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PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO 
Húskova 2, 618 32 Brno 

 
 
 

INFORMACE O PRÁVECH PACIENTA  
(výňatek z právní úpravy) 

 
 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách  jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

 
 

§ 28 
 
(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným 
souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. 
 
(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 
 
(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
 
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování 
zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb, 
 
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají 
zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní 
předpisy nestanoví jinak, 
 
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, 
než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo 
o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 
 
d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále 
jen "vnitřní řád"), 
 
e) na 
1. 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, 
2. 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 (dále jen "pacient s omezenou svéprávností"), 
3. 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; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody 
nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b), 
 
f) 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, 
 
g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se 
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u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních 
služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky, 
 
h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo 
zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, 
i) 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, 
 
j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní 
podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice 
nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen "duchovní") 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, 
 
k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality 
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 
 
(4) 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. V tomto případě se postupuje 
podle § 35 odst. 5. 
 
(5) Práva pacienta uvedená v odstavci 3 písm. c), e), i) a j) nemůže uplatnit pacient, kterému je 
poskytována záchytná služba nebo který je povinen se podrobit odbornému lékařskému 
vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento 
pacient rovněž nemůže při uplatňování práva podle odstavce 3 písm. h) odmítnout přítomnost 
příslušníka Policie České republiky, příslušníka Vojenské policie, strážníka obecní policie nebo 
příslušníka Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), který na žádost 
poskytovatele poskytuje součinnost při poskytování záchytné služby nebo při vyšetření podle 
věty první. 
 

§ 30 
 
(1) Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými 
zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo 
dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám 
zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. V případě osob ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví tlumočníka Vězeňská 
služba. 
 
(2) Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou 
slovenštiny. 
 
(3) Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním 
výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa 
u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla 
porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; to neplatí, jde-li 
o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se 
speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes. 
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu 
 

§ 104 
 

Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez 
jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči 
o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na omezení 
svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového 
zařízení převzat nebo v něm držen. 
 

§ 105 
 

(1) Je-li člověk převzat do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo je-li v něm držen, oznámí 
to jeho zákonnému zástupci, opatrovníku nebo podpůrci a jeho manželu nebo jiné známé osobě 
blízké neprodleně poskytovatel zdravotních služeb; oznámení manželu nebo jiné osobě blízké 
však učinit nesmí, pokud mu to bylo zakázáno. 
 
(2) Převzetí člověka do zařízení poskytujícího zdravotní péči oznámí poskytovatel zdravotních 
služeb do 24 hodin soudu; to platí i v případě, je-li člověk v takovém zařízení zadržen. Soud 
o učiněném opatření rozhodne do sedmi dnů. 
 

§ 106 
 

(1) Poskytovatel zdravotních služeb zajistí, aby se člověku převzatému do zařízení 
poskytujícího zdravotní péči nebo zadrženému v takovém zařízení dostalo bez zbytečného 
odkladu náležitého vysvětlení jeho právního postavení, zákonného důvodu učiněného opatření 
a možností právní ochrany včetně práva zvolit si zmocněnce nebo důvěrníka. 
 
(2) Vysvětlení se podá tak, aby mu člověk mohl dostatečně porozumět a uvědomit si povahu 
učiněného opatření a jeho následky; má-li takový člověk zákonného zástupce, opatrovníka 
nebo podpůrce, podá se vysvětlení bez zbytečného odkladu také jemu. 
 

§ 107 
 

(1) Má-li člověk zmocněnce nebo důvěrníka, oznámí poskytovatel zdravotních služeb učiněné 
opatření zmocněnci nebo důvěrníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 
 
(2) Důvěrník může uplatnit ve prospěch člověka svým jménem všechna jeho práva vzniklá 
v souvislosti s jeho převzetím do příslušného zařízení nebo s jeho držením v takovém zařízení. 
Stejná práva jako důvěrník má i podpůrce. 
 

§ 108 
 
Kdo byl do zařízení poskytujícího zdravotní péči převzat nebo kdo je v něm držen, má právo 
projednávat se svým zástupcem, důvěrníkem nebo podpůrcem vlastní záležitosti při osobním 
rozhovoru a bez přítomnosti třetích osob. 
 

§ 109 
 

(1) Člověk převzatý do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo držený v takovém zařízení 
má právo, aby jeho zdravotní stav, zdravotní dokumentaci nebo vyjádření ošetřujícího lékaře 
o neschopnosti úsudku a projevit přání samostatně přezkoumal lékař nezávislý na poskytovateli 
zdravotních služeb v tomto zařízení i na jeho provozovateli. Stejné právo má i důvěrník nebo 
podpůrce. 
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(2) Je-li právo na přezkoumání uplatněno ještě předtím, než soud rozhodne podle § 105 odst. 2, 
musí být umožněn jeho výkon tak, aby soud mohl zhodnotit výsledky přezkoumání v řízení 
o přípustnosti učiněného opatření. 
 

§ 110 
 

Rozhodl-li soud o přípustnosti učiněného opatření, schvaluje se tím nucený pobyt v zařízení 
poskytujícím zdravotní péči, tím však neodnímá právo odmítnout určitý zákrok nebo léčebný 
výkon. 
 


