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     PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA 

 

Všichni zaměstnanci a pacienti Fakultní nemocnice Plzeň květen 2023 

PRÁVA PACIENTA 

 Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, není-li 
stanoveno jinak zákonem 1 

 Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 

 Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:  

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních 
služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,  

b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním 
potřebám pacienta, 

c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který 
mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,  

d) být seznámen s Vnitřním řádem poskytovatele lůžkové nebo jednodenní péče,  

e) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, 
pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
svěřen, je-li nezletilou osobou a na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené 
opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí 
zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, 

f) na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,  

g) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav 
umožňuje,  

h) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na 
výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě 
provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,  

i) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob 
připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,  

j) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj 
zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,  

k) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, duchovní péči a duchovní podporu od 
duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob 
pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním (domácím) řádem a způsobem, který 
neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav,  

l) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb.  

 Pacient, který je osobou s omezenou svéprávností, nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při 
poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak 
zneužívá či zanedbává. 

 Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody 
má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj 
srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení 
druhou osobou. V případě osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví 
tlumočníka Vězeňská služba České republiky. 

 

 

                                                 
1 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
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 Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo  
s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení,  
a to způsobem stanoveným vnitřním (domácím) řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů  
a hygienicko – epidemiologický režim pracoviště; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí pes nebo asistenční 
pes, s průkazem uvedeného. 

 Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit 
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo 
nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené 
přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala 
předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy 
není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, 
které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru 
všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru 
zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být 
opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení 
ošetřujícího lékaře. Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo 
kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. 
Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše 
pacient, zdravotnický pracovník a svědek. Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud od doby jeho 
vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze 
důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve 
vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace 
vedené o pacientovi, nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní 
způsobení smrti, nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, nelze respektovat, pokud 
byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, 
jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé 
pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností. 

 Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být 
podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace  
o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše 
pacient a zdravotnický pracovník. K vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li  
o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo 
život jiných osob. 

 Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně 
může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů 
vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou  
v případech podle platné legislativy vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient 
může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po 
přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace  
o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace  
o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení 
pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány. 

 Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl 
k nestandardnímu postupu či experimentu, na základě schválení SÚKL a Etické komise FN Plzeň. Písemný 
vědomý souhlas nemocného je nezbytnou  podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 
Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit. 
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POVINNOSTI PACIENTA 

 Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen: 

a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil 
souhlas,  

b) řídit se Vnitřním řádem nemocnice,  

c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených  
z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,  

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně 
informací o infekčních a přenosných nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech 
podstatných pro poskytování zdravotních služeb,  

e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí 
ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.  

 Povinnosti podle písmena c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je povinen 
vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem. 

 Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze 
společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel 
nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, 
požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje podle tohoto zákona 
nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která hodlá 
hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou podle věty první. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje 
cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde  
o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní 
údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace. V případě odmítnutí 
prokázání totožnosti může zdravotnický pracovník odmítnout požadovanou součinnost nebo neumožnit 
návštěvu u hospitalizovaného pacienta. 

 Práva a povinnosti zákonného zástupce náleží podle platné legislativy též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, 
statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li 
soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala a schválila: Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.  

Dne: 1. 5. 2023 

Platnost do: revize 


