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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s.

Telefonní kontakt:

222 075 103

E-mail:

ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

Webové stránky:

www.ombudsmanprozdravi.cz

Právní forma:

Spolek

Předseda výboru

MUDr. Martin Stránský, M. D., FACP

Místopředseda výboru

MgA. Kateřina Havelková

Člen výboru:

JUDr. Aleš Janoch

Identifikační číslo

06340261

Kontaktní adresa:

Národní 1010/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

Počet členů

3

Účel

Účelem spolku je poskytovat informace a
poradenství všem osobám s cílem zlepšení
kvality zdraví a života pacientů, zdravotníků a
zvyšování kvality poskytované péče
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

II. AKTIVITY V ROCE 2017
Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) vznikla jako dlouhodobý projekt Nadačního fondu
Stránský v roce 2014. V roce 2017 se KOZ transformovala a ke dni 14. 8. 2017 byla zapsána jako
spolek.

1. KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ
V roce 2017 poskytla Kancelář Ombudsmana pro zdraví v rámci svého bezplatného poradenství více
než 600 poradenství. Ve více než 48,70 procentech byli pacienti nespokojeni s poskytovanými
zdravotními službami. Stěžovali si zejména na zanedbání a neposkytnutí péče, nebyli spokojeni
s léčebnými postupy či s etickým přístupem lékařů či jiného zdravotnického personálu. Pociťovali
rovněž diskriminaci v souvislosti s věkem či zdravotním stavem či byly nuceni k využívání tzv.
nadstandardu.
Dalších 21,24 procent pacientů si žádalo bezplatné poradenství v situacích, kdy je zklamal
nepřehledný zdravotnický systém obecně nebo kdy vůbec neznalo svá práva. Necelých sedm
procent lidí mělo problémy se svou zdravotnickou dokumentací – nebylo jim umožněno do ní
nahlédnout v souladu se zákonem či uváděli, že údaje v ní jsou neúplné či dokonce nepravdivé.
Celkem 16,58 procent lidí se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátilo v souvislosti s řízením o
přiznání stupně invalidity či příspěvku na péči. Celkem 8,29 procent dotazů se týkalo sporů se
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zdravotní pojišťovnou. Zbytek tvořily dotazy a podněty související s obecnými dotazy na
zdravotnické právo s přesahem do sociální sféry a pracovní právo.
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Velmi důležitou částí činnosti KOZ je edukace laické i odborné veřejnosti s cílem přispět k zvýšení
právní gramotnosti a ke snížení konfliktních situací mezi zdravotníky a pacienty.
Vzdělávací semináře pro laickou veřejnost poskytovala v roce 2017 zdarma. Akce byly složeny z
informační a interaktivní části zaměřené na nejčastější stížnosti a dotazy pacientů v oblasti
zdravotního práva. Zástupce kanceláře se aktivně účastnili i konferencí nebo workshopů a již
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tradičně také přispěli svými zkušenostmi a názory v rámci dalšího z řady uzavřených kulatých stolů
o budoucnosti Lékařské posudkové služby v Poslanecké sněmovně PČR.
12. 9. 2017 vystoupili zástupci KOZ na konferenci Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester v Českých
Budějovicích s přednáškou „Sestry, nenechte si všechno líbit“, která byla zaměřena na práva
nelékařského zdravotního personálu, včetně šikany a problematiky vztahů v pracovním kolektivu
vůbec.
Kancelář Ombudsmana pro zdraví se 30. 10. 2017 zúčastnila přednášky v Karlových Varech rámci
projektu „Podpora členským organizacím NRZP ČR“ na téma příklady diskriminace a ochrana práv
pacientů se zdravotním postižením.
Kancelář Ombudsmana pro zdraví aktivně publikovala v laických i odborných médiích. Celkem
v roce 2017 vydala 15 článků, a to například v časopisech FLORENCE, MOSTY, MfDnes a InvArena a
dalších.
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2. ODBORNÁ PRAXE I. A II. – KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ
S počátkem akademického roku 2017/2018 zahájila Kancelář Ombudsmana pro zdraví odbornou
praxi pro studenty 3.–5. ročníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci odborných
praxí získávají studenti unikátní „hands-on“ zkušenosti přímým jednáním s klienty i obecně
s problematikou zdravotnických práv a povinností.
Studenti se zabývají především problematikou práv
pacientů, informovaného souhlasu, zdravotnické
dokumentace, dříve vyslovených přání, stížností
podávaných poskytovatelům zdravotních služeb, jejich
zřizovatelům, ČLK a zdravotním pojišťovnám
a problematikou soudního a mimosoudního řešení
zdravotnicko-právních sporů. Připravují rovněž odborná
stanoviska, tiskové zprávy, články a poradny pro
odborná i laická média. Účastní se akcí kanceláře pro
veřejnost. Podle svého zájmu se rovněž účastní přímého poradenství na Facebooku.
Odborná praxe se koná v sídle Kanceláře Ombudsmana pro zdraví v ulici Národní 9, Praha 1.
Odborné praxe poskytovala již v předchozích dvou letech, kdy byla dlouhodobým projektem
Nadačního fondu Stránský.

3. OBDRŽELI JSME CENU PRO BONO & CSR 2017
Za výjimečné projekty získala Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., právnické ocenění Pro bono
& CSR 2017.
Výňatek z tiskové zprávy:
Ohodnocení Pro bono & CSR 2017 za nezištnou pomoc druhým v právnických otázkách
převzal včera v pražském Grand Hotelu Bohemia zakladatel a předseda Kanceláře
Ombudsmana pro zdraví, z. s., Martin Jan Stránský.
„Právnické ocenění je pro nás obrovskou poctou a zároveň uznáním smysluplnosti naší
každodenní práce, v níž radíme pacientům i zdravotníkům v právních situacích, které sami
neumí dobře řešit,“ konstatoval Martin Jan Stránský. „Stále častěji se bohužel také
setkáváme s případy, které poukazují na závažné mezery v našem zdravotnickém systému
a v jeho propojení do oblastí sociálního zabezpečení,“ dodal předseda Kanceláře
Ombudsmana pro zdraví.
Právnické projekty, samostatné právníky či jejich týmy a právnické firmy pro ocenění Pro
bono & CSR nominuje veřejnost. O vítězích pak rozhoduje třináctičlenná odborná porota.
Letos v ní mimo jiné zasedli: ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán, předseda Nejvyššího
soudu ČR Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu ČR Josef Baxa, prezidentka
Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.
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III. PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti Kanceláře Ombudsmana pro zdraví –
právníkům, ale i všem spolkům a pacientským organizacím, které s námi spolupracují a šíří osvětu o
naší činnosti. Stejně tak děkujeme i našim mediálním partnerům za informace, které o naší činnosti,
a zejména pak právech pacientů a pracovníků ve zdravotnictví, šíři.

IV. VÝHLED PRO ROK 2018
V roce 2018 se KOZ bude věnovat zejména:
a) Založí poradní sbor jako otevřenou platformu pro neziskových a pacientských organizací a
politické reprezentace s cílem diskuse o prioritách ve změnách zdravotnického systému, jeho
propojení se sociální sférou, stanovení definice standardu péče a řešením Lékařské posudkové
služby. První setkání poradního sboru se uskuteční v únoru 2018.
b) Posílí přímé poradenství pacientům i zdravotnickým pracovníkům v rámci spolupráce
s pacientskými organizacemi a neziskovým sektorem vůbec.
c) Rozšíří edukační aktivitu ve formě seminářů, konferencí a dalších akcí pořádaných buď ve
spolupráci příslušnými ministerstvy (MZ ČR, MPSV, s partnery, nebo samostatně.
d) Vydá tištěnou verzi Manuálu zdravotnického práva a zajistí ve spolupráci s partnery její distribuci
k uživatelů.
e) Rozšíří spolupráce s partnery za účelem zvyšování povědomí obyvatel o zdravotnickém právu.
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f) Bude usilovat o dokončení průzkumu kvality poskytovaných zdravotních služeb v rámci lůžkové
péče nemocnicích a o vybudování žebříčku s veřejně dostupnou aplikací zaručující svobodnou volbu
poskytovatele zdravotních služeb.
g) Ve spolupráci se studentským spolkem ELSA Praha uspořádá na jaře 2018 již tradičně Soutěž ve
zdravotnickém právu o cenu prof. Jaroslava Stránského. Soutěž KOZ spoluorganizovala již jako
dlouhodobý projekt Nadačního fondu Stránský v letech 2015, 2016 a 2017.
Důležitou součástí plánu KOZ je hledání možností financování výše zmíněných projektů, a to hlavně
formou grantů či sponzoringu.

V. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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