
 

 

 

 

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY – FIRMY, 
SPOLKŮ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ 

Tento formulář vyplňte, jednáte-li jako oficiální zástupci některého spolku, organizace 
nebo firmy a podnět podáváte v zájmu svých členů nebo zaměstnanců.  

• Vyplněný formulář přiložte k e-mailu společně s dalšími důležitými dokumenty (lékařské 
zprávy, výsledky předchozích jednání, rozhodnutí apod.). 

• Vše nám zašlete na e-mailovou adresu ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. 

• Formulář můžete také vytisknout a společně s dokumenty zaslat klasickou poštou na 
adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 9, 110 00 Praha 1. 

• Prosíme Vás, abyste vyplnili každou položku formuláře. Usnadníte nám tak zpracování 
poradenství. 

 
Název právnické osoby: ……………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání: …………………………………………. 

Sídlo právnické osoby: …………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………… 

E-mail    …………………………………………………………………………………….... 

Zaškrtněte, čeho se vaše podání týká:   

 Nespokojenost s léčbou 

 Vztah s pojišťovnou 

 Chování lékaře 

 Chování zdravotnického personálu 

 Nedostupnost léčby nebo léků 

 Špatné zacházení či týrání lidí odkázaných na pomoc druhých 

 Neochota léčit nemocné seniory a zdravotně postižené, stigmatizace, diskriminace 

 Invalidita 

 Poradenství v oblasti zdravotního práva pacienta 

 Poskytování zdravotní péče v zahraničí – v zemích EU 

 Poskytování zdravotní péče v zahraničí – mimo země EU 

 Pomoc při vedení sporu s nemocnicí, pojišťovnou či lékařem 

 Jiný podnět 
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Popište stručně, ale výstižně, čeho se Váš problém týká: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Popište, s kým jste již jednali a s jakým výsledkem (dokumenty a doklady přiložte k e-
mailu nebo vložte jejich kopie do dopisu, nezapomeňte na lékařské zprávy): 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Napište, prosíme, odkud jste se o nás dozvěděli: 

………………………………………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých 
osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Kanceláří Ombudsmana pro 
zdraví, z. s., za účelem řešení mnou poskytnutého podnětu a pro vnitřní potřebu 
správce, a to v souladu s obecným nařízením EU 2016/ 679, o ochraně osobních 
údajů, ze dne 27. 4. 2016, které vstoupila v platnost 25. 5. 2018.  
Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních 
údajů a že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a byly poskytnuty zcela 
dobrovolně. 
 

Datum:        Podpis: 

…………………………….     ……………………………….. 

 


