
Dříve vyslovené přání 

 

Já, níže podepsaná, Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., r. č. 816228/…, bytem Lidická 700/19 Brno 602 
00, pro případ, že bych se dostala do takového zdravotního stavu, ve kterém nebudu schopna vyslovit 
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, vyslovuji 
následující dříve vyslovené přání dle § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách:  

 

Článek I. 

Pro případ, že bude má schopnost vnímat a chápat okolí podstatným způsobem narušena tak, že 
nebudu schopna komunikovat a chápat a vnímat dotazy a sdělení zdravotnického personálu a dalších 
osob a reagovat na ně, podrobím se v případě, že by u mne došlo k projevům nemoci COVID-19 
potvrzené pozitivním testem RT-PCR, za všech okolností jen ambulantní léčbě a nepřeji si být 
hospitalizována. Veškerou péči související s hospitalizací odmítám a akceptuji pouze léčbu, kterou 
lze řádně aplikovat ambulantním způsobem. 

Článek II.  

Součástí tohoto dříve vysloveného přání je i písemné poučení lékařem v oboru plicní lékařství MUDr. 
XYZ o důsledcích mého rozhodnutí.  

Článek III. 

S tímto mým dříve vysloveným přáním byl seznámen můj manžel Mgr. David Zahumenský, r.č. 81…/…, 
bytem Lidická 700/19 Brno 602 00, který je plně informován o mých životních postojích podstatných 
pro výklad mého dříve vysloveného přání. Pro případ, že by nastala situace nepředvídaná v tomto mém 
dříve vysloveném přání či by nastaly pochybnosti o aplikovatelnosti tohoto dříve vysloveného přání, 
činím dle § 38 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předběžné prohlášení v tom smyslu, že si přeji, 
aby v případě mé nezpůsobilosti rozhodoval o mé další zdravotní péči v intencích tohoto mého dříve 
vysloveného přání Mgr. David Zahumenský, r. č. 81…/…, t. č. můj manžel. 

Článek IV. 

Toto dříve vyslovené přání platí od 28. 10. 2021 a bylo sepsáno v 1 vyhotovení. Toto dříve vyslovené 
přání bude uloženo u AK David Zahumenský, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČO: 
08801568. 

 

V Brně dne 28. 10. 2021 

 

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.  

Příloha: Lékařské poučení 

 


