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Rada seniorů České republiky, z. s. s. 
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
Ministr zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 4 
128 01 Praha 2 

 
V Praze, 15. září 2021 

 
Věc: Stanovisko a připomínky Rady seniorů ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
 
 
Vážený pane ministře, 

děkujeme za možnosti připomínkovat návrh novely zákona o zdravotních službách a zákonů 
doprovodných, navrhovaná opatření považujeme za významné kvalitativní zlepšení. Rada seniorů ČR 
vítá, oceňuje a podporuje: 

1. zvýšení dostupnosti zdravotní péče prostřednictvím mobilních zdravotnických zařízení,  
2. novou možnost přeložení pacientů do následné lůžkové péče přímo z jejich vlastního 

sociálního prostředí na základě indikace praktických lékařů, 
3. zavedení institutu a registru pacientských organizací, 
4. zavedení specifické legislativní úpravy uplatňování dobrovolnických služeb ve zdravotnictví, 
5. posílení kompetencí ministerstva zdravotnictví v rámci dozoru nad kvalitou poskytovaných 

zdravotních služeb, 
6. možnost podávat pacientské stížnosti přímo správnímu orgánu, který neodpovědnému 

poskytovateli zdravotních služeb udělil akreditaci,   
7. dořešení dlouhodobého problému poskytování zdravotních služeb v pobytových zařízeních 

pro seniory a zdravotně postižené.  
 

Rada seniorů ČR ale zásadně odmítá navrhovanou redukci některých práv pacientů, a 
proto uplatňuje následné zásadní připomínky: 

a) Rada seniorů ČR zásadně odmítá rozšířit počet subjektů, které mohou nahlížet do 
zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta a v novelizačním bodě č. 124, tj. v § 65 
odst. 2 požaduje písm. q a r zrušit.  
Navrhované prolomení zásadního pacientského práva, tj. souhlas pacienta s nahlížením do 
zdravotnické dokumentace, která je o něm vedena považujeme za nepřípustné. Uvedené 
důvody prolomení jsou ryze irelevantní. Každý pacient podávající stížnost na poskytovatele 
zdravotních služeb si je plně vědom, že důkladné prošetření kvality poskytnuté zdravotní 
péče je podmíněno zpřístupněním zdravotní dokumentace o něm vedené. Bez souhlasu nelze 
stížnost přijmout. A v případě úmrtí pacienta a šetření příčin úmrtí je pacientský souhlas 
k otevření zdravotnické dokumentace o něm vedené bezpředmětný.   
Dikci bezúplatného poskytování kopií zdravotní dokumentace vedené o pacientovi na 
vyžádání lékařské, stomatologické a lékárnické komory vybavené souhlasem pacienta pro 
šetření stížností požadujeme ošetřit v § 66.  

b)  Z výše uvedených důvodů v předchozím bodě Rada seniorů ČR nesouhlasí též se zrušením  
dalšího významného pacientského práva, tj. zavedeného institutu zákazu pacienta 
s využíváním zdravotnické dokumentace o něm vedené při výuce zdravotnických povolání. 
Novelizační bod č. 126 požadujeme zrušit. 



c) U nově zaváděného institutu „dříve vyslovená vůle“ (novelizační bod č. 68, tj. § 36) je 
nezbytné „dříve vyslovenou vůli pacienta“ zaznamenat do zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi pouze 1x a následně ověřovat její platnost ve všech stádiích léčby. Tj. po 
vyslovení vůle pacienta v primární ambulantní péči a po jejím zapracování do zdravotnické 
dokumentace při přijetí pacienta do lůžkového zařízení „dříve vyslovenou vůli pacienta 
opakovaně nevyžadovat. Ve všech následných stádiích léčby s případným převozem pacienta 
do dalších zdravotních zařízení pouze ověřovat její platnost. Jde o delikátní problém 
zdravotnické etiky, jehož ošetření požadujeme legislativně dopracovat.        

 
Podáváme tuto zprávu a za akceptování výše uvedených připomínek předem děkujeme.  

 
S pozdravem a úctou  

 
 
                                                                                                                          Zdeněk Pernes  
                                                                                                                     čestný předseda RS ČR 
        
 


