
Platné znění transplantačního zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 9 

Transplantace tkání nebo orgánů odebraných z jiného důvodu než za účelem transplantace 

(1) Pokud byly tkáň nebo orgán pacientovi odebrány z jiného důvodu než za účelem transplantace, 

mohou být implantovány příjemci pouze tehdy, jestliže pacient byl o důsledcích a možných 

rizicích tohoto odebrání poučen a před nebo po odebrání tkáně nebo orgánu vyslovil s jejich 

použitím pro transplantaci souhlas. 

(2) Při provedení poučení a získání souhlasu podle odstavce 1 se ustanovení § 7 použije obdobně. 

§ 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. 

 

§ 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 
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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. 

(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. 
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Platné znění trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 166 

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne 

úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za provedení transplantace, bude potrestán 

odnětím svobody až na pět let. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo 

orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit 

úplatu v rozporu s jiným právním předpisem. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké újmě na zdraví, nebo 

c) je-li takový čin spáchán vůči dítěti. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech, 

b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti, nebo 

c) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let. 

(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. 
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