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Práva pacienta 

• Obsažena v § 28-30 zákona o ZS 

• Právo na úctu a důstojné zacházení 

• Na volbu poskytovatele ZS 

• Na konzultaci u jiného poskytovatele 

• Být předem informován o ceně ZS 

• Znát jména zdravotníků poskytujících ZS 

• Odmítnout studenty a nezúčastněné osoby 



Další práva pacienta 

• Přijímat návštěvy a duchovní péči 

• Nezletilí přítomnost rodičů, apod. 

• Tlumočení a dorozumívací prostředky 

• Přítomnost psa se speciálním výcvikem 

• Vše ovšem v rámci vnitřního řádu ZZ 

• Právo na informace o zdravotním stavu a 
navržených ZS, jejich poskytování se 
svobodným a informovaným souhlasem 

 



Práva zdravotnického pracovníka 

• Být informován, že pacient je nosič, apod. 

• Neposkytnout zdravotní služby v případě, 

že by došlo k přímému ohrožení života, 

nebo vážnému poškození zdraví 

zdravotníka, u ZZS rozhoduje vedoucí VS 

• Odmítnout zdravotní služby odporující jeho 

svědomí, s výjimkou neodkladné péče 



Odmítnutí a vyřazení pacienta 

• Překročení únosného zatížení poskytovatele 

• Vzdálenost bydliště pro návštěvní službu 

• Nelze odmítnout neodkladnou péči, porod, 
přenosné choroby s povinnou léčbou 

• Povinnost písemně potvrdit pacientovi 

• Vyřadit lze pokud pominou důvody léčby, odmítá 
veškeré zdravotní služby, neposkytuje nezbytnou 
součinnost, porušuje vnitřní řád a léčebný postup, 
není-li to způsobeno jeho zdravotním stavem 



KOMUNIKACE LÉKAŘ - PACIENT 

                      - PRÁVNÍ VÝZNAM, ÚSKALÍ ... 
 

S pacientem NELZE NEKOMUNIKOVAT !!!  



 S pacientem NELZE  NEKOMUNIKOVAT !!!  

   POVINNOST INFORMOVAT PACIENTA a osoby, které 

pacient určí, zákonným zástupcům a osobám blízkým 

   Informuje zásadně LÉKAŘ, pouze u nelékařských výkonů 

jiný způsobilý zdravotnický pracovník 

   O ČEM ?  : 

Příčině a původu nemoci, stadiu a pravděpodobném vývoji, je-

li to známo 

Účelu, povaze a přínosech navržených výkonů 

Jejich důsledcích a rizicích 

Alternativách navržené léčby -  přínosech a rizicích 

Další potřebné léčbě, omezeních v obvyklém způsobu života a 

doporučeních (léčebném režimu, rekonvalescenci) 



S O U H L A S     P A C I E N T A   
-  tzv. kvalifikovaný souhlas může dát jen řádně poučený pacient 

-  Povinnost  písemného informovaného souhlasu jen stanoví-li tak 

zákon nebo sám poskytovatel. Důležitý rozhovor!   

   Pak nelze zpochybnit poučení a souhlas! 

INFORMOVANÝ SOUHLAS – viz.www.zdravotnicke-pravo.cz 

OBSAH: 

 - kdo, kdy, s čím vyslovil souhlas,  

 - na jaká rizika a důsledky výkonu byl upozorněn 

 - jaké alternativy výkonu vzal na vědomí 

 - poučení o omezeních a doporučeních po výkonu 

 - prohlášení, že pacient rozumí, chápe a s výkonem výslovně  

              souhlasí, lékař s ním hovořil a odpověděl na jeho otázky 

 - datum a vlastnoruční podpis pacienta 



Informovaný souhlas 

• O podání informací vždy záznam do ZD, aspoň 

uvést „Pacient poučen, souhlasí“ před každým 

výkonem. 

• Kdy bude vyžadován od pacienta písemně, kromě 

případů stanovených zákonem, rozhodne sám 

poskytovatel. 

• Na žádost pacienta je třeba dát informaci písemně! 

• Pacient se může informací vzdát, nebo určit pro 

jejich přijímání jinou osobu. 



Souhlas u nezletilých 

• Informace zákonnému zástupci, přiměřeně 
nezletilému, souhlas nezletilého, chápe-li…Od 14 
let nelze provést zásah do tělesné integrity, pokud 
vážně odporuje, s výjimkou neodkladné péče 

• Souhlas jednoho ze zákonných zástupců, nestačí-li 
souhlas nezletilého. Pokud druhý rodič vysloví 
aktivně nesouhlas, lze poskytnout jen neodkladnou 
péči. Totéž při rozporu nezletilý-zák. zástupce. 

• V případě rozporu u odkladné péče = soud. 

• Neodkladná péče se poskytne bez souhlasu!!!  



Informovaný nesouhlas    
Odmítá-li pacient po získání náležitých informací, lékařem 

doporučený výkon, musí obdržet informace o důsledcích odmítnutí a 

vždy je nutno vyžádat písemný informovaný nesouhlas (revers). Pak 

lze hledat druhou nejlepší možnost, existuje-li. 

 OBSAH: viz. www.lkcr.cz 

         -  kdo, kdy, kde, komu, jaký výkon odmítl 

         -  jaké informace obdržel,, zejména na jaká rizika pro své zdraví 

,  případně i život byl upozorněn a zda informacím rozumí 

         -  prohlášení, že i po obdržení informací výkon nadále odmítá 

         -  podpis a datum  

         -  odmítá-li podepsat, pak podpis svědka poučení + poučujícího    

            lékaře s poznámkou "pacient odmítá podepsat"  



Dříve vyslovená přání 

• Pro případ, že nebude schopen vyjádření 

• Dříve vyslovené přání písemně, podpis 
úředně ověřen, součástí poučení lékaře o 
důsledcích – RVPL, nebo OL daného oboru 

• V průběhu hospitalizace netřeba ověřený 
podpis, stačí pacient, zdravotník, svědek. 

• Zrušeno omezení platnosti na 5 let, nyní 
neomezeně. Nelze u nezletilých, ani 
omezeně svéprávných 



Zadržení nepříznivé informace 

• Pacient se může vzdát podávání informací, 
případně určit jinou osobu pro sdělování 

• V nezbytném rozsahu na nutnou dobu lze zadržet 
informaci, která by mohla pacientovi způsobit 
závažnou újmu na zdraví; toto nelze provést, 
pokud: 

• 1.Informace je nutná k léčbě a prevenci 

• 2.Zdravotní stav je rizikem pro okolí 

• 3. Pacient výslovně žádá pravdivou informaci 



KDY LZE POSKYTOVAT PÉČI BEZ 

              SOUHLASU PACIENTA:  

  
1. Povinné léčení přenosných chorob nebo soudem nařízené 

ochranné léčení 

2. Jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace 

bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a nelze řešit jinak. 

3. Není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta 

vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné  

k záchraně života nebo zdraví  

(pacient je v bezvědomí, intoxikován, ve stavu po mozkové 

komoci - není schopen platného projevu vůle).  

Do 24. hodin hlásit soudu v místě sídla ZZ. Totéž při omezení ve 

volném pohybu a styku s vnějším světem bez souhlasu! 



Hlášení útěku pacienta 

• Pokud pacient svévolně opustil lůžkové ZZ 
a přerušením poskytování zdravotních 
služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život, 
je poskytovatel povinen informovat: 

• A) Osobu určenou pacientem k podávání 
informací, manžela, rodiče, jinou blízkou 
osobu, je-li známa 

• B) Policii ČR 



Informace o pacientovi 

• Při převzetí do péče je třeba vyžádat od pacienta 
rozhodnutí o tom, kdo může: 

• A) Být informován o jeho zdravotním stavu 

• B) Nahlížet do dokumentace + kopírovat ji.  

• C) Udělit zástupný souhlas za pacienta 

• Popřípadě, že toto právo nemá nikdo. 

• Nelze-li si toto vyžádat, právo na informace mají 
osoby blízké – pokolení přímé, manžel, 
registrovaný partner, sourozenci, osoby pociťující 
újmu pacienta jako svou vlastní 



POZOR NA PRÁVA PACIENTA A 

NÁLEŽITOU  KOMUNIKACI S NÍM ! 
 

ÚSPĚŠNÝCH ŽALOB PRO NEDOSTATEČNOU 

  

KOMUNIKACI S PACIENTEM A PORUŠENÍ JEHO   

  

OSOBNOSTNÍCH PRÁV JE V USA I ZEMÍCH EU VÍCE,  

  

NEŽ ÚSPĚŠNÝCH  ŽALOB PRO NEODBORNÝ POSTUP ! 



POZOR NA PRÁVA PACIENTA A 

NÁLEŽITOU  KOMUNIKACI S NÍM ! 

 



POVINNOST   MLČENLIVOSTI  
Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o nichž se dověděl  v souvislosti s výkonem 

svého povolání, s výjimkou: 

a) kdy údaje poskytuje se souhlasem pacienta (vždy si raději 

nechat pacientem podepsat), osobám blízkým, nebo pro 

návaznost péče 

b) Má-li podle právního předpisu oznamovací povinnost 

c) Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení s písemným 

souhlasem soudce  

d)   V nezbytně nutném rozsahu pro vlastní právní ochranu 

lékaře nebo PZS v případě trestního řízení nebo soudního 

sporu, včetně práva předat svému znalci či komoře i bez 

souhlasu pacienta kopii zdravotnické dokumentace. 

 



POVINNOST   MLČENLIVOSTI 

Plněním oznamovací povinnosti nelze porušit mlčenlivost! 

-   např. vůči zdravotním pojišťovnám - do měsíce hlásit případy, 

kdy k poškození zdraví došlo jednáním fyzické nebo právnické 

osoby, 

-  vůči orgánům správy sociálního zabezpečení, 

-  vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, 

-  vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, 

-  vůči Policii ČR a státnímu zastupitelství, ALE JEN VELMI  

   OMEZENĚ!!! – pouze u trestných činů, které jsou výslovně 

uvedeny v trestním zákoníku 

  (Např. povinnost OZNÁMIT vraždu, těžké ublížení na zdraví, 

týrání svěřené osoby... 

  povinnost PŘEKAZIT pohlavní zneužívání, majetkové trestné  

  činy se škodou nad l milion Kč....) 

 



Podle dalších zákonů 

• Při pátrání po osobě právo na informace o době a 
místě poskytnutí zdravotní péče 

• Za účelem identifikace neznámé mrtvoly žádat 
poskytnutí údajů ze zdravotnické dokumentace 
nezbytných k identifikaci neznámé mrtvoly 

• Při odběru biologického materiálu sdělit výsledek 
rozboru tomu, kdo jej nařídil 

• Povinnost informovat pověřený obecný úřad, který 
vede agendu ŘP, pozbyl-li pacient ze zdravotních 
důvodů způsobilost k řízení motorových vozidel 

 



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE MůŽE 

BÝT LÉKAŘI DOBRÝM   OBHÁJCEM,  ALE  

I NEPŘÍJEMNÝM ŽALOBCEM !!!  
 

PROTO: 

 

Vést dokumentaci s vědomím, že může být kdykoliv důkazem 

pro mne i proti mně. 

 

Je třeba dokumentovat i komunikaci s pacientem - poučení, 

souhlas... 

 

Záznam v dokumentaci však nenahrazuje revers. 



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE MUŽE 

BÝT LÉKAŘI DOBRÝM   OBHÁJCEM,  ALE  

I NEPŘÍJEMNÝM ŽALOBCEM !!!  

 

PROTO: 
 

Velmi nebezpečné je dokumentovat jen potíže pacienta  

a příznaky choroby, aniž je pečlivě dokumentováno jak lékař  

na potíže a příznaky reagoval. 

 

Steskům pacienta a diagnostickým nálezům musí vždy 

adekvátně odpovídat záznam o provedených léčebných nebo 

preventivních opatřeních!  



Pacient má právo  

 Na poskytnutí veškerých informací  shromážděných 

ve zdravotnické dokumentaci a kdekoli jinde o jeho 

zdravotním stavu, na nahlédnutí do originálů a 

pořízení kopií, s výjimkou autorizovaných 

psychologických metod a popisu léčby 

psychoterapeutickými prostředky 

Pacient se z informací, které jsou mu sděleny o jeho 

zdravotním stavu nesmí dozvědět informace o třetí 

osobě.  

Pacient má právo určit komu budou o něm sděleny 

informace a kdo může nahlížet do dokumentace a 

udělit zástupný souhlas 



Pacient má právo 

• Nahlížet do své zdravotnické dokumentace a 
všech dalších záznamů týkajících se jeho 
zdravotního stavu, pořizovat výpisy, opisy, kopie, 
s výjimkou jako u informování 

• Určit osobu, která má tato právo za něho nebo 
vedle něho, nebo zakázat podávat informace! 

• Nemůže-li s ohledem na svůj stav určit, pak toto 
právo mají osoby blízké – příbuzní v pokolení 
přímém, manžel, registrovaný partner, sourozenec 
a další osoby, které by újmu pacienta právem 
pociťovaly jako újmu vlastní 



Poskytovatel je povinen 

• Vyžádat si od pacienta rozhodnutí, kdo 

• a) Může obdržet informace o jeho stavu 

• b)Může nahlížet do jeho dokumentace. 

• c) Může udělit zástupný souhlas 

• Toto zaznamenat vždy do zdravotnické 
dokumentace pacienta a nechat si podepsat 
(kromě případů, kdy to s ohledem na stav 
pacienta nelze). Pak mohou být 
informovány  a nahlížet osoby blízké 



Pozůstalí mají právo 

• Na informace o příčinách úmrtí, výsledku pitvy, 

nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého 

a pořízení kopií, to vše v přítomnosti zdravotníka 

• Toto právo mají osoby blízké, neurčil-li pacient za 

svého života jinak. 

• Vyslovil-li naopak za svého života zákaz, lze 

poskytnout jen informace nezbytné pro ochranu 

zdraví pozůstalých 



Výjimka u informací zákonným 

zástupcům 

• Při podezření na týrání, zneužívání, 

ohrožování zdravého vývoje nebo jiné 

závažné porušení rodičovské zodpovědnosti 

lze informace zákonným zástupcům odepřít. 

• Informace lze odepřít i na přání nezletilého, 

který je schopen sám si utvářet své názory s 

ohledem na věk a rozumovou vyspělost 



Předání informací z dokumentace 

V případě změny poskytovatele je dosavadní 

poskytovatel povinen předat nově zvolenému 

poskytovateli všechny informace potřebné pro 

zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. 

Místo toho lze poskytnout i kopii zdravotnické 

dokumentace, nikoli však originál – ten je 

dokladem poskytovatele i po skončení péče! 

  



Lhůty pro nahlížení a kopie 

Právo ověřit totožnost 

• Výpisy, opisy nebo kopie pro potřeby 
zákonem stanovených orgánů a osob nutno 
poskytnout do 15.dnů (znalci, ZP, hygiena) 

• Pro potřebu pacienta nebo pozůstalých do 
30. dnů od žádosti, nahlédnutí bez 
zbytečného dokladu. 

• Záznam do dokumentace, podpis nahlížející 
osoby i zdravotníka 

• Lze požadovat prokázání totožnosti 



Právní podpora lékařům 

• Právní kancelář České lékařské komory 

• Informace viz www.lkcr.cz 

• Email: pravnisekretariat@clkcr.cz 

• Telefon: 257217226 

• Tísňová linka 721455456 

http://www.lkcr.cz/
mailto:pravnisekretariat@clkcr.cz


DÍKY   ZA   POZORNOST  


