
Návrh 

ZÁKON 

 

ze dne … 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a 

orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna transplantačního zákona 

Čl. I 

Za § 9 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 

Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 

Sb. a  zákona č. 97/2019 Sb. se vkládají nové paragrafy § 9a, § 9b a § 9c, které znějí: 

„§ 9a 

 

(1) Zřizuje se Etická komise pro transplantace v zahraničí (dále jen “Komise“). Komise má 

pět členů, z nichž dva jmenuje ministr zdravotnictví, dva ministr zahraničních věcí a 

jednoho člen vlády, v jehož gesci je otázka ochrany lidských práv. Činnost Komise 

zabezpečuje Úřad vlády České republiky. 

(2) Komise vyslovuje souhlas s transplantací, má-li k transplantaci dojít v zahraničí a je-li 

příjemcem orgánu český občan nebo osoba bez státní příslušnosti, která má v České 

republice povolen trvalý pobyt. Žádost o vyslovení souhlasu podává příjemce. Brání-li 

okolnosti příjemci podat žádost a jednat v řízení či k tomu zmocnit jinou osobu, může 

jej zastupovat osoba blízká. 

(3) Souhlas Komise není třeba, pokud 

a) má k transplantaci dojít na území členského státu Evropské unie nebo jiného 

státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 

b) je dárce příbuzný v pokolení přímém nebo sourozenec příjemce, 

c) prodlení způsobené řízením před Komisí by mohlo vážným způsobem ohrozit 

zdraví nebo život příjemce a toto prodlení nezpůsobil příjemce či osoba jednající 

s ním ve shodě, nebo 

d) příjemce se v posledních 5 letech zdržoval převážně na území státu, kde má k 

transplantaci dojít. 
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§ 9b 

 

(1) Má-li dojít k transplantaci tkání nebo orgánů pocházejících od zemřelého dárce, Komise 

udělí souhlas, pokud má k transplantaci dojít na území státu, jehož úroveň ochrany práv 

dává dostatečnou záruku, že dárce nebyl usmrcen s cílem získat orgán nebo tkáň k 

transplantaci. 

(2) Dojde-li Komise k závěru, že úroveň ochrany práv ve státě, na jehož území má k 

transplantaci dojít, nedává dostatečnou záruku, že dárce nebyl usmrcen s cílem získat 

orgán nebo tkáň k transplantaci, vyrozumí o tom žadatele. V takovém případě je žadatel 

povinen prokázat, že se tak nestalo v daném případě. Neprokáže-li toto žadatel, že se 

tak nestalo v daném případě, Komise souhlas neudělí. 

(3) Komise vydává a pravidelně aktualizuje seznam států, u kterých nemá rozumnou 

pochybnost, že zajišťují dostatečnou úroveň ochrany práv zaručujících, že na jeho 

území nejsou dárci orgánů usmrcováni s cílem získat orgán k transplantaci. Zařazením 

státu na seznam je Komise ve svém rozhodování vázána. Seznam Komise uveřejní. 

 

§ 9c 

 

(1) Má-li dojít k transplantaci od živého dárce, Komise udělí souhlas, pokud má k 

transplantaci dojít na území státu, jehož úroveň ochrany práv poskytuje dostatečnou 

záruku, že 

a) odběr nebude proveden, pokud by provedení odběru mohlo vážným způsobem 

ohrozit zdraví nebo život dárce, 

b) dárce není osoba omezená na svobodě na základě rozhodnutí veřejné moci, s 

výjimkou dárcovství mezi dětmi a rodiči, sourozenci a mezi manželi, 

c) dárcem je osoba způsobilá dát k darování orgánu svobodný, informovaný a 

konkrétní souhlas a tento souhlas skutečně vyslovila; pro účely tohoto 

ustanovení není nutné, aby byly dodrženy náležitosti dle § 7, 

d) předmětem odběru je 

1. obnovitelná tkáň, 

2. jeden z funkčních párových orgánů, nebo 

3. děloha, pokud jde o léčbu neplodnosti způsobenou nefunkční nebo chybějící 

dělohou, 

e) dárci nebyla za odběr nabídnuta, slíbena či poskytnuta odměna, 

f) dárce může kdykoliv až do zahájení transplantace odvolat svůj souhlas s 

transplantací a je si tohoto práva vědom a 

g) provedením transplantace nedojde k jinému závažnému porušení zákona České 

republiky či státu, na jehož území má k transplantaci dojít. 

(2) Dojde-li Komise k závěru, že úroveň ochrany práv ve státě, na jehož území má k 

transplantaci dojít, nedává dostatečnou záruku, že jsou dodrženy některé podmínky 

podle odstavce 1, vyrozumí o tom žadatele. V takovém případě je žadatel povinen 

prokázat, že podmínky jsou splněny v daném případě. Neprokáže-li žadatel, že 

podmínky jsou splněny v daném případě, Komise souhlas neudělí. 
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(3) Komise vydává a pravidelně aktualizuje seznam států, u kterých nemá rozumnou 

pochybnost, že zajišťují dostatečnou úroveň ochrany práv zaručujících splnění 

podmínek podle odstavce 1. Zařazením státu na seznam je Komise ve svém rozhodování 

vázána. Seznam Komise uveřejní.“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. II 

V § 166 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. se doplňuje 

odstavec 5, který zní: 

„(5) Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen 

trvalý pobyt, která jako příjemce orgánu podstoupí transplantaci v zahraničí bez souhlasu Etické 

komise pro transplantace v zahraničí, ačkoliv podle zvláštního zákona je takový souhlas třeba, 

bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení.  
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