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Program v bodech

▪ Povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů
▪ zdravotnická dokumentace: pojem, rozsah, obsah
▪ zaznamenávání do zdravotnické dokumentace, ochrana a integrita údajů
▪ nahlížení do zdravotnické dokumentace a mlčenlivost zdravotnických pracovníků
▪ vztah speciální úpravy zákona o zdravotních službách a obecné úpravy ochrany osobních údajů

▪ Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb 

▪ Přestupkové řízení
▪ Postup před zahájením řízení 
▪ Zahájení řízení 
▪ Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí 
▪ Postup prvostupňového orgánu po podání odvolání
▪ postup odvolacího orgánu
▪ přezkumné řízení
▪ obnova řízení
▪ soudní přezkum rozhodnutí



Organizační poznámky

▪ Dotazy jsou možné průběžně, dle pokynu organizátora („udělení 
slova“), případně přímo nebo skrz chat

▪ Měli byste vidět prezentaci a vidět i slyšet moji osobu.  Pokud byste 
neviděli/neslyšeli, prosím napište to do chatu – nevidím vás ☺ V nouzi 
– sms/tel 777 012 579

▪ Prezentace bude k dispozici na vyžádání u organizátora, případně též 
na webu zdravopravo.cz (https://www.zdravopravo.cz/kontinualni-
vzdelavani-ve-zdravotnictvi/)

▪ • Další konzultace jsou možné ve virtuálních konzultačních hodinách 
lektora (https://www.zdravopravo.cz/konzultacni-hodiny/)

https://www.zdravopravo.cz/kontinualni-vzdelavani-ve-zdravotnictvi/
https://www.zdravopravo.cz/konzultacni-hodiny/


Úvodem: Osobní údaje a zdravotnictví



Zdravotní data: Význam

▪ Přínosy a rizika elektronizace ve zdravotnictví

▪ Sdílení zdravotních údajů v rámci návaznosti péče, bezpečnost, efektivita, úspora času

▪ Únik či přístupnost citlivých dat: Narušení vztahu lékař-pacient, nedůvěra a vyhýbání se péči, obava z diskriminace 

▪ Význam pro soudní a správní řízení: Pacient, plátce péče, kontrolní orgány, pracovněprávní vztahy

▪ Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 10:

▪ 1. Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.

▪ 2. Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. 

▪ Výchozí principy: 

▪ „Confidentiality“: Mlčenlivost zdravotníka je nutný aspekt důvěry lékař-pacient 

▪ Pacient musí mít plnou kontrolu nad svým zdravotním záznamem



Zdravotnická dokumentace a právo na soukromí



Zlaté jablko věčné touhy po eHealth: 
Co už máme a (ne)dodržujeme

▪ Jak šel čas
▪ 2004: Spor o dokumentaci – patří lékaři nebo pozůstalým?

▪ 2007: Novela 20/1966 Sb. ve prospěch kontroly pacientů nad údaji

▪ 2011: „Velká“ novelizace, 372/2011 Sb.

▪ Ústavněprávní spory „o registry“

▪ Co bylo a je možné
▪ Kraj Vysočina, systém předávání ZD záchranky – nemocnice: Možné i za „péče o zdraví lidu“

▪ Informované souhlasy a poučení dálkově „po Skype“

▪ Telemedicínská vyšetření – dokonce i hrazená

▪ Registry zdravotníků: MZ vidí skrz KÚ i skrz smlouvy pojišťoven, včetně revize, včetně pokut

▪ Předávání pro návaznost péče: Povinnost, včetně pokut…

▪ § 45 (2) ZoZS Poskytovatel je povinen
• f) předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu tento poskytovatel znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby 
nebo pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví má povinnost předat zprávu 
jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost,

• g) předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu 
pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi

▪ Stačí používat a vymáhat…nebo nutno novelizovat?



Novinka: Zákony o elektronizaci zdravotnictví

▪ Nové zákony

▪ Zákon o elektronizaci zdravotnictví, 325/2021 Sb.

▪ Zákon o elektronizaci zdravotnictví – související předpisy, 326/2021 Sb.

▪ Účinnosti: počínaje 1.1.2022/2023/2024

▪ Základní teze

▪ „Účelem zákona o elektronizaci je poskytnout základní právní rámec, na který budou moci být navázány další služby v oblasti 
elektronického zdravotnictví. Obsahuje základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role 
a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, 
pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.“

▪ Integrované datové rozhraní

▪ Kmenové registry (PZS, zdravotníků, pacient)

▪ Služby vytvářející důvěru (razítka, podpisy, přístupy)

▪ Centrální služby (nahlížení, zápisy, výměnná síť, správa souhlasů pacienta, portál elektronického zdravotnictví

▪ Žurnál činnosti osob a operací



Zdravotní data: Organizační výzvy a překážky

▪ Lidský faktor versus předpisy

▪ V současné době přes stovku výjimek z mlčenlivosti napříč právním řádem

▪ Takřka nikdo nezná přesně „kdy, co, komu, proč“ u všech položek

▪ Vliv zvykového práva, minimální postihy

▪ Lidský faktor a „pozitiva & sociální jistoty“ (kazuistiky)

▪ Muži mojí a starší generace a branná povinnost

▪ Biologická léčba: jak neztratit dávky ani nárok na úhradu léků

▪ Sociální dávky: jak správně dýchat

▪ Lidský faktor a provoz poskytovatele

▪ Fenomén CTRL+C, CTRL+V (stav nezměněn, stav nezměněn…pacient zemřel)

▪ Dokumentace pro účely úhrad a pro účely forenzních sporů

▪ Personál: Kdo je v dokumentaci a kdo reálně pracoval?

▪ Poučení: 

▪ Bez správně nastavených motivací je vztah mezi daty a realitou jen velmi volný



Komentáře k elektronizaci zdravotnictví

▪ V digitálním světě si musí zachovat kontrolu nad daty subjekt údajů

▪ Ve zdravotnictví to je vždy pacient

▪ Důležitost bude narůstat s rostoucím rozsahem nositelných zdravotních technologií

▪ Poskytovatel musí být k správné práci s daty motivován

▪ Role „správce zdravotnického záznamu a koordinátora péče“ (technologická), oddělená od role medicínské?

▪ Nová role v systému, co do vzdělávání, povinností i úhrady?

▪ Spousta „drobné lidské práce“

▪ Nutnost čistit data od nesmyslů – nikdy nelze bez přímého kontaktu s pacientem

▪ Nutnost alokace konečné odpovědnosti za pravdivost obsahu, i pro forenzní účely



Zdravotní záznamy:
Teorie, vztah k občanskému zákoníku



Typické právní úkony pacienta

▪ Právní úkony pacienta
▪ Souhlas s hospitalizací

▪ Souhlas se zákrokem

▪ Odmítnutí zákroku (negativní reverz)

▪ Předem vyslovené přání

▪ Souhlas s poskytováním informací zvolené osobě

▪ Plná moc (vč. § 38 NOZ)

▪ Akceptace nabízené ceny nehrazeného zákroku



Trocha teorie

▪ Písemnost
▪ „Zachycení textu na relativně trvalém nosiči, přičemž podoba nosiče není z 

právního hlediska rozhodující“

▪ „Nosič samotný je kritériem pro rozlišení mezi právními úkony ve formě listinné 
a právními úkony v elektronické podobě, přičemž obě formy mohou být formami 
písemnými.“

▪ Problém „relativní trvalosti“
▪ V kontextu archivace ZD v řádu dekád

▪ U papíru v zásadě OK (snad s výjimkou některých druhů tisku)

▪ U elektronické podoby podléhá vývoji – nutný aktivní přístup, pro trvalost 
ověřitelnosti zachyceného obsahu



Trocha teorie

• Podpis
– Obvykle jméno a příjmení, ale přijatelné i pouhé příjmení či parafa

– Podpis na listině: svým způsobem právní obyčej,  jeho znaky, funkce, forma a umístění na listině 
definovány teorií a judikaturou

• Funkce podpisu
– Identifikační (totožnost podepisující se osoby)

– Deklarační (potvrzení projevu vůle a toho, že jde o skutečný projev vůle jednající osoby)

– Fixační (dokument po podpisu nebyl měněn)



Trocha teorie

• § 559 OZ

• Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy 
omezen ujednáním nebo zákonem.

• § 561OZ

• (1) K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis 
jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. 
Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými 
prostředky písemnost elektronicky podepsat.



Trocha teorie

• § 562 OZ

– (1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými 
prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

– (2) Má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li 
se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a 
dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý.

• § 564 OZ

– Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže 
nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné 
formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.



Zdravotnická dokumentace 
v zákoně o zdravotních službách



Povinnost vést ZD

▪ § 53 (1) 

▪ Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných 
právních předpisů. 

▪ Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je 
vedena.



Obsah ZD

• § 53 (2) Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje

– a) identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li 
přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa 
trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v 
případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,

– b) pohlaví pacienta,

– c) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a adresu místa 
poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo 
adresu místa podnikání v případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné 
části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,

– d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších 
významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních 
služeb,

– e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,

– f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

– g) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování 
zdravotní péče.



Obsah ZD

• § 53 (2) Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje

– d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších 
významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování 
zdravotních služeb,

– e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální 
anamnézy,

– f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

– g) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo 
poskytování zdravotní péče.



Forma ZD

▪ § 54 (1) 

▪ Zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné
nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. 

▪ V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána, ukládána a 
zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií.



Forma ZD

▪ §54 (2) 

▪ Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, 
pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. 

▪ Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. 

▪ Jde-li o poskytování akutní lůžkové péče, zápis o aktuálním zdravotním stavu pacienta se 
provádí nejméně jednou denně.



Forma ZD - opravy

• § 54 (4) 

• Opravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem. 

• Zápis se opatří uvedením data opravy a dalšími náležitostmi podle odstavce 3. 

• Původní zápis musí zůstat čitelný. 

• V doplnění nebo opravě zápisu ve zdravotnické dokumentaci na žádost pacienta se uvede datum a čas
provedení zápisu a poznámka, že jde o opravu nebo doplnění na žádost pacienta; zápis se opatří podpisem 
pacienta a zdravotnického pracovníka, který jej provedl.



Výlučná elektronická forma

• § 55 Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě za splnění těchto 
podmínek:
– a) technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické podobě zaručují, že údaje v provedených 

záznamech nelze dodatečně modifikovat; technickými prostředky jsou organizačně-technická opatření, informační 
systémy, technické zařízení a vybrané pracovní postupy,

– b) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace v elektronické podobě, eviduje seznam 
identifikátorů záznamů v elektronické dokumentaci pacientů vedené poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování 
dálkovým přístupem,

– c) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den,

– d) před uplynutím doby životnosti zápisu na technickém nosiči dat je zajištěn přenos na jiný technický nosič dat,

– e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování musí být provedeno způsobem znemožňujícím provádět do těchto kopií 
dodatečné zásahy; tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou za kalendářní rok,

– f) při uchovávání kopií pro dlouhodobé uchování na technickém nosiči dat je zajištěn přístup k těmto údajům pouze 
oprávněným osobám a je zajištěna jejich čitelnost nejméně po dobu, která je stanovena pro uchování zdravotnické 
dokumentace,

– g) dokumenty v listinné podobě, které jsou součástí zdravotnické dokumentace a které vyžadují podpis osoby, jež 
není zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem, musí být převedeny do elektronické podoby, 
která se podepíše uznávaným elektronickým podpisem osoby, která převod provedla; 

– h) výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů,

– i) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace, musí umožňovat vytvoření speciální kopie 
uložené zdravotnické dokumentace ve formátu čitelném a zpracovatelném i v jiném informačním systému.



Osoby oprávněné nahlížet do ZD

▪ § 65 (1) 

▪ Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti 
zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo 
kopie
▪ a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a 

popisu léčby psychoterapeutickými prostředky (…) pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků 
onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

▪ b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; 

▪ c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

▪ postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních 
služeb.



Nahlížení „profesionálů“

• § 65 (2) 

• Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, 
jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu,

– a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s 
poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a další zaměstnanci poskytovatele v 
rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů a při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb,



Výpisy a kopie

• § 66 (1) 

• Pokud si osoba, která je podle § 65 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b) až k) oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie 
zdravotnické dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické 
dokumentace poskytovatel. 

• Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené ve větě první poskytovatel pořídí pouze v případě, je-li 
to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. 

• Poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace

– a) pro osoby uvedené v § 65 odst. 1 do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné 
osoby,

– b) pro osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až k) v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení do 15 dnů 
od obdržení písemné žádosti,

– pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta.



Náklady pořízení kopií

• §66 (3) Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo 
kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat

– a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení 
kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být 
umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,

– b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním,

• nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z 
veřejného zdravotního pojištění.



Nahlížení do el.dokumentace

▪ § 66 (4) 

▪ V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má pacient nebo jiná osoba 
oprávněná podle § 65 právo nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči 
dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele; 

▪ to neplatí, požaduje-li listinnou podobu.



Záznam o nahlížení

• § 65 (6) 

• Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií podle tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nahlédnutí podle § 65 odst. 2 písm. a) a odst. 3, se do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená. 

• Podle věty první se postupuje obdobně, jestliže byly oprávněnému subjektu poskytnuty podle tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů bez souhlasu pacienta údaje nebo jiné informace vztahující se k 
osobě pacienta.



NOZ: Osobnost a svéprávnost

▪ §15

▪ (1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

▪ (2) Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem 
(právně jednat).

▪ § 23

▪ Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.



Nezletilí

• § 31

– Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy 
přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

• § 32

– (1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého 
života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu 
sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět.

– (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další 
osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.



NOZ, dospělí a svéprávnost: shrnutí

• Nově více postupných kroků:

– Plná svéprávnost (svéprávný jedná sám)

– Plná svéprávnost a plná moc (svéprávný může jednat sám, ale pověřuje plnou mocí jiného)

– Předběžné prohlášení, § 38 a násl. (svéprávný, očekávám nezpůsobilost, zařizuji se pro ten případ)

– Smlouva o nápomoci, § 45 a násl. (svéprávný, ale už potřebuji nápomoc, sjednávám si podpůrce se souhlasem 
soudu)

– Zastoupení členem domácnosti, § 49 a násl. (nesvéprávný, zatím nemám opatrovníka, zastupuje člen 
domácnosti se souhlasem soudu)

– Omezení svéprávnosti, § 55 a násl. (obvykle částečné, nutný úkon soudu, ustanoví opatrovníka; činnost 
opatrovnické rady)



Vyhl. 618/2006 Sb. o rámcových smlouvách

• Povinnosti smluvního poskytovatele

– ZZ „poskytuje hrazenou zdravotní péči "lege artis" bez nadbytečných nákladů, vždy však se 
zřetelem k tomu, aby potřebného diagnostického nebo léčebného efektu bylo dosaženo s 
ohledem na individuální zdravotní stav pojištěnce“

– ZZ „povede pro posouzení oprávněnosti vyúčtované zdravotní péče v průkazné formě 
zdravotní dokumentaci (…)



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
▪ § 93

▪ (1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem 
souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

▪ a) pacient,

▪ b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

▪ c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

▪ d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných 
právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

▪ (2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením 
nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli 
udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s 
vyřízením stížnosti poskytovatelem.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 93

▪ (3) Poskytovatel je povinen

▪ a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

▪ b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li 
o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit 
věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

▪ c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,

▪ d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,

▪ e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou 
součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

▪ (4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen

▪ a) vypracovat postup pro vyřizování stížností,

▪ b) postup podle písmene a) a informaci o možnosti podat stížnost subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve 
zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách.

▪ (5) K šetření stížností osob proti postupu při poskytování zdravotních služeb, jejichž 
poskytovatelem je Vězeňská služba, je příslušný ředitel organizační jednotky Vězeňské služby, 
pokud generální ředitel Vězeňské služby nepověří šetřením stížnosti jinou osobu.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 94

▪ (1) Příslušný správní orgán je povinen
▪ a) vyřídit stížnost

▪ 1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení,
▪ 2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka,
▪ 3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou 

komisi;
lhůta pro vyřízení stížnosti podle bodu 2 nebo 3 počíná běžet dnem, kdy příslušný správní orgán ustavil nezávislého 
odborníka nebo nezávislou odbornou komisi; lhůtu podle bodu 1 může příslušný správní orgán odůvodněně 
prodloužit o dalších 30 dnů a lhůtu podle bodu 2 nebo 3 o dalších 60 dnů; příslušný správní orgán ustaví 
nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi bez zbytečného odkladu; jde-li o stížnost, k jejímuž 
vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně 
příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

▪ b) vypracovat postup pro vyřizování stížností a určit pracoviště krajského úřadu k přijímání stížností,
▪ c) uveřejnit postup podle písmene b) a adresu určeného pracoviště, úřední hodiny a kontakt na toto pracoviště na 

úřední desce,
▪ d) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
▪ e) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 94

▪ (2) Příslušný správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je 
nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, 
popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s nahlížením a popřípadě též 
s pořízením kopie nebo výpisu nevyslovil souhlas tento pacient, zákonný zástupce nebo 
opatrovník pacienta. Pokud pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav projevit svou 
vůli, může tento souhlas udělit stěžovatel uvedený v § 93 odst. 1 písm. c) nebo d) v rozsahu 
svého zmocnění. Příslušný správní orgán je povinen informovat o ukončení šetření stížnosti 
podle věty první a důvodu, který ho k tomu vedl, pacienta, jehož se stížnost týká, stěžovatele, 
pokud jím není pacient, a poskytovatele, k němuž se stížnost vztahuje.

▪ (3) Stížnost, kterou podala osoba, která není uvedena v § 93 odst. 1, příslušný správní orgán 
posoudí jako podnět k provedení kontroly. Ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení písemně 
vyrozumí osobu uvedenou ve větě první o tom, jak se stížností bylo naloženo.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 94

▪ (4) Příslušný správní orgán může na základě stížnosti nebo z moci úřední nebo jiného podnětu, a 
to zejména pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při poskytování 
zdravotních služeb dodržen správný postup, popřípadě k vyloučení příčinné souvislosti mezi 
nesprávným postupem a újmou na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb, ustavit

▪ a) nezávislého odborníka; odborníka ustaví vždy, směřuje-li stížnost nebo podnět proti správnému postupu při poskytování 
zdravotních služeb, popřípadě je namítáno ublížení na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb a stížnost nebo 
podnět není zjevně nedůvodný,

▪ b) nezávislou odbornou komisi; komisi ustaví vždy, jestliže

▪ 1. nezávislý odborník na základě posouzení zdravotnické dokumentace její ustavení navrhne, nebo

▪ 2. podle jeho uvážení jde o případ, kdy posouzení nezávislým odborníkem je odborně nedostačující nebo je třeba posoudit případné
ublížení na zdraví při poskytování zdravotních služeb s důsledkem smrti pacienta a stížnost nebo jiný podnět není zjevně nedůvodný.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 95

▪ (1) Členy nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává příslušný správní orgán, jsou 
vždy
▪ a) zástupce příslušného správního orgánu; zástupce příslušného správního orgánu, který je vždy zdravotnickým 

pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost,
▪ b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v 

příslušném oboru zdravotní péče,
▪ c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie nebo soudní lékařství, jde-li o úmrtí 

pacienta,
▪ d) zástupce příslušné komory nebo příslušné profesní organizace.

▪ (2) K jednání komise
▪ a) je vždy přizvána osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva,
▪ b) může být přizván poskytovatel, proti kterému stížnost směřuje, a stěžovatel za účelem podání vysvětlení 

skutečností uvedených ve stížnosti, a to na dobu nezbytně nutnou; stěžovatel je na základě své žádosti přizván k 
jednání vždy.



Stížnosti podle zákona o zdravotních službách

▪ § 95

▪ (3) Členy nezávislé odborné komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k 
poskytovateli, ke stěžovateli nebo k pacientovi, kterého se stížnost týká, nebo k předmětu 
projednávané stížnosti jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.

▪ (4) Nezávislá odborná komise projedná případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech 
členů, přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický pracovník podle odstavce 1 písm. b).

▪ (5) Nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické dokumentace vedené o 
pacientovi a dalších skutečností zjištěných pro účely posouzení případu a vypracuje zápis, 
který je bezodkladně předán příslušnému správnímu orgánu prostřednictvím předsedy 
komise. Zápis obsahuje

▪ a) souhrn podstatných údajů ze zdravotnické dokumentace,

▪ b) závěr projednání případu

▪ 1. s jednoznačným konstatováním, zda byl nebo nebyl při poskytování zdravotních služeb dodržen náležitý odborný postup; v případě 
nedodržení náležitého odborného postupu se uvede jeho popis,

▪ 2. v případě, že nebyl dodržen náležitý odborný postup, s konstatováním, zda je nebo není dána příčinná souvislost mezi takovým postupem a 
újmou na zdraví nebo poškozením zdraví s následkem smrti; to neplatí, pokud na základě zjištěných skutečností nelze takové konstatování 
učinit,

▪ c) návrh opatření směřujících k nápravě.



Stížnosti podle zákona o zdravotních 
službách

▪ § 96

▪ (1) Jestliže příslušný správní orgán při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo povinností při 
poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících stanovených tímto zákonem nebo 
jinými právními předpisy anebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů,

▪ a) uloží poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění, popřípadě

▪ b) podá podnět
▪ 1. orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů

▪ 2. příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory, které přísluší šetřit komoře podle zákona 
upravujícího činnost komor;

obdobně postupuje poskytovatel.

▪ (2) O uložených nápravných opatřeních nebo o podání podnětu zašle příslušný správní orgán informaci 
zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v době porušení práv nebo povinností při poskytování 
zdravotních služeb pojištěn.

▪ § 97

▪ Jednání nezávislé odborné komise je neveřejné. Příslušný správní orgán, pokud ustavil nezávislého 
odborníka nebo nezávislou odbornou komisi, sdělí pacientovi, jehož se stížnost týká, a stěžovateli, pokud 
jím není pacient, jméno, popřípadě jména, a příjmení nezávislého odborníka nebo členů nezávislé 
odborné komise a osob přizvaných podle § 95 odst. 2.



Kontrolní činnost



Kontrolní činnost

▪ §107

▪ (1) Kontrolu poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo kontrolu 
poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob v souvislosti s 
prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného 
povolení podle tohoto zákona nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, kontrolu 
poskytovatelů sociálních služeb uvedených v Národním registru poskytovatelů a osob poskytujících 
zdravotní služby podle § 20 (dále jen „kontrolované osoby“) provádí

▪ a) ministerstvo,

▪ b) příslušný správní orgán,

▪ c) krajský úřad, který zaznamenal poskytovatele sociálních služeb nebo osobu poskytující zdravotní služby podle § 20 do Národního 
registru poskytovatelů,

▪ d) Státní ústav pro kontrolu léčiv,

▪ e) Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o poskytovatele poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření; tím 
není dotčena kontrolní činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle jiných právních předpisů,

▪ f) generální ředitelství Vězeňské služby, jde-li o zdravotní služby poskytované v jejím zdravotnickém zařízení,

▪ g) komory, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (dále jen „kontrolní orgány“).

▪ (2) Kontrolu dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních 
ozbrojených sil České republiky umístěných v zahraničí provádí Ministerstvo obrany.



Kontrolní činnost

▪ §108

▪ (1) Při výkonu kontrolní činnosti kontrolní orgány podle § 107 písm. a), b) nebo c) kontrolují 
plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy 
upravujícími zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami.

▪ (2)V rámci prováděné kontroly personálního zabezpečení poskytování zdravotních služeb jsou 
zaměstnanci krajů zařazení do krajských úřadů oprávněni v odůvodněných případech nahlížet 
do pracovních smluv zaměstnanců poskytovatele.

▪ (3) Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje technické a věcné vybavení zdravotnického 
zařízení v případě poskytování lékárenské péče, zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými 
prostředky při poskytování zdravotní péče a provádí kontrolu jakosti a bezpečnosti při 
poskytování zdravotních služeb v zařízeních transfuzní služby a v tkáňových zařízeních podle 
jiných právních předpisů.

▪ (4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje dodržování pravidel lékařského ozáření 
poskytovatelem.



Kontrolní činnost

▪ § 109

▪ Kontrolní orgány jsou oprávněny

▪ a) ukládat k odstranění zjištěných nedostatků nápravná opatření,

▪ b) stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné opatření splnit,

▪ c) kontrolovat splnění nápravných opatření,

▪ d) požadovat na kontrolovaných osobách písemné zprávy o splnění nápravných opatření.



Přestupkové řízení



Přestupkové řízení

▪ Postup před zahájením řízení 

▪ Zahájení řízení 

▪ Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí 

▪ Postup prvostupňového orgánu po podání odvolání

▪ Postup odvolacího orgánu

▪ Přezkumné řízení

▪ Obnova řízení

▪ Soudní přezkum rozhodnutí



Děkuji za pozornost

Ondřej Dostál

E-mail: ondrej.dostal@zdravopravo.cz

Web: www.zdravopravo.cz

Facebook:   www.facebook.com/Ondrej.Dostal.ZPS

LinkedIn:     linkedin.com/in/ondrej-dostal-b845b7

Twitter: @dostalondrej
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