FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
PRACOVIŠTĚ REPRODUKČNÍ MEDICÍNY
držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001
Obilní trh 11, Brno, 639 00
IČO 65269705

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ
KLINIKA
Sekretariát:
Tel.: 532 238 236, 532 233 843

FN Brno
smlouva č.___/________/___/___

Smlouva o skladování spermií
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA – ředitelem
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: Česká národní banka Brno-město, č.ú.: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace. Nemá zákonnou povinnost zápisu do
obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného
Živnostenským úřadem města Brna.
(dále jen „FN Brno“)
a
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu)
Kontaktní telefon
E-mail
Číslo OP
(dále jen „pacient“)
I.
Předmět smlouvy
1. FN Brno se zavazuje, že na žádost pacienta zajistí příjem, uložení a skladování
zárodečných buněk (spermií), dříve zpracovaných kryokonzervací v Centru
asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, v Transfuzním
a tkáňovém oddělení FN Brno, a to za reprodukčním účelem pro budoucí
darování mezi partnery.
2. Pacient se zavazuje zaplatit za náklady spojené s poskytnutými službami dle této
smlouvy níže stanovenou smluvní cenu.
3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že veškerá spolupráce při realizaci této
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smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zejména v souladu se
zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb. o specifických
zdravotních službách, zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, a to
všech uvedených zákonů v platném znění.
II.
Platební ujednání
1. Náklady spojené s příjmem, uložením a se skladováním spermií a s jejich expedicí
pro reprodukční účel nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
2. Pacient se zavazuje zaplatit smluvní cenu definovanou ceníky FN Brno, ve výši:

 3.336,- Kč za příjem a uložení spermií
 1.620,- Kč za každý rok požadované doby skladování spermií
3. Pacient se zavazuje stanovenou smluvní cenu zaplatit1:

□ v její celkové výši pro příjem, uložení

a zvolené období skladování, které si

stanoví dle vlastní vůle (počet roků pro skladování)

□ v dohodnutých splátkách (vždy skladování na 1 rok), a to následovně:
 první splátku ve výši 4.956,- Kč (slovy: čtyři tisíce devět set padesát šest korun
českých) za příjem a uložení spermií a za první rok skladování spermií, která bude
uhrazena v souladu se lhůtou splatnosti na faktuře FN Brno,

 každou další splátku ve výši 1.620,- Kč (slovy: jeden tisíc šest set dvacet korun
českých) do dne výročí uzavření smlouvy.
V případě prodlení s úhradou kterékoli ze splátek, pacient ztrácí výhodu možnosti
úhrady ve splátkách a FN Brno je oprávněna požadovat zaplacení celé
neuhrazené pohledávky.
4. Pacient se zavazuje stanovenou smluvní cenu zaplatit na základě faktury FN
Brno. Faktura FN Brno bude vystavena do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o
skladování spermií se 14 denní lhůtou splatnosti.

1

vyberte, prosím, jednu z následujících variant
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III.
Poučení a souhlas pacienta
1. Spermie budou ve FN Brno skladovány po dobu …… roků.
2. Prodloužení této doby je možné, a to na základě písemné žádosti pacienta
s uvedením požadované doby a po odsouhlasení ze strany FN Brno. Platnost této
smlouvy se tímto automaticky prodlužuje. Pacient se zavazuje zaplatit za
prodlouženou dobu skladování smluvní cenu dle ceníků FN Brno, platných ke dni
doručení žádosti do FN Brno, a to buď v celkové její výši pro zvolené období, nebo
ve splátkách. Písemná žádost bude zaslána na adresu: FN Brno, Transfuzní a
tkáňové oddělení – sekretariát, Jihlavská 20, 625 00 Brno nebo elektronicky na
adresu sperma@fnbrno.cz. V písemném styku je nezbytné uvést vždy číslo
stávající smlouvy. Faktura FN Brno bude vystavena do 30 dnů ode dne doručení
žádosti o prodlužení Smlouvy o skladování spermií se 14 denní lhůtou splatnosti.
3. Pacient je srozuměn a souhlasí s tím, že skladování spermií bude ukončeno:
- v případě, že nedojde k úhradě ceny ve lhůtě splatnosti dle článku II. nebo
článku III. této smlouvy, a to ani po písemné urgenci ze strany FN Brno
- v případě, že uplyne doba požadovaného skladování a nebude na základě
žádosti pacienta prodloužena tato smlouva
- na základě písemné žádosti pacienta (kdykoli během požadované doby
skladování) o likvidaci spermií nebo o jejich výdej za reprodukčním účelem pro
budoucí darování mezi partnery, přičemž FN Brno nebude pacientovi vracet
finanční prostředky, kterými pacient uhradil náklady na skladování spermií na
období, které si sám zvolil, a to ani žádnou jejich alikvotní část
- po dosažení věku 65 let pacienta
4. Za výdej spermií pro reprodukční účel pacient zaplatí cenu dle ceníku FN Brno,
platného ke dni výdeje spermií.
IV.
Ostatní ujednání
1. FN Brno se zavazuje, že spermie budou skladovány v souladu s příslušnými
právními předpisy.
2. FN Brno se zavazuje vydat spermie pacienta pro jeho reprodukční účel, a to
pouze centru asistované reprodukce oprávněnému k zacházení s reprodukčními
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buňkami. FN Brno tak učiní na základě písemné žádosti pacienta, zaslané na
adresu: Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN
Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
3. Obě smluvní strany se zavazují informovat se vzájemně o veškerých
skutečnostech, které vzniknou v průběhu realizace této smlouvy, a které by mohly
mít vliv na plnění povinností z této smlouvy vyplývajících, zejména změny
kontaktních údajů. Pacient může zasílat změny na adresu FN Brno, Transfuzní a
tkáňové oddělení – sekretariát, Jihlavská 20, 625 00 Brno nebo elektronicky na
adresu sperma@fnbrno.cz. V písemném styku je nezbytné uvést vždy číslo
stávající smlouvy.

V.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Tato smlouva bude ukončena v okamžiku, kdy bude ukončeno skladování spermií
dle článku III., odstavce 3, této smlouvy. Práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí smrtí fyzické osoby zanikají.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží FN Brno
a jedno pacient.
5. Tato smlouva byla sepsána podle svobodné, vážné a pravé vůle obou smluvních
stran, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou
ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční
podpisy.
V Brně dne:

_________________________
za FN Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA

_________________________
pacient
(vlastnoruční podpis)

Příloha č. 1
Ceník služeb Transfuzního a tkáňového oddělení pro externí odběratele, platný ke dni uzavření smlouvy
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