
PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1  Základní pojmy

Pacient. Fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby.
Poskytovatel  zdravotních  služeb.  Fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  má  oprávnění  k
poskytování zdravotních služeb. Ve smyslu tohoto předpisu

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice

541 01  Trutnov

Osoba blízká pacientovi. Příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, dále sourozenci
a manžel,  partner dle  zákona o registrovaném partnerství,  jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá  důvodně  pociťovala  jako  újmu  vlastní,  má  se  za  to,  že  osobami  blízkými  jsou  i  osoby
sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

2  Podání stížnosti
Stížnost může být podána proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti
činnostem souvisejícím se zdravotními službami. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala,
nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu. 

2.1  Osoby oprávněné k podání stížnosti
Osobami, které jsou oprávněné podat stížnost, mohou být:
• pacient,
• zákonný zástupce pacienta,
• osoba blízká v případě,  že pacient tak nemůže učinit  s ohledem na svůj zdravotní stav nebo

pokud pacient zemřel,
• osoba zmocněná pacientem.

2.2  Způsoby podání stížností, kontakty
• Ústně:  osobně u  službu konajícího  pracovníka  dotčeného útvaru  (v  nepřetržitých  provozech

kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo v kanceláři ombudsmana (budova K, ředitelství, v
pracovní dny od 6.00 do 14.30 h).
Pokud je  stěžovatel  cizinec,  je  k  dispozici  tablet  s  internetovým překladačem do světových
jazyků.  Pro  pacienty komunikující  ve  znakové řeči  je  k  dispozici  vyškolený  zaměstnanec  a
rovněž tablet pro komunikaci s neslyšícími.

• Telefonicky: u příslušného vedoucího zaměstnance nebo ombudsmana na telefonu 702 187 709,
499 866 220 (záznamník po 24 hodin denně).

• Písemně:  vedoucímu  zaměstnanci  nebo  na  adresu  ombudsmana:
Oblastní nemocnice Trutnov a. s., ombudsman, Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov.

• Elektronicky:  příslušnému vedoucímu zaměstnanci  nebo na emailovou adresu ombudsmana:
ombudsman@nemtru.cz

• Faxem: na faxové číslo 499 815 161.
• Zprávou do datové schránky:  ID je 724ff9k .



Veškeré  telefonické  kontakty  a  emailové  adresy  vedoucích  pracovníků  jsou  dostupné  na
internetových stránkách www.nemtru.cz. Kontakty na nemocničního ombudsmana jsou zveřejněny
na internetových stránkách  www.nemtru.cz,  na nástěnce v Klientském a informačním centru a na
chodbách jednotlivých oddělení.
Stížnosti o víkendech, svátcích a v době pohotovostní služby je možné zanechat na telefonním zá-
znamníku 499 866 220 (ombudsman).
V případě osobního podání je stěžovatel povinen, vyžadují-li to okolnosti případu, provést podání
písemnou formou.  Je-li  stížnost  podána telefonicky,  je  stěžovatel  vždy vyzván k jejímu podání
písemnou formou.

2.3  Řízení procesu stížností
Evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení vede nemocniční ombudsman (v případě
zástupu sekretariát představenstva).
Dále  ombudsman  koordinuje  proces  řešení  stížností,  dbá  na  dodržení  zákonné  lhůty 30  dnů k
vyřízení stížností. Pracovníci, jenž jsou stížností dotčeni, se podílejí na šetření události. Vedoucí
pracovníci  v  případě  oprávněné  stížnosti  navrhují  nápravná  opatření.  Konečné  stanovisko  ke
stížnosti zaujímá předseda představenstva.

3  Evidence stížnosti

3.1  Evidované údaje
Podání každé stížnosti i její vyřízení je evidováno a ke každé stížnosti se vede samostatný spis.
Nemocnice umožní stěžovateli nahlížení do konkrétního stížnostního spisu a pořizování jeho kopií.
Evidované údaje jsou: 
• evidenční číslo stížnosti;
• datum přijetí stížnosti;
• jméno, příjmení,  místo trvalého pobytu pacienta (stěžovatele) nebo jiného stěžovatele,  pokud

stížnost nepodává přímo pacient, s uvedením jeho vztahu k pacientovi pro zjištění oprávněnosti
podání stížnosti;

• předmět stížnosti – vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti
včetně uvedení jmen osob, času, názvů pracovišť, kterých se stížnost týká;

• řešení - komu a kdy byla stížnost postoupena;
• výsledek šetření, oprávněnost stížnosti;
• opatření k nápravě;
• datum vyrozumění stěžovatele.

3.2  Postup evidence
Ombudsman sepíše o podané stížnosti záznam (formulář  evidence stížností  - díl A).  Stížnosti je
přiřazeno evidenční číslo. Po vyplnění náležitostí je formulář vytištěn a stěžovatel jej podepíše. V
případě nepřítomnosti ombudsmana stížnost spolu s podpisem stěžovatele sepíše na formulář službu
konající pracovník a následně jej předá ombudsmanovi k řádné evidenci.
V případě elektronického podání stížnosti nemusí být formulář podepsán a elektronická zpráva je
přiložena ke spisu. Pokud se pacient nemůže podepsat, popíše se, jakým způsobem projevil svou
vůli, a dále zdravotní důvody bránící podpisu pacienta. Podepíší se dva přítomní svědci. Pokud má



pacient  potíže  s vyjadřováním,  je  stížnost  potvrzena  třetí  osobou,  která  potvrdí,  že  vše  bylo
zaznamenáno tak, jak bylo pacientem míněno.
O každé stížnosti je informován sekretariát představenstva nemocnice a manažer kvality. Stížnosti
mohou být podkladem k analýze kvality péče formou indikátorů kvality. Jednou ročně je prováděn
statistický souhrn typu a kvantity podaných stížností.
V případě  opakovaného  podání  stížnosti  ombudsman  prověří,  zda  podání  obsahuje  nové
skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností
dále zabývat. 
Anonymní stížnosti nejsou řešeny.
Jde-li  o  stížnost,  k  jejímuž  vyřízení  není  organizace  příslušná,  postoupí  ji  do  5  dnů  věcně
příslušnému subjektu a o tomto informuje stěžovatele.

4  Řešení stížnosti
Veškeré podněty,  připomínky a stížnosti  jsou prověřovány.  Pokud je to  s  ohledem na charakter
stížnosti vhodné, ombudsman navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti. Ombudsman nebo jím
pověřená kompetentní osoba jsou povinni
• provést místní šetření,
• vyžádat si dokumenty, které souvisí se stížností,
• vyslechnout osoby k nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou pomoci objasnit

situaci, svědky.
Stížnosti se prošetřují na pracovištích vztahujících se k předmětu stížnosti, vždy je jednáno se všemi
osobami, kterých se stížnost bezprostředně týká, a je jim dána možnost vyjádřit se ke stížnosti. Není
dovoleno postoupit stížnost k vyřízení zaměstnanci, proti kterému stížnost směřuje; šetření provádí
vždy nestranná osoba.
Jedná-li se o stížnost oprávněnou nebo částečně oprávněnou, učiní vedoucí pracovník nebo vedení
organizace  nezbytná  opatření  k  nápravě.  Výsledek  šetření  a  opatření  přijatá  k  nápravě  jsou
zaznamenány do spisu a stěžovatel je o nich informován.
Ombudsman sepíše o řešení podané stížnosti záznam (formulář evidence stížností – díl B).

5  Vyřízení stížnosti, lhůty
Prošetření stížnosti posoudí ombudsman. Výsledek sdělí předsedovi představenstva, který písemně
vyrozumí o způsobu vyřízení stížnosti stěžovatele. 
Stížnosti  se  vyřizují  bez  zbytečných  průtahů.  Lhůta  pro  vyřízení  stížnosti  je  30  dnů  od  jejího
doručení.  Při  odůvodněných  okolnostech  tato  lhůta  může  být  prodloužena  o  30  dnů,  kdy  o
prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti je stěžovatel informován.
Evidence stížností je archivována dle platného Spisového, skartačního a archivního řádu.

6  Odvolání proti vyřízení stížnosti
Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03  Hradec Králové

Stěžovatel  zároveň  uvede důvody nesouhlasu  s  vyřízením stížnosti  v  Oblastní  nemocnici  Trut-
nov a. s.



7  Žádost o prošetření
Pokud stěžovatel nabude dojmu, že nechce svou záležitost řešit jako stížnost dle platných právních
předpisů, nebo má zájem jen o prošetření skutečností méně závažného charakteru, je mu nabídnuta
možnost podat žádost o prošetření. Ta je řešena se stejnou důkladností a pečlivostí jako stížnost a je
rovněž revidována (formulář  žádost o prošetření). Evidenci, řešení, včetně závěrečného vyjádření
vede ombudsman.
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