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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 
SpermBank International s.r.o. 
IČ: 277 78 070 
se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov 
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 105040 
zast. RNDr. Janou Březinovou, Ph.D., na základě plné moci 
(dále jako „SBI“) 
 
a 
 
Pan  
nar.  
bytem  
tel.  
(dále jako „dárce“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tuto smlouvu o spolupráci při darování spermií (dále jako „smlouva“) 

 
I. Úvodní prohlášení 

 
1. SBI je poskytovatelem zdravotních služeb – tkáňovým zařízením poskytujícím zdravotní služby 

zejm. v oblasti léčby neplodnosti. SBI je specializovaná spermobanka s největším výběrem 
dárců v České republice a v kontextu poskytovaných služeb je unikátním tkáňovým zařízením 
nejen na českém trhu. 

2. S ohledem na unikátnost služeb poskytovaných SBI má dárce zájem darovat své pohlavní 
buňky (spermie) právě SBI a být zařazen do její databáze anonymních dárců. 

3. Dárce s darováním pohlavních buněk (spermií) SBI vyslovil prokazatelný souhlas a písemný 
záznam o tomto souhlasu je součástí zdravotnické dokumentace vedené o dárci. Dárcem 
darovaný vzorek ejakulátu může být použit k (při zachování principy anonymity): 

a. léčbě (oplodnění) pacientek, 
b. pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví, 
c. k validaci jakosti a bezpečnosti systémů SBI. 

4. Dárce si je vědom, že právě s ohledem na unikátnost služeb poskytovaných SBI je třeba jeho 
součinnosti s SBI, a to i po samotném odběru/darování vzorku ejakulátu, a za tímto účelem 
smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o spolupráci. 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Dárce se na základě této smlouvy zavazuje spolupracovat s SBI v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou, a to za účelem udržení standardu služeb poskytovaných SBI a SBI se zavazuje dárci 
tuto spolupráci kompenzovat dle níže sjednaných podmínek. 
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III. Povinnosti smluvních stran 

 
1. Dárce se na základě této smlouvy zavazuje: 

a. do šesti měsíců od uzavření této smlouvy darovat SBI nejméně 10 vzorků ejakulátu 
v kvalitě a množství dle požadavků SBI, 

b. dostavit se k odběru vzorku ejakulátu nebo k vyšetření včas ve sjednaný termín, 
přičemž dárce bere na vědomí, že sjednaný termín lze zrušit nejpozději 24 hod 
předem, 

c. zdržet se do doby závěrečného laboratorního vyšetření (které se provádí cca 6 měsíců 
po posledním darování) užívání omamných a psychotropních látek, intenzivního 
kouření a dalšího rizikového jednání (jako např. promiskuita), 

d. po dobu darování jednotlivých vzorků a dále 1 rok od závěrečného laboratorního 
vyšetření (dle předchozího bodu) poskytovat SBI součinnost při zjišťování svého 
zdravotního stavu, tj. zejm. podrobit se požadovaným kontrolním vyšetřením a 
informovat SBI o infekčních chorobách jako např. žloutenka, mononukleóza, HIV atd., 

e. informovat SBI o případných změnách svého zdravotního stavu a zdravotního stavu 
svých nejbližších příbuzných, zejm. pokud jde o výskyt geneticky podmíněných 
onemocnění, 

f. podrobit se kdykoliv v budoucnu genetickému vyšetření v případě, že se po použití jím 
darovaného vzorku ejakulátu narodí dítě s jakoukoliv vrozenou vývojovou vadou, a to 
za účelem vyloučení nosičství/přenašečství u dárce, 

g. informovat SBI bez zbytečného odkladu, že se mu narodil potomek s vrozenou 
vývojovou vadou, a i v tomto případě se dárce zavazuje podstoupit genetické 
vyšetření dle předchozího bodu. 

2. Dárce souhlasí s tím, že si SBI uchová vzorek jeho DNA pro potřeby případného dalšího 
vyšetření za účelem zajištění bezpečného užití darovaného vzorku ejakulátu. 

3. Dárce se zavazuje reagovat na výzvy SBI bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od 
odeslání výzvy (zejména výzva, aby se dárce dostavil k odběru vzorku ejakulátu nebo 
k provedení laboratorního vyšetření, aby poskytl prohlášení/potvrzení požadované právními 
předpisy, správními orgány nebo SBI v souvislosti s darováním ejakulátu apod.) 

4. Dárce se v neposlední řadě též zavazuje respektovat anonymitu darování a jednostranně 
neměnit podmínky souhlasu způsobem, který by znemožnil využití darovaného vzorku 
ejakulátu ze strany SBI k léčbě (oplodnění) pacientek v předpokládaném rozsahu. 

5. SBI se zavazuje poskytnout dárci za součinnost dle odst. 1 tohoto článku kompenzaci účelně 
vynaložených nákladů spojených s darováním dle aktuálního platného ceníku SBI souvisejících 
s darováním. 

 
IV. Společná ustanovení 

 
1. Dárce bere na vědomí, že porušení jakékoliv jeho povinnosti může mít za následek, že jím 

darovaný vzorek ejakulátu nebude možné použít k léčbě (oplodnění) pacientek 
v předpokládaném rozsahu.  

2. V případě porušení jakékoliv ze shora uvedených povinností dárce vzniká SBI nárok na náhradu 
škody spočívající v marně vynaložených nákladech na vyšetření dárce (laboratorní vyšetření a 
genetické testy, vstupní pohovor apod.) a v kompenzaci nákladů poskytnutých dárci v 
souvislosti s darováním ejakulátu. Vedle nároku na náhradu škody může SBI za porušení 
jakékoli ze shora uvedených povinností požadovat také úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000, - Kč za jednotlivé porušení, a to i opakovaně. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno 
právo SBI na náhradu škody. 
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3. SBI může požadavek na minimální počet darovaných vzorků ejakulátu (čl. III odst. 1 písm. a) 
této smlouvy), které se dárce zavázal darovat, jednostranně oznámením snížit, a to zejména 
pokud kvalita nebo množství vzorku ejakulátu přestane odpovídat požadavkům SBI, ale i 
dalších důvodů. I v takovém případě však se však dárce zavazuje dodržovat ostatní podmínky 
stanovené v čl. III této smlouvy. 

4. V případě porušení jakékoliv povinnosti dárce je SBI oprávněna výplatu kompenzace dle čl. III 
odst. 5 této smlouvy pozastavit a částky jednostranně započíst proti nároku na náhradu škody 
a/nebo proti smluvním pokutám.  

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – na dobu, po kterou bude dárce veden jako 
anonymní dárce v databázi dárců spermií SBI a následujících 30 let po posledním použití 
dávek. Dárce bere na vědomí, že SBI je oprávněna kdykoliv vyřadit dárce ze své databáze 
anonymních dárců. Vyřazením dárce z databáze anonymních dárců spermií pozbývá tato 
smlouvy platnosti. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dárce se zavazuje SBI informovat o každé případné změně jeho kontaktních údajů uvedených 

v záhlaví této smlouvy. 
4. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným, zůstává smlouva 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 smluvní strany zavazují toto/tato 
ustanovení nahradit či doplnit novou platnou a vymahatelnou úpravou tak, aby smysl a účel 
zůstal zachován. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom. 

 
V Olomouci dne      V Olomouci dne 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
SpermBank International s.r.o.    Dárce 
 
 


