‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Původní e‐mail ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Od: Těšitelová Vladimíra JUDr. Mgr. <Vladimira.Tesitelova@uzis.cz>
Komu:
Datum: 18. 5. 2017 13:31:44
Předmět: FW: Dotaz k dopisu č.j. UZIS/004111/2017

Vážený pane inženýre,

sděluji Vám, že Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále také jen „ÚZIS ČR“), organizační složka státu, jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil Vaši žádost ze dne 18. května 2017, která se týká níže
uvedených informací a podle § 14 odst. 5 uvedeného zákona Vám Vámi požadované informace poskytuje a to v
následujícím rozsahu:

Právní stanovisko:

Otázka nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání je primárně upravena v zákoně č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „transplantační zákon“), konkrétně v § 11, podle kterého nelze od zemřelého dárce provést
odběr, pokud zemřelý nebo jeho zákonný zástupce (pokud se jedná o osobu nezletilou nebo zbavenou svéprávnosti)
vyslovil prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Bližší podmínky vyjadřování nesouhlasu stanoví prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví ‐ vyhláška č. 434/2004
Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s
posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen „vyhláška“) ve svých ustanoveních § 1 a 2.

Dle § 1 odst. 3 vyhlášky „Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v
případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.“.

Dle § 2 odst. 1 vyhlášky lze nesouhlas s odběrem doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou.

§ 18 transplantačního zákona pak hovoří o vyjádření nesouhlasu, skrze formulář Vyjádření nesouhlasu s posmrtným
odběrem tkání a orgánů, kdy musí obsahovat tyto povinné osobní údaje: příjmení, jméno a rodné číslo (pokud není
přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození a kontaktní adresa).
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Problematika datových schránek je upravena v § 2 a následujícím zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů. Datová schránka nenahrazuje ověřený elektronický podpis. Datová schránka je
formou elektronické komunikace s úřadem. Elektronický podpis lze získat na základě žádosti o vystavení
kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority.

V případě podání formuláře „Vyjádření nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů“ je v případě elektronické
formy zapotřebí, aby dokument odeslaný z datové schránky obsahoval výstup autorizované konverze formuláře
nesouhlasu a byl opatřen úředně ověřeným podpisem. To znamená, že je nejprve nutno formulář úředně ověřit, a
následně provést konverzi tohoto úředně ověřeného dokumentu.

Formulář lze zaslat i v zásilce s doručenkou (viz výše), v tomto případě je potřeba zaslat originál formuláře s
ověřeným podpisem a to na adresu: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2, P.O.BOX 60.

Vážený pane
, věřím, že budete považovat toto vysvětlení za dostačující, nicméně v případě dalších
nejasností se na mne neváhejte obrátit.

Jenom na vysvětlení – níže uvedená zpráva o tom, že email je nedoručitelný je dána drobnou nesrovnalostí u mého
příjmení.

S pozdravem,

V. Těšitelová

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
zástupce ředitele
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
tel.: +420 724 301 155, 224 972 883
e‐mail: Vladimira.Tesitelova@uzis.cz
http://www.uzis.cz/
[cid:]
Upozornění:
Není‐li ve shora uvedené zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e‐mailová zpráva, a to včetně jejích příloh, pouze
informativní charakter. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím
případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a
nezakládá předsmluvní odpovědnost ÚZIS ČR.
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