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ŽÁDOST O AUTOKRYOKONZERVACI A USCHOVÁNÍ EJAKULÁTU 

Jméno a příjmení, titul:    

R.Č.:       

totožnost prokázána:     

trvale bytem:      

tel.:    (+420)  

e-mail:    

(dále jen „žadatel“) 

I. SLUŽBY 

1. Žadatel žádá tkáňové zařízení SpermBank International s.r.o., IČ: 277 78 070; Olomoucká 
3896/114, 796 01 Prostějov 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl C vložka 105040 (dále jen „SpermBank“), provozovna Kateřinská 13, 779 00 Olomouc, o: 

- odběr, zpracování a uschování svého ejakulátu 

- transport a uschování svého ejakulátu od jiného zařízení - 

- transport svého ejakulátu do jiného zařízení - 

II. ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A USCHOVÁNÍ EJAKULÁTU 

2. Žadatel souhlasí s provedením nezbytných lékařských a laboratorních vyšetření a při podezření na 
pohlavně přenosnou chorobu, kdy vzorek musí být dle zákona zaslán ke kontrolnímu vyšetření do 
Národní referenční laboratoře, se žadatel zavazuje uhradit s tím související dodatečné náklady. 

3. SpermBank ejakulát uschová po dobu stanovenou v příloze č. 1 (dále jen „doba úschovy“) podle 
schválených laboratorních postupů, za kvalitu ejakulátu převzatého z jiného zařízení neodpovídá. 

III. PŘEVZETÍ A TRANSPORT EJAKULÁTU 

4. Žadatel poskytne součinnost nezbytnou k transportu ejakulátu z jiného zařízení (např. vydá pokyn 
k propuštění vzorku a s poskytnutím zdravotnické dokumentace).  

IV. POUŽITÍ EJAKULÁTU V PŘÍPADĚ SMRTI ŽADATELE 

5. Po konzultaci žadatel ve SpermBank informovaně a prokazatelně 

- vyslovil 

- nevyslovil - 

 

souhlas s použitím ejakulátu v případě své smrti k umělému oplodnění této osoby: 

Jméno a příjmení:   

dat. nar. / r.č.:    

trvale bytem:    

tel.:    

e-mail:     
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6. Pokud by v případě smrti žadatele nebyly splněny podmínky stanovené právními předpisy pro 
použití ejakulátu, může SpermBank ukončit úschovu a zajistit znehodnocení ejakulátu.  

V. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

7. Žadatel prohlašuje, že je svéprávný, byl poučen o účelu, povaze a rizicích poskytnutí služeb, 
poučení porozuměl a měl možnost klást otázky, které mu byly zodpovězeny, svůj zdravotní stav 
popsal a na veškeré otázky mu položené v souvislosti s poskytnutím služeb odpověděl pravdivě a 
žádné významné skutečnosti nezatajil. 

8. Žadatel je srozuměn s tím, že SpermBank nemůže garantovat úspěšnost umělého oplodnění s 
využitím jeho ejakulátu. V případě znehodnocení ejakulátu (působením vyšší moci, v důsledku 
přírodní katastrofy, výpadku elektrického proudu, selhání kryokonzervačních látek, médií nebo 
techniky, požáru, krádeže, protiprávního jednání třetích osob apod.) není SpermBank odpovědná 
za případnou materiální nebo nemateriální škodu, kterou se žadatel zavazuje nevymáhat sám ani 
prostřednictvím třetích osob. 

VI. UKONČENÍ ÚSCHOVY EJAKULÁTU 

9. Úschova ejakulátu končí (i) na žádost žadatele, (ii) okamžikem, kdy žadatel neuhradí poplatky za 
služby SpermBank po dobu delší než jeden měsíc, (iii) v případě smrti, pokud oprávněná osoba 
nehodlá ejakulát žadatele využít k oplodnění, anebo (iv) předáním ejakulátu jinému způsobilému 
zdravotnickému zařízení.  

10. Je-li úschova ukončena bez použití nebo transportu ejakulátu do jiného zařízení, žadatel souhlasí 
se znehodnocením ejakulátu nebo případným anonymním použitím pro potřeby vědy a výzkumu. 

11. Pokud SpermBank z technických, bezpečnostních, jakostních či administrativních důvodů vypoví 
poskytování služeb, žadatel poskytne SpermBank součinnost k tomu, aby byl ejakulát převezen na 
náklady žadatele do jiného zařízení nejpozději během dvou měsíců. SpermBank žadateli vrátí 
poměrnou část úhrady za úschovu ejakulátu, případně ji použije na zajištění transportu do jiného 
zařízení.   

VII. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

12. Cena za služby je stanovena dle platného ceníku SpermBank. SpermBank může požadovat zálohu. 
Při prodloužení doby úschovy se úhrada za úschovu stanoví dle aktuálního ceníku. 

13. Úhrada za úschovu ejakulátu se sestává z (i) nákladů na provedení vyšetření a z (ii) úhrady za 
úschovu za každý, byť i započatý, měsíc úschovy (dále jen „úhrada za úschovu“).  

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

14. Žadatel byl poučen o povaze, rozsahu, způsobu a účelu zpracování osobních údajů a citlivých 
osobních informací a s jejich zpracováním souhlasí (SBI-L-SOP-01-Fm-5-Souhlas-se-zpracováním-
osobních-údajů-♂).  

15. Žadatel SpermBank neprodleně informuje o změně kontaktních údajů a/nebo kontaktních údajů 
osoby uvedené v čl. 5 výše.  

16. Výklad se řídí předpisy České republiky, k rozhodování jsou příslušné české soudy. 

17. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení žádosti neplatným, neúčinným či nevymahatelným, 
zůstává tato žádost jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevymahatelnou bude 
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považována pouze ta část, které se důvod neplatnosti nebo nevymahatelnosti přímo týká. V 
takovém případě se žadatel i SpermBank zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou 
platnou a vymahatelnou úpravou tak, aby smysl a účel této žádosti při respektování vůle žadatele 
i SpermBank zůstal zachován.  

 

V Olomouci dne   

 

______________________________ 

 

______________________________ 

žadatel za SpermBank International s.r.o. 

 

Příloha č. 1:  

A. Doba úschovy 

Doba úschovy  Úhrada za skladování (Kč) 
Datum, razítko a podpis pracovníka 
SBI 

od 

do 

 

 

 

 

 

B. Prodloužená doby úschovy 

 

 

# 

Úschova 
prodloužena do 

Datum, cena (způsob platby) a podpis 
pracovníka SBI 

Poznámky 

1    

2    

3    

4    

 

 


