SpermBank International s.r.o.
Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
Česká republika

SOUHLAS ANONYMNÍHO DÁRCE
s odebráním, zpracováním, uschováním a darováním ejakulátu
Jméno a příjmení, titul:
R.Č.:
totožnost prokázána:
trvale bytem:
tel.:

(+420)

e-mail:
(dále jen „dárce“)

I. PROKAZATELNÝ SOUHLAS
1. Dárce vyslovil prokazatelný souhlas, aby tkáňové zařízení SpermBank International s.r.o., IČ: 277
78 070, Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Ostravě oddíl C, vložka 51540 (dále jen „SpermBank“), bez nutnosti dalšího souhlasu odebralo,
zpracovalo, uschovalo a použilo vzorky ejakulátu dárce k anonymnímu darování:
- k léčbě (oplodnění) pacientů v České republice a ve třetích zemích;
- pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví;
- k validaci jakosti a bezpečnosti systémů SpermBank;
i v případě smrti dárce (dále jen „darování“). SpermBank je oprávněno ejakulát znehodnotit bez
nutnosti dalšího souhlasu, dle svého uvážení.
II. PROHLÁŠENÍ DÁRCE
2. Dárce prohlašuje, že (i) je svéprávný, (ii) byl poučen o účelu, povaze a rizicích souvisejících s
darováním, poučení porozuměl a měl možnost klást otázky, které mu byly zodpovězeny, (iii) svůj
zdravotní stav popsal a na veškeré otázky mu položené v souvislosti s darováním ejakulátu
odpověděl pravdivě a žádné významné skutečnosti nezatajil.
3. Dárce souhlasí s provedením nezbytných lékařských a laboratorních vyšetření.
III. PODMÍNKY DAROVÁNÍ
4. Podpisem tohoto souhlasu se dárce zavazuje:


do šesti (6) měsíců darovat nejméně dvacet (20) vzorků ejakulátu v kvalitě a množství podle
požadavků SpermBank (dále jen „řádný odběr“);



do závěrečného laboratorního vyšetření (cca šest (6) měsíců od posledního darování) zdržet se
užívání omamných a psychotropních látek, intenzivního kouření a rizikového jednání (např.
promiskuita);
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Skartace: 10
1/3

SpermBank International s.r.o.
Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
Česká republika


v průběhu darování a dále jeden (1) rok od závěrečného laboratorního vyšetření SpermBank
poskytnout veškerou součinnost při zjišťování svého zdravotního stavu (tj. zejména podrobit
se kontrolním laboratorním vyšetřením, bezodkladně informovat o infekčních chorobách jako
žloutenka, mononukleóza, HIV apod.);



na výzvy SpermBank reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů od
odeslání výzvy (zejména výzva, aby se dárce dostavil k odběru ejakulátu nebo laboratornímu
vyšetření, aby poskytl prohlášení/potvrzení požadované právními předpisy, správními orgány
nebo SpermBank v souvislosti s darováním apod.);



k odběru ejakulátu nebo laboratornímu vyšetření se dostavit včas. Sjednaný termín lze zrušit
nejpozději 24 hodin předem, v kratším časovém úseku pouze ze závažného důvodu;



respektovat anonymitu darování; a jednostranně neměnit podmínky souhlasu způsobem,
který by znemožnil využití darovaného ejakulátu ze strany SpermBank k léčbě (oplodnění)
pacientů v předpokládaném rozsahu

5. Porušení těchto povinností může mít za následek, že darovaný ejakulát nebude možné použít k
léčbě (oplodnění) pacientů v předpokládaném rozsahu. SpermBank tím vzniká škoda spočívající
v marně vynaložených nákladech na vyšetření dárce (laboratorní vyšetření a genetické testy,
vstupní pohovor apod.) a na kompenzaci dárce za darování ejakulátu. Vedle nároku na náhradu
škody může SpermBank za porušení jakékoli z těchto povinností požadovat také smluvní pokutu
1.000,- Kč, a to i opakovaně.
6. SpermBank může požadavek na minimální počet vzorků ejakulátu (řádný odběr), které se dárce
zavázal darovat, jednostranně oznámením snížit, zejména pokud kvalita nebo množství vzorku
ejakulátu přestane odpovídat požadavkům SpermBank, z důvodů na straně dárce, nebo také dle
volného uvážení SpermBank. I v tomto případě musí dárce dodržovat podmínky uvedené v čl. 4
výše, pokud SpermBank nestanoví jinak.
IV. KOMPENZACE DÁRCE ZA DAROVÁNÍ EJAKULÁTU
7. Dárci přísluší náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů za každý řádný
odběr ejakulátu za podmínek vyhlášených SpermBank (dále jen „kompenzace“).
8. V případě porušení povinností dárce je SpermBank oprávněno výplatu kompenzace pozastavit a
částky jednostranně započíst proti nároku na náhradu škody a/nebo proti smluvním pokutám.
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V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
9. Dárce byl poučen o povaze, rozsahu, způsobu a účelu zpracování osobních údajů a citlivých
osobních informací a s jejich zpracováním a zveřejňováním (rozšířený profil dárce, evidence a
plnění informačních povinností vůči správním orgánům apod.) souhlasí.
10.Dárce je povinen SpermBank neprodleně informovat o změnách svých kontaktních údajů.
11.Tento souhlas a jakékoli spory z něj vzniklé a/nebo s ním související, včetně sporů o platnost
a/nebo výklad, jakož i práva a povinnosti dárce a SpermBank zde výslovně neupravené, se řídí
právními předpisy České republiky a budou rozhodovány soudy České republiky.
12.Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení souhlasu neplatným, neúčinným či nevymahatelným,
zůstává tento souhlas jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevymahatelnou bude
považována pouze ta část, které se důvod neplatnosti nebo nevymahatelnosti přímo týká. V
takovém případě se dárce i SpermBank zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou
platnou a vymahatelnou úpravou tak, aby smysl a účel tohoto souhlasu při respektování vůle
dárce i SpermBank zůstal zachován.
13.Tento souhlas je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom (1) obdrží
dárce a po jednom (1) SpermBank.

V Olomouci dne

______________________________

___________________________________

dárce

za SpermBank International, s.r.o.
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