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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas zákonných zástupců nezletilé osoby  
nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům 

 
 
 

 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
jako svéprávný jedinec máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím podrobně informován. 
 
Zdůvodnění: 
Na základě diagnózy smrti mozku prokázané v souladu s Transplantačním zákonem (zákon č. 285/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) a vzhledem k nevratnosti tohoto stavu bylo indikováno zařazení zemřelého pacienta 
k odběru orgánů k transplantačnímu účelu. O rozsahu, účelu a možných alternativách předpokládaného odběru 
orgánů Vás poučil ošetřující lékař, který Vám zároveň zodpoví všechny Vaše další dotazy (nutno respektovat 
anonymitu příjemců orgánů). 
 
Odběr orgánů k transplantačním účelům nelze provést bez písemného souhlasu obou rodičů, pokud nebyli zbaveni 
rodičovské zodpovědnosti, nebo jiného zákonného zástupce nezletilé osoby (osoby zbavené způsobilosti). 
 
 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonných zástupců, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Odběr orgánů zemřelého k transplantačnímu účelu 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
 

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a), a že mi byl lékařem náležitě objasněn důvod výkonu. 
 
Dále prohlašuji, že jsem nezatajil(a) žádné okolnosti zdravotního stavu nezletilé osoby (osoby zbavené 
způsobilosti k právním úkonům), které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli 
souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Poté, co jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné a moje 
dotazy mi byly lékařem zodpovězeny, prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně 
porozuměl(a), považuji mé poučení za dostatečné a na základě své svobodné vůle a poskytnutých 
informací souhlasím s provedením odběru orgánů zemřelého k transplantačnímu účelu. 
 
V Ostravě dne:    
 podpis zákonného zástupce, opatrovníka 

 
 podpis zákonného zástupce, opatrovníka 

 

Odběr orgánů zemřelého k transplantačnímu účelu 
 


