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T R V E J T E  N A  S V Ý C H  P R Á V E C HTRVEJTETRVEJTE
na svých
PRÁVECH!PRÁVECH!
STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje 
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před 
zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než
živočišného původu.
Živnostenské úřadyŽivnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují, 
pokud prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně 
označena, byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřadČeský telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele 
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

•  tiskem – formou informativních článků •  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, •  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 
    kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ informuje  
    o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně   
    Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484  
    na frekvencích:

• prostřednictvím České televize• prostřednictvím České televize v různých pořadech 
   se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno•  naší účastí na projektu Městské policie Brno  „Senior 
  akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

KDE NÁS NAJDETE:KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.

Mečová 5, 602 00 Brno

PORADENSTVÍPORADENSTVÍ
po – pá 9.00 - 16.00

tel.: 542 210 549, 542 210 778 
poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

www.asociace-sos.czwww.asociace-sos.cz

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše 
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím 
členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně 

jakoukoliv částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 
2600115708/20102600115708/2010

Děkujeme...

PROSTĚJOV

Pomáhají nám:
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PacientPacient
SPOTŘEBITELSPOTŘEBITEL
Problematika zdravotnictví 
z pohledu pacienta jako spotřebitele

PTEJTE SE – MÁTE NA TO PRÁVO!PTEJTE SE – MÁTE NA TO PRÁVO!

LÉKAŘ JE POVINEN PACIENTA SROZUMITELNĚ LÉKAŘ JE POVINEN PACIENTA SROZUMITELNĚ 
POUČIT O DANÉ NEMOCI ČI PROBLÉMU POUČIT O DANÉ NEMOCI ČI PROBLÉMU 
(tedy musí použít jazyka přiměřeně(tedy musí použít jazyka přiměřeně
rozumové vyspělosti pacienta)rozumové vyspělosti pacienta). . 

Aby se ošetřovaná osoba mohla rozhodnout, jestli má zájem 
danou péči či konkrétní zákrok skutečně podstoupit, je nutné 
zmírnit informační deficit mezi lékařem a pacientem. Proto je 
potřeba, aby byla daná osoba poučena o zamýšleném vyšetření 
i o navrhované péči o zdraví. Ošetřovaný také musí mít možnost 
poučení uvážit a klást případné dotazy.
Klíčový je také souhlas ošetřovaného, který je vyžadován ke 
každému úkonu v rámci péče o zdraví, ledaže zákon stanoví, že 
třeba není. Ne vždy je k jeho udělení vyžadována písemná forma, 
často postačí jeho udělení ústně či konkludentně (tedy určitým 
jednáním).

V případě hospitalizace je v tomto ohledu též vhodné vědět, že 
v rámci lékařského tajemství jsou informace o zdravotním stavu 
pacienta sdělovány pouze mezi lékařem a pacientem, popř. též 
zákonným zástupcem nezletilého pacienta či opatrovníkem pa-
cienta s omezenou svéprávností. Pacient je ale oprávněn určit 
další osoby, kterým mohou být v nouzových situacích informace 
o zdravotním stavu pacienta předány. Zpravidla se tak děje bez-
prostředně po přijetí vhodným dotazníkem.

(NE)HRAZENÉ VÝKONY/SLUŽBY LÉKAŘE(NE)HRAZENÉ VÝKONY/SLUŽBY LÉKAŘE
POJIŠŤOVNOUPOJIŠŤOVNOU
Seznam hrazených položek zdravotní pojišťovnou je stanoven 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Kon-

krétněji lze vyjmenovat např. preventivní prohlídky v předepsa-
ných intervalech. Dále jsou hrazeny „běžné“ úkony jako nezbytné 
odběry krve či ambulantní vyšetření.

 Stejný zákon též stanovuje konkrétní seznam výkonů, které jsou 
naopak plně hrazeny ze strany pacienta, popř. se na nich pacient 
zčásti podílí. Zásadně tedy pacient platí např. provizorní zubní 
můstek, anestezii (pokud není standardním postupem), plastic-
ké operace a další. Zčásti jsou nejčastěji doplácena léčiva. Při 
jakémkoli předepisování však musí lékař pacienta upozornit na 
tuto částečnou úhradu. V každé kategorii léčiv však musí exis-
tovat i minimálně jedna bezplatná varianta. V případě zájmu se 
tedy neváhejte zeptat na lék bez doplatku svého lékaře či lékár-
níka.

V souvislosti s úkony prováděnými přímo v ordinaci je též nutno 
počítat s tím, že pacient nutně nezná konkrétní zákon – to se pro-
jevuje v povinnosti lékařů dát pacientovi včas vědět o seznamu 
hrazených úkonů a jejich ceny. Tak se může stát primárně cení-
kem vyvěšeným v čekárně či ordinaci (popř. i na internetu). 

Neméně podstatný je též fakt, že podle tohoto zákona je pojiš-
ťovnou hrazena vnitrostátní péče, a to pouze u lékařů, kteří mají 
s danou pojišťovnou smlouvu. Výjimkou je jedině neodkladná 
a nutná péče, při níž Vás nesmí zdravotnické zařízení ani odmít-
nout ani požadovat úhradu. V opačném případě je lékař nucen 
požadovat úhradu výkonu od pacienta vždy (což se tedy týká 
osob nepojištěných, popř. pojištěných v zahraničí). To platí i na-
opak, pojišťovna pacientovi pojištěném v ČR uhradí případné 
úrazy ze zahraničí až na jeho žádost – tudíž si je pacient v zahra-
ničí primárně hradí sám, pokud nemá např. cestovní pojištění.

CO KDYŽ SE NĚCO POKAZÍCO KDYŽ SE NĚCO POKAZÍ
Může se jednat o nedbalost, kdy například po operaci v těle zů-
stane chirurgický nástroj, popř. špatně vyčištěná a zašitá rána 
začne hnisat. V jiných případech se může stát (a bohužel stává), 
že si lékař není vědom práv pacienta a v tom důsledku mu někte-
rá práva odepře.

V prvém případě se věc řeší jako „obvyklá“ náhrada škody a ne-
majetkové újmy na zdraví (v podstatě jako by ji způsobil kdokoli 
jiný než lékař). Pro takovéto spory se doporučuje snažit se do-
hodnout mimosoudně, neboť soudní spory v této oblasti jsou 
dlouhé a finančně náročné. 
Mimosoudní řešení sporu lze však využít jen za předpokladu, že Potřebuje poraditPotřebuje poradit

i s jiným problémem?i s jiným problémem?

lékař dobrovolně uzná, že pochybil. V opačném případě se 
věc musí řešit soudně, kde je zpravidla stěžejním momentem 
případné dokázání faktu, že lékař porušil odbornou péči pro-
fesionála – to se většinou dokazuje skrze soudního znalce.

V případě pochybení, jež se týká péče samotné, je možné po-
dat stížnost k úřadu, jenž vydal oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb (nejčastěji kraj). Tato stížnost však neslouží  
k vydobytí náhrady škody.

Pro druhý případ, kdy se lékař chová k pacientovi nekorekt-
ně, co se týče chování, se postupuje skrze stížnosti. Pokud 
lékař pracuje v rámci nemocnice, je prvním krokem stížnost 
nemocnici jako takové. Pokud má pacient důvodně za to, že 
k nápravě ani tak nedošlo, je možnost dát na konkrétního lé-
kaře stížnost přímo na Českou lékařskou komoru (v případě 
zubařů na Českou stomatologickou komoru).

V případě stížnosti na zaměstnance privátního lékaře se stíž-
nost podává v první řadě k lékaři.

PREVENCE A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKYPREVENCE A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
V rámci všeobecného zájmu na zdraví celého obyvatelstva je 
schválena základní lékařská péče. Konkrétní obsah a časový 
harmonogram těchto preventivních prohlídek je určen vy-
hláškou Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preven-
tivních prohlídkách. 

Ve stručnosti je jejich obsahem doplňování anamnézy, změ-
ření tlaku, test moči, změření tělesného indexu, orientační 
vyšetření zraku a sluchu a např. kontrola očkování. Tento ob-
sah je společný každé prohlídce, na kterou mají dospělí nárok 
jednou za dva roky.

Především s přibývajícím věkem je v určitých intervalech ob-
sah o něco specifičtější. Objevuje se zde možnost preventiv-
ního testu cholesterolu či případně vyšetření glykémie (tedy 
hladiny cukru v krvi). Výraznějším mezníkem je pro pacienta 
zejména dosažení 40 let věku, kdy už má nárok 


