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Schváleno dne: 17. 3. 2020     prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 

Vítáme Vás ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vážíme si Vaší důvěry, že jste se v rámci svého práva svobodné 

volby poskytovatele obrátili na naší nemocnici. Dovolujeme si Vás informovat o právech a povinnostech při poskytování 

zdravotních služeb nezletilému. 

 

Souhlas s hospitalizací 

K přijetí k lůžkové péči je nezbytné, aby zákonný zástupce udělil písemný souhlas do formuláře „Souhlas s hospitalizací 

ve VFN“. Bez souhlasu zákonného zástupce lze hospitalizovat jen v případech uvedených v § 38 zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

 

Informace o zdravotním stavu 

Při přijetí nezletilého do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav 

pacienta účelné, musí být zákonný zástupce srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o zdravotním 

stavu nezletilého a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace 

o zdravotním stavu“), musí mu být umožněno klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu nezletilého 

a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. To platí i pro případ, kdy zdravotní 

služby jsou poskytnuty na základě souhlasu nezletilého pacienta. 

Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených 

zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako 

faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. 

Ošetřující zdravotnický pracovník musí být pravdivě informován o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého, 

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. 

 

Souhlas s poskytováním zdravotních služeb 

Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb u nezletilých uděluje zákonný zástupce. 

Nezletilému lze poskytovat bez souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud 

by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta nebo jde-li o zdravotní 

služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. V těchto případech rozhodne o poskytnutí 

zdravotních služeb ošetřující lékař. 

Zdravotní služby lze poskytnout i na základě souhlasu nezletilého, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho 

rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky, 

není-li to přiměřené, tak se souhlasem zákonného zástupce. 

Mají-li být poskytnuty zdravotní služby nezletilému, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti, a který zákroku 

vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu; nesouhlasí-

li zákonný zástupce se zásahem do integrity nezletilého, ač si jej nezletilý přeje, lze zákrok provést na jeho návrh nebo 

na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu. 

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Nedohodnou-li se 

však rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu nebo vyloučil-li jeden rodič 

z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče, musí se rodič obrátit na soud, aby rozhodl. Za významnou 

záležitost se považují nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky. Pokud však nastane situace uvedená ve druhém odstavci 

tohoto článku, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař. 
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Cílem všech zaměstnanců VFN je zajistit kvalitu péče i dalších služeb. Případnou nespokojenost je možné vyjádřit 

prostřednictvím přímého kontaktu s vedoucím konkrétního pracoviště, nemocničního ombudsmana nebo stížnosti, viz 

www.vfn.cz.  

Přítomnost rodičů 

V průběhu pobytu ve VFN má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost rodiče popřípadě osoby určené 

zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného 

orgánu svěřen, a to podle podmínek vnitřního řádu konkrétního zdravotnického pracoviště. 

Nezletilý pacient může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která ho týrá nebo 

jinak zneužívá či zanedbává. 

Nezletilý je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, zákonný zástupce je povinen spolupracovat, 

nezletilý i přítomný zákonný zástupce jsou povinni se řídit vnitřním řádem konkrétního zdravotnického pracoviště 

a 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. 

Při ukončení hospitalizace bude zákonný zástupce včas informován o propuštění nezletilého z lůžkové péče. 

U nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou v rodině musí VFN včas informovat o ukončení hospitalizace 

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient trvalý 

pobyt na území hlavního města Prahy, informuje Magistrát hlavního města Prahy. 

Při propuštění bude pacient dle potřeby vybaven léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny nebo 

v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu a obdrží propouštěcí zprávu, která bude zaslána také 

registrujícímu lékaři v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (je-li VFN znám). 

V případě, že VFN poskytla zdravotní služby nehrazené nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo 

jiných zdrojů, které byly nezletilému poskytnuty se souhlasem, je zákonný zástupce povinen uhradit cenu poskytnutých 

zdravotních služeb. 
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