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P Ř I P R A V U J E M E 

ČLENSKÁ SCHŮZE A SETKÁNÍ K MDŽ 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude 

konat dne 4. března 2020 od 14.00 v restauraci Skleník na Slovance. Na programu je zpráva o činnosti a 

hospodaření, zpráva revizní komise, seznámení s nejbližšími aktivitami, diskuse, usnesení, závěr. 

Na čl.schůzi si můžete zaplatit čl.příspěvky na r. 2020 event. doplatit příspěvky z předchozích let. Čl. příspěvek od 

r. 2018 činí 200,- Kč(prosím, připravte si příslušnou částku). 

Po skončení čl.schůze následuje setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen.  Hudební doprovod. Zájemci se musí 

přihlásit do 1. 3. 2020 na tel.723594459 nebo 606161859. Poplatek 50,- Kč 

 

JARNÍ VÝSTAVA 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ,ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených a Základní 

organizací svazu postižených civilizačními chorobami Česká Lípa, pořádá ve dnech 30. března -2. dubna 2020 

JARNÍ VÝSTAVU PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ.  Součástí výstavy je soutěž „O 

nejoriginálnější velikonoční motiv“. Prodejní výstava proběhne v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. 

Otevřeno bude: po-10.00-16.30, út, stř – 9.00 -16.30; čt -9.00 -13. 00. 

Zájemci mohou své výrobky na výstavu doručit do Komunitního centra ve dnech 25. -27. března 2020(předem nás 

prosím kontaktujte- 723594459,606161859). 

 

VSTUPENKY DO BAZÉNU 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa nabízí svým členům a dalším zájemcům vstupenky do bazénu. 

Cena vstupenky 40,- Kč. Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou-723594459. 



JARNÍ EDUKAČNĚ OZDRAVNÝ VÍKENDOVÝ POBYT 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá ve dnech 3. -5. dubna 2020 v penzionu Nový Mlýn ve 

Starých Splavech edukačně ozdravný víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) se zdrav.postiženými dětmi, 

zdravotně postižené a seniory. Cena pobytu pro členy organizací ZP-1.600,- Kč, pro občany Č. Lípy a spádových 

obcí 1.800,- Kč, pro ostatní 2.000,- Kč. Poplatek za dítě-800,- Kč. Přihlášky k dispozici v Komunitním centru, 

Školní 2213 Česká Lípa, nebo na www.stp-cl.cz. Hlásit se můžete i telefonicky na 

723594459,606161859,604242099. 

 

Pokračuje kurz znakového jazyka- každé úterý od 15.00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa 

Arteterapie – každou středu od 13.00- setkávání při tvořivé činnosti s lektorkami D, Hegerovou a M. 

Janouchovou. 

Práce s PC pro začátečníky- zájemci se mohou hlásit na tel.723594459, 606161859, 604242099. 

MÁTE ZÁJEM O REHABILITACI? 

Odborný lékař vám může rehabilitaci předepsat 2x do roka. Nechte si předepsat vždy alespoň 2 procedury. Každá 

procedura může být poskytnuta max. 6x. Poukaz vystavený na ambulanci rehabilitace je platný 7 dní. Nejlépe je se 

objednat na rehabilitaci osobně. A kde v České Lípě najdete ambulance rehabilitace? 

Nemocnice s poliklinikou – 487 954 650 

Ul. Červeného kříže 2564 – 778 005 608(pouze cvičení za finanční úhradu) 

Ul. 28. října 2891 -  773  641 966 

Ul. Hrnčířská 762/77 – 605 148 040 

Ul. Moskevská 671/56- 777 316 549  

Ul. Na Nivách 3176 – 604 556 549 

Ul. Bendlova 2236 – 487 832 345 

Česká spořitelna -728 424 859 

NABÍDKA PŘEPRAVY SENIORŮ A NEMOCNÝCH 

DOPRAVÍME VÁS(Pohoda care) 

➢ K lékaři 

➢ Do nemocnice 

➢ Do lázní 

➢ Na rehabilitace 

➢ K příbuzným 

➢ Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů 

➢ Možnost doprovodu 

➢ Možnost přepravy ležícího pacienta 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o cenách vám rádi zodpovíme na telefonu nebo je najdete na webových stránkách 

Mob. 774 133 808, e-mail:info@pohodacare.cz; www.pohodacare.cz 

PRACOVNÍ DOBA: Pondělí-Pátek: 7:00 – 17:00 hodin 

http://www.stp-cl.cz/
http://www.pohodacare.cz/


 

CO JE NÁSILÍ NA SENIORECH? 

CO JE ZANEDBÁVÁNÍ? 

Jedná se donucovací chování užívané jednou osobou k ovládání jiné nebo jiných osob. Může mít rozmanité podoby: hrubé 

nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, zesměšňování, podrývání sebedůvěry, omezování osobní svobody, ekonomické 

vydírání, vyhrožování až po přímé tělesné ubližování. Charakteristickým rysem je jeho opakování, dlouhodobost a téměř 

každodenní přítomnost. Odehrává se v domácím prostředí i v ústavech. Někdy probíhá tak nenápadně, že si ho ani blízké okolí 

seniora nemusí povšimnout. Nemusí jít vždy o záměrné počínání, ale o způsob obrany přetížených pečovatelů. 

FYZICKÉ NÁSILÍ: 

Bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, samoúčelné, nepřiměřené a trýznivé používání prostředků k omezování 

pohybu(např. kurtování), odepírání jídla. 

PSYCHICKÉ A CITOVÉ TÝRÁNÍ: 

Nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, omezování běžných aktivit a sociálních kontaktů, např. návštěv přátel či vnuků, 

zdůrazňování nepotřebnosti seniora, apod. 

FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZNEUŽÍVÁNÍ SENIORŮ: 

Přisvojování si důchodu seniora, nevýhodné nebo nedobrovolné převody majetku, nátlak na změny v závěti nebo ovlivňování 

jejího obsahu, omezování vlastnických práv, apod. 

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ: 

Např. ze strany jiných klientů ústavní péče nebo členy rodiny 

ZANEDBÁVÁNÍ: 

Opomíjení potřeb seniora, neposkytování přiměřené pomoci, odpírání péče, na jakou má každý občan nárok: odvratitelný 

rozvoj imobility, proleženin, ztráty soběstačnosti během pobytu, nedostatečná strava, apod. 

OBĚŤMI NÁSILÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SE V ČR STÁVÁ AŽ 20% LIDÍ STARŠÍCH 60 LET! 

 

KAM SE MŮŽE TÝRANÝ SENIOR NEBO JEHO OKOLÍ OBRÁTIT O POMOC? 

 

Policie ČR                                                                                        158 

Městská policie                                                                                156 

Záchranná služba                                                                            155 

Univerzální linka tísňového volání v zemích EU                          112 

Senior telefon-bezplatná nonstop krizová linka                800 157 157 

Dona-nonstop                                                                     251 511 313 

Riaps-nonstop                                                                    222 580 697 

Elpida-bezplatná linka,Po-Pá od 8 do 20 hod                  800 200 007 

Centrum krizové intervence-nonstop                             284 016 666 

SOCIÁLNÍ ODBORY MĚSTSKÝCH NEBO KRAJSKÝCH ÚŘADŮ 

VÁŠ PRAKTICKÝ LÉKAŘ 

 



SPECIALIZOVANÁ PORADENSKÁ CENTRA: 

ŽIVOT 90-Karolíny Světlé 18, Praha 1                                     222 333 500 

SOS centrum Diakonie ČCE 

Belgická 22, 120 00 Praha 2                                                       222 514 040 

Česká alzheimerovská společnost, www.alzheimer.cz           283 880 346 

 

KRIZOVÁ LŮŽKA V PRAZE: 

MCSSP-RIAPS-nonstop 

Chelčického 39, 130 00 Praha 3                                               222 580 697 

Reginální institut akutních psychiatrických a psychosociálních služeb 

 

Centrum krizové intervence, Ústavní 91, 180 00 Praha 8   284 016 110 

ACORUS 

Utajená adresa v Praze, Krizová pomoc, azyl pro ženy          283 892 772 

 

NOVINKY ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 

 

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁV PACIENTA 
Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou 

zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o 

zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Zde je desatero 

nejdůležitějších z nich doplněné příklady, které jsme u nás v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví řešili. . 

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní péče. Nikde nemohou 

odmítnout stejnou léčbu, která je indikována pro pacientovu diagnózu a dostávají ji pacienti jinde. 

  
Podle článku 31 Listiny základních práv a svobod má každý bez rozdílu právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči 

poskytovanou na základě veřejného zdravotního pojištění. Tato zásada je dále rozvedena v takzvaném antidiskriminačním 

zákoně (zákon č. 198/2009 Sb.), který blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech přístupu ke 

zdravotní péči a jejího poskytování. 

  
Pan M. je HIV pozitivní a obrátil se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžoval na postup 
své zubní lékařky, která ho z odmítla ošetřit jako jiné pacienty v ordinaci ambulance a ošetřila ho na chodbě před 

ostatními čekajícími. Toto naprosto nepřijatelné jednání, které zároveň porušilo právo na důstojné zacházení a 
soukromí pacienta, bylo zdůvodněno údajně přílišnou časovou náročností dezinfekce ordinace lékařky. 

  
Zdravotnický pracovník má právo odmítnout poskytnutí zdravotní služby za předpokladu, že by došlo při jejím poskytování 

k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví. V tomto případě mohla lékařka poslat pacienta k jinému 

poskytovateli zdravotních služeb, který se dlouhodobě specializuje na HIV pozitivní pacienty a byl by schopen zajistit náležité 

hygienické a bezpečné podmínky. Je ale naprosto nepřijatelné poskytovat zdravotnické služby za takto nedůstojných a 

diskriminačních podmínek. 

  

2. Když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, má právo ptát se 

a chtít lepší vysvětlení. 

  
Právo pacienta na informace je zakotveno v zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.). Poskytovatel zdravotních služeb 

je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o 

http://www.alzheimer.cz/


navrženém individuálním postupu. Má povinnost také umožnit pacientovi klást doplňující otázky ohledně jeho zdravotního 

stavu a navržené léčby. Otázky musí být srozumitelně zodpovězeny. 

  

Pacientka N. měla podstoupit složitou operaci kolene, před zákrokem ale nebyla řádně poučena o průběhu operace: co 

konkrétně zákrok obnáší, jaká jsou případná rizika a nebyly jí sděleny ani možné alternativy léčby. Na doplňující dotazy 

reagoval personál odmítavě. 

  

Dle zákona o zdravotních službách a občanského zákoníků (č. 89/2012 Sb.) lze pacientovi poskytnout zdravotní služby pouze 

s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Lékař má povinnost řádně pacientovi zákrok popsat, vysvětlit jak bude zákrok 

probíhat, v čem spočívá, včetně rizik, možných následků a alternativ. 

  

3. Pacient si může svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře, zubaře či gynekologa, ale 

také jakéhokoli jiného lékaře, pokud pracuje sám na sebe. Může si také zvolit jakéhokoli 

poskytovatele zdravotních služeb a konkrétní zdravotnické zařízení (pokud to jeho zdravotní stav 

dovolí), ovšem v takovém případě však zákon o zdravotních službách nedovoluje vybrat si v něm i 

konkrétního zdravotnického pracovníka. 

  
Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení je zakotvena v zákoně o zdravotních službách. V zákoně jsou zároveň 

stanoveny výjimky z tohoto práva, jako je zdravotnická záchranná služba, pracovnělékařské služby, nařízená izolace, karanténa 

nebo ochranné léčení. Možnost volby nemají například osoby umístěné v policejních celách, osoby ve výkonu vazby, trestu 

odnětí svobody, nebo vojáci v činné službě. 

  

Pan P. trpěl dlouhodobě silnými migrénami, docházel pravidelně na neurologické oddělení jedné vyhlášené pražské 

nemocnice, měl ale pocit, že jeho stav se ani po měsících intenzivní léčby nijak zásadně nelepší. Pan P. požadoval po 

poskytovateli vyšetření od jiného lékaře. Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se obrátil s podnětem, ve kterém si stěžoval na 

postup nemocnice, která mu vyšetření u jiného lékaře neumožnila z důvodu časové vytíženosti. 

  

Jak již bylo nastíněno výše, pacient má právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, ale v rámci poskytovatele si nemůže 

nárokovat poskytnutí zdravotní služby konkrétním lékařem. Volba konkrétního lékaře je možná v případě, že je lékař zároveň 

sám poskytovatelem zdravotních služeb (není tedy zaměstnán). Toto právo vyplývá mimo jiné z potřeby zajistit důvěru 

pacienta v odborné a lidské vlastnosti lékaře. 

  

4. V případě, že pacient nesouhlasí s léčbou, může ji odmítnout.  

  
Na základě zákona o zdravotních službách má každý pacient právo na odmítnutí zdravotní služby, má také právo na odmítnutí 

informací o svém zdravotním stavu. Výjimkou je pouze případné infekční onemocnění ohrožující okolí pacienta. 

  

Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s dotazem, zda má jako pacient možnost odmítnout léčbu rakoviny a 

zda má poté právo na poskytnutí tišících prostředků zdarma, nebo zda může poskytovatel zdravotních služeb z jejího 

rozhodnutí vyvozovat nějaké sankční postupy. 

  

V případě odmítnutí léčby se jedná o tzv. informovaný nesouhlas a lékař je povinen poučit pacienta o možných následcích jeho 

rozhodnutí, svým negativním reversem pacient všechny tyto následky přijímá. Odmítnutí léčby ale v žádném případě 

nezakládá žádnou sankční odpovědnost. Pacient má stále nárok na bezplatnou hospitalizaci a jakoukoliv léčbu adekvátní jeho 

stavu. 

  

5. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, 

které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, 

opatrovník osob s omezenou svéprávností či osoba blízká. 

  

Každý pacient má podle zákona o zdravotních službách právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, 

opisy a kopie. Toto právo velmi úzce souvisí s právem pacienta na informace, s poskytováním informací o pacientově 

zdravotním stavu příbuzným a jiným třetím osobám a také s povinností poskytovatele zdravotních služeb vést a uchovávat 

zdravotnickou dokumentaci svých pacientů. Osoby, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, jsou v zákoně o 

zdravotních službách rozděleny do tří kategorií a to: pacient a zákonný zástupce, osoby určené pacientem nebo zákonným 

zástupcem, dále pěstoun nebo jiná pečující osoba a poslední kategorií jsou osoby blízké zemřelému pacientovi. 

Zákon nestanoví povinnost písemné formy žádosti o nahlédnutí do dokumentace, případně o pořízení kopie nebo opisu, 

poskytovateli je ale většinou vyžadován písemný formulář, který se následně vloží do předmětných dokumentů. Zdravotnická 

dokumentace obsahuje mnoho odborných informací, ke kterým může poskytnout bližší vysvětlení pouze odborný personál, 

proto je běžnou praxí v nemocnicích objednání schůzky, aby byli poskytovatelé schopni zajistit odborného zaměstnance, který 

pacientovi záznamy v dokumentaci v případě potřeby vysvětlí. 



V zákoně je jasně stanoveno, že pacient má právo na veškeré informace ze své zdravotnické dokumentace, měla by mu být 

tedy zpřístupněna celá. 

  

6. Recept může pacientovi vystavit kterýkoli lékař, ale pokud nemá smlouvu s jeho zdravotní 

pojišťovnou, bude si pacient hradit léčiva sám. Toto neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy 

jsou pojišťovny povinny recepty proplatit v plné výši. 

Na základě ust. § 17 zákona o veřejném zdravotním pojištění uzavírají zdravotní pojišťovny smlouvy s poskytovateli 

zdravotních služeb o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna pak uhradí vždy na základě 
lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním 

lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, 

manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská 

komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 

poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. 

Dva pacienti navštívili v období od října 2006 do března 2007 ambulanci lékaře. Ten jim vystavil celkem sedm receptů. Ani na 

jednom receptu nebylo uvedeno, že by pacienti měli zaplatit plnou cenu předepisovaných léčivých přípravků. S těmito recepty 

se dostavili do lékárny, předložili je, lékárna jim vydala předepsané léky a pacienti si je odnesli. Když lékárna „požádala“ 

zdravotní pojišťovnu, u níž byli tito pacienti registrováni, aby jí zaplatila vydané léčivé přípravky, ukázalo se, že je zde 

problém. Lékař, který recepty vystavil, totiž nebyl smluvním lékařem této zdravotní pojišťovny. Lékárna poté podala žalobu na  

lékaře, neboť dospěla k závěru, že jí způsobil škodu ve výši ceny vydaných léků tím, že na recept neuvedl, že jej má plně hradit 

pacient, byť věděl, že tomu ani jinak být nemůže, není-li ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u níž je pacient 

registrován. 

Nabízelo se, že by mohlo jít o případ „lékaře poskytujícího neodkladnou péči pojištěnci“, neboť lékař na receptech vždy uvedl 

slova „akutní péče“, avšak vzhledem k povaze předepsaných léků a času, kdy byly vyzvednuty po jejich preskripci, soud 

dospěl k závěru, že se nejednalo o neodkladnou péči. I přesto ale soud 1. stupně dospěl k závěru, že by lékárna měla chtít 

úhradu po pacientovi, který léky dostal, nikoli po lékaři, který mu na tyto léky vystavil recept. Lékárna se však odvolala, neboť 

měla za to, že škodu zavinil lékař tím, že na receptu nevyznačil, že má vydané léky hradit pacient. I odvolací soud dospěl k 

závěru, že lékař, který vystavil recept, není nijak povinen hradit jakoukoli částku lékárně. V dané situaci je ale nejasné, zdali je 

povinným k úhradě vydaných léků zdravotní pojišťovna, nebo pacienti. Odvíjí se to od toho, zda šlo, či nešlo o neodkladnou 

péči. Pokud se jednalo o neodkladnou péči, je povinnou osobou, která má vydané léčivé přípravky zaplatit, zdravotní 

pojišťovna. Pokud o neodkladnou zdravotní péči nešlo, je povinným k platbě sám pacient. Odvolací soud upozornil, že se 

jedná o otázku odbornou a tím, kdo ji jako jediný může vyřešit, není soud, ale soudní znalec, který by ji měl posoudit. 

7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl 

nepřetržitě někdo blízký. 

Podle ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách má pacient právo 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 je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních 

služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, to však v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li 

přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. 

Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžovala na postup nemocnice při 

poskytování zdravotní péče jejímu čtyřletému synovi. Paní K. si totiž přála se svým synem zůstat v nemocnici, nemocnice jí ale 

vystavila účet na 390 Kč za noc. Podle stěžovatelky je však pobyt průvodce u dětí do 6 let věku u jiných poskytovatelů 

zdravotních služeb hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

O tom, zda nepřetržitá přítomnost průvodce hrazena ze zdravotního pojištění je při hospitalizaci dítěte do 6 let věku nutná, 

rozhoduje podle zákona o veřejném zdravotním pojištění přijímací lékař. I v případě, že lékař přijetí rodiče jako průvodce 

neindikuje, právo rodiče na nepřetržitou přítomnost u dítěte, zakotveno v zákoně o zdravotních službách (jak je shora 

uvedeno), zůstává nedotčeno. Avšak takový pobyt již není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a cenu si může každý 

poskytovatel zdravotních služeb stanovit individuálně. Kancelář Ombudsmana pro zdraví dlouhodobě poukazuje na nedostatky 

v právní úpravě v této oblasti, především z důvodů neexistence definice standardů zdravotní péče, v nichž by mimo jiné měly 

být zakotveny i stejné podmínky pro pobyt průvodců hospitalizovaných nezletilých dětí v celé ČR.     

8. Sanita se musí k nemocnému dostat v limitu 20 minut. 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě stanoví v ust. § 5, že dostupnost zdravotnické záchranné služby je 

dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Ten stanoví počet a 

rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých 

obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo 

dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. 

Paní N. v podnětu uvedla, že se jejímu manželovi stal úraz – řezná rána na pravé ruce, kterou doprovázelo masivní krvácení. 

Podle jejích slov po zavolání 155 přijela rychlá záchranná pomoc až po 45 minutách, a to po několika urgencích. Paní N. tudíž 

zajímalo, jaká je časová lhůta pro dojezd rychlé záchranné pomoci a kam lze případně podat stížnost, že přijela pozdě. 

Jak je již výše uvedeno, síť zdravotnické záchranné služby je vytvořena tak, aby po tísňovém volání dorazila k pacientovi 

záchranka do 20 minut. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo 



povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele. Je tedy nutné posoudit konkrétní případ a zvážit 

důvody zpoždění, které provozovatel záchranné služby tvrdí. Stížnost lze pak podat podle ust. § 93 zákona o zdravotních 

službách. 

9. Pacient má právo, aby ho lékař předem informoval o tom, kolik stojí nejen zcela nehrazené, 

ale také částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění a o tom, jak je bude 

platit. 

V souladu s ust. § 28 odst. 3 písm. f) zákona o zdravotních službách má pacient právo 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. 

Pan T. navštívil svou zubní lékařku, která mu předvedla správnou techniku, jak si čistit zuby. Bez předchozího upozornění, že  

bude pan T. něco platit, po něm lékařka za tuto konzultaci požadovala 350,- Kč. Objednala jej znovu a opět po něm požadovala 

dalších 350,- Kč. Pana T. tedy zajímá, zda má na takové jednání zubařka právo? 

Jelikož daný podnět neobsahuje podrobnosti, nelze stanovit, zda je uvedená konzultace ohledně techniky čištění zubů hrazená 

péče nebo nikoli. V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je stanoveno, kterou zdravotní péči pojišťovny hradí zcela, která 

se nehradí a která se hradí pouze za určitých podmínek. Poskytovatel zdravotních služeb je však podle ust. § 45 odst. 2 písm. a) 

zákona o zdravotních službách povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo 

částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní 

služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Dále je taktéž povinen zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb 

nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to 

neplatí pro poskytovatele lékárenské péče. Poskytovatel se pak dopustí správního deliktu, pokud pacienta takto neinformuje. 

10. Pacient má právo kontrolovat, co bylo hrazeno z jeho účtu u zdravotní pojišťovny. 

Pojištěnec má podle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na poskytnutí informací od 

zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách. 

Paní A. zajímalo, jakou zdravotní péči vykazovali lékaři její zdravotní pojišťovně, proto si zažádala o výpis ze svého účtu 

pojištěnce. Výsledkem byla pobouřena. Zjistila totiž, že zubařka, u které se nechala ošetřit pouze jednou, pravidelně každý rok 

její pojišťovně účtuje tisícikorunové náklady. Paní A. se tedy obrátila na pojišťovnu s tím, že vykázané výkony jsou 

neoprávněné. Pojišťovna došla k závěru, že lékařka skutečně vykázala náklady neoprávněně a celou sumu jí odúčtovala. Paní 

A. ale způsob uzavření jejího případu neuspokojil. Podle jejího názoru šlo o systematické okrádání a pojišťovna měla reagovat 

tvrději. 

Pojišťovny se v takových případech neobejdou bez podnětů pojištěnců, s výjimkou případů, kdy je nepochybné, že péče být 

poskytnuta nemohla. Neoprávněně vyúčtované výkony pojišťovna vymáhá zpětně od lékaře. Pokud se jedná o opakované 

zjištění, je u lékaře provedená fyzická revize a v krajním případě může dojít na rozvázání smlouvy. Některé případy také končí 

podáním trestního oznámení na lékaře, který vykazoval neprovedené výkony. Lidé se o podvodných praktikách některých 

lékařů dozvídají hlavně díky internetovým projektům zdravotních pojišťoven. 

  

Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu 

Pokud je pacient (případně zákonný zástupce, osoba blízká v zákonem stanovených případech nebo osoba 

zmocněná) nespokojen s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považuje podávané informace za nekvalitní, nebo 

má dokonce podezření na zanedbání péče, případně na pochybení při operacích, může si stěžovat. Prvotně je vždy 

nejlepší pokusit se vyřešit problém přímo s dotyčným lékařem či jeho nadřízeným. Pokud to není možné, nebo to k 

ničemu nevede, lze podat oficiální stížnost. 

Stížnost se podává u: 

a) Poskytovatele zdravotních služeb,tj. lékař, vedoucí lékař, ředitel, apod. Stížnost je oprávněn 

podat 

a) pacient nebo jeho zákonný zástupce, 

b)  osoba blízká (pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient 

zemřel) 

c) osoba zmocněná pacientem. 

Poskytovatel stížnost prověří a zašle pacientovi své vyjádření. Stížnost musí být vyřízena do 

30 dnů. V odůvodněných případech je zákonnou lhůtu možné prodloužit o dalších 30 dnů, 

avšak stěžovatel o tom má být informován. 

V případě neetického či neodborného postupu lékaře je možné obrátit se souběžně na profesní 

organizaci – viz c. 

b) Příslušného správního orgánu, který dotčenému poskytovateli zdravotních služeb vydal 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tj. např. krajský úřad, Magistrát hlavního města 

Prahy. 



Avšak tomuto správnímu orgánu lze podat stížnost až poté, co nebyl stěžovatel spokojen 

s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele (viz. a.) 

Správní orgán má na vyřízení stížnosti lhůtu: 

–      30 dnů ode dne jejího obdržení – tuto lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní, 

–    90 dnů ode dne jejího obdržení, pokud je potřeba k vyřízení ustanovit nezávislého 

odborníka, 

–    120 dnů ode dne jejího obdržení, pokud je potřeba ustanovit nezávislou odbornou komisi. 

Obě tyto lhůty se počítají od dne, kdy je ustanoven nezávislý odborník nebo komise. Lze je 

rovněž odůvodněně prodloužit o dalších 60 dnů. 

Pokud není správní orgán příslušný k vyřízení stížnosti, musí ve lhůtě do 5 dnů od obdržení 

stížnost postoupit věcně příslušnému subjektu. 

c)     České lékařské komory, České stomatologické komory či jiné profesní 

organizace, která vyřizuje stížnosti týkající se pochybností v odborném postupu či 

podezření, že lékař postupoval neeticky.Stěžovat si lze na neetické nebo neodborné jednání 

lékaře do jednoho roku od doby, kdy k němu došlo. Stížnost nemusí podat samotný 

poškozený pacient, ale kdokoli (např. příbuzný). Stížnost musí být písemná a měla by být 

vyřízena do 6 měsíců od jejího přijetí. 

Jestliže pacient nesouhlasí s tím, jak byla jeho stížnost vyřízena, může do 15 dnů od obdržení 

rozhodnutí revizní komise podat námitku, o níž následně rozhoduje čestná rada komory. Proti 

jejímu rozhodnutí se ještě může odvolat lékař, proti kterému je řízení vedeno, nebo pověřený 

člen revizní komise. 

d)     Zdravotní pojišťovny,pokud mají s příslušnou nemocnicí, klinikou či lékařem uzavřenu 

smlouvu. Týká se to zejména případů, kdy je třeba prověřit odůvodněnost léčebného procesu 

se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb. Jde tedy o 

otázky, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly 

vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá 

zdravotnímu stavu pacienta. Na zdravotní pojišťovnu je se také možné obrátit v situaci, kdy 

lékař či jiný pracovník odmítl provést zdravotní výkon, který spadá do hrazené péče. 

Vyřízení stížnosti se řídí správním řádem, jenž stanoví její vyřízení nejdéle do 60 dnů. 

Stížnost k veřejnému ochránci práv 
 Působnost Veřejného ochránce práv je vymezena v ust. §1 zákon o veřejném ochránci práv. Ten stanoví, že Veřejný 

ochránce práv má působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto 

zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 

správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Jeho působnost se 

vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim podléhající. 
Veřejný ochránce práv tedy není oprávněn prošetřovat postup poskytovatelů zdravotních služeb a posuzovat 

správnost konkrétních medicínských postupů lékařů. Veřejný ochránce práv může být nápomocen teprve v 

případě nespokojenosti s postupem správního úřadu (tzn. ministerstva nebo krajského úřadu) při šetření 

stížnosti. 
Pokud tedy správní úřad postupoval při vyřizování stížnosti v rozporu s právními předpisy či principy dobré správy, 

popřípadě je nečinný, je zde možnost obrátit se podnětem na veřejného ochránce práv. Je třeba zdůraznit, že 

ochránce může přezkoumat pouze postup úřadu, nikoliv poskytovatele zdravotních služeb, samotných 

zdravotníků či České lékařské komory. 
K podnětu Veřejnému ochránci práv je potřeba doložit kopii odpovědi úřadu na stížnost. V ideálním případě i kopii 

vlastní stížnosti. Kopie nemusejí být úředně ověřeny. V podnětu je dále potřeba uvést, v čem nespokojený osobně 

spatřuje pochybení úřadu. 

Soudní řešení  
Na soud se poškozený pacient zpravidla obrací až ve chvíli, kdy není spokojen s pokusem o mimosoudní 

vyrovnání. Např. pokud požaduje náhradu újmy a nepodařilo se mu s poskytovatelem zdravotních služeb 

dohodnout. V takovém případě lze podat občanskoprávní žalobu. 



Někdy může být pochybení konkrétního zdravotníka nebo zdravotnických pracovníků natolik závažné, že by se 

mohlo jednat o trestný čin (zejména ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku). Pak je možné podat trestní 

oznámení Policii ČR nebo státnímu zastupitelství. 

Mediace – mimosoudní řešení sporů 
Využití mediace ve zdravotnictví je vhodné k řešení neshod mezi pacienty a lékaři či poskytovateli zdravotních 

služeb, a to zejména v situaci, kdy újma na zdraví a odpovědnost za ni je nepochybná. Mediace může v relativně 

krátkém čase přispět ke konsenzu o  poskytovaném zadostiučinění pacienta. Neodehrává se před soudem, není 

veřejná a obě strany vyjde levněji. Je prováděna důvěrně za účasti nestranného a nezaujatého zapsaného 

mediátora, kterého si obě strany vyberou a kterému uhradí jedna nebo obě strany dohodnutou odměnu.  Mediátor 

není stranám nadřazen jako soudce, ale je aktivním účastníkem řešení sporné záležitosti. Jeho úkolem je pomáhat 

stranám najít takové řešení jejich problému, s nímž budou obě spokojeny. Pacient se může obrátit také na nějaké z 

mediačních center (např. Asociace mediátorů České republiky, v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR 

nebo Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR). 
Mediace je dobrovolný proces. Nelze k ní, na rozdíl od soudního řízení, druhou stranu donutit. Na řešení sporu 

mediací se obě strany musí dohodnout. 
Právní prameny: 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách §93 a násl. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175 

Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci 

práv 
§1 

 

 

 

Péče bez souhlasu 

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, že 

• zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve 

vyslovené přání, 

• jde o léčbu vážné duševní poruchy a v důsledku jejího neléčení by došlo se vší 

pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. 

 Bez souhlasu lze poskytnout také jiné zdravotní služby, pokud je tak stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, tedy např. zdravotní služby, jejichž smyslem je  zabránit šíření infekčních chorob 

(např. HIV). 
Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, 

jde-li o: 
• léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností 

k vážnému poškození zdraví pacienta, 

• zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, 

• podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 

Hospitalizace bez souhlasu 
Pacienta je bez poskytnutí souhlasu možno nejen léčit, ale i hospitalizovat, pokud je splněna alespoň jedna 

z následujících podmínek: 

• jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím, 

• jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

• jedná se o vyšetření nařízení na základě trestního řádu nebo občanského soudního řádu, 

• pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní 

poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky, 

• zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil 

souhlas. 

Nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností lze bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat 

také, v případě podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolnou hospitalizaci pacienta do 24 hodin příslušnému 

soudu. Ten pak musí do 7 dnů od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí 

došlo v souladu se zákonem. Pokud ano, začíná další fáze řízení, v níž soud do 3 měsíců na základě znaleckého 



posudku rozhodne o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, příp. po jakou dobu. V 

případě, že soud rozhodne o další přípustnosti držení pacienta ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit 

nanejvýše na dobu jednoho roku. Poté musí přijít nové soudní rozhodnutí o další hospitalizaci 

 

 

Souhlas s poskytováním informací 

Pacient může určit, které osobě má být podána informace o jeho zdravotním stavu. Záznam o určení osoby, které 

má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam 

podepíše pacient a zdravotnický pracovník. 

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. 

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. 

Jaké jsou platné formy souhlasu 

Právní formy souhlasu jsou: 

• konkludentní 

Jde o souhlas projevený jinak než slovně (tzn. ani ústně ani písemně), pokud z takového projevu jednoznačně 

vyplývá vůle pacienta, např. pacient sám nastaví ruku k injekci. 

• ústní 

Zdravotnický pracovník musí tento souhlas zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta. 

• písemný 

 Písemný souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci a je vyžadován: 

1)     Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, např.a) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách – umělé oplodnění, sterilizace, psychochirurgické výkony apod. 

b) transplantační zákon č. 285/2002 Sb – darování, odběry a transplantace tkání a orgánů 

lidského původu apod. 

2)     Pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných služeb určí poskytovatel. 

3)     V případě hospitalizace.4)     V případě, že má být oddělena neobnovitelná část těla. 

5)     K lékařskému pokusu na člověku. 

6)     K zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje. To neplatí, jedná-li se o kosmetické 

zákroky, nezanechávající trvalé nebo závažné následky. 

Právní prameny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 5 – 9 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 93 a násl., § 2642 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 28 odst. 1, § 31 a násl. 

 

 

Práva pacienta 

Práva pacienta jsou zakotvena v ust. §28 zákona o zdravotních službách. Zdravotní služby musí být pacientovi 

poskytnuty na náležité odborné úrovni a pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. 

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo: 



1. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních 

služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. 

2. Zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají 

zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy 

nestanoví jinak. 

3. 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. Ke konzultaci s nezávislým odborníkem 

nepotřebuje pacient žádné doporučení, stačí se pouze objednat s tím, že má zájem o konzultaci a přinést 

s sebou kopie zdravotnické dokumentace. Odborníka může vyhledat pacient sám, nebo může kontaktovat 

zdravotní pojišťovnu a požádat ji o pomoc. Právě pojišťovna má přehled o lékařích, kteří jsou jejími 

smluvními partnery a kteří by mohli poskytnout konzultace a kvalifikované nezávislé stanovisko k 

léčebnému postupu a poskytovánízdravotních služeb. 

Konzultace s jiným nezávislým odborníkem může být zpoplatněna a lékař za ni může požadovat přímou úhradu. 

Může však být i hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Doporučujeme se o způsobu úhrady předem 

informovat. 

4. Být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče. 
5. Na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními 

předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Poskytování 

zdravotních služeb může být narušeno zejména z důvodů provozních, ale také hygienických nebo 

organizačních. O tom, zda by přítomností osoby blízké bylo poskytování zdravotních služeb narušeno, 

může rozhodnout ošetřující lékař nebo primář oddělení (záleží na konkrétních vnitřních řádech). 

To platí i pro hospitalizaci v zařízeních jednodenní či lůžkové péče. Podle § 46 odst. 1. písm. a) zákona o 

zdravotních službách je poskytovatel povinen zajistit, aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při 

poskytování zdravotních služeb a vnitřním řádem. Vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je 

nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. 

Nezletilý pacient má právo 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. 

Osoba s omezenou svéprávností, která není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb či jejich důsledky, má 

právo přetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem. 

Pacient s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb 

nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či 

zanedbává. 

Právo na přítomnost osoby blízké neplatí pro osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 

detence. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a 

osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. 

9. 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, 

pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. 

10. Přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a  duchovní 

podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v  České republice nebo 

duchovních v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s 

ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze 

pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný 

právní předpis jinak. 

11. Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a 

bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 



Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pacient též právo zvolit si zdravotní pojišťovnu. Podle ust. 

§11a tohoto zákona lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního 

pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen 

podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí, které bezprostředně předchází tomu, ve 

kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Odhlášení u 

stávající zdravotní pojišťovny provádí nová zdravotní pojišťovna. 
Právní prameny: 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava I. § 28 a násl. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění 
§11 

(Z materálů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví zpracovala L. Hrušková) 

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

Letecký útok na Prahu 14. února 1945 

Letecký útok na Prahu 14. února 1945 byla operace amerických vzdušných sil (USAAF), co do počtů lidských obětí 

nejtragičtější nálet na Prahu v průběhu druhé světové války. 

Denní nálet bombardérů byl podle historiků součástí masivního bombardování Drážďan probíhajícího od 13. do 15. února, ale 

pro navigační chybu byla místo seřaďovacího nádraží v německých Drážďanech bombardována Praha, především v širší 

oblasti smíchovského nádraží. Šlo o první větší nálet, kterému byla Praha ve druhé světové válce vystavena. Civilní oběti 

náletu byly značné, vojenské škody naopak minimální.  

Průběh 

Nálet provedlo kolem 60 amerických letounů B-17 z 91. a 398. bombardovací skupiny 1. letecké divize amerických vzdušných 

sil startujících ze základny v anglickém Nuthampsteadu. Dle hlášení obou skupin nálet trval pouze dvě minuty mezi 12:25 a 

12:27. 

Na Prahu bylo svrženo přibližně 150 tun trhavých a zápalných bomb v širokém pásu od Radlic až téměř po žižkovské 

nákladové nádraží – bombardování zasáhlo Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Nové Město,  Nusle,  Vinohrady,  Vršovice  a Pankrác. 

Nejvíce byla poškozena oblast od Palackého mostu (tehdy Mozartova) přes Karlovo náměstí na Vinohrady. 

Následky 

Odhady uvádějí přibližně 700 mrtvých a 1200 zraněných v důsledku náletu; mezi oběťmi byli např. horolezci a 

malíři Vlasta a Otakar Štáflovi a Eva Ladová, dcera Josefa Lady. Oběti tvořili téměř výhradně civilisté. Bez přístřeší zůstalo 11 

000 Pražanů. 

Bombardováním bylo zasaženo přes 2500 pražských domů, z toho 68 bylo úplně zničeno, 88 velmi těžce poškozeno, 168 těžce 

poškozeno a 2351 poškozeno lehce. Zasažen byl např. Emauzský klášter, Faustův dům, Vinohradská synagoga, Grébovka nebo 

sochy na Palackého mostě. Silně byl poškozen dům na rohu dnešní Resslovy ulice a Rašínova nábřeží, který musel být 

odstraněn; na jeho místě teprve v roce 1996 vyrostl Tančící dům. Mimo objekty bylo napočítáno dalších 67 zásahů. 

Nálet nezničil žádný významný vojenský cíl; způsobil pouze lehké škody na pražském železničním uzlu, které byly opraveny 

během několika hodin. 

Velké ztráty na životech byly způsobeny také netečností civilního obyvatelstva vůči leteckým poplachům, které byly za války 

poměrně časté, avšak většina předchozích náletů mířila na cíle mimo Prahu. Lidé se domnívali, že Praze – jakožto českému 

městu – nehrozí skutečné nebezpečí, případně (mylně) že je dokonce uvedena v seznamu zakázaných cílů spojeneckého 

letectva. Dalším důvodem bylo pozdní vyvolání poplachu (pět minut před dopadem prvních bomb) a velmi krátké trvání 

náletu, kvůli němuž byl čas na ukrytí velmi krátký. Náletu neodolaly ani některé protiletecké kryty. K ničivosti útoku přispěl i 

fakt, že německé letectvo (jehož úkolem bylo mj. chránit města a strategické cíle před nálety) bylo ke konci války ve špatném 

stavu a že pražský hasičský sbor musel o den dříve odjet pomáhat hasit hořící Drážďany. 

Tehdejší oficiální, nacisty kontrolovaný tisk využil nálet k odsouzení Spojenců i české exilové vlády a označil jej za 

teroristickou akci. 18. února se na náměstí Míru uskutečnila tryzna za české oběti, které se účastnili i 

předseda protektorátní vlády Richard Bienert a německý státní ministr Karl Hermann Frank; pro německé oběti se obdobná 

tryzna uskutečnila před Rudolfinem. 
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Příčina náletu 

Bombardování Prahy bylo způsobeno navigačním omylem. Někteří navigátoři amerických bombardérů hlásili do vysílaček, že 

se nacházejí nad cílovým městem shozu pum: „... někde nad Drážďany“; jiní chybu rozpoznali, avšak byli nuceni následovat 

skupinu. Po celou dobu letu z Velké Británie panovala naprostá mlha, skupiny se vlivem silného větru odchýlily jihovýchodně 

od svého kurzu, navíc se při přeletu Německa porouchal palubní radiolokátor hlavního navigátora skupiny, navigátoři se tak 

museli orientovat podle bodů na zemi, kde zaměnili Plzeň za iniciační bod Zwickau, protože je od Prahy vzdálena zhruba 

stejně jako Zwickau od Drážďan. 

Praha nepatřila mezi náhradní cíle bombardování, na které se měl svrhnout náklad bomb, kdyby se nepodařil shoz na primární 

cíl (tím byla Saská Kamenice). Spojenecká bombardování českého území způsobila značné škody nacistům.  

Ostatní nálety 

Praha se během války stala cílem spojeneckého bombardování několikrát. 

Dne 15. listopadu 1944 zaútočila dvě letadla na městskou elektrárnu v Holešovicích. 

Dne 25. března 1945 došlo k útoku na strategické cíle v Libni, Kbelích a Vysočanech. Při tomto útoku bylo usmrceno 235 osob 

a dalších 417 bylo zraněno. Zasaženo bylo 527 objektů a napočítáno dalších 74 zásahů mimo objekty. 

Na dnešním území Prahy zaútočily několikrát americké stíhací letouny (tzv. hloubkaři) na lokomotivy a v jednom případě na 

kolonu německých uprchlíků: 3. března, 1., 18., 25. a 30. dubna 1945. 

Během Pražského povstání v květnu 1945 došlo rovněž k několika útokům ze strany německého letectva namířeným například 

proti budově Československého rozhlasu na Schwerinově (dnes Vinohradské) třídě nebo na Poděbradská kasárna (dnes 

obchodní centrum Palladium na náměstí Republiky). Budova Československého rozhlasu byla tímto bombardováním dosti 

těžce poškozena a povstalecké vysílání muselo být kvůli tomu přemístěno jinam. 

(Převzato z Wikipedie, zpracovala L. Hrušková) 

 

ÚSTAVNÍ LISTINA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Ústavní listina Československé republiky byla ústavou první československé republiky. Přijalo ji Národní shromáždění 

československé dne 29. února 1920 a vyhlášena byla pod č. 121/1920 Sb. z. a n. (sbírky zákonů a nařízení) dne 6. března 1920, 

kdy také nastala její účinnost. Zrušila Prozatímní ústavu. V platnosti zůstala (i přes bouřlivé období druhé republiky a 2. 

světové války) až do 9. května 1948, kdy byla zrušena komunistickým režimem a nahrazena novou ústavou, kterou však 

úřadující prezident Dr. Edvard Beneš nepodepsal ( Ústava Československé republiky z 9. května 1948). Doplňky ústavní 

listiny byly ústavní zákon č. 293/1920 Sb. z. a n. o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, tzv. jazykový 

zákon č. 122/1920 Sb. z. a n. a ústavní zákon č. 294/1920 o podpisování zákonů a nařízení. K provedení ústavy byla přijata 

řada dalších zákonů. 

Svým pojetím byla tato Ústava založena na existenci národa československého, který má větve českou a slovenskou. To bylo 

vyvoláno situací, kdy počet Němců v novém státě převyšoval počet Slováků. Státotvorný národ československý však už tvořil 

dvoutřetinovou většinu. Byl tím také ospravedlněn malý podíl Slováků v nejvyšších funkcích. 

Struktura ústavy 

Text ústavy je rozdělen na preambuli, 9 článků uvozovacího zákona a Ústavní listinu Československé republiky rozdělenou do 

šesti hlav. Ústavní listina měla 134 paragrafů. 

Preambule 

Preambule byla inspirována preambulí Ústavy Spojených států amerických, z níž je celý první odstavec převzat. S tím 

rozdílem, že Ústava USA hovoří o „lidu Spojených států“ a československá ústava pouze o „národu Československém“. 

„ 

My, národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, 

zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a 

zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. února 

1920 Ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje. 

Přitom my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby tato ústava i všechny zákony naší země 

prováděny byly v duchu našich dějin stejně jako v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení; neboť 

chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový. 

“ 
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Ústavní listina 

I. Všeobecná ustanovení 

Hlava první deklarovala Československo (československý stát) demokratickou republikou v čele s prezidentem. Deklarovala 

suverenitu lidu (Lid je zdrojem veškeré státní moci). Hranice státu šlo měnit pouze ústavním zákonem. Československo bylo 

jednotným státem. 

Státní občanství bylo jediné a jednotné. Praha byla hlavním městem státu. Ústavní listina stanovila autonomii Podkarpatské 

Rusi, jež však zůstala více méně na papíře. 

II. Moc zákonodárná 

Moc zákonodárnou tvořilo dvoukomorové Národní shromáždění. Dolní komora, Poslanecká sněmovna, měla 300 členů 

volených na 6 let. Aktivní volební právo měli občané od 21 let, pasivní od 30 let. Poslanecká sněmovna měla poslední slovo v 

zákonodárném procesu a jen jí byla odpovědná vláda. 

Horní komora, Senát, měla 150 členů volených na 8 let. Aktivní volební právo měli občané od 26 let, pasivní od 45 let. Volební 

systém byl jinak u obou komor stejný, poměrný, volební obvody tedy byly vícemandátové. Volební zákon stanovil volební 

povinnost a volební právo odebral vojákům a policistům. Ke schválení ústavního zákona byla třeba silná 3/5 většina, a to v 

obou komorách. Vyloučen byl imperativní mandát, toto ustanovení však bylo obcházeno. Zajímavostí bylo referendum, které 

však nebylo provedeno. 

Podle § 54 činil neodkladná opatření, k nimž by bylo třeba zákona, 24členný výbor parlamentu. Každá sněmovna do něj volila 

členy a náhradníky na dobu jednoho roku, poslanců bylo 16, senátorů 8. Z kompetencí parlamentu nepřecházelo na stálý výbor 

právo volit prezidenta republiky, měnit ústavní zákony a dávat souhlas k vyhlášení války. Neodkladná opatření s mocí zákona 

mohl stálý výbor vydat pouze na návrh vlády a za souhlasu prezidenta. Měla dočasnou platnost a musela být vyhlášena ve 

Sbírce zákonů. Současně je vláda předkládala k posouzení Ústavnímu soudu. Na nejbližší schůzi poslanecké sněmovny a 

senátu musel předseda výboru předložit zprávu o přijatých opatřeních. Pokud je obě sněmovny do dvou měsíců neschválily, 

pozbývala další platnost. 

III. Moc vládní a výkonná 

Moc výkonnou představovali prezident republiky, vláda, ministerstva a nižší správní úřady. 

Prezident zastupoval stát navenek, přijímal a pověřoval vyslance, sjednával a ratifikoval mezinárodní smlouvy, vypovídal 

válku a sjednával mír. Byl vrchním velitelem branné moci. Svolával, odročoval, rozpouštěl, prohlašoval za ukončená zasedání 

sněmoven Národního shromáždění, podával jim zprávu o stavu republiky, podepisoval zákony a měl právo vrátit je s 

připomínkami. Ve vztahu k vládě jmenoval a propouštěl ministry, určoval jejich počet. Jmenoval vysokoškolské profesory, 

soudce, vyšší státní úředníky a důstojníky, uděloval milost. Z výkonu své funkce nebyl odpovědný. Trestně stíhán mohl být 

pouze pro velezradu, po roce 1923 pak ještě pro zločiny úkladů o republiku a ohrožení její bezpečnosti. Potrestán mohl být 

pouze ztrátou svého úřadu. Prezident byl neodpovědný, byl volen Národním shromážděním na 7 let. Minimální věk kandidáta 

byl 35 let. Mohl být nejvýš dvakrát (toto ustanovení neplatilo pro Tomáše Garrigua Masaryka). 

Postavení vlády zůstalo v podstatě stejné jako v prozatímní ústavě. Vláda rozhodovala sborově a byla odpovědná Poslanecké 

sněmovně, vládě mohla být vyslovena nedůvěra, prezident mohl jmenovat úřednickou vládu, což se také několikrát stalo. 

IV. Moc soudní 

Soudy byly rozlišovány na soudy řádné, mimořádné a rozhodčí pro civilněprávní věci, pro trestněprávní věci byly občanské 

trestní soudy, vojenské trestní soudy a případně soudy výjimečné. V čele obecného soudnictví stál Nejvyšší soud, dále 

působil Nejvyšší správní soud, Ústavní soud a volební soud. 

V. Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské 

Zaručena byla rovnost, svoboda osobní a majetková, svoboda domovní, tisková, právo shromažďovací a spolkové, petiční, 

listovní tajemství, svoboda učení a svědomí, svoboda projevu mínění, svoboda náboženská a zvláštní ochrana manželství. Byla 

stanovena jen branná povinnost. Práva hospodářská, kulturní a sociální zakotvena nebyla, což ale bylo v dobovém kontextu 

zcela normální. 

Práva byla ze strany státu respektována, jen v roce 1923 byl přijat zákon o ochraně republiky, jež mimo jiné obsahoval 

paragrafy o rozpouštění extrémistických a pro stát nebezpečných stran. Svoboda majetková byla do jisté míry 

omezena pozemkovou reformou. 

VI. Ochrana menšin národnostních, náboženských a rasových 

Chráněny byly menšiny národní, náboženské a rasové (dle St. Germainské smlouvy). Byla zaručena rovnost před zákonem, 

zákaz diskriminace občanů v přístupu k veřejným funkcím nebo ve vykonávání povolání či živnosti. Další podrobnosti stanovil 

jazykový zákon, zmíněný jako součást ústavy. 
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Jazykový zákon (č. 122/1920, přijatý ve stejný den jako ústava) stanovil za státní a oficiální jazyk československý. Zvláštní 

práva náležela menšinovým jazykům v případě, kdy obyvatelé mluvící jazykem tvořili alespoň 20% v daném soudním okrese. 

Pak jim byla zaručena možnost podávat podání na soudy a úřady v menšinovém jazyce, v tom jim také náležela příslušná 

odpověď. Měly také nárok na vzdělání v tomto jazyce, souběžné vyučování „jazyka československého“ však zůstalo povinné. 

Tento zákon byl přijímán negativně jen v oblastech, kde tvořila jazyková menšina výraznou většinu. I v případě 90% převahy 

byl vnitřním jazykem státních úřadů, pošty či železnice jazyk československý, včetně jeho povinné výuky na školách. 

(Převzato z Wikipedie, zpracovala L. Hrušková) 

 

 

JALTSKÁ KONFERENCE 

Jaltská konference byla jedno ze setkání hlavních představitelů SSSR, USA a Velké Británie (Stalina, Roosevelta 

a Churchilla ) během druhé světové války, které se konalo mezi 4. a 11. únorem 1945. Setkání mělo krycí název 

Argonaut a hlavními otázkami projednávanými byl vztah Spojenců k Německu a Francii, opět se projednávala 

polská otázka a také vznik Organizace spojených národů.  

Místo konání 

Další z řady setkání zástupců tří mocností se konalo v bývalém carském Livadijském paláci v Jaltě, nejznámějším 

letovisku Krymu.  

Závěry 

• Byla podepsána tzv. Deklarace o svobodné Evropě, ve které se USA, SSSR a Velká Británie zavázaly 

nechat na osvobozených evropských územích proběhnout demokratické volby. Zároveň se mocnosti 

zavázaly pomáhat národům osvobozeným od nacistů řešit demokraticky jejich politické a hospodářské 

problémy. 

• Jako místo konference, kde měla být založena celosvětová organizace spojených národů, bylo navrženo 

San Francisco a konference se měla konat v dubnu 1945. Již v Jaltě se diskutovalo o struktuře navrhované 

organizace a dohodlo se na existenci Rady bezpečnosti. USA a Velká Británie se oproti původnímu 

Stalinovu požadavku na samostatný hlas každé svazové republiky shodly na podpoře samostatného hlasu 

Ukrajiny a Běloruska. 

• Byla dohodnuta demilitarizace a odzbrojení Německa. Země měla být, na rozdíl od původního 

spojeneckého plánu, který počítal s rozdělením země na několik samostatných států, rozdělena do čtyř zón, 

které by byly spravovány Spojenými státy, SSSR a Velkou Británií. Poslední zóna byla na britský nátlak 

vymezena Francii, která tím získala i místo v Kontrolní komisi. 

• Východní část Německa měla připadnout Polsku a Sovětskému svazu. Obyvatelstvo německé národnosti 

(cca 15 milionů[zdroj?]) mělo být z těchto území odsunuto na západ. 

• Dále se státníci shodli na reparacích, které mělo Německo platit jako náhradu za ztráty způsobené válkou. 

Část reparací měla být uhrazena formou zboží (také strojů, lodí, akcií v německých společnostech). USA a 

SSSR se shodli na celkové sumě 22 miliard dolarů, z čehož mělo 50 % připadnout Sovětům. Britové byli 

přesvědčeni, že konečnou sumu bude možno stanovit až po ukončení válečných operací, proto měl být 

sovětsko-americký návrh předložen Reparační komisi. 

• Naopak nedošlo ke shodě o válečných zločinech a řešení tohoto problému bylo odloženo. 

• V Polsku měla vzniknout demokratická prozatímní vláda, ve které by měl zastoupení i nekomunistický 

odboj a zástupci londýnské exilové vlády. Toto rozhodnutí bylo porážkou Britů a Američanů, protože 

prakticky znamenalo jen doplnění loutkové lublinské vlády, řízené z Kremlu. Původní požadavek o 

odvolání této lublinské vlády se u Stalina nepodařilo prosadit. 
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• V Jugoslávii byla podpořena dohoda mezi Titem a Šubašićem, která měla přiblížit komunistickou a 

exilovou vládu. 

• Sověti souhlasili vyhlásit válku Japonsku nejpozději do tří měsíců. Měli za to získat Sachalin a ostrovy 

jemu přilehlé, Kurilské ostrovy, dále nájem přístavu Port Arthur, výsadní práva v přístavu Dairen a 

mimořádná práva v užívání Východočínské a Jihomandžuské železnice. 

• Rozhodnutí o italsko-jugoslávské a italsko-rakouské hranici bylo odloženo stejně tak jako rozhodnutí 

ohledně Jugoslávsko-bulharských vztahů, Rumunska, Íránu a montreuxské konvenci[zdroj?]. 

Část dohod byla tajná, např. se samostatným zastoupením Ukrajiny a Běloruska v OSN se veřejnost seznámila až 

na konci války, Dohoda tří velmocí o otázkách Dálného východu byla zveřejněna až v roce 1946, a dokonce i 

Truman, v době Jalty Rooseveltův viceprezident, se o její existenci dozvěděl až po nástupu do úřadu. 

(Převzato z Wikipedie 
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