinickým transplantacím. Výsledky byly v r. 2010 publikovány jako 

originální práce v prestižním mezinárodním časopise Tissue Antigens. 

6. Association of IL6 and CCL2 gene polymorphisms with the outcome of allogeneic 

haematopoietic stem cell transplantation  
Mezinárodní multicentrický projekt za účasti tři pracovišť z ČR (HLA laboratoř Imunologického 

ústavu FN Olomouc, Centrální HLA laboratoř ČNRDD v Plzni a LF UP Olomouc) a HLA 

pracoviště ve Slovinsku. Projekt zkoumal význam polymorfismu cytokinů pro klinické výsledky 

transplantací hemopoetických buněk. Výsledky byly publikovány  jako originální práce v prestižním 

mezinárodním časopisu Bone Marrow Transplantation.  

7. Allogeneic transplant in patiens aged over 50 years: are results from young unrelated donors 

comparable to those from older relatives?  

Multicentrický projekt, jehož se spolu s ČNRDD účastní pět transplantačních center v ČR a 

Slovenské republice (Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Praha-Královské Vinohrady a Bratislava). 

Práce zjišťuje, nakolik se liší výsledky transplantací hemopoetických buněk od mladých 

nepříbuzných dárců od výsledků transplantací se staršími sourozenci. Výsledky byly publikovány 

v r. 2013 jako originální práce v prestižním mezinárodním časopisu Neoplasma.  

8. Evaluating registry serology by duplicate typing with a DNA-based Metod  

Šlo o mezinárodní multicentrickou studii, hodnotící přesnost sérologických typizací HLA antigenů 

prostřednictvím nezávislé duplicitní DNA typizace. V roce 2007 se projektu zúčastnilo 5 vybraných 

registrů z celého světa včetně ČNRDD. Účelem bylo srovnání kvality a obecné limitace 

sérologických typizací v jednotlivých registrech. Vyhodnocením studie začátkem roku 2008 byly 

získány racionální argumenty pro kompletní přechod na DNA  typizaci. 

 

 III. IT PROJEKTY K ROZVOJI PROGRAMU 

 

V úzké spolupráci se ZČU je díky získanému grantu Technologické agentury České republiky od 

r. 2015 realizován projekt pod názvem „Optimalizace (ekonomické i časové) efektivnosti 

verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně“, který má za cíl navázat na výsledky 

dosažené v rámci předchozího řešeného grantu Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory 

vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně (řešen v letech 2011-2014).  
 

Hlavní náplní projektu je vývoj nové třídy DNA-based nástrojů, včetně metod a algoritmů, sloužících pro 

podporu rozhodování odborníků během verifikace potenciálně vhodného dárce s využitím DNA záznamů 
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HLA (Human Leukocyte Antigen) i non-HLA charakteristik. Vývoj řeší problematiku s hlediska organizace 

a interpretace velkého počtu dat a z hlediska optimalizace procesů nad velkým počtem dat. Výzkum povede 

k vytvoření jednotného přístupu poskytujícího zcela nový pohled na charakterizaci kompatibility pacient-

dárce mimo standardní HLA geny (HLA-A/B/C/DRB1/DQB1) a uplatňování tohoto přístupu v nástroji 

optimalizace postupů při extendované (další) typizaci a verifikaci dárce (verifikačním procesu). 

 

Etapy projektu se postupně zaměřují na koncepty datové organizace, definice optimalizace, návrh algoritmů 

a testování algoritmů v laboratorním prostředí a ve stávajícím informačním systému. V celkovém průběhu 

projektu se též řeší nástroje pro automatizované propojení DNA dat a poznatků v mezinárodní společnosti.  

 

V rámci grantu jsou tímto řešeny 2 základní oblasti práce ČNRDD: 

 

a. Optimalizace verifikačního procesu  

 analýza HLA i non-HLA faktorů/charakteristik a technik, které mohou ovlivnit verifikační proces, 

zaměřená především na: 

 HLA-DPB1* kompatibilitu (TCE groups) 

 polymorfismus genů pro receptory NK buněk (KIR) – KIR shoda pro více HLA shodných dárců 

 další ovlivňující non-HLA faktory –polymorfismus genů pro cytokiny, genů pro vedlejší 

histokompatibilní antigeny (mHA) apod. 

 definice parametrů potřebných pro DNA based optimalizační algoritmus (obecný rámec pro 

algoritmem uvažované faktory)  

 návrh optimalizačního algoritmu dle DNA faktorů 

 definice typizační strategie  -  rozhodovací kritérium, tj. u kterých dárců vyšetřit jaké znaky a  

v jakém pořadí pro předčasné vyřazení z transplantačního procesu. 

 implementaci cílového software pro optimalizaci verifikačního procesu 

 

b. Flexibilní informační systém 

 analýza možností adaptace stávajícího systému za podmínky ponechání co nejvíce součástí 

stávajícího systému  

 analýza nástrojů pro automatizovanou výměnu dat 

 návrh flexibilní informační infrastruktury, která bude schopná pracovat s neustále rostoucí množinou 

kritických faktorů pro úspěšnost transplantace kostní dřeně – návrh datových struktur 

 adaptační úpravy systému dle uvažovaných faktorů dle a.  

 analýza a výběr nástrojů pro implementaci systému 

 realizace/implementace flexibilního systému pro podporu rozhodování 

 rozvoj IT komunikace se zahraničními partnery 
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Mimozdravotnická činnost společnosti  
Na základě smlouvy provozuje ČNRDD ubytovací a restaurační služby v hotelovém komplexu 

 U PRAMENŮ v Plzni v těsném sousedství transplantačního centra ve Fakultní nemocnici Plzeň. Zařízení je 

ve vlastnictví Nadace pro transplantace kostní dřeně, nadace, která podle současné platné legislativy sama 

služby tohoto typu provozovat nemůže. 
 

I. BEZPLATNÉ UBYTOVACÍ SLUŽBY 

V rámci své hlavní neziskové činnosti poskytuje ČNRDD bezplatné ubytování dobrovolným dárcům dřeně  

v souvislosti s jejich odběry, nemocným, léčeným na transplantačním pracovišti FN v Plzni a jejich 

rodinným příslušníkům. Uvedená nezisková činnost ČNRDD (účetně vedená pod střediskem 6 Centrum  

U Pramenů společně s komerční činností) je kryta výnosy z jiných doplňkových činností registru a částečně 

dotována Nadací pro transplantace kostní dřeně. Počet zdarma poskytnutých noclehů byl v roce 2015 celkem 

377. Bezplatné ubytovací služby v hotelovém komplexu U PRAMENŮ v Plzni využili nejen dobrovolní 

dárci dřeně a jejich rodinní příslušníci, ale též nemocní z České republiky i ze Slovenska a jejich rodinní 

příslušníci. Zájem o tuto formu pomoci, zvyšující komfort pacientů, jejich psychický stav a následně i 

léčebné výsledky, je trvale mimořádně velký. 
 

II. KOMERČNÍ UBYTOVACÍ A RESTAURAČNÍ SLUŽBY 

Další prostředky pro svou zdravotnickou činnost získává ČNRDD využíváním aktuálně volných prostor 

hotelu U PRAMENŮ k ubytovacím a restauračním službám pro veřejnost za běžné ceny. Krom toho zde 

poskytuje zázemí k různým kulturním akcím, školením a seminářům jak pro účely osvěty a náboru dárců 

dřeně, tak i pro jiná zdravotnická zařízení v regionu a různé komerční subjekty. Nabídku těchto služeb, 

jejichž výnos se vrací na neziskovém principu zpět do základního transplantačního programu obou 

organizací, propaguje ČNRDD kromě interních tiskovin a letáku též na stránkách www.upramenu.cz. 

Kromě běžných hotelových a restauračních služeb organizoval ČNRDD v roce 2015 v prostorách  

U PRAMENŮ několik desítek odborných seminářů, cílenou akci na nábor dárců dřeně z řad Policie ČR, 

pravidelná setkání několika pacientských občanských sdružení (Lymfom Help, Diagnóza CML, Klub 

nemocných s mnohočetným myelomem aj.). K zvýšení atraktivity prostředí pro veřejnost se zde pořádala 

řada komorních kulturních akcí (výstavy, koncerty apod.). Uvedené akce, z nichž tu předvádíme pouze 

ukázky, přinášejí hmatatelný osvětový efekt a zároveň větší či menší finanční přínos pro zdravotnický 

program transplantací. 
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Poděkování 
Český národní registr dárců dřeně děkuje touto cestou celému obrovskému týmu obětavých lidí, kteří 

výsledky jeho práce po léta umožňují. Poděkování patří více než padesáti tisícům dobrovolných dárců dřeně, 

kteří se do databáze ČNRDD v průběhu minulých let zaregistrovali, aby dali kdykoliv naději na život 

neznámým nemocným. Z nich obzvláště děkujeme těm, kteří odběry svých krvetvorných buněk již 

podstoupili za cenu vlastního nepohodlí i bolesti jen proto, aby někdo jiný, koho s největší pravděpodobností 

nikdy nepoznají, mohl dostat šanci na překonání jinak smrtelné nemoci. Upřímný dík a uznání patří rovněž 

všem pracovníkům dárcovských center, laboratoří, klinických pracovišť, spolupracujících registru i kurýrům, 

kteří mají společnou zásluhu na vyhledávání vhodných dárců pro konkrétní pacienty, kteří u dárců zajišťují 

bezpečné odběry krvetvorných buněk a jejich transport na příslušná transplantační pracoviště za nemocnými 

přes hranice krajů, státu i kontinentu. Děkujeme i stovkám bezplatných spolupracovníků, kteří se léta podílejí 

na šíření osvěty, informování veřejnosti a získávání dalších obětavých spoluobčanů pro myšlenku 

dobrovolného dárcovství dřeně. Stejnou měrou si dovolujeme vyzdvihnout zásluhu a poděkovat všem 

velkým i menším finančním přispěvatelům, kteří program českého národního registru dárců dřeně podpořili a 

podporují. Bez nich by totiž tento unikátní projekt pomoci člověka člověku neexistoval. 

 

S hlubokou úctou a díky všem 

 

Správní rada Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s. 

Na Roudné 123/212 

301 00 Plzeň 

Tel. 377 259 064 

Fax 377 521 753 

e-mail sekretariat@kostnidren.cz 

www.kostnidren.cz 
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