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POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ  

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
 
1 Stížnost na chování či neetické jednání lékaře řeší Česká lékařská komora. 
 
2 Podat stížnost na zdravotní služby poskytnuté Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. může:  

− pacient,  
− zákonný zástupce pacienta,  
− osoba blízká (pokud pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdrav. stav nebo pokud zemřel),  
− osoba zmocněná pacientem, 

 
a to písemně primáři nebo řediteli střediska, kterého se stížnost týká. 

 
3 Postup vyřizování stížnosti při poskytování zdravotních služeb. 
 
3.1 Primář nebo ředitel střediska je povinen navrhnout stěžovateli projednání stížnosti, pokud je to s ohledem 

na charakter stížnosti vhodné, 
3.2 Primář nebo ředitel střediska vyřídí stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může 

odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Není-li poskytovatel příslušný k vyřízení stížnosti, postoupí ji 
příslušnému subjektu do 5 dnů od obdržení stížnosti. O prodloužení stížnosti a jejím postoupení je 
povinen stěžovatele neprodleně informovat.  

3.3 Primář nebo ředitel střediska vede evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení. 
3.4 Stěžovateli umožní nahlížet do konkrétní stížnosti spisu a pořizovat z něj kopie. 
3.5 Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytne mu primář nebo ředitel na jeho 

vyžádání včasnou a nutnou součinnost. 
 
3.6 Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu 

orgánu zasláním písemné stížnosti, a to:   
 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví,  
Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary,  
− epodatelna@kr-karlovarsky.cz.,  
− DS siqbxt2, fax: 353 502 509,  
− osobně v úředních hodinách: Po, St 8:00 – 17:00 hod, Út, Čt 8:00 – 15:00 hod, Pá 8:00 – 14:00 hod.  

 
4 Obsah stížnosti: 

a) adresu a jméno stěžovatele, 
b) adresu a jméno poskytovatele zdravotních služeb, proti kterému stížnost směřuje 
c) důvod stížnosti a stručný popis události, 
d) souhlas pacienta, jehož se stížnost týká, s nahlížením KÚKK do zdravotnické dokumentace, 
e) podpis stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce pacienta, osoby blízké pacientovi v případě, že 

pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoby pacientem 
zmocněné (notářsky ověřené). 

 
 
5 Opakuje-li stěžovatel stížnost ve stejné věci a neobsahuje-li tato opakovaná stížnost nové skutečnosti, 

nebude již opětovně šetřena. 
 
6 KÚ Karlovarského kraje vydá zhodnocení, zda došlo či nedošlo k pochybení zdravotní péče 

poskytovatelem zdrav. služeb. V případě pochybení bude navrženo opatření směřující k nápravě. 
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