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Práva a povinnosti pacienta 
 
 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou 
s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

 
2. Pacient má právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí 

zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta. 
 
3. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, 

kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem 
nemocnice, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či přáteli (v 
souladu s vnitřním řádem). Omezení takového způsobu (tzv.kontinuálních) 
návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 
 

4. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl 
před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického 
postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního 
ohrožení na zdraví má být náležitě informován o případných rizicích, která 
jsou s dalším postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů 
nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na 
seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich 
účastní. 

 
5. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo  odmítnout léčbu, ale 

musí být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 
 
6. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má 

nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány 
maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, 
konzultace vyšetření léčba jsou důvěrnou věcí a musí být prováděny 
diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě zúčastněny, musí 
odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby 
nemocný sám nevybral. 
 

7. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho 
léčby jsou považovány za důvěrné i v případě počítačového zpracování. 
 

8. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností 
přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytnutí péče 
v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient 



předán jinému léčebnému ústavu, případně tam být převezen poté, kdy mu 
bylo poskytnuto plné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a 
ostatních alternativách, které při tom existují.  
 

9. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou 
kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních 
hodinách a na jakém místě jsou k dispozici. Po propuštění z nemocnice má 
právo očekávat, že jej bude lékař informovat o tom, jak bude o něj dále 
pečováno. 

 
10.  Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení v případě, že  
       se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný  
       vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického 
       i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení   
       důvodu, od experimentu ustoupit, když byl poučen o případných  
       zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

 
11.  Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, 
       kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu 
       s platnými zákony. 

 
12. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platnými předpisy instituce, kde 

se léčí (tzv. nemocniční řád). 
 

13. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, než 
který mu poskytuje zdravotní služby. 

 
14. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních 

služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění a o způsobu jejich úhrady. 

 
15. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na  poskytování 

zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon 
povolání zdravotnického pracovníka. 

 
16. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy 

má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo 
dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a prostředky, které si sám 
zvolí, včetně tlumočení druhou osobou.  

     Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se  
     speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa ve  
     zdravotnickém zařízení tak, aby nebyla porušována práva ostatních 
     pacientů (dle vnitřního řádu). 
 

17. Pacient může předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního 
stavu, ve kterém nebude schopen souhlas nebo nesouhlas vyslovit. Dříve 



vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně 
ověřeným podpisem pacienta. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve 
vyslovené přání v situaci, má-li ho k dispozici a k níž se přání vztahuje. 

 
18. Pacient může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování 

zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními 
službami. Podání stížnosti nesmí být pacientovi na újmu. 

 
19. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen dodržovat navržený 

individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb 
vyslovil souhlas. 

 
20. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen řídit se  

      vnitřním řádem. 
 

21. Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních 
služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění. 

 
22. Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického 

pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o 
infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek 
a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. 

 
23. Pacient je povinen nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné 

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

 
24. Pacient je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o 

to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník požádá. Povinnost prokázat se 
občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje právo na informace 
o zdravotním stavu pacienta.  

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 4. 2012                              MUDr. Jana Bláhová v. r. 
                                                                       odborný zástupce 
 


