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Abstrakt 
 Práce se zabývá problematikou výzkumu kmenových buněk, především buněk 

embryonálních. Začátek práce je věnován historii výzkumu a popisu kmenových buněk, 

zaměřené především na embryonální kmenové buňky, které jsou stěžejním tématem této 

práce. Tato část je také doplněna o obrazovou dokumentaci, pro lepší orientaci v dané 

problematice.  

 Práce se dále věnuje otázce legislativy výzkumu kmenových buněk, podrobněji 

zaměřené na Českou republiku a Evropu. Řešena je také problematika etických  

a náboženských dopadů výzkumu kmenových buněk.  
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Abstract 

The thesis deals with stem cell research, especially embryonic cells. First 

the thesis is devoted to research and describe the history of stem cells, which focused 

on embryonicstem cells, which are the central theme of this thesis. This section is 

also accompanied by visual documentation, for better orientation in the field. 

The thesis also deals with the issue of stem cell research legislation, focusing in 

detail on the Czech Republic and Europe. The solution is also the issue of ethical 

and religious  impactofn stem cell research.  
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Úvod 

Embryonální kmenové buňky, pro někoho vidina nové šance, pro jiné 

neoprávněné rozhodování o životě druhých. Výzkum kmenových buněk je citlivou 

otázkou a odpovědi na něj se velice liší. Je důležité si uvědomit, že pokud se hovoří  

o výzkumu kmenových buněk, a to nejen těch embryonálních, nejedná se v žádném 

případě o klonování, nebo spíše nejde o klonování lidské bytosti, jak se může domnívat 

laická veřejnost. Možná právě neinformovanost široké veřejnosti patří k důvodům, proč 

jí toto téma přijde tak kontroverzní.  

Na jedné straně stojí skupina, která podporuje výzkum kmenových buněk, vidí 

v něm možnost do budoucna, možnost, jak pomoci tisícům nemocných. Kmenové 

buňky, především ty embryonální, mohou pomoci vyléčit takové nemoci jako je 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, cukrovka a další. Na druhé straně jsou 

odpůrci používání embryí na výzkumu, kteří zastávají názor, že lidé nemají právo 

zasahovat do přirozeného chodu přírody a nemají právo rozhodovat o osudu lidských 

bytostí. Lidskou bytostí je v tomto smyslu chápáno lidské embryo, jež je nejcennějším 

zdrojem kmenových buněk. A zároveň nejrozporuplnějším. 

V konečném důsledku se však výzkum kmenových buněk týká mnohem více 

oblastí, než by se mohlo zdát. Primárně se může jednat o hledisko medicínské, na druhé 

straně, ne však na nižší úrovni, stojí pohled etický a samozřejmě také náboženský, 

kterému se také nelze vyhnout. Další odvětví, jež do těchto otázek výrazně zasahuje, je 

ekonomické. Otázka, zda by měl být výzkum na úrovni financování jednotlivými státy 

státním sektorem, nebo by měly finance do výzkumu plynout výhradně ze soukromého 

sektoru. Výzkum kmenových buněk je velice finančně náročný, a pokud by stát zakázal 

financování ze státních zdrojů, došlo by tak zcela jistě k úpadku samotnému výzkumu, 

přestože výzkum jako takový by zakázán nebyl. Tato situace nastala například v USA 

za doby George Bushe.  

Cílem této práce je: 

1. přehled dané tématiky s podrobnějším zaměřením na embryonální kmenové buňky  

2. náhled na kmenové buňky z pohledu náboženství a legislativy různých států 

3. řešení etických otázek výzkumu embryonálních kmenových buněk 
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Stav poznatků o řešené problematice 

 

1. Historie výzkumu kmenových buněk 

 

Termín kmenové buňky byl poprvé použit až okolo roku 1962 v souvislosti  

s kmenovými buňkami u krvetvorby myší. Termín poprvé použili ve své práci vědci 

Goodman a Hodgson, kteří se tomuto problému věnovali (Morstyn, Steridan, 1996). 

Samotný výzkum kmenových buněk však začal mnohem dříve.   

Ještě na počátku 20. století byl výzkum kmenových buněk neznámý. S prvními 

zmínkami o něčem podobném přišel roku 1917 Artur Pappenheim, který vyslovil teorii 

o existenci tzv. „gemeinsame Stammzelle“, nediferencovaných buněk (Pappenheim, 

1917). Průlomovou úlohu ve výzkumu kmenových buněk hrál výzkum transplantace 

kostní dřeně, který se dá označit jako první terapie pomocí kmenových buněk. Hlavní 

zásluhy v tomto výzkumu má doktor Thomas, jenž ustanovil základní pravidla pro 

úspěšnou transplantaci. Od roku 1950 začaly experimenty, jež se zabývaly přítomností 

hematopoetických kmenových buněk v kostní dřeni. Později bylo zjištěno, že kostní 

dřeň obsahuje kromě hematopoetických kmenových buněk také kmenové buňky 

mezenchymatické. Krvetvorba se tak stala prvním a nejlépe prozkoumaným modelem 

pro studium kmenových buněk. Roku 1957 je proveden první úspěšný pokus nitrožilní 

infuze kostní dřeně u pacientů léčených ozařováním a chemoterapií.  A až o několik let 

později, konkrétně v roce 1973, je provedena, dnes již rutinní operace, transplantace 

kostní dřeně mezi nepříbuznými pacienty (obrázek 1). 
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Obrázek 1 - buňky kostní dřeně v kultuře, zvětšeno 200x. 

 
Zdroj: http://bunecnaterapie.cz/ 

  Ve 2. polovině 20. století začal intenzivní výzkum. Ukázalo se, že významnou 

funkci mají kmenové buňky pocházející z časných embryí. Nejprve došlo ke kultivaci 

embryonálních kmenových buněk u zvířat, o něco později pak byly započaty 

experimenty s lidskými embryonálními kmenovými buňkami (human embryonic stem 

cells – hESCs).  

 V této době také postupně vrcholí výzkum in vitro fertilizace. Nejprve dochází  

v roce 1959 k narození prvního zvířete ze zkumavky. O tři roky později králičí 

embryonální kmenová buňka roste a dělí se in vitro. Další rok poté je prokázaná 

existence králičí linie kmenových buněk. V roce 1965 dospěly in vitro lidské zárodečné 

vaječné buňky do metafáze 2 a po dalších třech letech dochází k oplození prvního 

lidského vajíčka in vitro. Několikaletým výzkumem pak v roce 1977 roste lidské 

embryo do 9. dne a o rok později se narodí první dítě ze zkumavky, Luise Joy Brown 

ve Velké Británii.   

 V 60. letech byly jako jeden druh kmenových buněk popsány embryonální 

nádorové buňky, takzvané kmenové buňky teratokarcinomu. Teratokarcinomy jsou 

maligní nádory, které mohou obsahovat buňky více než jednoho zárodečného listu, ve 

většině případů jde o všechny tři zárodečné listy. Tyto nádory také patří mezi rizikové 

faktory využívání embryonálních kmenových buněk.  

 V letech 1965 a 1966 rozlišili Gilbert a Lajtha typy buněk ve tkáních dospělého 

organismu podle typické kinetiky (Gilbert, Lajtha,1965): 

http://bunecnaterapie.cz/
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1. Buňky neproliferující – buňky populace, jenž nemá schopnost se během života 

obnovit, patří sem například neurony, kardiomyocyty 

2. Buňky proliferující – a) pomalu proliferující – buňky hladké svaloviny, nefrony,  

  osteofyty 

            b) rychle proliferující – hepatycyty, buňky pankreatu,  

  epitelová výstelka, výstelka trávicího traktu 

            c) velmi rychle proliferující – střevní buňky, krvetvorné  

  buňky 

 Důležitým krokem ve výzkumu bylo uplatnění myších embryonálních buněk při 

tvorbě tzv. transgenních myší, je to jedinec vzniklý z pohlavních buněk oplodněného 

vajíčka, do něhož byl uměle vnesen určitý gen, který se obvykle náhodně zabudoval do 

vlastní dědičné informace. U myší je buď vložen gen navíc, takzvaný „knock-in“ proces 

nebo je naopak gen vyřazen, „knock-out“ proces. Právě myší modely se poté využívají 

ke studiu lidských onemocnění, tomuto procesu se říká genetargeting, kdy dochází 

k manipulaci genomu myších embryonálních kmenových buněk. 

 V polovině 80. letech 20. století přišli vědci s dalším převratným objevem, že 

existují kmenové buňky, které lze velmi dobře izolovat například z kostní nebo svalové 

tkáně. Tyto buňky se nazývají mezenchymální. Skoro polovina buněk izolovaných 

z kostní dřeně se považuje právě za tento typ kmenových buněk. Jejich výhodou je 

potenciální vývojová plasticita a možnost pěstovat tyto buňky in vitro. Takto pěstované 

buňky lze poté stimulovat ke tvorbě buňky chrupavčité, vazivové, svalové nebo tukové.   

 Velkou diskuzi přinesl rok 1997, kdy došlo k naklonování prvního savce ze 

somatické buňky dospělého jedince. Tímto klonem byla dnes již legendární ovce Dolly. 

Skotský tým, jenž se na procesu podílel, vedl Ian Wilmut. Mnoho odborné, ale také 

laické veřejnosti se shodlo, že byly překročeny etické hranice a započala diskuze na toto 

téma, která pokračuje až do současnosti. O několik let později pak ve Velké Británii 

provedli vědci klonování lidských embryí pro účel získání embryonálních kmenových 

buněk. Velká Británie se tak stala vůbec první zemí, která tento proces uskutečnila. Po 

naklonování musela být blastocysta zničena do 14. dní. Ještě v ten stejný rok, v roce 

2001, naklonovali vědci z USA lidské embryo k lékařským účelům.   
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První linie lidských embryonálních kmenových buněk byla ustanovena již v roce 

1994, tehdy však linie přežila jen pár dní. První stabilní linii embryonálních kmenových 

buněk ustanovil tým vedený Jamesem Thompsonem z univerzity ve Wisconsinu a to 

v roce 1998. Tato linie pocházela z buněk  buněčné masy blastocysty raných embryí 

(obrázek 2). 

Obrázek 2 - blastocysta, inner cell mass – vnitřní buněčná masa, blastocel cavity – 

blastocel, zona pellucida – glykoproteinový obal vajíčka. 

 

Zdroj: http://wdict.net/pl/gallery/blastocysta/ 

 Mezi tímto obdobím byla získaná celá řada embryonálních buněk jiných druhů, 

například křečků, krávy, králíka a primátů. S větší či menší úspěšností se celá řada 

vědců pokoušela o izolaci embryonálních kmenových buněk.  

 Také v České republice se povedlo v roce 2003 ustanovit prvních 7 linií 

embryonálních kmenových buněk. Podílel se na tom doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 

působící na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doc. Ing. Petr Dvořák 

CSc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Společně poté 

vydali práci „Derivation and characterization of new human embyonic stem cells lines 

in the Czech Republic“. Oba se také stali od roku 2004 členy mezinárodního seskupení 

„International stem cells initiative“. Toto uskupení se snaží porovnat co největší 

množství existujících linií embryonálních kmenových buněk tak, že všem zúčastněných 

poskytne stejné podmínky pro pěstování linií, tedy například stejné médium, stejné 

http://wdict.net/pl/gallery/blastocysta/
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Petriho misky. „Česká republika poskytla na tento výzkum 3 linie embryonálních 

kmenových buněk, to je se světových porovnáním velice dobré číslo“. (Syková, 2011). 

 V letech 1999 a 2000 ukázaly výzkumy, že z dospělé myší tkáně lze 

vyprodukovat různé typy buněk, například buňky kostní dřeně, nervové buňky, jaterní 

buňky a jiné. O dva roky později americká bioložka Catherine Verfaillieová ve svém 

výzkumu popsala druh dospělých kmenových buněk nacházejících se v kostní dřeni, 

tzv. buňky multipotentní dospělé progenitorové. „Ty nabízely východisko v tom, že by je 

lékaři mohli každému pacientovi odebrat a vypěstovat mu z nich náhradu za buňky 

v tkáních a orgánech poničených chorobou nebo poraněním“ (Syková,  2011). Ukázalo 

se však, že výzkum měl řadu nesrovnalostí. V následujícím roce, tedy roce 2003, 

identifikoval Dr. Sangao Shi další tkáň, ve které se kmenové buňky nacházejí, mléčný 

chrup. Takto získané kmenové buňky měly tu výhodu, že nevzbuzovaly diskuze na 

téma etického získávání kmenových buněk. S další alternativou získávání kmenových 

buněk přišli vědci v roce 2007, kdy prohlásili, že buňky lze izolovat také z amnionové 

tekutiny.  

 V roce 2006 přišel průlom ve výzkumu kmenových buněk. V tomto roce 

japonský biolog Shinya Yamanaka vytvořil indukované pluripotentní kmenové buňky 

(uměle vytvořené buňky z dospělých buněk) pomocí čtveřice geneticky modifikovaných 

virů. Výhodou tohoto typu kmenových buněk je jejich nekontroverznost. K jejich 

získávání není totiž potřeba lidského zárodku a tím tedy odpadají etické otázky 

výzkumu, navíc u tohoto typu nehrozí zvýšené riziko odpovědi imunitní obrany 

organismu, protože se jedná o buňky tělu vlastní. Jinak ale mají indukované 

pluripotentní kmenové buňky stejné vlastnosti jako kmenové buňky embryonálního 

typu – lze z nich vypěstovat jakýkoliv typ buněk a použít takto vypěstované buňky jako 

náhradu při poškození nebo zničení buněk. Také v České republice se v roce 2008 

povedlo vytvořit, pomocí genové manipulace z buňky odebrané z kůže pacienta, 

výchozí typ kmenové buňky.  

 Česká republika také dosáhla v tomto oboru úspěchů, kromě již zmiňovaných, se 

stát stal jednou z deseti zemí projektu Evropské unie ESTOOLS („ESTOOLS –

Platforms for biomedical discovery with human ES cells“) a jedinou zemí bývalého 

východního bloku, která se projektu zúčastnila. Jde o projekt financovaný EU, který 
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probíhal od roku 2007 a spojuje 10 zemí a vědce z akademických i komerčních týmů. 

Projekt se zabýval výzkumem embryonálních a indukovaných pluripotentních 

kmenových buněk. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit vědeckou základnu pro 

biotechnologické a biofarmaceutické aplikace výzkumu kmenových buněk, tyto znalosti 

by vedly k řešení závažných zdravotních problémů. Estools také nezapomínalo na 

etické otázky toho problému. Výzkumné laboratoře používaly věnovaná embrya na 

výzkum, vše v souladu s právními předpisy dané země a vždy s vědomým souhlasem 

dárce. Kromě toho se také v rámci projektu pořádaly různé semináře, které se snažily 

informovat zákonodárce a ostatní zúčastněné strany. Zabývaly se také etickými 

požadavky na výzkum v jednotlivých členských státech Evropské unie.  

 V součastné době výzkum kmenových buněk neustále postupuje vpřed. V České 

republice je výzkum od roku 2006 financován státem. Zákon ustanovuje, že výzkum 

embryonálních kmenových buněk může probíhat s používáním nadbytečných  

a poškozených vajíček a zakazuje klonování a nepovolenou manipulaci s lidským 

genomem a embryi. Ze světa je znám hlavně fakt, že bývalý prezident Spojených států 

amerických George Bush v roce 2001 zastavil výzkum kmenových buněk financovaný 

ze státních zdrojů. K tomuto kroku ho vedlo především jeho náboženské přesvědčení. 

Ve svém projevu vyzval k hledání nových modernějších metod, jež by vyloučily 

používání lidských embryí.  Ve své předvolební kampani na nového prezidenta USA 

Barack Obama sliboval, že pokud bude zvolen, tak výzkum kmenových buněk znovu 

obnoví. Barack Obama se v roce 2009 stal prezidentem a jedním z jeho prvních kroků 

bylo zrušení zákona o zákazu financování výzkumu kmenových buněk z vládních 

zdrojů. Tím však celý spor neustal a v USA je výzkum embryonálních kmenových 

buněk stále problémem.    

 V současné době postupuje tento obor neustále dopředu a vědci stále přicházejí 

s novými podněty. Jednou ze snah je nahradit embryonálních kmenové buňky, jejichž 

používání skýtá řadu etických otázek, jinými, ale stejně kvalitními kmenovými 

buňkami, jenž by byly schopny zastoupit ve všech vlastnostech buňky embryonální.  
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2. Klasifikace a charakteristika kmenových buněk 

 

 Před samotnou klasifikací kmenových buněk je důležité charakterizovat, co to 

vlastně kmenové buňky jsou. Je hned několik autorů, jenž uvádí definici kmenových 

buněk. Autor jedné z první české ucelené publikace o kmenových buňkách uvádí tuto: 

„Kmenové buňky jsou nediferencované elementy (bez specifikace), které se mohou samy 

neustále obnovovat“ (Filip, 2006). Podle starší publikace doktora Neuwirta: „Hlavní 

funkcí kmenové buňky je v určité tkáni vytvoření nevyčerpatelné zásoby buněk pro 

celoživotní produkci funkčních specializovaných buněk, které mají často značně kratší 

dobu života, než je délka života celého organismu“ (Neuwirt, Nečas, 1981). Mezi 

nejčastěji používané definice kmenových buněk patří, že kmenové buňky jsou primárně 

nediferencované a jsou schopné přeměnit se na jakýkoliv typ buněk. Ve všech zdrojích 

je jasná shoda v charakteristice dvou základních vlastností kmenových buněk:  

 1. kmenové buňky mají schopnost sebeobnovy            

 2. schopnost kmenových buněk vytvářet buňky nové, nahrazující poškozené  

 části tkání  

První kmenové buňky vznikají již velmi brzy po oplodnění vajíčka. Obecně 

platí, že kmenové buňky se dělí asymetricky, takže při dělení nevznikají dvě shodné 

dceřiné buňky, ale dva různé typy dceřiných buněk.  

 Z hlediska možnosti diferencovat se, lze rozdělit kmenové buňky na buňky 

totipotentní, to jsou takové, které se mohou přeměnit na jakýkoliv typ buňky. To 

znamená, že pokud je totipotentní buňka umístěna například do prostředí nervových 

buněk, může se přeměnit v neuron. Této vlastnosti se využívá především k léčebným 

účelům a hlavním zdrojem totipotentních buněk je embryo, kde se tento typ buněk 

nachází ve stádiu blastocysty v embryoblastu. Dalším typem jsou buňky pluripotentní, 

vznikající z předchozího typu, svými schopnostmi jsou téměř stejné jako buňky 

totipotentní, mohou tvořit jakékoliv buňky, ale na rozdíl od nich se nedokážou přeměnit 

na buňky totipotentní, které jsou schopny se opět přeměnit „samy v sebe“ (obrázek 3). 
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Obrázek 3 - členění kmenových buněk. 

 

Zdroj: http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp 

Pluripotentní buňky mají schopnost tvořit buňky 3 zárodečných listů, ektodermu, 

entodermu a mezodermu. Právě z těch buněk v průběhu organogeneze vznikají základy 

orgánů. Dalším typem jsou buňky multipotentní, jsou tkáňově specifické  

a mohou produkovat pouze buňky příbuzného typy, to znamená, že z neurálních 

kmenových buněk mohou vzniknout pouze buňky nervového systému. Posledním 

typem jsou buňky progenitorové, nebo také unipotentní, ty mohou produkovat pouze 

jediný typ buněk a jsou vlastně takovým přechodem mezi buňkami specifickým  

a kmenovými. Diferenciace je pochod, při kterém z geneticky shodných buněk vznikají 

buňky fenotypově a funkčně odlišné. Samotný proces buněční diferenciace není zatím 

zcela objasněn, ale je zřejmě, že jde o proces, jehož regulace se účastní jak faktory 

buněčné, tak extracelulární. Z těch buněčných lze například uvést geny met a myb, které 

se podílejí na diferenciaci. Z extracelulárních faktorů ovlivňují diferenciaci z velké části 

především cytosiny, také steroidní hormony, retinoly a další. Tento proces je postupný a 

je koordinovaný s proliferací. U nádorových buněk jsou mechanismy diferenciace 

narušeny (Vít, 2004).     

Celý organismus v podstatě vzniká z jedné buňky totipotentní, zygoty, ze které 

pak postupným rýhováním vzniká asi 4. den po oplození blastocysta. Ta se skládá 

http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
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z obalové vrstvy trofoblastu a vnitřní buněčné masy, embryoblastu, z něj se poté 

zakládají všechny tři zárodečné listy, nejprve entoderm a později ektoderm a mesoderm. 

Buňky těchto tří listů jsou právě buňky pluripotentní, ze kterých pak vznikají orgány. 

Populace kmenových buněk se v základech orgánů udržuje po celý život a jejich počet 

zůstává přibližně stejný.  

Jedna z dalších možností jak rozdělit kmenové buňky, je rozdělení na kmenové 

buňky primární a sekundární. Toto rozdělení je na základě existence kmenových buněk 

v in vivo (v přirozených podmínkách v organismu) nebo in vitro prostředí (uměle 

vytvořených laboratorních podmínkách). In vivo existují kmenové buňky primární, jsou 

charakteristické malou schopností sebeobnovy a dávají vznik buňkám tkání, orgánů. 

Během života jejich počet postupně ubývá, ale nikde nedojde k jejich úplnému 

vyčerpání. Podle předchozího popsaného dělení můžeme označit tento typ buněk 

v nejčastějším případě za buňky multipotentní, dále to mohou být buňky pluripotentní 

nebo také unipotentní.  Druhým typem jsou buňky sekundární, které existují in vitro. Na 

rozdíl od předchozího typu mají schopnost sebeobnovy a podobně jako buňky primární 

jsou zdrojem pro regeneraci. Jsou připravovány v podmínkách in vitro z různých typů 

buněk a tkání. Nejčastěji se z nich stávají buňky multipotentní, někdy pluripotentní.  

U savců byly popsány a připraveny tři buněčné typy sekundárních pluripotentních 

kmenových buněk –  A. embryonální kmenové buňky (Evans, Kaufmann, 1981; 

Martin, 1981) 

  B. embryonální zárodečné buňky (Matsui, 1992; Resnick,1992; 

Shamblott, 1998) 

  C. embryonální nádorové buňky (Anddrews, 1984) 

Další možností jak rozdělit kmenové buňky, je podle zdroje jejich získání. 

Zjednodušeně lze rozdělit kmenové buňky na dospělé a embryonální kmenové buňky. 

Kmenové buňky vytvářejí jedinečnou populaci buněk, jejímž hlavním úkolem je 

vytváření základů tkání a orgánů, udržení jejich funkce v organismu. První z nich se 

vytvářejí na začátku ontogeneze a většina z nich, i když v menším počtu, setrvává ve 

tkáních až do dospělosti. Kmenové buňky jsou nespecializovaným typem buněk, které 

se mohou neustále obnovovat. Kmenové buňky jsou jakýmsi základním principem ve 

vývojové biologii pro živé organismy, kde kromě jiného hrají zásadní úlohu také vnější, 
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i vnitřní faktory. Vliv obou těchto faktorů na další vývoj kmenových buněk zůstává 

z velké části stále neznámý. Existuje však několik studií, které přišly s předpokladem 

jakési molekulární „šifry“ kmenové buňky, založené na genové expresi. Jde o porovnání 

souborů identifikovaných 200 až 300 genů, jež jsou společné pro hematopoetické, 

neurální a embryonální kmenové buňky (Filip, 2006). První geny, které jsou společné 

různým typům kmenových buněk, definovali Ramalho-Satos a spol. v práci 

„Transcriptional profiling of embronic and adult stem cells“ z roku 2002, srovnáním 

transkripčních profilů nejlépe charakterizovaných populací myších kmenových buněk, 

tj. embryonálních, adultních neurálních a hematopetických kmenových buněk.  

„Z výsledků vyplývá, že každá populace kmenových buněk exprimuje charakteristické 

spektrum genů, jimiž se liší od jiných kmenových buněk a podle něhož je možné tuto 

populaci definovat. Například z celkového počtu 1787 genů, které byly obohaceny 

v populaci embryonálních kmenových buněk, se relativně velká část genů prolíná 

s geny, které byly identifikovány v adultních neurálních kmenových buňkách, přičemž 

dochází jen k malému průniku s geny charakteristickými pro hematopoetický typ buněk. 

Shodné geny byly identifikovány v 230 případech. Řada z těchto genů reguluju vazbu na 

nukleové kyseliny, buněčný cyklus, vývojové procesy a rezistenci buněk, tedy 

charakteristické procesy pro kmenové buňky. Funkce větší části genů z této skupiny však 

zůstává neznámá“ (Filip, 2006). 

Další charakteristickou vlastností kmenových buněk je způsob, jakým se dělí. 

Aby kmenové buňky neztratily svou schopnost neomezené sebeobnovy, musí se dělit 

asymetricky. Při tomto způsobu dělení vznikají dvě odlišné dceřiné buňky, z nichž 

jedna zůstává totožná s mateřskou buňkou. Proto se počet mateřských (např. 

kmenových) buněk nemění a zásoba pro tvorbu a regeneraci zůstává nevyčerpatelná. 

Pokud by se buňky dělily symetricky, tak by při tomto dělení vznikaly dvě shodné 

dceřiné buňky. Tyto vzniklé buňky se pak dále diferencují a zvyšuje se tak počet 

specializovaných buněk, naopak se ale redukuju počet těch kmenových. V případě, že 

by takto dělení pokračovalo, populace kmenových buněk by po určité době v dané tkání 

zanikla. Mohlo by ovšem také dojít k situaci, kdy by se kmenové buňky dělily 

symetricky, neustále by docházelo ke zvyšování jejich počtu a nevznikaly by žádné 

diferencované elementy (Filip, 2006), (obrázek 4). 
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Obrázek 4 – dělení kmenových buněk 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Filip et al., Kmenové buňky, 2006 

 

V roce 1975 přišel Cairns s hypotézou, která vysvětlovala, jak je DNA 

kmenových buněk chráněna před chybami, ke kterým by mohlo docházet během 

replikačního procesu. Předpokládal, že při asymetrickém dělení kmenových buněk si 

nově vznikající kmenová buňka uchová rodičovské vlákno, zatímco dceřiná buňka dědí 

nově syntetizované vlákno. Toto vysvětlení podporují i další studie.  

Jedním z mechanismů, který je schopen zabezpečit, aby při dělení kmenové 

buňky vznikaly jak buňky kmenové, tak i buňky určené pro diferenciaci, je heterogenita 

populace kmenových buněk. Heterogenní populace by tak obsahovala kmenové buňky 

s větší pravděpodobností sebeobnovy a ostatní buňky by pak vykazovaly větší 

pravděpodobnost k diferenciaci. “ Důkazem heterogenity hematopoetických kmenových 

buněk je jejich schopnost sebeobnovy a repopulace ozářené kostní dřeně“ (Harrison, 

1987). V roce 1967 Curry a Trentin vyslovili názor, že diferenciaci hematopoetických 

buněk ovlivňuje ve slezině a kostní dřeni řada tkáňových faktorů. O rok později byla 

tato studie rozšířena o tzv. Schofieldovo hypotézu, podle které sídlí kmenová buňka 

 v optimálním mikroprostředí – v tzv. niche. Při dělení zůstává v prostředí niche jedna 

kmenová buňka, zatímco druhá je nasměřována k diferenciaci. Buňka, která zůstane 

uvnitř mikroprostředí má vysokou schopnost sebeobnovy. Je velice pravděpodobné, že 

různá místa v prostředí tkání budou mít odlišné vlastnosti a niche se tak budou mezi 
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sebou lišit. Výsledkem tak budou kmenové buňky s různým stupněm sebeobnovy  

a různým potenciálem pro diferenciaci.     

Dospělé kmenové buňky 

 Tento typ buněk se nachází ve tkáních a orgánech dospělého jedince, avšak 

jejich koncentrace v dané tkání nebo orgánu je velice malá. Stejně jako ostatní typy, tak 

také tento druh kmenových buněk má schopnost se diferencovat. Primárním úkolem 

těchto buněk je obnova dané tkáně nebo orgánu a slouží jako jakýsi „opravný systém“. 

Proto se nacházejí právě tam, kde je této obnovy potřeba, například v kůži, krvi, střevní 

stěně nebo tukové tkáni.   

Otázkou zůstává jejich plasticita, tedy schopnost dospělých tkáňově specifických 

kmenových buněk vzít na sebe nové identity. Některé uveřejněné výsledky ukazují, že 

buňky z různých dospělých tkání mohou být opravdu reprogramovány. Tato skutečnost 

je v rozporu s dřívější představou, že jakmile se buňka specializuje, nemůže se vrátit 

zpět a stát se buňka jinou (Filip, 2006). Průkaz plasticity dospělých kmenových buněk 

však stále není úplně jistý a stále probíhá řada experimentů. Existují dvě teorie 

vysvětlující mechanismus plasticity kmenových buněk. První variantou je přímá 

transdiferenciace jedné tkáňově specifické kmenové buňky v jinou. Tato možnost je 

však málo pravděpodobnou. Druhou a pravděpodobnější teorií je možnost 

dediferenciace tkáňově specifické kmenové buňky, dojde k posunu kmenové buňky na 

předchozí úroveň a tak získá diferenciační potenciál typický pro vývojově mladší 

kmenové buňky. To znamená, že z původně multipotentní kmenové buňky vznikne 

pluripotentní, tato vzniklá buňka se dostane do nového prostředí a vlivem specifické 

signalizace pro danou tkáň se opět přemění v kmenovou buňku, která začne produkovat 

buňky nutné pro tuto tkáň (Filip, 2003).  

 Kmenové buňky dospělého organismu se nacházejí ve větším množství 

především v kostní dřeni. Zralá kostní dřeň obsahuje hematopoetické buňky  

a mezenchymatické kmenové buňky. Všechny diferencované typy krevních buněk jsou 

odvozeny od hematopoetických pluripotentních kmenových buněk kostní dřeně. Za 

mezenchymatické kmenové buňky se považuje přibližně 30% buněk kostní dřeně se 

sklonem k plasticitě (Prockop, 1997). Tento typ buněk lze expandovat in vitro  
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a stimulovat je ke tvorbě kostní, chrupavčité, svalové nebo tukové buňky. Kromě těchto 

dvou typů mohou být z kostní dřeně izolovány menší buněčné populace s použitím 

fluorescenčně aktivovaného třídění buněk na bázi vylučování fluorescenčního barviva 

(Jacksonip, 1999).  Tento typ se nazývá jako tzv. SP buňky – side population, a mají 

schopnost se diferencovat a integrovat se do jiných orgánů. Navíc poskytují buňkám 

rezistenci proti některým lékům.  

Právě transplantace kostní dřeně u nemocných s leukemií nebo jinými nemoci 

krvetvorby je nejčastěji využívanou a nejvíce prozkoumanou oblastí terapie kmenovými 

buňkami. Dárcovská kostní dřeň obsahuje hematopoetické kmenové buňky, 

transplantovaná dřeň je schopna obnovit v hostiteli všechny diferencované typy 

krevních buněk (obrázek 5). 

Obrázek 5 - potenciální možnosti diferenciace buněk kostní dřeně, mezenchymatické 

kmenové buňky kostní dřeně jsou schopné vytvářet svalové, tukové nebo jaterní buňky. Druhý 

typ kmenových buněk, který se nachází v kostní dřeni má schopnost se integrovat do 

epidermálních buněk, neuronů a svalových buněk. 

 

Zdroj: http://www.gate2biotech.cz/kmenove-bunky-preziji-i-bez-kysliku/ 

http://www.gate2biotech.cz/kmenove-bunky-preziji-i-bez-kysliku/


21 
 

 

Zdrojem kmenových buněk je také pupečníková krev, dnes velice moderní  

a stále častější způsob získávání buněk. Pupečníková krev je léčebná možnost pro 

pacienty trpícími nemocemi, jako je leukémie nebo talasemie (onemocnění, při němž je 

narušena tvorba bílkovinných součástí krevního barviva hemoglobinu), dále pro 

pacienty s onemocněním kostní dřeně, metabolickými poruchami nebo s vrozenými 

imunologickými defekty. Pupečníková krev se odebírá ihned po porodu, po přerušení 

pupečníkové šňůry se přes pupečník z placenty odebírá krev. Pro ty, kteří se rozhodnou 

k odběru pupečníkové krve, jsou dvě možnosti pro uskladnění – v soukromých 

(rodinných) bankách nebo v bankách veřejných. Veřejné banky jsou k dispozici všem 

dárcům, jednotky pupečníkové krve jsou majetkem těchto bank a jsou uloženy pro 

budoucí použití. Před tím, než jsou vzorky zahrnuty do registru, provádí se jejich 

screening – zjišťuje se množství, počet buněk. Jinak je to u bank soukromých, ty 

skladují pupečníkovou krev pro použití v rámci rodin. V tomto případě se vzorky stávají 

majetkem dítěte, v opatrovnictví rodičů. V součastné době je v 134 soukromých 

bankách po celém světě uskladněno více než 790 000 jednotek. Ve více než 100 

veřejných bankách pupečníkové krve je uloženo více než 400 000 jednotek pupečníkové 

krve (Butler, 2011).  První transplantace pupečníkové krve proběhla v roce 1998  

u pacienta s Franconiho anémií (vrozená aplastická anémie), kdy bylo možné využít 

krev od sourozence.   

 

Embryonální kmenové buňky 

 Poslední výzkumy ukazují, že kmenové buňky dospělého vykazují více 

„plasticity“, než se původně předpokládalo. I přes tuto skutečnost vytvářejí jen omezený 

počet buněčných typů. Naopak buňky časného embrya savců mají potenciál vytvářet 

jakýkoliv buněčný typ. V embryu ve stadiu blastocysty se kmenové buňky 

v embryoblastu – tzv. inner stem mass, neboli vnitřní buněčná masa, rychle diferencují 

a vzniká primitivní ektoderm, který se poté během gastrulace diferencuje do tří 

embryonálních zárodečných vrstev. Jsou-li buňky vnitřní buněčné masy vyjmuty ze 

svého přirozeného prostředí a kultivovány za vhodných podmínek, tak umožní, aby 

vznikly buňky, které proliferují a neomezeně nahrazují samy sebe. I přesto si 
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zachovávají vývojový potenciál pro tvorbu derivátů všech tří zárodečných vrstev, pokud 

jsou tedy přeneseny do prostředí in vivo, mohou se diferencovat.   

 Pluripotentní lidské embryonální kmenové buňky, které jsou schopné spontánně 

se diferencovat v elementy tří zárodečných listů, jsou závislé na podpůrné vrstvě 

fibroblastů (feeder cell layer), která zajišťuje jejich růst a expresi transkripčního faktoru 

Oct – 4 (octamer binding protein) (Filip, 2006).  

 Na získání embryonálních kmenových buněk se využívají nadbytečná embrya, 

která byla určena k umělému oplodnění, popřípadě embrya, která se „neuchytila“ a se 

souhlasem dárcům byla poskytnuta k vědeckým účelům. Dalším způsobem může být 

tzv. terapeutické klonování, kdy je vytvořeno embryo za účelem výzkumu. Ze vzniklé 

blastocysty jsou buňky vnitřní buněčné masy odděleny a kultivují se na vrstvě 

podpůrných fibroblastů inaktivovaných ozářením v kultivačním médiu obsahující 

fetální telecí sérum. Poté se buňky disociují a opět vysévají na novou vrstvu 

podpůrných buněk. Buňky, které vykazují charakter kmenových buněk, proliferují, 

vytvářejí klon buněk se shodnými vlastnostmi a představují základ nové buněčné linie 

embryonálních kmenových buněk. Vzniklá kolonie se dále udržuje in vitro a expanduje 

stejným způsobem (obrázek 6). 
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Obrázek 6 – zakládání linií lidských embryonálních kmenových buněk, zjednodušené schéma – 

po vzniku blastocysty z embrya se z vnitřní buněčné masy (inner cell mass) izolují pluripotentní 

kmenové buňky, které jsou pak kultivovány na podpůrné vrstvě a tvoří základ pro specializované 

buňky. 

 

Zdroj:http://www.biorad.com/evportal/en/CZ/evolutionPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SolutionsL

andingPage&catID=LUSR18ESH 

http://www.biorad.com/evportal/en/CZ/evolutionPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SolutionsLandingPage&catID=LUSR18ESH
http://www.biorad.com/evportal/en/CZ/evolutionPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SolutionsLandingPage&catID=LUSR18ESH
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 Embryonální kmenové buňky lidí a primátů jsou morfologicky velice podobné, 

ale liší se od embryonálních buněk myší. Lidské vytvářejí ploché, kompaktní kolonie, 

které se snadno disociují na jednotlivé buňky v trypsinu nebo v médiu neobsahující Ca
2+

 

a Mg
2+

. Na rozdíl od myších buněk lidské embryonální kmenové buňky rostou 

pomaleji, populace myších embryonálních kmenových buněk se zdvojnásobí asi za 12 

hodin (population-doubling time), zatím lidské asi za 36 hodin (Filip, 2006). Tyto dva 

typy se také liší požadavky na in vitro kultivaci pro nediferencovaný růst. Pro 

nediferencovanou proliferaci vyžadují myší embryonální kmenové buňky LIF – faktor 

inhibující leukémii (leukemia inhibitory factor), (obrázek 7).  

Obrázek 7 – ustanovení linie myších embryonálních kmenových buněk, modře znázorněn 

embryoblast a přenesení na Petriho misku na vrstvu podpůrných fibroblastů (růžové). Tmavě 

růžově znázorněny kolonie ve finálním stavu. 

 

Zdroj: cit.vfu.cz/fyziolmed/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11 
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Naopak u lidských embryonálních kmenových buněk samotný tento faktor 

nestačí k tomu, aby se buňky nezačaly diferencovat (Reubinoff, 2000). U těchto buněk 

je nutná přítomnost podpůrné vrstvy a přítomnost séra nebo v případě kultivace v médiu 

bez přítomnosti séra bazický fibroblastový růstový faktor (BFGF – basic fibroblast 

growth factor) – růstový faktor, který lidské embryonální kmenové buňky v kultuře 

vyžadují, aby nedošlo k jejich diferenciaci. Pokud dochází ke kultivaci za přítomnosti 

jak séra, tak doplňkového BFGF, je efektivita klonování vyšší než v případě kultivace 

pouze s použitím séra. Navíc jsou fibroblastové vrstvy nutné, aby zabránily diferenciaci. 

Proč tomu tak je, však stále není jasné. „Jsou – li embryonální kmenové buňky odebrány 

z podpůrných vrstev a přesunuty do kultivační suspenze, začnou se diferencovat na 

multicelulární shluky diferencovaných a nediferencovaných buněk, tzv. embryoidní 

tělíska, která připomínají časná postimplantační embrya“ (Filip, 2006). Do 14 dnů 

vývoje se tato tělíska vyvíjí přes řadu stádií, začínají jako jednoduchá embryoidní 

tělíska podobná morulám. 

 Další vlastností lidských embryonálních kmenových buněk je, že vykazují 

normální karyotypy XX a XY. Další důležitou vlastností buněk časného embrya jsou 

vysoké hodnoty aktivity enzymu telomerázy, stejně tak se tyto vysoké hodnoty 

vyskytují u linií lidských kmenových buněk. Tyto dvě vlastnosti, normální karyotyp  

a vysoká aktivita telomerázy, činí z těchto linií kmenových buněk významný nástroj pro 

studium buněčného stárnutí a mechanismů při regeneraci kmenových buněk.  
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3. Legislativa 

 

Stejně jako v mnoha jiných oblastech, tak i ve výzkumu kmenových buněk se 

názory jednotlivých států velice liší. Záleží na tradicích, náboženství, politické 

 a ekonomické situaci a na právním systému státu, jaký postoj zaujme k této 

problematice. Navíc se neliší jen názory mezi státy, ale také v samotném jednom státě 

se mohou postoje výrazně lišit. A to se samozřejmě netýká pouze tématu kmenových 

buněk. 

Mohlo by se zdát, že výzkum embryonálních kmenových buněk je problémem 

současného století, ale již v letech 1994 – 1995 přijaly etické komise několik pravidel 

pro zacházení s kmenovými buňkami, konkrétně těmi embryonálními. Většina těchto 

pravidel je ve své podstatně platná dodnes.  

Pro Českou republiku, jakožto členského státu Evropské unie, se stal po vstupu 

do této organizace, velice podstatným postoj unie. V roce 2006 se členské státy 

Evropské unie dohodly na financování výzkumu kmenových buněk z evropských zdrojů 

na období 2007 – 2013 (příloha 1). Tento výzkum je financován z celkového balíku  

50,82 miliardy Eur, který je vyčleněn na vědecký výzkum. Této dohodě předcházela 

řadu diskuzí, státy se i přesto nakonec shodly na kompromisu. Finance Evropské unie 

nelze využít na lidské klonování a unie také zakazuje použití finance na umělé 

vytvoření embryí za účelem získání kmenových buněk. Zároveň Evropská unie 

zakazuje financování v těch státech, které tento výzkum nepodporují, a tak unijní právo 

ustupuje právu jednotlivých států.  

 K této variantě nakonec přistoupily i státy, které byly původně proti tomuto 

návrhu, například Německo, které vedlo opoziční návrh, ale také Itálie a Slovinsko. 

Některé členské státy naopak zůstaly proti i přes dohodnutý kompromis, patří k nim 

Polsko, Litva, Malta, Slovensko a Rakousko.  

 Česká republika patří mezi země, které návrh podpořily. „ČR měla velký zájem 

na tom, aby dnes došlo ke shodě, a mohly se tak od začátku příštího roku rozjet 

výzkumné projekty“ uvedla tehdy po jednání unie náměstkyně tehdejší ministryně 

školství Miroslavy Kopické.  



27 
 

 Mezinárodní konsorcium pro kmenové buňky, bioetiku a zákonodárství dělí 

státy do čtyř skupin. Hlavním kritériem pro rozdělení jsou zákony států, a to do jaké 

míry tyto zákony povolují, nebo spíše omezují výzkum kmenových buněk.  

A. Liberální přístup – v těchto státech je terapeutické klonování výslovně povoleno 

při dodržování daných podmínek. 

B. Kompromisní liberální přístup – zde je terapeutické klonování zakázáno, ale 

výzkum embryonálních kmenových buněk je povolen z nevyužitých embryí, 

která byla prvotně určena k umělému oplodnění. Zde existuje také možnost, že 

výzkum embryonálních kmenových buněk není povolen, ale zároveň ani není 

zakázán.  

C. Restriktivní kompromisní přístup – výzkum kmenových buněk je zde povolen 

pouze pro linie kmenových buněk, které byly získány z embryí před určitým 

datem, zpravidla je to datum, před kterým vstoupil zákon, zakazují výzkum 

v platnosti. 

D. Restriktivní přístup – výzkum využívající k získání buněk embrya je zakázán.  

Tabulka 1 - Rozdělení států dle přístupu k výzkumu embryonálních kmenových buněk – 

Liberální přístup 

Evropa: Belgie, Finsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 

Asie: Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Izrael 

Afrika: Jihoafrická republika 

Amerika: Spojená státy americké – například: Kalifornie, Connecticut, Illinois, 

Maryland, Missouri, Massachsetts, New Jersey, Iowa, Rhode Island 

 

Kompromisní liberální přístup 

Evropa: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Moldávie, Holandsko, Norsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Slovinsko, Švýcarsko 

Asie: Hong Kong, Tchaj – wan, Nový Zéland, Turecko 

Afrika: Irán 

Amerika: Argentina, Brazílie, Kanada, Spojené státy americké – například: Arkansas, 

Indiana, Montana, New Hampshire, Virgínie 

 

Restriktivní kompromisní přístup 

Evropa: Německo, Itálie 
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Restriktivní přístup 

Evropa: Rakousko, Litva, Slovensko, Polsko 

Amerika: Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Panama, Peru, Spojené státy americké  - 

například: Florida, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Severní a Jižní Dakota, 

Pensylvánie 

Zdroj: http://www.hinxtongroup.org/wp_eu_map.html (příloha 2) 

 

 Z uvedené tabulky je patrné, že většina států se přiklání ke kompromisnímu 

liberálnímu přístupu, který se může jevit jako nejschůdnější cesta řešení. Velice 

zajímavé je umístění Slovenska, mezi zeměmi zakazujícími manipulaci s embryi pro 

získání kmenových buněk, v porovnání s Českou republikou. Tehdejší jeden stát se 

zásadně liší v této otázce. V roce 2004 se na Slovensku do nového ustanovení trestného 

zákona do paragrafu o klonování dostala tato formulace, která zakazuje „ jakýkoliv 

zásah s cílem vytvořit lidskou bytost v kterémkoliv stádiu jejího vývoje, geneticky 

totožnou s jinou lidskou bytostí“ (Jančura, 2007). Mnoho odborníků se shoduje, že 

právě tento krátký doplněk k zákonu o klonování, zakazuje jakoukoliv manipulaci 

s embryi za účelem získávání kmenových buněk. Porušení tohoto zákona by pak mohlo 

vést k finanční pokutě a v krajním případě až k odnětí svobody.  

 Zajímavé je také postavení Německa. Pravděpodobněji nejvyspělejší země 

v součastné Evropě má k výzkumu embryonálních kmenových buněk spíše záporný 

postoj, ačkoliv se s velkou pravděpodobností může jednat o budoucnost medicíny. 

Možným vysvětlením by mohly být neetické medicínské pokusy, ke kterým docházelo 

během 2. světové války a Německo se tak jistý způsobem může obávat dopadů 

výzkumu. V roce 2008 přijal německý parlament nový zákon o výzkumu kmenových 

buněk, který bylo možné provádět do té doby pouze s kmenovými buňkami dovezených 

embryí.    

 Zvláštní postavení má v tomto případě Finsko. Podle finského zákona (zákon  

č. 488/1999 o lékařském výzkumu) není embryo vytvořené metodou terapeutického 

klonování skutečným embryem. Zákon tak povoluje, jak použití nadbytečných embryí 

na výzkum, tak používání „produktů“ vytvořených terapeutickým klonováním. Nejvíce 

liberální přístup má pravděpodobně Velká Británie, povoluje výzkum embryonálních 

http://www.hinxtongroup.org/wp_eu_map.html
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kmenových buněk z přebytečných embryí, vytváření linií embryonálních kmenových 

buněk a v některých případech je pod kontrolou možná také cílená produkce embryí, 

včetně jejich tvorby klonováním.  

 Asi nejvíce byl v médiích diskutovaný případ Spojených států amerických. 

Bývalý prezident USA George Bush se za svého působení v Bílém domě zasloužil  

o přijetí tzv. Dickey – Wickerova dodatku, který zakazuje, aby stát financoval výzkum 

na embryonálních kmenových buňkách. George Bush se netajil svojí křesťanskou vírou  

a podle povolebním průzkumu byli jeho voliči tvořeni přes 50% křesťany. Ať už 

z náboženských nebo politických důvodů G. Bush došel k závěru, že výzkum 

kmenových buněk je z etických důvodů „špatnou volbou“. Samotný výzkum však 

zakázán nebyl a tak mohl i nadále pokračovat, ale pouze ze soukromých finančních 

zdrojů. Ale i bývalý prezident USA pochopil, jaký obrovský potenciál přinášejí 

kmenové buňky a tak povolil federální financování výzkumu na již vytvořených liniích 

lidských embryonálních kmenových buněk. „Embrya byla mrtvá a život jim nikdo vrátit 

nemohl“ (Petr, 2010). Bushův nástupce Barack Obama sliboval již při své kandidatuře 

povolení výzkumu kmenových buněk ze státních zdrojů. Po svém nástupu do funkce 

prezidenta toto učinil. Problém nastal, když Obamova administrativa povolila výzkum 

s tím, že dodatek vlastně neplatí, protože při samotném výzkumu už žádná embrya 

zabíjena nejsou. Dodatek tedy platil dál, ale pouze se změnil jeho výklad. Odpůrci 

výzkumu kmenových buněk tohoto využili a v roce 2009 podali žalobu na Obamovu 

vládu za to, že výzkum povolila, neboť podporuje vraždění lidských embryí. 

Zajímavostí je, že žalobu podali vědci pracující na výzkumu kmenových buněk, ovšem 

dospělých.  Americký soudce Royc Lambertha poté vydal v roce 2010 předběžné 

opatření, na jehož základě se výzkum embryonálních kmenových buněk ze státní 

podpory stal v USA opět ilegální. Svoje rozhodnutí tehdy soudce odůvodnil takto: „Při 

výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk jsou evidentně ničena lidská 

embrya. Pro tvorbu  lidských embryonálních kmenových buněk musí být zničeno 

embryo, a proto i samotný výzkum na těchto buňkách závisí na ničení lidských 

embryonálních kmenových buněk.“ (Petr, 2010). Vláda se proti tomuto rozhodnutí ihned 

odvolala k vyššímu soudu a tak o rok později se výzkum začal opět financovat ze 

státních zdrojů.  
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 Existuje však řada států, které nemají žádnou právní úpravu, patří mezi ně 

například Dominikánská republika nebo Malajsie. Do těchto států míří řada zoufalých 

pacientů s nadějí na léčbu a stávají se obětí společností, které jim slibují více, než je ve 

skutečnosti možné, a za vysokou cenu. Lékaři nazývají tuto skutečnost „turistikou za 

kmenovými buňkami“. Tento problém se však vyskytuje i v mnoha dalších státech, jako 

je například Peru, Thajsko nebo Čína. Mnoho webových stránek nabízí „léčbu“ 

kmenovými buňkami, například pro pacienty trpícími roztroušenou sklerózou.  

A ačkoliv se léčba roztroušené sklerózy a dalších onemocnění stala předmětem 

intenzivního výzkumu, žádný experiment zatím nepřinesl takové výsledky, které by 

mohly toto ospravedlnit. Tyto firmy však žádné výsledky nezveřejňují a ani nepublikují 

žádná data o průběhu léčby ve vědeckých časopisech. Pacienty lákají na „zázračně 

uzdravené“ a na „děkovné“ dopisy zveřejněné na internetových stránkách.  „Jako jeden 

z mnoha případů uvádějí například případ muže upoutaného na vozík s těžkou 

roztroušenou sklerózou, který se po léčbě kmenovými buňkami na Kostarice postavil na 

vlastní nohy“ (Petr, 2009).  Tato místa mohou být také zdrojem nelegálního obchodu. A 

tak jako se na černém trhu obchoduje s lidskými orgány, mohlo by v budoucnu dojít 

k tomu, že se bude obchodovat s kmenovými buňkami, popřípadě dokonce i s lidskými 

embryi.  

Legislativa České republiky 

Výzkum embryonálních kmenových buněk je v České republice stanoven 

zákonem č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách  

a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon byl 

schválen Parlamentem ČR 26. dubna 2006 a účinnosti nabyl 1. června 2006 (příloha 3).  

 V zákoně je ustanoveno, že výzkum na lidských embryonálních buňkách lze 

provádět pouze na základě povolení, které vydá Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy. Ministerstvo před vydáním povolení požádá Radu pro výzkum a vývoj  

o stanovisko, které Rada vyhodnotí na základě posudku Bioetické komise. Pokud 

výzkum kmenových buněk souvisí s léčebnými účely, své stanovisko předloží také 

Ministerstvo zdravotnictví. 

 Aby ministerstvo povolilo výzkum, musí splňovat několik podmínek: 
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1. výzkum slouží k získávání zásadních vědeckých poznatků nebo k rozšíření 

lékařských poznatků při vývoji diagnostických, preventivních nebo 

terapeutických postupů, které lze aplikovat na člověka, 

2. podle součastných poznatků vědy a techniky řeší výzkum otázky, které nelze řešit 

pouze na in vitro modelech se zvířecími buňkami, 

3. předpokládaného vědeckého účelu nelze dosáhnout žádným jiným způsobem, 

4. je zaručena odborná úroveň výzkumu, 

5. výzkumný projekt je eticky přijatelný (zákon č. 227/2006 Sb.). 

 

Porušením tohoto zákona hrozí pokuta ve výši od 20 000 Kč až do 2 000 000 

Kč. Nejnižší pokuta je udělena v případě, že je prováděn výzkum na embryonálních 

kmenových buňkách bez povolení ministerstva, také pokud by bylo porušeno 

ustanovení, že lidské embryonální kmenové buňky mohou být dováženy pouze ve 

formě jejich linií a v případě rizika infekční nákazy. Pokuta do 2 000 000 Kč může být 

uložena v případech, kdy bylo pro výzkumné účely použito embryo starší 7 dnů a také 

v tom případě, že embryo bylo získáno bez písemného souhlasu muže a ženy, od 

kterých pochází nadbytečné embryo a embryo nebylo poskytnuto centrem asistované 

reprodukce. Přestupkem je také pokud je poskytnuta odměna za písemný souhlas 

s využitím lidských embryonálních kmenových buněk, v tomto případě může být 

udělena sankce do výše 1 000 000 Kč.  

Povolení na výzkum embryonálních kmenových buněk je vydáno na dobu 6 let. 

Oprávněná osoba má právo požádat o prodloužení, které se udílí na další 4 roky. O toto 

prodloužení však lze požádat pouze jednou.  

 Jednou z variant jak získat embryonální kmenové buňky, je z nadbytečných 

embryí. Podle zákona lze toto provést pouze v případě, pokud muž a žena, od kterých 

bylo nadbytečné embryo získáno, dají písemný souhlas, a embryo je poskytnuto 

centrem asistované reprodukce. Osobám poskytující souhlas s využitím embrya na 

výzkum kmenových buněk nesmí být poskytnuta finanční odměna. Jako další podmínku 

zákon uvádí, že mohou být použita pouze embrya do stáří 7 dnů, do této doby se 

nepočítá doba kryokonzervace. Kryokonzervace neboli zamražení se provádí ve 
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speciálních trubičkách nazývaných jako pajety, ty jsou pak uchovány 

v kryokontejnerech. Zmrazení probíhá při teplotách kapalného dusíku, tedy při -196° C. 

 Pro výzkumné účely je možné použít také dovozené kmenové buňky, musí však 

být splněna podmínka, že kmenové buňky jsou dovozeny pouze ve formě jejich linií  

a dovoz musí být schválen ministerstvem. K variantě dovozu je často přistupováno 

z důvodu mezinárodní spolupráce na výzkumu embryonálních kmenových buněk.  

  

 



33 
 

4. Etické otázky výzkumu embryonálních kmenových buněk 

 

 „Bio – medicínské experimentální bádání na poli kmenových buněk a nově 

objevené možnosti jejich uplatnění předstihly standardní eticko – klinická doporučení. 

Svým obsahem totiž míří k samotným bio – evolučním základům lidské existence“ (Filip, 

2006). 

Pokud se jedná o výzkum a použití dospělých kmenových buněk obvykle to 

nevyvolá takové etické otázky. Problém nastává při využívání kmenových buněk 

získaných z lidských embryí. Pokud je tedy v souvislosti s etickými nebo náboženskými 

problémy použit termín kmenové buňky, jde primárně o buňky embryonální. Odpovědi 

na otázky problematiky etiky kmenových buněk jsou ovlivňovány nejen publikovanými 

pracemi, ale především několika základními bioetickými dokumenty jako jsou 

například: „Convention for the protection of human rights and dignity of the human 

being with regard to the Application of biology and medicine: Convention on human 

rights and biomedicine“ (Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy), 

„Universal declaration on the human genome and human rights“ (Všeobecná deklarace 

a lidské genomu a lidských právech, příloha 4), „European Parliament resolution on 

human cloning“ (Rezoluce Evropského parlamentu o klonování člověka), „Declaration 

of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects“ 

(Helsinská deklarace) a další (příloha 5).  

Embryonální kmenové buňky jsou nadějí na novou terapii, ale o jejich využití se 

stále diskutuje. V podstatě se dá říci, že co člověk, to jiný názor. V čem je vlastně 

problém? Jak už bylo v práci několikrát zmíněno, k získání embryonální kmenových 

buněk je nutné zničení raného embrya. A v tomto momentě nastává otázka, zda má 

člověk a společnost povinnost respektovat hodnotu lidského života, v tomto případě 

nenarozeného dítěte, nebo má povinnost zabránit, popřípadě zmírnit utrpení 

nemocných, kterým by výzkum a potenciální použití embryonálních kmenových buněk, 

mohlo zachránit život nebo alespoň zlepšit jeho kvalitu.  Nastává tedy otázka, který 

morální princip by měl mít v této situaci přednost. Odpověď závisí na tom, jak je 

nahlíženo na embryo a zda má, nebo by mělo mít, status lidské bytosti. 
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Tímto problémem se podrobně zabývá článek „Embryonic stem cells research: an 

ethical dilemma“ zpracovaný Kristinou Hug v roce 2011 a dostupný na internetové 

stránce http://www.eurostemcell.org/factsheet/embyronic-stem-cell-research-ethical-

dilemma. 

1. Argumenty pro použití embrya k získání kmenových buněk 

A. Embryo nemá žádné duševní, emocionální nebo fyzické vlastnosti, které jsou 

spojovány s lidskou bytostí, a proto nemá žádné zájmy, které by měly být 

chráněny.  

B. Embryo se nemůže vyvinout v dítě, pokud nežije v děloze. 

C. Před 14 dnem nemá embryo centrální nervový systém a tedy žádné smysly. 

Pokud je tedy možné použít orgány k transplantaci od pacientů prohlášených 

za mrtvé z důvodu „mrtvého mozku“, pak by neměl být problém použití 

buněk embrya, která nemájí žádný nervový systém.  

D. Takzvaná náhradní embrya vzniklá při umělém oplodnění jsou po uplynutí 

lhůty pro jejich udržování v kryokontejnerech zničeny. Proto je lepší je 

použít pro výzkum, kde mohou být prospěšná ostatním lidem.  

2. Argumenty proti použití embrya k získání kmenových buněk 

A. Lidské embryo je člověk v embryonálním stádiu, stejně jako je dítě člověk 

v počátečním stádiu. 

B. Přestože embryo v tomto stádiu nemá vlastnosti člověka, osobou se stane  

a mělo by tedy mít respekt a důstojnost člověka.  

C. Pokud by byl považován za vznik osobnosti rozvoj nervové soustavy, pak by 

pacient, který ztratil nervové buňky během mozkové příhody, byl méně 

člověk než ostatní.  

D. Získání kmenových buněk z embrya zabrání jeho rozvoji obvyklým 

způsobem. Nestane se tím, na co bylo určeno – stát se člověkem.  

E. Pokud by se terapie kmenovými buňkami stala rutinním ošetřením, pak by se 

lidská embrya stala zdrojem léčebných materiálů. Došlo by tak ke snížení 

úcty k lidskému životu.  

http://www.eurostemcell.org/factsheet/embyronic-stem-cell-research-ethical-dilemma
http://www.eurostemcell.org/factsheet/embyronic-stem-cell-research-ethical-dilemma
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Přestože uvedené argumenty by se mohly v obou případech zdát velice radikální, 

je důležité si uvědomit, že jak argumenty pro, tak argumenty proti, mají svá 

opodstatnění. Nelze se tedy přiklonit k jednomu názoru, aniž bychom znali ten druhý. 

  Zastánci používání embryonální kmenových buněk argumentují tím, že embryo 

použité na získání kmenových buněk má stáří 4 – 5 dnů, nachází se ve stádiu 

blastocysty, kdy nemá základy orgánů a tvoří ho pouze shluk buněk. Na druhé straně 

však stojí odpůrci, kteří argumentují tím, že nelze určit začátek lidského života a nelze 

tak přesně definovat dobu, kdy se embryo stává lidskou bytostí, proto by v žádném 

případě nemělo docházet k jeho ničení.  

Náboženství 

Výzkum embryonálních kmenových buněk se velmi často střetává s pohledem, 

založeném na víře. Náboženství ve většině případů nahlíží na lidskou bytost, jako na 

dílo boží, součást divu stvoření, nikoli jako na lidský výtvor. Postoj náboženství je pro 

hodnocení používání embryí k výzkumu kmenových buněk zásadní a nelze ho opomíjet. 

Různé státy a stejně tak i různá náboženství mají své tradice a zvyky, které mají kořeny 

hluboko v historii. Ačkoliv v dnešní společnosti možná náboženství a víra ustupují do 

pozadí a přednost se dává spíše vědě a výzkumu, neměly by se názory vyplívající 

z různých náboženství brát jako méněcenné. Používání embryí k výzkumu je samo 

 a sobě velice citlivou otázkou a to nejen z pohledu náboženského. V Evropě, stejně 

jako v České republice, převládá křesťanství, které hodnotí výzkum embryonálních 

kmenových buněk nejkritičtěji, ačkoliv to může být zkresleno skutečností, že je nám 

neblíže a tudíž pak máme o jeho postoji nejvíce informací. Je ale také důležité zmínit, 

že i samotné křesťanství chápe důležitost kmenových buněk. A tak ačkoliv používání 

embryí je přísně zakázáno, tak výzkum dospělých kmenových buněk je podporován  

a církev v něm vidí naději pro pacienty trpícími vážnými onemocněními.  

Jako v různých jiných oblastech, tak i ve výzkumu embryonálních kmenových 

buněk, se postoj v různém náboženství liší. Pro úplné pochopení této problematiky by 

bylo nutné prostudování všech spisů, které se týkají jednotlivých náboženství. 

Problematika výzkumu embryonálních kmenových buněk je velice mladá, a proto je 

možné, že ani náboženství neví, jaký přesně zaujmout postoj (např. islám). Následující 
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charakteristika stěžejních náboženství, se snaží ve stručnosti popsat jejich postoj k této 

problematice.    

 

A. Katolické, pravoslavné a konzervativní protestantské církve – podle těchto 

církví se embryo stává jedincem ihned po početí. Jakákoliv manipulace tedy 

porušuje jeho práva na život a použití embrya na výzkum považuje za 

nepřípustné, neboť je porušená nedotknutelnost lidského života. Na druhé 

straně schvalují tyto církve používaní kultur kmenových buněk, které 

vytvořeny již byly, protože čin, který byl spáchán, už nelze zvrátit.  

Ačkoliv se církve brání výzkumu embryonálních kmenových buněk, tak 

s dospělými je to naopak. V těch vidí budoucnost, protože nedochází 

k poškození embrya. V roce 2007 papež Benedikt XVI. prohlásil, že církev 

podporuje výzkum dospělých kmenových buněk, protože „přináší příznivé 

výsledky, které se získávají alternativní cestou, jež respektuje lidskou 

existenci od samotného jejího počátku“. 

B. Islám – otázka využití embryí na výzkum kmenových buněk je z hlediska 

islámu velice nejasná. Islám jako náboženství nepředstavuje jen víra, ale také 

přikázání a etika. Islámský zákon je uskutečňován ve třech úrovních: 

individuální, kolektivní a státní. Věda je v islámu velice ceněna, avšak 

manipulaci s embryi předchází respekt k životu a jeho svatému charakteru. 

Názory na embrya se liší, podle některých je „duch“ vtisknut plodu ve 40. 

dni, jiní naopak tvrdí, že život začíná ihned po oplození vajíčka spermií. 

Darování přebytečných embryí je zakázáno, protože by tím došlo k porušení 

linie otce a matky. Přebytečná embrya před 40. dnem jsou uschovávána nebo 

zlikvidována, v tom případě je jejich použití pro výzkumné účely menším 

zlem než jejich ničení. Vytváření embryí pouze za účelem výzkumu je ale 

zakázáno. (Hospodářské noviny, 2002)   

C. Buddhismus – buddhismus zakazuje ubližování a usmrcování bytostí 

schopných vnímání, nemá ale jasné stanovisko ohledně vědeckých metod, 

které ústí ke zničení potenciálního lidského života.  Podle tohoto náboženství 

je důležité znát cíle a úmysly, proto slouží – li výzkum ku prospěchu  
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a pomoci, je považovaný za přijatelný. Pokud by však byl výzkum 

motivován ziskem a byl zneužit, je nepřípustný.  

 

D. Judaismus – v židovské víře je člověk povinen ovlivňovat svět do takové 

míry, která je ku prospěchu lidstva. Židovský zákon se jmenuje Halacha, 

v hebrejštině odvozené od Haloch, to znamená „postupovat“, „vyvíjet se“. 

Podle judaistického smýšlení nesmí být naděje nikdy opuštěna a v lékařství 

musí být život pacienta chráněn do poslední chvíle. Otázkou je, zda výzkum 

embryonálních kmenových buněk není v rozporu se židovským zákonem. 

Možných odpovědí bude asi více a nelze přesně bez detailní znalosti této 

víry odpovědět. V Hospodářských novinách v článku z roku 2002 je 

stanovisko, které vysvětluje tuto problematiku – „jakákoli aktivita, která 

přispívá k pokroku, nemůže být považována za protiřečící přikázáním Boha. 

Naopak, představuje užitečné partnerství Boha a člověka“ (Hospodářské 

noviny, 2002).  

E. Hinduismus – hinduistické tradice nepovolují způsobování utrpení 

vnímajícím osobám, stejně tak zakazuje výzkum na zvířatech a také na 

lidských embryích.  

Jako určitý způsob alternativy by mohlo být terapeutické klonování, kdy dochází 

k vytvoření embryonálních kmenových buněk na základě techniky nazývané SCNT – 

„somatic cell nuclear transfer“. Jde o metodu, kdy se odebere z neoplodněného vajíčka 

jádro, které je nahrazeno jádrem tělní buňky. Vaječná buňka se poté dělí několik dní, až 

se z ní stane blastocysta, z níž lze odebrat kmenové buňky (obrázek 8).  
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Obrázek 8 – schéma terapeutického klonování. 

 

Zdroj: http://www.akademon.cz/article.asp?source=parteno#i 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato metoda je jistý kompromis, protože v podstatě 

se nejedná o běžné embryonální kmenové buňky, které jsou předmětem většiny sporů, 

není tomu tak. Terapeutické klonování má obrovský potenciál do budoucna. Jádro 

vkládané do vajíčka je jádrem tělní buňky pacienta trpícího onemocněním. Dá se tak 

předejít tomu, že tělo při léčbě odmítne transplantované buňky, protože jde o buňky tělu 

vlastní. Jde o metodu, která by mohla přispět k léčbě Parkinsonovi choroby nebo 

„zahojit“ poraněné míchy. Existují však názory, že terapeutické klonování by mohlo být 

zneužito k naklonování lidské bytosti a proti tomu jsou zákony. Dalším důvodem proti 

je obava, že by komerční tlak a mezinárodní soutěž mohla vědce nutit provádět více 

výzkumů na embryích a lidský život by se tak stal zdrojem pro výzkumné pracovníky.  

Další možností, jak předejít etickým otázkám, by mohlo být použití tzv. 

indukovaných pluripotentních kmenových buněk. Svými vlastnostmi jsou velice 

podobné embryonálních kmenových buňkám, proto by s jejich použitím odpadala řada 

etických problémů spojených s používáním embrya. Tento typ buněk je uměle vytvořen 

z dospělých tělních buněk, které lze takto změnit použitím virových vektorů. “Do buněk 

se vloží geny regulující transkripci genetické informace a tím se buňky změní na buňky 

http://www.akademon.cz/article.asp?source=parteno#i
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kmenové“ (Fritscherová, 2011). Oproti embryonálním kmenovým buňkám, kterým jsou 

svými vlastnosti blízké, mají ještě jednou výhodou. Indukované pluripotentní kmenové 

buňky jsou tělu vlastní, a proto odpadá riziko negativní imunitní odpovědi. I tak stále 

existují jisté nevýhody oproti embryonálním buňkám. Bylo prokázáno, že linie 

odvozené virovým způsobem od indukovaných pluripotentních buněk vykazují větší 

riziko apoptózy a omezenější růst (Feng, 2010). Vědci se tak snaží přijít s novými 

metodami odvození indukovaných pluripotentních buněk, které by byly efektivnější.  

Jednou z hlavních otázek týkající se výzkumu embryonálních kmenových buněk 

je: Jak daleko můžeme zajít? Existují vůbec nějaké hranice? Výzkum kmenových buněk 

je jednoznačně jednou z nejnadějnějších oblastí lékařské vědy. Ale to, co je pro někoho 

svatým grálem lékařské vědy, je pro druhého krokem za hranici etiky  

a nepřípustnou manipulací s lidským životem. V diskuzích se střetává svoboda 

výzkumu, ochrana života, nové způsoby léčby, etika a možnosti, které výzkum 

kmenových buněk otevírá. Je nanejvýš pravděpodobné, že pokud bude výzkum 

pokračovat stejnou rychlostí jako doposud, naskytnou se možnosti k léčbě mnoha 

závažných zdravotních onemocnění. Přes tento velký potenciál a obrovskou naději do 

budoucna vyvolává výzkum kmenových buněk řadu otázek, na které nelze uplatnit 

měřítka současné etiky.  

Řešením těchto otázek se zabývá bioetika. Jde o společenskovědní disciplínu, ve 

které se moderní medicína setkává s filosofií. Nejsou zde jako dříve u lékařské etiky 

řešeny pouze problémy týkající se vztahu lékaře a pacienta, ale bioetika je jakousi 

interdisciplinou zahrnující medicínu, filosofii, právo, psychologii nebo náboženství. 

Cílem tohoto oboru je vymezovat principy lidského chování spojené s medicínou  

a nakládáním s lidským životem. 
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5. Využití kmenových buněk v současnosti a budoucnosti 

 

Kmenové buňky představují do budoucnosti velkou naději pro lékařskou vědu.  

Jejich výzkum je šancí pro nemocné trpícími onemocněními, které jsou v současné době 

nevyléčitelné. Pokusy na zvířatech ukazují, že transplantací derivátů pluripotentních 

kmenových buněk nebo embryonálních kmenových buněk, by bylo možné vyléčit 

takové nemoci, jako je diabetes mellitus, Parkinsonova nemoc, poranění míchy, selhání 

jater, selhání srdce, Duchennova muskulární dystrofie (vrozené ochabování svalů), 

osteogenesis imperfekta (nemoc křehkých kostí) a další. Přestože bylo v posledních 

letech dosaženo v této oblasti velkého pokroku, stále je řada nevyřešených otázek,  

a kmenové buňky musí být podrobeny dalším výzkumům.  Jedním z velkých problémů 

dnešní doby je velký počet lidí, kteří čekají na transplantaci některého z orgánů a na 

druhé straně malý počet dárcovských orgánů. V tomto případě by kmenové buňky 

představovaly způsob řešení. Díky kmenovým buňkám by bylo možné vytvořit pouze 

poškozenou tkáň, popřípadě vytvořit orgán nový. Příkladem je například těžká forma 

tuberkulózy. Při tomto onemocnění je nutné odstranění celé plíce a to s sebou přináší 

vysoká rizika úmrtí. Pokud by se však namísto odebrání plíce transplantoval svazek 

kmenových buněk do oblasti průdušek, bylo by riziko o mnoho procent menší 

(Djakoualno, 2011).  

Kmenové buňky jsou také ideálním prostředkem ke zkoumání vzniku různých 

nemocí. Pluripotentní buňky mohou během experimentů vytvářet zdravé tkáně s orgány, 

ale také naopak je možné na nich modelovat i vznik defektů. Vědci tak mohou 

v laboratořích pomocí těchto buněk rekonstruovat vznik nemocí, aniž by došlo 

k testování na lidech, a tak najít účinnou léčbu. Kmenové buňky jsou také zajímavým 

materiálem pro farmaceutické firmy, protože by mohly představovat alternativu 

k drahým klinickým testům, které jsou většinou prováděny na zvířatech. To je v dnešní 

době také velice často řešeným problémem. Léčiva by se tak teoreticky mohla testovat 

na tkáních vytvořených z kmenových buněk a modelující některé onemocnění.  

 V transplantační terapii existuje v léčbě stále řada nevyřešených problémů: 

například velká potřeba dávek imunosupresivních léků po transplantaci nebo nedostatek 

dárcovských orgánů. V případě transplantace embryonálních kmenových buněk se do 
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budoucnosti předpokládá, že by umožnily tvorbu dostatečného množství tkání a rychle 

dostupné a neomezené zdroje pro jejich tvorbu. Také se předpokládá, že by 

embryonální kmenové buňky mohly být upraveny tak, aby byla potlačena imunitní 

odpověď organismu popřípadě, aby se imunitní odpověď vůbec nedostavila. Je zde však 

stále řada překážek, aby k tomuto došlo. Při samovolné diferenciaci embryonálních 

kmenových buněk in vitro vzniká heterogenní populace derivátů, které nelze přímo 

použít v transplantačních studiích. „Jen vzácně vedly specifické růstové faktory nebo 

kultivační podmínky ke vzniku kultur obsahující jediný buněčný typ“ (Filip, 2006). Ve 

skutečnosti si buněčná linie zachovává velkou rozmanitost i po přidání růstových 

faktorů. Při velké rozmanitosti linií, které embryonální kmenové buňky produkují, bude 

derivace homogenní populace záviset na selekci požadovaného typu ze smíšené 

populace. Jedním ze způsobů, jak tohoto docílit, je použití tkáňově specifického 

promotoru, jenž by řídil expresi markeru, jako je například gen pro rezistenci ke 

konkrétnímu antibiotiku, podle kterého by bylo možné uskutečnit výběr. Druhou 

variantou, jak dosáhnout selekce daného typu z populace, je použití tzv. fluorescencí 

aktivované buněčné třídění (FACS). Takto by mohly být vybrány a vytříděny buňky 

aktivující program diferenciace linie vhodné pro transplantaci. U obou těchto způsobů 

je však obava z odmítnutí transplantovaných buněk a z možnosti maligní transformace 

geneticky modifikovaných buněk. Před transplantací embryonálních kmenových buněk 

je také důležité dokázat, že diferencované deriváty fungují normálním fyziologickým 

způsobem. Největší je obava, že po transplantaci derivátů lidských embryonálních 

kmenových buněk by mohlo dojít ke vzniku tumorů odvozených od těchto buněk, tzv. 

teratomy a teratokarcinomy.  

 Asi největší naděje jsou vkládány do léčby Parkinsonovi nemoci kmenovými 

buňkami, nazývané též jako léčba buněčnou terapií. V tomto případě jde o náhradu 

ztracených neuronů. Pro úspěšnou léčbu Parkinsonovi nemoci jsou nezbytné 

předpoklady, že symptomy této nemoci jsou závislé na dysfunkci nebo ztrátě 

dopaminergních neuronů a transplantované neurony dokáží nahradit ztracené neurony  

a aspoň částečně tak zvrátit hlavní příznaky nemoci. Výsledky studií prováděné na 

zvířatech dokázaly terapeutický efekt náhrady buněk. „Nezralé dopaminergní neurony 

odebrané z ventrální části mezencefala myší (embryonální buňky 13 – 15 denních 
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zárodků) nebo lidí (6 – 8 týdenní lidská potracená embrya), přežijí a obnoví 

dopaminergní inervaci, jsou-li transplantovány do denervovaného striata zajistí-li 

základní produkci a uvolňování dopaminu v reinervované oblasti“ (Filip, 2006). 

Inervaci se tak podařilo obnovit až do 40% normálních hodnot. Ačkoli jsou tyto 

výsledky velice příznivé, tak studie byly prováděny pouze u hlodavců a primátů,  

a kromě toho se výsledky zlepšení týkaly především motorických funkcí a složitější 

chování nebylo zlepšeno téměř vůbec.  

  Velký potenciál může do budoucnosti představovat terapie kmenovými 

buňkami u infarktu myokardu. Je však velice obtížné najít ten typ kmenových buněk, 

který by byl schopen regenerovat poškozenou tkáň. Největší naděje se vkládají do 

skupiny buněk kostní dřeně. Tento typ má oproti ostatním několik výhod: 

1. Buňky kostní dřeně jsou pluripotentní - schopné se diferencovat v odlišné 

buněčné typy. 

2. Odběr buněk kostní dřeně je velice snadný a dnes jde již o rutinní záležitost. 

3. Použití buněk kostní dřeně nepřináší žádné etické problémy. 

4. Pokud je pacient léčen buňkami získanými z jeho vlastní dřeně, je eliminováno 

riziko, že organismus tkáň odmítne. 

5. Je prokázáno, že pokud jsou buňky kostní dřeně týden před transplantací 

kultivovány a ošetřeny, aby indukovaly expresi svalových proteinů, tak dochází 

po přenesení dřeňových buněk do jizvy poškozeného srdce ke zlepšení srdeční 

činnosti. 

Buňky kostní dřeně jsou tak pravděpodobně nejvhodnějším kandidátem při 

opravě poškození srdce po infarktu myokardu. Problémem je, že buňky kostní dřeně 

jsou primárně určeny pro tvorbu krevních elementů a pluripotentní buňky představují 

jen jednu z částí buněk kostní dřeně. Ideálním by tedy bylo, kdyby nejprve došlo 

k oddělení pluripotentního typu od ostatních a pak k přenesení do srdeční tkáně. 

Dosavadní výsledky s použitím autologních buněk kostní dřeně jsou velkým příslibem, 

ukazují, že tato metoda je bezpečná a s velkou pravděpodobností se stane buducností 

pro léčbu poškozené tkáně po infarktu myokardu.  

Ale již v dnešní době je léčba kmenovými buňkami využívána. Řadu let se 

uplatňuje v léčbě krevních onemocnění transplantace krvetvorných kmenových buněk 
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(transplantace kostní dřeně). Mezi onemocnění, u kterých se využívá tento způsob 

léčby, patří například: akutní myeloidní leukemie, akutní lymfatická leukemie, 

chronická myeloidní leukemie, chronická lymfatická leukemie, myelodysplastický 

syndrom, Hodgkinova nemoc, nehodgkinské lymfomy, mnohočetný myelom, těžká 

aplastická anemie, získané a konstituční aplastická anemie v dětském věku, primární 

polycytemie, vrozené poruchy obranyschopnosti, dědičné poruchy metabolismu a jiné 

(Vaňásek, 1996). Podle dárce kostní dřeně se rozlišuje několik typů transplantace: 

1. Autologní – dárcem je samotný pacient. 

2. Alogenní – dárcem je jiný člověk. 

3. Sourozenecká – dárcem je HLA kompatibilní sourozenec.   

4. Příbuzenská – dárcem je HLA kompatibilní příbuzný. 

5. Nepříbuzenská – dárcem je HLA identický nepříbuzný jedinec. 

6. Syngenní – varianta sourozenecké transplantace, kdy dárcem je identické 

jednovaječné dvojče (Klener, 1999). 

Jsou dvě možnosti odebrání dárcovských buněk – odsáním dřeně z vnitřku kostí 

nebo novější způsob tzv. separace (aferéza), kdy jde o získání buněk ze žilní krve. Oba 

tyto procesy jsou rovnocenné a výsledkem je, že darované krvetvorné kmenové buňky, 

které jsou převedeny do krve příjemce, dokáží najít své obvyklé místo v kostní dřeni, 

usadit se tam, množit se a vyzrát v celé spektrum krvinek (Jakubíková, 2011).  

 Dalším odvětvím, kde se již v současné době využívá účinků kmenových 

buněk, je plastická chirurgie. Kmenové buňky se dnes používá pro léčbu popálenin. 

Popálenému člověku se odebere vzorek z nepostiženého místa, vzorek se rozebere, 

vyjmout se z něj buňky, které se přenesou do kultivační nádoby a jsou zásobeny 

speciálním roztokem bohatým na bílkoviny a cukr. V určité fázi se pak buňky rozdělí, 

rozmnoží a pokryjí celé do nádoby. Pomocí speciální chemikálie se pak tato vrstva 

buněk vyjme a transplantuje se postiženému pacientovi.  I zde však stále existují jisté 

mezery, protože zatím je možno takto vypěstovat pouze epidermis. Potní žlázy nebo 

vlasové folikuly ještě zrekonstruovat nelze. Kmenových buněk se využívá při zvětšení 

prsou přenosem pacientovi vlastních tukových kmenových buněk, nebo se jejich účinku 

využívá při omlazování obličeje. 
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Výzkum kmenových buněk je rozvíjejícím se oborem a tak se stále objevují 

nové poznatky, které jsou pak mnohdy po určité době vyvráceny. Stále vycházejí nové 

články, které vzbuzují naděje pro nemocné doufající v průlomový objev. Je však nutné 

si uvědomit, že kmenové buňky jsou i přes svůj velký potenciál dosud ne zcela 

prozkoumanou oblastí. Je nutné přijmout fakt, že doba, kdy se budou kmenové buňky 

běžně používat, nemusí přijít tak rychle, jak vědci doufají. Avšak jak bylo v této 

kapitole popsáno, kmenové buňky se již dnes využívají, a to je velkým příslibem do 

budoucnosti.    
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Diskuze 

 

 Kmenové buňky, ano či ne? Co se týče dospělých kmenových buněk, neměl by 

být žádný etický ani jiný problém s jejich používáním, právě naopak. Pro odpůrce 

embryonálních kmenových buněk jsou právě ty dospělé určitým ideálním řešením. 

Nepředstavují žádné etické, náboženské nebo morální problémy. Ačkoliv by se mohlo 

zdát, že dospělé kmenové buňky nedosahují takových „kvalitních“ vlastností jako ty 

embryonální. Do jisté míry je to pravda, ale dosavadní pokroky vědců v této oblasti jsou 

obrovské, a tak je možné, že jednou v budoucnosti by dospělé kmenové buňky mohly 

být jediným používaným zdrojem pro léčbu. Otázkou však je, jak dlouhá by cesta 

k tomuto mohla být? Embryonální kmenové buňky jsou svými vlastnostmi, které byly 

podrobně popsány v této práci, jedinečné a jsou s největší pravděpodobností 

budoucností medicíny. Také doba, kdy by se mohly běžně používat při léčebných 

postupech, se nezdá tak úplně v nedohlednu. Samozřejmě to vyžaduje ještě mnoho 

práce, výzkumů a investovaných peněz.  

 S většími pokroky ve výzkumu embryonálních kmenových buněk, ale také bude 

stále více etických otázek. Používání embrya, ať uměle vytvořeného nebo tzv. 

nadbytečného, je velmi kontroverzním a citlivým tématem. Před stanovením vlastního 

názoru je třeba zvážit všechna hlediska. Asi nejsilnější hlasy mezi odpůrci na tento 

výzkum mají církve. Člověk nemusí být nábožensky založený, ale je důležité si 

vyslechnout a zvážit i tento názor. Náboženství hrálo a bude hrát v naší společnosti 

zásadní úlohu, přestože by se mohlo zdát, že v dnešní době ustupuje do pozadí, 

především co se týká evropských kultur.  

 Musíme si také uvědomit, že výzkum kmenových buněk se týká mnohem širšího 

okruhu oborů, než by se mohlo zdát. Pro politiky představují kmenové buňky vděčné 

téma a v době voleb se mnohdy diskuze o tomto tématu stávají nástrojem pro získávání 

volebních hlasů. Samozřejmě tu jdu také o jakousi prestiž, přání vědců se nesmazatelně 

zapsat svými převratnými objevy do historie a v nejlepším případě takto získat 

Nobelovu cenu.  
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 Příznivci výzkumu embryonálních kmenových buněk často argumentují tím, že 

nelze povyšovat nenarozený lidský život (embryo) nad život nemocných, kteří vidí 

naději v tomto způsoby léčby. Je těžké se shodnout na tom, co je již za pomyslnou 

hranicí lidskosti, a co je možné ještě zkoumat, aby tato hranice nebyla překročena. 

Samozřejmě, že vše je věcí názoru. Je také důležité si uvědomit, že doba jde neustále 

dopředu, a to co se mohlo na počátku minulého století zdát jako neuskutečnitelné, je již 

v 21. století součástí běžného života.   

 Ovšem bylo by velice zajímavé detailně se zaměřit na postoj křesťanství, které je 

v dnešní době jedním z hlavních odpůrců embryonálních kmenových buněk. Většina 

současných dostupných zdrojů zabývající se tímto tématem tento negativní postoj 

podporují. Takovýto postoj křesťanství je daný především moderní dobou, kdy jsou 

věda a výzkum stavěny jako protipóly církve. Podle názorů některých teologů začíná 

život člověka křtem a tak tomu mělo být i z historického pohledu. A v minulosti nebylo 

v podstatě řešeno to, co se děje před narozením člověka, jako je tomu nyní. Je tedy 

možné, že v minulosti by embryonální kmenové buňky nepředstavovaly pro křesťanství 

žádný problém. Dnes je tomu ale bohužel jinak a s největší pravděpodobností se to také 

ani v blízké budoucnosti nijak nezmění a věda s církví budou i nadále stát proti sobě, to 

by nakonec ale mohlo být v neprospěch oběma. 

 Faktem však zůstává, že nejen embryonální kmenové buňky, ale kmenové buňky 

obecně, mohou v budoucnosti přispět k léčbě onemocnění, které dnes považujeme za 

nevyléčitelné.  
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Závěr 

 

 Bakalářská práce byla věnována problematice kmenových buněk, primárně 

kmenovým buňkám embryonálním. V první části práce byla popsána historie výzkumu, 

klasifikace a charakteristika kmenových buněk. V části o charakteristice kmenových 

buněk byly podrobněji rozebrány dospělé a embryonální kmenové buňky.  

 Druhá část práce byla zaměřena na etické aspekty této problematiky. Byla 

shrnuta otázka používání embrya na výzkum, jak z kladného tak i záporného pohledu. 

Dále byla řešena otázka náboženství a politiky jednotlivých států, a především pak 

České republiky. Poslední kapitola se pak ve stručnosti věnuje současnému  

a budoucímu využití kmenových buněk.  

 Stěžejní literaturou pro tuto práci byla publikace od autora Stanislava Filipa 

Kmenové buňky, která je novějším dílem a je jedinou českou ucelenou publikací, která 

se kromě jiného věnuje také etickým otázkám. Velké množství literatury je především 

v anglickém jazyce a mnoho informací se nachází také na internetových stránkách, které 

však nejsou vždy zcela důvěryhodné. Proto je v práci vycházeno především z ověřených 

informačních zdrojů.  

 Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky týkající se této problematiky a 

přiblížit různé pohledy na tuto tematiku. Výzkum kmenových buněk je však rychle se 

rozvíjejícím oborem a vědci neustále přicházejí s novými poznatky. Je tak možné, že 

v blízké budoucnosti, možná právě nyní, přicházejí odborníci, kteří se zabývají 

kmenovými buňkami, s novými převratnými objevy.   
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příloha 1 – politické výzvy a rozpočtové prostředky Unie v letech 2007 - 2013 
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Brussels, 26.2.2004  

COM(2004) 101 final/2  
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND 

THE  EUROPEAN PARLIAMENT  

Building our common Future  

Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013 

 

INTRODUCTION 

The European Union stands on the threshold of its greatest achievement since the 

process of  European integration began in the aftermath of the Second World War – the 

historic reunification of the continent. Following the successful creation of the single 

market and the introduction of the single currency, Europe will now be reunited in the 

pursuit of democracy, freedom, peace and progress. This enlarged European Union 

offers unprecedented opportunities for improving the prosperity and quality of life of 

our citizens and the world in which they and their children live. The challenge now 

facing us is to turn this ambition into a reality and ensure that the European Union 

seizes the full potential of enlargement and meets public expectations.   

The obligation to adopt new Financial Perspectives from 2006 onwards presents an  

opportunity to give the enlarged European Union a real sense  of political purpose 

together with the means to achieve its ambitions, with actions at European and at 

national level working in tandem.   
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Our shared objective should be a Europe that celebrates the cultural and national 

diversity of each Member State, remains attached to national identity, yet is also 

committed to the value of European identity and the political will to achieve common 

goals. A Europe of solidarity and partnership, which gives people the opportunity to 

build a lasting prosperity in common. A Europe whose citizens have confidence for the 

future. A Europe with a voice that is heard worldwide.  

Of course, we face this challenge against the background of a troubled world and 

internal uncertainty, and recent events have generated doubts about the European 

Union’s ability to act.  To give Europe a Constitution is a powerful and symbolic act, 

but it is as yet unrealised. The European Union must continue down the path of 

integration, and avoid the trap of unwieldy inter-governmentalism. This is why we need 

the Constitution, and the instruments to decide and act quickly, so that we can move 

forward while maintaining the checks and balances of the community method. 

Agreement on a new Constitution therefore remains essential to Europe’s future.  

Economically, Europe must rise to the challenge. Our citizens expect the European 

Union to build on economic integration and turn the biggest economic and trade entity 

in the world into an area generating more growth and prosperity. Europe’s economic 

performance has been poor in relative terms. Since  1995, the growth rate for the EU-15 

has averaged 2.2 %, compared to a global average of 3.6% and 3.2% for the United 

States. The evidence suggests that – unless action is taken now – European economy 

will decline. The longer the European economy underperforms, the more doubts are 

raised about its ability to deliver one of the key foundations of political legitimacy 

prosperity. Robust, coordinated and coherent action is needed to reverse this trend.     

To fight for peace and against terrorism worldwide is a field where Europe must make  

a strong contribution, but divisions over key international issues poured cold water on 

these hopes. Addressing these issues, or losing its way: this is the real  challenge for the 

Union and its Member States. The costs of inaction are great, and will become even 

greater. A new commitment is needed to agree the objectives of the European project 

for the enlarged Union over the years ahead and give it the means required to deliver 

them. Without this, all Member States stand to lose. Joint action is needed by all public 

authorities, at both European and national level, to optimise the value added at each 

level and bring tangible benefits to all.   

The Union’s value added lies in transnational and Europe-wide action. Here, national  

authorities are ill-equipped to take into account the full benefits or costs  of their 

actions.  

Effectiveness requires large critical masses beyond the reach of national governments 

alone, or in networking efforts made at national level.  Common policies, as established 

by the Treaties, can deliver these benefits, through a mix of regulation, coordination, 

and financial resources. The choices to be made on the next financial perspectives are 

not just about money. It is a question of political direction, to be made on the basis of a 

clear vision of what we want to do. These choices will determine whether the European 
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Union and its Member States are able to achieve in practice what European people 

expect.  This means a new phase for the Union’s budget. It is not about redistributing 

resources between Member States. It is about how to maximise the impact of our 

common policies so that we further enhance the added value of every euro spent at 

European level. Successive financial perspectives have reflected a political project. For 

Agenda 2000, covering 2000-06, the project focused on gearing up Europe to make 

enlargement possible.  With enlargement now a reality, even if much work remains to 

be done to integrate the new Member States, Europe needs to find a new dynamism and 

meet new expectations.  

Europe must work together for higher growth with more and better jobs. There is no  

magic solution to boost economic growth in Europe and to set it on a sustainable path.  

Nonetheless, it is clear that part of the  problem lies with the fact that innovation and  

technology do not yet drive growth in European economies. Since Lisbon, the EU has 

sought to transform the European Union into a  dynamic knowledge-based economy 

with a solid industrial base, with targets implying growth raised to around 3 percent per 

year. The inability of the Union and its Member States to reach this target shows how 

the action taken so far has fallen short.  

The Lisbon strategy and the Internal Market require effective economic governance to 

deliver the balanced package of economic, social and environmental benefits which lies 

at the heart of sustainable development and allows Europeans to face change with 

confidence.  Growth must be underpinned by solidarity. Competitiveness and cohesion 

reinforce each other. The Union’s cohesion policy exists to  ensure solidarity between 

all regions and citizens. It has proved itself in the past, and must now work in a Union 

that will be economically more varied than ever before. This means concentrating its 

actions on selected initiatives, and taking into account relative differences and needs.  

The fruits of growth must be channelled so  as to help Europeans through the process of  

change. The European social dialogue should therefore be reinforced and better 

integrated into public policy so as to help all economic actors to both anticipate and 

manage change. European citizenship must serve to guarantee concrete rights and 

duties, in particular, freedom, justice and security, and ensure access to basic public 

services at European level. The benefits of membership for citizens now extend beyond 

market freedoms, and these issues must be prioritised. It is an area where public 

liberties and individual rights and duties at European level are developing, while 

cultural diversities remain strong and must be constantly supported and encouraged. 

Cultural diversity sustains European unity. The Union has therefore to complement 

Member States’ efforts and ensure that the benefits of Europe without frontiers are 

available and accessible to everyone on an equal basis.  Europe must be a strong global 

player. No one can question the importance of the role that  

Europe has to play in the world, starting from its responsibility vis–à-vis its neighbours. 

This has been taken for granted, for example, in the future of Europe debate. Be it 
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development assistance, trade policy, foreign and security policy or external aspects of 

other policies, the expectations for Europe are growing.   

It is equally evident that on the global scene Europe is acting way below its economic 

weight and political potential. Only through the existence and efficiency of common 

action can we translate our values and political declarations into reality. We will never 

be able to properly respond to crisis in Europe or elsewhere without common 

instruments and the resources to make them work. As a continental and global  player, 

the EU must rise to the growing challenges and responsibilities of its regional 

leadership. The future financial framework of the European Union should offer the 

stability to support 

 

Zdroj: http://aplikace.msmt.cz/PDF/KFCEnlargedEUCommonfuture.pdf 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/KFCEnlargedEUCommonfuture.pdf
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příloha 2 – mapy národních legislativ 

zelená: liberální přístup 

béžová: kompromisní liberální přístup 

oranžová: kompromisní restriktivní přístup 

červená: restriktivní přístup 

Evropa 

 
 

Blízký východ a Afrika 
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Asie a Oceánie 

 
 

Amerika 

 

Zdroj: http://www.hinxtongroup.org/wp_eu_map.html 
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příloha 3 – zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 

227 
 

ZÁKON 
 

ze dne 26. dubna 2006 

 

o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 

a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S LIDSKÝMI EMBRYONÁLNÍMI KMENOVÝMI 

BUŇKAMI 
 

HLAVA I 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 
 

Tento zákon upravuje 

 

 

a)  

podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, 

b)  

povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, 

c)  

podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských 

embryonálních kmenových buňkách, 

d)  

působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech, 

e)  

kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 

souvisejících činností, 
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f)  

registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení 

jejich registru, 

g)  

sankce za porušení tohoto zákona. 

 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 
 

V tomto zákoně se rozumí 

 

 

a)  

výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách systematická tvůrčí 

činnost konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití prováděná 

na liniích lidských embryonálních kmenových buněk, 

b)  

lidskými embryonálními kmenovými buňkami všechny pluripotentní kmenové 

buňky pocházející z lidských preimplantačních embryí vytvořených mimotělně, 

c)  

liniemi lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "linie") všechny 

lidské embryonální kmenové buňky, které jsou uchovávané v kulturách nebo 

jsou v návaznosti na ně skladovány v kryokonzervované formě, 

d)  

lidským embryem totipotentní buňka nebo seskupení takových buněk, které jsou 

schopny se vyvinout v lidské individuum, 

e)  

nadbytečným lidským embryem takové lidské embryo, které bylo vytvořeno 

metodou mimotělního oplodnění pro účely asistované reprodukce a nebylo pro 

tyto účely využito, 

f)  

souvisejícími činnostmi dovoz, vývoz, průvoz, jakož i získávání lidských 

embryonálních kmenových buněk a jejich linií; tyto činnosti nejsou součástí 

výzkumu, 

g)  

registrem linií seznam základních identifikačních údajů zřízený za účelem 

identifikace a sledování původu linií lidských embryonálních kmenových buněk, 

h)  
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registrací zapsání do registru linií, 

i)  

dovozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "dovoz") vstup 

lidských embryonálních kmenových buněk na území České republiky, 

j)  

vývozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "vývoz") výstup 

lidských embryonálních kmenových buněk z území České republiky. 

 

HLAVA II 

 

PODMÍNKY VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH 

KMENOVÝCH BUŇKÁCH A POVOLOVÁNÍ TOHOTO VÝZKUMU 

 

§ 3 

 

Podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 
 

(1) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze na 

základě povolení, které vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

"ministerstvo"). Tento výzkum může být prováděn pouze na pracovištích, která jsou 

uvedena v povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. 

 

(2) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze 

 

 

a)  

na dovezených liniích, pokud byly získány z lidských embryí způsobem, který 

neodporuje právním předpisům České republiky a země původu, jejich dovoz 

byl povolen ministerstvem a jediným důvodem dovozu do České republiky je 

jejich využití pro výzkumné účely podle tohoto zákona, nebo 

b)  

na liniích získaných z nadbytečných lidských embryí ve zdravotnických 

zařízeních v České republice, ve kterých se provádí asistovaná reprodukce podle 

zvláštního právního předpisu
1)

 (dále jen "centrum asistované reprodukce"). 

(3) Během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nesmí dojít k 

manipulacím s těmito buňkami, které by vedly k vytvoření nového jedince (reprodukční 

klonování). 

 

(4) Linie i lidská embrya určená k získání lidských embryonálních kmenových buněk 

musí být chráněny před odcizením nebo před jejich použitím k činnostem, které jsou v 

rozporu s právními předpisy. 
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§ 4 

 

Podmínky pro vydání povolení k výzkumu 

na lidských embryonálních kmenových buňkách 
 

(1) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze na 

základě povolení vydaného ministerstvem označeného číslem povolení. 

 

(2) Ministerstvo vydá povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách pouze tehdy, je-li doloženo, že 

 

 

a)  

výzkum slouží k získávání zásadních vědeckých poznatků nebo k rozšíření 

lékařských poznatků při vývoji diagnostických, preventivních nebo 

terapeutických postupů, které lze aplikovat na člověka, 

b)  

podle současných poznatků vědy a techniky řeší výzkum otázky, které nelze 

řešit pouze na in vitro modelech se zvířecími buňkami nebo při pokusech na 

zvířatech, 

c)  

předpokládaného vědeckého přínosu nelze dosáhnout žádným jiným způsobem, 

d)  

je zaručena odborná úroveň výzkumu, zejména odbornou publikační činností, 

patenty nebo přihláškami patentů a výročními zprávami, 

e)  

výzkumný projekt je eticky přijatelný a 

f)  

jsou splněny ostatní podmínky uvedené v § 3 a 5. 

 

§ 5 

 

Žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách 
 

(1) Žádost o povolení k výzkumu může být podána pouze písemně v listinné nebo v 

elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem
2)

. Žadatelem může 

být pouze právnická osoba se sídlem v České republice, popřípadě právnická osoba, 

která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území 

jiného členského státu Evropské unie
3)

 a která má na území České republiky umístěnu 

organizační složku, která má jako předmět činnosti uveden výzkum, s tím, že tato 

činnost je uvedena ve zřizovací nebo zakládací listině, společenské smlouvě, stanovách 
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nebo v jiném zakladatelském dokumentu žadatele vyžadovaném zákonem nebo je 

stanovena zvláštním zákonem, pokud je jím žadatel zřízen. 

 

(2) V žádosti o povolení k výzkumu žadatel uvede 

 

 

a)  

obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele a adresy 

pracovišť, na kterých bude výzkum prováděn, 

b)  

jméno, popřípadě jména a příjmení a adresy místa trvalého pobytu, popřípadě 

adresy místa pobytu osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele 

nebo jeho člena, 

c)  

podrobný popis výzkumné činnosti s uvedením výzkumných cílů a metod. 

(3) Žádost o povolení k výzkumu žadatel doloží 

 

 

a)  

dokumentací o předchozí výzkumné práci žadatele v oblastech výzkumu a 

vývoje využitelné při výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, 

b)  

dokladem prokazujícím bezúhonnost osob vykonávajících funkci statutárního 

orgánu žadatele nebo jeho člena podle § 7, 

c)  

dokumentací osvědčující splnění podmínek uvedených v § 4 odst. 2. 

(4) Po doručení žádosti ministerstvo bez zbytečného odkladu požádá Radu pro výzkum 

a vývoj
4)

 (dále jen "Rada") o odborné stanovisko, které Rada vypracuje na základě 

posouzení žádosti Bioetickou komisí. Rada zašle toto odborné stanovisko ministerstvu 

do 8 týdnů ode dne doručení žádosti o toto stanovisko. 

 

(5) V případech, kdy žádost o povolení výzkumu nebo oznámení změn jeho zaměření 

podle § 6 odst. 4 bezprostředně souvisí s léčebnými postupy, vyzve ministerstvo k 

vypracování odborného stanoviska také Ministerstvo zdravotnictví, které ho zašle do 8 

týdnů od doručení žádosti o toto stanovisko. 

 

(6) Odborné stanovisko Rady nebo Ministerstva zdravotnictví jednoznačně doporučí 

nebo nedoporučí udělení povolení a uvede důvody, které k doporučení nebo 

nedoporučení vedly. Stanovisko rovněž zhodnotí, zda žádost po odborné a etické 

stránce splňuje podmínky uvedené v § 4 odst. 2. 

 

(7) Pokud se ministerstvo v rozhodnutí odchýlí od odborného stanoviska Rady nebo 
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Ministerstva zdravotnictví vypracovaného podle odstavce 5 anebo pokud s takovým 

stanoviskem nesouhlasí, uvede v rozhodnutí důvody pro tuto skutečnost. 

 

§ 6 

 

Vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách 
 

(1) Povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách se vydává na 

dobu 6 let, a to pouze na konkrétní a v žádosti podrobně popsanou výzkumnou činnost. 

Ministerstvo rozhodne do 3 měsíců ode dne doručení posledního odborného stanoviska 

podle § 5 odst. 4 až 6; pokud odborné stanovisko Rady, popřípadě též Ministerstva 

zdravotnictví, udělení povolení jednoznačně doporučí a žadatel splní ostatní podmínky 

podle tohoto zákona, ministerstvo povolení k výzkumu vydá. 

 

(2) Ministerstvo v povolení uvede 

 

 

a)  

obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele, 

b)  

jméno, popřípadě jména a příjmení a adresy místa trvalého pobytu, popřípadě 

adresy místa pobytu osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele 

nebo jeho člena, 

c)  

adresy pracovišť, ve kterých lze tento výzkum provádět, 

d)  

popis nebo vymezení výzkumné činnosti, která je povolena, a 

e)  

datum, do kdy je výzkum povolen, 

f)  

číslo povolení výzkumu. 

(3) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona může požádat o 

prodloužení povolení k výzkumu. Povolení lze prodloužit nejvýše jednou, a to o 4 roky. 

O žádosti o prodloužení rozhodne ministerstvo do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. 

Žádost o prodloužení povolení výzkumu nelze podat dříve než 18 měsíců před 

uplynutím doby jeho platnosti, nejpozději však 12 měsíců před tímto datem. 

 

(4) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona doručí ministerstvu bez 

zbytečného odkladu žádost o povolení změny zaměření výzkumu, zejména změny 

výzkumných cílů a metod. Na základě takových informací může ministerstvo 
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rozhodnutí o povolení změnit nebo zrušit. Za tím účelem může ministerstvo požádat 

Radu o nové stanovisko, která ho zašle ministerstvu do 8 týdnů ode dne doručení 

žádosti. Ministerstvo rozhodne do 3 měsíců ode dne doručení odborného stanoviska 

Rady podle § 5 odst. 4 a 5. Žádost o změnu povolení výzkumu lze podat nejpozději 12 

měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. 

 

(5) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona bez zbytečného odkladu 

oznámí ministerstvu předčasné ukončení tohoto výzkumu. 

 

(6) Ministerstvo rozhodne o zrušení povolení k výzkumu podle tohoto zákona v případě, 

že právnická osoba oprávněná k výzkumu přestala splňovat podmínky podle § 3 až 6, 

nebo se v posledních dvou letech dopustila správního deliktu podle § 16 odst. 1. V 

rozhodnutí o zrušení povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách uvede ministerstvo i datum ukončení tohoto výzkumu. 

 

§ 7 

 

Prokázání bezúhonnosti 
 

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla 

pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný 

v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, pokud se na ni nehledí, jako by 

nebyla odsouzena. 

 

(2) Občan České republiky prokáže bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů
5)

 

ne starším než 3 měsíce. 

 

(3) Státní příslušník členského státu Evropské unie prokáže bezúhonnost výpisem z 

evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo 

správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li 

tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží osoba vykonávající 

funkci statutárního orgánu žadatele nebo jeho člena prohlášení o bezúhonnosti ve 

smyslu zvláštního právního předpisu
6)

 učiněné před notářem nebo orgánem členského 

státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního 

pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a musí být opatřené úředně 

ověřeným překladem do českého jazyka. Doklad podle tohoto odstavce může být 

nahrazen dokladem o uznání kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky 

bezúhonnosti podle odstavců 1 až 4. 

 

(4) Občan jiného státu než států uvedených v odstavci 2 nebo 3 prokáže bezúhonnost 

výpisem z evidence trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je 

občanem, nebo státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 

3 letech; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a musí být opatřené úředně 

ověřeným překladem do českého jazyka. 
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HLAVA III 

 

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 

 

§ 8 

 

Získávání lidských embryonálních kmenových buněk 

pro výzkumné účely z nadbytečných lidských embryí 
 

(1) Získávání lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely z 

nadbytečných embryí je možné, jestliže 

 

 

a)  

žena a muž, od nichž bylo nadbytečné embryo získáno, a dárce zárodečných 

buněk
1)

 dali k tomu písemný souhlas podle § 9, 

b)  

nadbytečné lidské embryo bylo poskytnuto centrem asistované reprodukce. 

(2) Lidská embrya pro získání lidských embryonálních kmenových buněk za účelem 

výzkumu mohou být poskytnuta pouze právnické osobě provádějící povolený výzkum 

podle tohoto zákona. 

 

(3) K získávání lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely lze 

použít jen taková nadbytečná lidská embrya, která nejsou starší než 7 dnů, s tím, že do 

stáří embrya se nezapočítává doba jeho kryokonzervace. 

 

§ 9 

 

Písemný souhlas s použitím nadbytečného lidského embrya 

k získání lidských embryonálních kmenových buněk 
 

(1) Písemný souhlas podle § 8 odst. 1 písm. a) je možné udělit, je-li zřejmé, že jde o 

nadbytečné lidské embryo, a zároveň dříve, než dojde k jeho použití k získání lidských 

embryonálních kmenových buněk. Osoby podle § 8 odst. 1 písm. a) musí být před 

udělením souhlasu podle věty první ústně i písemně srozumitelně a dostatečným 

způsobem poučeny o účelu, ke kterému má být nadbytečné lidské embryo použito. 

 

(2) Písemný souhlas podle § 8 odst. 1 písm. a) dále obsahuje výslovný souhlas s 

využitím nadbytečného lidského embrya k vytvoření lidských embryonálních 

kmenových buněk pro výzkumné účely a prohlášení, že byli seznámeni s účelem, k 

jakému bude nadbytečné embryo použito. Písemný souhlas musí obsahovat rovněž 

jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a podpis osob podle 

věty první, datum udělení souhlasu a obchodní firmu nebo název a sídlo centra 

asistované reprodukce, ve kterém poučení proběhlo. Písemný souhlas podle tohoto 

odstavce uchovává centrum asistované reprodukce po dobu nejméně 30 let od dne jeho 
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udělení. 

 

(3) Na údaje uvedené v písemném souhlasu podle § 8 odst. 1 písm. a) se vztahuje 

ochrana podle zvláštního právního předpisu
7)

.  

 

(4) Písemný souhlas podle § 8 odst. 1 písm a) může každý jednotlivě i bez udání důvodu 

písemně odvolat do 3 měsíců od data jeho udělení, pokud embryo již nebylo využito k 

získání lidských embryonálních kmenových buněk. 

 

(5) Za souhlas s využitím nadbytečného embrya k získávání lidských embryonálních 

kmenových buněk pro výzkumné účely nesmí být poskytnuta osobám uvedeným v § 8 

odst. 1 písm. a) odměna. 

 

(6) Náklady spojené se získáním souhlasu s využitím embrya na lidské embryonální 

kmenové buňky uhradí centru asistované reprodukce právnická osoba oprávněná k 

výzkumu podle tohoto zákona, která zamýšlí tyto buňky použít k získání lidských 

embryonálních kmenových buněk. 

 

§ 10 

 

Dovoz lidských embryonálních kmenových buněk 

pro výzkumné účely 
 

(1) Lidské embryonální kmenové buňky mohou být do České republiky dovezeny pro 

výzkumné účely pouze ve formě jejich linie. Dovoz linií podléhá povolení ministerstva. 

Dovážené linie nesmí být zdrojem infekční nákazy. 

 

(2) Povolení k dovozu lidských embryonálních kmenových buněk udělí ministerstvo 

právnické osobě, která žádá o povolení k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách nebo které bylo vydáno povolení k výzkumu podle tohoto zákona, 

a současně, jsou-li splněny ostatní podmínky podle odstavců 3 až 6. 

 

(3) O povolení k dovozu lidských embryonálních kmenových buněk lze žádat 

nejpozději 9 měsíců před ukončením platnosti povolení výzkumu. 

 

(4) Dovoz lidských embryonálních kmenových buněk povolí ministerstvo pouze tehdy, 

je-li to nutné k zajištění potřeb výzkumu a vývoje nebo mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji. V povolení určí i dobu jeho platnosti, která nesmí být delší než 1 rok 

a nesmí přesáhnout dobu platnosti povolení k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách. 

 

(5) V žádosti o povolení k dovozu žadatel uvede 

 

 

a)  
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obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby 

provádějící dovoz linií, 

b)  

názvy zemí, kde je linie registrována, včetně registračních čísel a názvů registrů 

a uvedení názvu země původu, 

c)  

při dovozu linií pro již probíhající výzkum identifikační číslo povolení výzkumu 

a dále název a sídlo právnické osoby, která výzkum provádí, 

d)  

stručné odůvodnění žádosti. 

(6) K žádosti o povolení dovozu žadatel připojí 

 

 

a)  

úředně ověřené potvrzení opatřené úředně ověřeným překladem do českého 

jazyka vydané příslušným úřadem země původu o tom, že dovážené linie 

nemohou být zdrojem infekční nákazy, 

b)  

úředně ověřené potvrzení opatřené úředně ověřeným překladem do českého 

jazyka vydané příslušným úřadem země původu o tom, že linie byly získány v 

souladu s právním řádem země původu. 

(7) Ministerstvo rozhodne o žádosti o povolení k dovozu do 3 měsíců ode dne jejího 

doručení. V případě žádosti podané v době, kdy právnická osoba podle odstavce 2 o 

povolení výzkumu teprve žádá, nelze vydat povolení dovozu dříve, než nabude 

rozhodnutí o povolení výzkumu právní moci. 

 

§ 11 

 

Vývoz a průvoz lidských embryonálních kmenových buněk 

pro výzkumné účely 
 

(1) Vývoz může provést pouze právnická osoba, která má platné povolení k výzkumu 

podle tohoto zákona. 

 

(2) Nejpozději 7 dní před vývozem oznámí písemně osoba podle odstavce 1 

ministerstvu 

 

 

a)  

registrační číslo linie přidělené ministerstvem podle tohoto zákona, 
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b)  

datum, kdy linie opustí území České republiky, 

c)  

název a adresu příjemce linií. 

(3) Vyvážet lze pouze linie registrované na území České republiky, které byly již 

podrobeny výzkumu, a to jen za účelem dalšího výzkumu. 

 

(4) Ministerstvo zařadí bez prodlení údaje o vývozu linií do registru. 

 

(5) Průvoz linií musí být ministerstvu písemně oznámen přepravcem nejpozději 7 dní 

přede dnem, kdy budou linie dopraveny na území České republiky. V oznámení o 

průvozu se kromě jednoznačné identifikace přepravce uvede trasa, po které se budou 

linie na území České republiky pohybovat, a den, kdy linie opustí území České 

republiky. Průvoz linií se do registru nezaznamenává. 

 

(6) Průvoz podle odstavce 5 může trvat nejdéle 3 dny. 

 

(7) Vyvážet embrya je zakázáno. 

 

 

HLAVA IV 

 

SPRÁVA VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH 

BUŇKÁCH 

 

§ 12 

 

Ministerstvo 
 

Ministerstvo vykonává při správě výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách tyto činnosti: 

 

 

a)  

vydává, mění nebo ruší povolení k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a k dovozu lidských embryonálních kmenových buněk 

podle tohoto zákona, 

b)  

zabezpečuje úlohu správce a provozovatele registru linií, 

c)  

provádí kontrolu výzkumných pracovišť; v rámci této činnosti sleduje, zda 

nedochází k provádění výzkumu na lidských embryonálních kmenových 
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buňkách v rozporu se zákonem, a ukládá sankce za správní delikty podle § 15 až 

17 a 

d)  

vede registr linií; tento registr je informačním systémem veřejné správy
8)

. 

 

§ 13 

 

Registr linií 
 

(1) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze na 

liniích registrovaných ministerstvem. Registraci podléhají i linie vzniklé oddělením od 

již registrovaných linií. 

 

(2) Registr linií obsahuje následující údaje 

 

 

a)  

označení a adresu pracoviště, kde byla linie vytvořena, 

b)  

označení a adresu pracoviště, kde se linie používá k výzkumu, 

c)  

obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která 

linie používá, 

d)  

název země původu, 

e)  

číslo povolení výzkumu, 

f)  

identifikační nebo jiná registrační čísla linií v zahraničních registracích, pokud 

byla přidělena, nebo jinou jednoznačnou identifikaci linie, 

g)  

u dovezených linií datum dovozu, 

h)  

u linií vytvořených v České republice obchodní firmu nebo název a sídlo centra 

asistované reprodukce, které poskytlo embryo, z něhož byla linie vytvořena, 

i)  

den vydání potvrzení o registraci, 

j)  
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u zanikajících linií datum zániku linie. 

(3) Údaje uvedené v registru ministerstva jsou každému veřejně přístupné, a to i 

prostřednictvím dálkového přístupu; na požádání vydá ministerstvo výpis z registru. 

 

(4) Žádost o registraci linií podá ministerstvu právnická osoba, která je oprávněna k 

výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle tohoto zákona, a tyto 

linie vytvořila nebo bude na těchto liniích provádět výzkum, a to do 30 pracovních dnů 

ode dne jejich vytvoření. V žádosti uvede údaje podle odstavce 2 písm. a) až h). 

Ministerstvo rozhodne o registraci linií do 4 týdnů ode dne doručení žádosti; splňuje-li 

žadatel podmínky pro registraci linií podle tohoto zákona, ministerstvo registraci 

provede. 

 

(5) Je-li žádost o registraci neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, ministerstvo ji 

vrátí žadateli do 4 týdnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s 

výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené 

lhůty, ministerstvo řízení zastaví. 

 

(6) U dovezených linií poskytuje do registru údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až g) 

právnická osoba oprávněná k výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách, pro jejíž výzkum se tyto linie dovážejí, a to do 10 pracovních dnů ode dne, 

kdy tyto linie získala. 

 

(7) Změny v údajích o liniích a doplnění údajů o liniích, které jsou registrovány podle 

odstavce 1, oznámí právnická osoba provádějící výzkum na lidských embryonálních 

kmenových buňkách ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. 

 

§ 14 

 

Kontrola výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 

a souvisejících činností 
 

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu na výzkumném 

pracovišti provádějícím výzkum v oboru biologie a medicíny za účelem kontroly plnění 

podmínek, za kterých je výzkum prováděn, zejména, zda byl výzkum povolen, a za 

účelem kontroly využití embryí na lidské embryonální kmenové buňky a prevence 

provádění nepovoleného výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. 

 

(2) Kontrolu podle odstavce 1 vykonává ministerstvo prostřednictvím pověřených 

zaměstnanců (dále jen "kontrolní pracovníci"). Kontrolní pracovníci se prokazují 

písemným pověřením. Vzor písemného pověření stanoví ministerstvo vyhláškou. 

Kontrolní pracovníci jsou mimo práv a povinností stanovených zvláštním právním 

předpisem
9)

 oprávněni k přístupu do kontejnerů a jiných skladovacích zařízení, které 

slouží nebo mohou sloužit ke skladování embryí určených pro využití na lidské 

embryonální kmenové buňky, pro skladování linií, a jsou oprávněni odebírat z nich 

vzorky. 
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(3) Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby, která provádí 

výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, jsou povinni zajistit 

kontrolním pracovníkům provádějícím kontrolu podle odstavce 1 požadované podklady 

týkající se tohoto výzkumu a další podklady, které kontrolní pracovníci shledají jako 

potřebné pro objasnění okolností, za kterých je prováděn výzkum. 

 

(4) Protokol o výsledku kontroly vydá ministerstvo do 20 pracovních dnů ode dne 

ukončení kontroly. 

 

(5) Kontrolní činnost ministerstva se řídí zvláštním právním předpisem
9)

, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

 

(6) Na kontrolu činností souvisejících s výzkumem podle § 2 písm. f) se použijí 

ustanovení odstavců 1 až 5 obdobně. 

 

HLAVA V 

 

SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

§ 15 

 

Přestupky 
 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

 

a)  

provádí výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách v rozporu s § 3 

odst. 1 nebo 2, nebo 

b)  

doveze lidské embryonální kmenové buňky v rozporu s § 10, nebo je vyveze 

anebo proveze v rozporu s § 11. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 

 

§ 16 

 

Správní delikty právnické osoby 
 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

 

 

a)  
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provádí výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách v rozporu s § 3 

odst. 1 nebo 2 nebo poruší podmínky stanovené v povolení vydaném podle § 4 

až 7, 

b)  

doveze lidské embryonální kmenové buňky v rozporu s § 10, nebo je vyveze 

anebo proveze v rozporu s § 11, 

c)  

uvede nesprávné údaje v žádosti o povolení k dovozu lidských embryonálních 

kmenových buněk podle § 10 nebo v oznámení jejich vývozu nebo průvozu 

podle § 11 nebo při registraci linií podle § 13 nebo § 19, 

d)  

jako osoba oprávněná k výzkumu na lidských embryonálních kmenových 

buňkách, pro jejíž výzkum se tyto linie dovážejí, neoznámí ministerstvu změny 

registrovaných údajů podle § 13 odst. 7, 

e)  

jako osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona nepodá ministerstvu 

žádost o povolení změny zaměření výzkumu nebo jeho předčasné ukončení 

podle § 6 odst. 4, nebo 

f)  

provádí výzkum na liniích, které nebyly zaregistrovány podle tohoto zákona. 

(2) Právnická osoba oprávněná k činnosti centra asistované reprodukce se dopustí 

správního deliktu tím, že 

 

 

a)  

poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk 

pro výzkumné účely bez písemného souhlasu podle § 8 odst. 1 písm. a), 

b)  

poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk 

pro výzkumné účely v rozporu s § 8 odst. 3, 

c)  

poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk 

pro jiný než povolený výzkum, 

d)  

poskytne odměnu za písemný souhlas s využitím lidských embryonálních 

kmenových buněk, 

e)  
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nepoučí osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) o využití nadbytečného embrya 

podle § 9 odst. 1 a 2, nebo 

f)  

neuchová písemný souhlas podle § 8 odst. 1 písm. a) po dobu nejméně 30 let ode 

dne jeho udělení. 

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. a) až c) se uloží 

pokuta do 2 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 2 písm. d) pokuta do 1 000 

000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f) a odstavce 2 písm. e) a f) 

pokuta do 500 000 Kč. 

 

§ 17 

 

Společná ustanovení ke správním deliktům 
 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 

veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž 

byl spáchán. 

 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode 

dne, kdy byl spáchán. 

 

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo. 

 

(5) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. 

 

HLAVA VI 

 

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 18 

 

(1) V řízeních podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento 

zákon jinak. 

 

(2) Žádost o povolení výzkumu a dovozu lze podat nejdříve 2 měsíce po nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

(3) V případě, že žena, a byla-li provdána, též její manžel, a dárce nežijí nebo nejsou 

známi, mohou být nadbytečná embrya využita pro získání lidských embryonálních 

kmenových buněk k výzkumu, jsou-li splněny ostatní podmínky dané zákonem. Souhlas 
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podle § 8 odst. 1 písm. a) se nevyžaduje. 

 

§ 19 

 

Registrace linií vzniklých před účinností tohoto zákona 
 

(1) Linie vytvořené nebo dovezené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

považují za dovezené nebo vytvořené v souladu s tímto zákonem, budou-li registrovány 

do 31. prosince 2008. Na těchto liniích lze provádět již započatý výzkum podle tohoto 

zákona bez povolení ministerstva do 31. prosince 2008, pokud je tento výzkum 

prováděn v rámci výzkumného záměru, projektu nebo grantového projektu podle 

zvláštního právního předpisu
10)

. 

 

(2) V žádosti o registraci linií podle odstavce 1 se uvede 

 

 

a)  

obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby v České 

republice, kde jsou linie používány, 

b)  

země původu a adresa autorizovaného zdravotnického zařízení, kde byl odběr 

uskutečněn, 

c)  

účel prováděného výzkumu, 

d)  

identifikační nebo registrační čísla v zahraničních registracích, pokud byla tato 

čísla přidělena, nebo jiná jednoznačná identifikace embrya. 

(3) Žádost o registraci linií podá ministerstvu právnická osoba, která je oprávněna k 

výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle tohoto zákona. V 

žádosti uvede údaje podle odstavce 2. Ministerstvo rozhodne o registraci linií do 4 

týdnů ode dne doručení žádosti; splňuje-li žadatel podmínky pro registraci linií podle 

tohoto zákona, ministerstvo registraci provede. 

 

(4) Je-li žádost o registraci neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, ministerstvo ji 

vrátí žadateli do 4 týdnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s 

výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené 

lhůty, ministerstvo řízení zastaví. 

Zdroj: 

http://aplikace.msmt.cz/htm/JJ227_2006Sb_Zakonovyzkumunalidskychembryonalnichkmenovy

chbunkachasouvisejicichcinnostechaozmenenekterychsouvisejicichzakonu.htm 
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příloha 4 – Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech 

Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech  
(UNESCO, listopad 1997)  

Hlavní myšlenka: Právo na svobodu myšlení (výzkum) nemá přednost před jinými 

lidskými právy, zejména právem na lidskou důstojnost a rovnost lidských bytostí a dále je 

třeba přihlíţet k právům ţen.  

Článek 1:  

Lidský genom zdůrazňuje základní jednotnost všech členů rodiny lidstva a rovněţ uznání 

vrozené důstojnosti a rozmanitosti. V symbolickém slova smyslu je to dědictví lidství.  

Článek 11: 

Praktiky, které jsou v rozporu s lidskou důstojností, jako je reproduktivní klonování 

lidských bytostí, nesmějí být povolovány. Státy a příslušné mezinárodní organizace se 

vyzývají, aby spolupracovaly při zjišťování takových praktik a stanovování opatření v 

národním i mezinárodním měřítku nezbytných pro zajištění, ţe budou respektovány zásady, 

vyjádřené v této Deklaraci. 

  

Zdroj: http://www.studentsummit.cz/data/1320445197600UNESCO_VKB_XVII.-rocnik.pdf 

 

příloha 5 – seznam přijatých dokumentů k výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách 

 
 Helsinská deklarace 2000  

 Konvence Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně ze dne 4. dubna 1997 

a Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí ze dne 12. ledna 1998  

 Konvence OSN o právech dítěte  

 Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech přijatá Valným 

shromážděním Rezolucí AIRES/53/152  

 Mezinárodní deklarace o lidských genetických datech  

 Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech.  

 Rezoluce Evropského parlamentu o lidském klonování  

 Rezoluce Evropského parlamentu o lidském klonování ze 7. září 2000  

 Usnesení Evropského parlamentu ohledně návrhu směrnice o stanovení norem 

kvality a bezpečnosti při darování, opatřování, testování, zpracování, ukládání a 

distribuci lidských tkání a buněk - COM/2002/319 - C5-0302/2002 - 2002/0128 

(COD)  

 Normy kvality a bezpečnostní normy lidských tkání a buněk - Evropský 

parlament / OEIL - COM/2002/0319 - A5-0387/2003-2002/0128 (COD)  

 

Zdroj: http://www.studentsummit.cz/data/1320445197600UNESCO_VKB_XVII.-rocnik.pdf 

http://www.studentsummit.cz/data/1320445197600UNESCO_VKB_XVII.-rocnik.pdf
http://www.studentsummit.cz/data/1320445197600UNESCO_VKB_XVII.-rocnik.pdf
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