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Přehled činnosti KST za rok 2018 

 

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. 

30.3.2019 



Chceme být lídrem transplantačního programu v České 

Republice a ve spolupráci s partnery udržet jeho 

světovou úroveň. 

 

 

Základní údaje 

Koordinační středisko transplantací (KST), je organizační složkou státu v přímé řídící 

působnosti Ministerstva zdravotnictví. Vzniklo dne 7.7.2003. 

KST sídlí na adrese Ruská 85, Praha 10. 

Kontaktní údaje: telefon (+420) 271 019 353, fax (+420) 271 019 356, koordinační 

pohotovost (+420) 736 623 603, email: info@kst.cz 

Sociální sítě: https://www.facebook.com/KSTCZ/, Twitter: @ProfAdamec 

Od roku 2014 stojí v čele organizace prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. KST má 

v současné době 10 zaměstnanců. 

KST netransplantuje a je jedinou národní institucí, nezávisle zajišťující: 

 Koordinaci odběru orgánů a tkání 

 Alokaci orgánů k transplantaci 

 Vedení a správu transplantačních registrů 

 Finanční náhrady pacientům a jejich rodinám dle zákonných předpisů 

 Implementaci evropských standardů do české legislativy a mezinárodní 

spolupráci při výměně orgánů 

 Kontrolu kvality systémem auditů a akreditací transplantačních center 

 Vzdělávání a informovanost odborné i laické veřejnosti 

 

Cílem činnosti týmu KST je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k 

záchraně života pacientů. 
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Lidské a materiální zdroje  

Kolektiv KST vede ředitel prof. Miloš Adamec, CSc., dále zástupce ředitele a současně 

právník, asistentka ředitele, vedoucí tkáňové monitorovací jednotky a šest národních 

transplantačních koordinátorek. 

Nepřetržitý provoz Koordinačního střediska transplantací zajišťují zdravotní sestry, 

odborně způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu a s příslušnými 

znalostmi v oboru. Celoročně prohlubují své dovednosti v rámci aktivních účastí na 

domácích i mezinárodních kongresech a využívají e-learningové samostudium. Oblast 

péče o zaměstnance se nadále zaměřuje na jejich jazykovou a odbornou úroveň 

prostřednictvím výjezdů do zahraničí, návštěvami zahraničních partnerských 

organizací a podporou účasti na speciálních jazykových, komunikačních a 

transplantačních akcích. 

 

Novou Národní kontaktní osobou pro boj proti nelegálnímu obchodování s lidskými 

orgány byla jmenována jedna z transplantačních koordinátorek. 

 

V roce 2018 se celým tým KST účastnil každoročního výjezdního zasedání na téma: 

Syndrom vyhoření a jeho prevence. Složení kolektivu je, stejně jako v minulých 

letech, stabilní. Prozatím se nepodařilo doplnit pozici IT specialisty, který by se 

současně podílel na zpracovávání transplantační statistiky, jež je významnou součástí 

úkolů KST.  

 

Sídlo organizace je situováno v budově Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví. Kancelářské prostory jsou materiálně i technicky vybaveny tak, aby 

splňovaly veškeré požadavky na zabezpečení a práci s citlivými osobními daty, napříč 

transplantačním programem. Pro práci koordinátorek je klíčovým pomocníkem 

výpočetní a komunikační technika. IT program, který funguje v režimu 24/7 se 

nazývá TRINIS-Integrovaný systém transplantačních registrů a podílí se na všech 

úkonech v rámci čekacích listin, registrů dárců, čekatelů a provedených transplantací. 

Současně je propojen s centrálním registrem obyvatel-ROB, díky kterému je možné 

všechny osoby s rodným číslem ihned ztotožnit. 

 

KST disponuje osobním automobilem. 

 
 

 

 

 

 

 



Koordinace transplantací 

Koordinace transplantací je základní povinností KST. Probíhá v nepřetržitém režimu. 

Koordinátorky přijímají z dárcovských nemocnic veškeré informace o potenciálních 

dárcích orgánů, o laboratorních hodnotách, o zdravotní charakterizaci orgánů, tyto 

údaje pak ověřují a kompletují a na závěr předkládají transplantačním centrům 

soubor nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány. V této profesi respektujeme 

hodnoty jako: spravedlnost, důvěra a loajalita a vycházíme z poznatků moderní 

medicíny, etiky a práva. 

KST za rok 2018 eviduje 282 dárců orgánů, transplantováno bylo 895 orgánů. 

Zemřelých dárců bylo nejvíc od začátku transplantací orgánů v tehdejším 

Československu v roce 1961. Počet dárců dosáhl nad hodnotu 26 na milion obyvatel, 

čímž jsme se zařadili mezi první desítku zemí na světě. Česko tak předstihlo například 

sousední Německo nebo Itálii a podle odborníků patří v transplantacích ke světové 

špičce. 

 

 

Spolupráce se zahraničím 

KST je součástí významného projektu pro mezinárodní výměnu orgánů FOEDUS, v 

jehož čele stojí do roku 2020 zástupce ředitele KST. FOEDUS aktuálně zahrnuje 13 

evropských zemí s celkovým počtem více než 370 milionů obyvatel a je tak největší 

mezinárodní organizací svého druhu. 

Zástupci KST se v roce 2018 účastnili řady jednání s cílem posílit mezinárodní 

spolupráci v transplantační medicíně, například se Slovenskou transplantační 

společností v Bratislavě, přijali pozvání na Světový dárcovský den do Kišiněva 

v Moldávii a v Praze přivítali zástupce z Británie, kde diskutovali otázku nezákonného 

obchodování s orgány. 

Dalšími aktivitami byla jednání tzv. Kompetentních autorit států EU v Bruselu. Dále 

se aktivně prezentovali na zasedání CD-P-TO ve Štrasburku. Jako pozorovatelé 

navštívili Madrid, v rámci skupiny SAT.  

Zástupce ředitele KST ve funkci Národní kontaktní osoby pro boj proti nelegálnímu 

obchodování s lidskými orgány provedl dotazníkový průzkum všech transplantcenter 

v ČR s cílem zjistit, zda se setkali s pacienty, kteří si obstarali nelegální transplantaci 

v zahraničí. Z výsledků vyplynulo, že žádné ze 7 center v ČR takového pacienta 

neeviduje.  

 



Související aktivity 

Již druhým rokem uspořádalo KST Valentýnský den pro transplantace, kde oficiálně 

zveřejnilo celostátní statistické výsledky o dárcovství a transplantacích orgánů za 

uplynulý rok. Seznámit se s výsledky přišel i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Současně předalo čestnou plaketu za zásluhy v transplantačním programu v ČR 

bývalému řediteli IKEM Karlu Filipovi, který instituci vedl od roku 1991 do roku 

2004.  

Koordinační středisko transplantací se formou přednášek aktivně zapojilo do 

několika významných celostátních konferencí a setkání. Za rok 2018 to byly:  

 II. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, Špindlerův Mlýn 

 VII. Český Transplantační kongres 

 2. kongres STS SLS Bratislava 

 Kongres ČNS Fakulta ČVÚT, Praha 

 Lékařská Fakulta Masarykova univerzita Brno – přednášková činnost 

 Setkání k 35. výročí transplantací jater v Brně 

 Česká Tx nadace K.Pavlíka - Výroční cena altruistickým dárcům ledvin 

 Projektová kancelář MZ - vzdělávání zaměřeno na přípravu a realizaci projektů 

spolufinancovaných z EU strukturálních a investičních fondů 

 Jihočeská univerzity - Informace o etice transplantací 

V souvislosti s legislativou se KST podílelo na novele transplantačního zákona, díky 

které se zjednoduší udělení souhlasu k darování orgánů u cizinců zemřelých na území 

České republiky.  

 

 

Hospodaření 

V roce 2018 hospodařilo KST s rozpočtem ve výši 12,430 milionu Kč.  

Zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetnictví Koordinačního střediska 

transplantací, organizační složky státu, za rok 2018 ze dne 26. 2. 2019 konstatuje, že 

hospodaření bylo v souladu s předpisy. 

V souvislosti s výplatou příspěvku na náklady pohřbu zemřelého dárce orgánů 

vyplatilo KST za rok 2018 celkem 1.075.000 Kč. V rámci náhrad ušlého výdělku pro 

žijící dárce orgánů se za minulý rok jednalo o částku 685.398 Kč. 

 

 



Management kvality 

KST je dlouhodobě držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015. 

V červnu 2017 obhájilo KST u společnosti QES Cert, nezávislého orgánu 

akreditovaného Českým institutem pro akreditaci, certifikát systému managementu 

kvality (SMQ) ISO 9001 na další tříleté období, do roku 2020. Informační systémy 

v KST komplexně spravuje specializovaná rezortní organizace ÚZIS, která splňuje 

požadavky ISMS a za jejich dodržování v jí podřízených organizacích, včetně KST, 

plně ručí. 

Od května 2018 vešla v účinnost směrnice na ochranu osobních údajů GDPR. KST 

jmenovalo zástupce ředitele Koordinačního střediska transplantací jako pověřence 

pro ochranu osobních údajů. Byl implementován plán činností souvisejících s GDPR. 

KST reevidovalo vnitřní dokumenty – SOP. 

Na rok 2018 proběhly 3 interní audity a jejich výsledek nepřinesl žádné negativní 

poznatky k činnosti KST.  

V průběhu roku KST ve spolupráci s MZ pokračovalo ve sledování jakosti a 

bezpečnosti odběrů a transplantací v transplantačních centrech. V rámci auditního 

procesu byly přezkoumány hodnotící dokumenty z jednotlivých center. 

 

 

 

Mediální činnost KST 

Koordinační středisko transplantací je aktivní na poli sociálních sítí. Pro komunikaci 

s odbornou i laickou veřejností využívá tyto informační kanály: webové stránky, 

Facebook a Twitter. Za veškerý sdílený obsah a příspěvky zodpovídají určení 

pracovníci KST. V příštím roce je plánováno připojení k dalšímu médiu: Instagramu.  

 

 

 

 
 
 



Činnost KST v oblasti poskytování informací 
 
KST zveřejňuje v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. touto formou výroční 

zprávu vztahující se k jeho činnosti v oblasti poskytování informací.  

 

 Celkem bylo za rok 2018 na KST učiněno 19 podání. Na všechny žádosti o 

informace byla v řádném termínu poskytnuta odpověď. Nebylo učiněno žádné 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. 

 Za rok 2018 nebylo proti rozhodnutí KST podáno žádné odvolání. 

 Za rok 2018 nemá KST k dispozici žádný relevantní rozsudek soudu. 

 Žádná poskytnutá informace v roce 2018 nezasáhla do předmětu ochrany 

autorského práva a nepodléhala výhradním licencím. 

 V roce 2018 nebyla s ohledem na vyřizování žádostí o informace na postup 

KST vznesena žádná stížnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Transplantační statistiky 2018 

 
 EUROCET: Přehled činnosti tkáňových zařízení 

 Dárcovská aktivita v ČR – 2018 

 Transplantační aktivita v ČR – 2018 

 Transplantační aktivita v ČR od roku 2006-2018 

 
 


