
SMLOUVA O POUŽITI TĚLA PRO POTŘEBY VĚDY A K   

VÝUKOVÝM ÚČELŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ   

Jméno  ................................ Příjmení ...............................  datum narození ……………………..     

   

  IV.   Účinnost smlouvy   

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   

2. Tato smlouva nabývá účinnosti za předpokladu, že k úmrtí, popř. nálezu těla došlo na území České 

republiky, a že Anatomický ústav LF MU v Brně byl vyrozuměn do 48 hodin od okamžiku úmrtí, 

přičemž pro řádné splnění účelu této smlouvy se současně vyžaduje neporušení integrity těla dárce.   

bytem ........................................................................................ (dále jen dárce)   

   

   

a   

   

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta,   

Na adrese: Kamenice 5, 625 00, Brno-Bohunice    

Zastoupená na základě plné moci   

doc. MUDr. Markem Joukalem, Ph.D.  

přednostou Anatomického ústavu   

   

   

I.       Předmět smlouvy   

   

Předmětem této smlouvy je podrobná úprava vzájemných právních vztahů vyplývající z prokazatelného 

vyslovení souhlasu s uchováním a použitím části těla dárce v rámci činností Anatomického ústavu 

Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity. Dárcův souhlas podle § 81 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném znění (dále jen „souhlas") tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy.   

   

II. Dárce   

   

Dárce se zavazuje sdělit existenci tohoto souhlasu svému ošetřujícímu lékaři, nebo zástupci 

zdravotnického zařízení, ústavu sociální péče nebo jiného zařízení, poskytujícímu dárci ošetřování, 

zaopatření nebo jinou odbornou péči, nebo jiné osobě, která je schopna neprodleně uvědomit o jeho 

smrti Anatomický ústav LF MU.   

   



  

2.  

………………………….      ……………………………………..   

Dárce     doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D   

přednosta Anatomického ústavu LF     na 

základě plné moci               

  III.   Lékařská fakulta MU   

1. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, se zavazuje použít tělo dárce výhradně pro účely vědy a 

výuky zdravotnických pracovníků v rámci Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity.   

   

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, se dále zavazuje, že poté, co tělo zemřelého dárce nebude 

potřebovat, zabezpečí všechny nezbytné úkony, které souvisejí s transportem těla a jeho konzervací, 

uložením, kremací a dalšími potřebnými úkony. To vše při dodržení veškerých zásad lékařské etiky.  

   

3. Anatomický ústav LF MU si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že ze závažných 

technicko-provozních důvodů nebude schopen dostát svým závazkům, vyplývajícím z této smlouvy.   

4. Anatomický ústav LF MU si vyhrazuje právo podle této smlouvy nepostupovat a tělo dárce nepřevzít 

v případě, že dárce před úmrtím prodělá závažné infekční onemocnění, jakým je např. tuberkulóza, 

žloutenka typu A, B, C, nebo HIV infekce.   

5. Právní vztahy touto smlouvou upravené zanikají písemnou dohodou smluvních stran, nebo 

okamžikem doručení písemného prohlášení dárce o zpětvzetí svého souhlasu na adresu LF MU.   

   

   

  V.   Další ujednání   

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dárce, subjekt uvedený 

v čl. II a Anatomický ústav LF MU v Brně.   

2. Dárce výslovně prohlašuje, že k rozhodnutí podle odstavce I. této smlouvy dospěl na základě 

svobodné vůle, nebyl k němu nikým přímo či nepřímo nucen. Svůj souhlas učinil při plném vědomí, 

veden snahou napomoci lékařské vědě v České republice.   
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