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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxx 

ZE DNE: 12. 10. 2022  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 372/22/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: 577 552 300  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  31. října 2022   

 

 
Datovou schránkou 

 

 

Re: žádost ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím  
 
 
Dne 21. 10. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
600, 762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 
(dále jen „KNTB“ nebo „povinný subjekt“), doručena datovou schránkou žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žadatelky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informací v tomto znění:  

 
Dobrý den,  
 
hledám vhodného poskytovatele zdravotních služeb, jelikož máme svobodnou volbu dle zákona 
372/2011 Sb., a proto sháním informace.  
Diagnózy: panická porucha, agorafobie  
 
Před úvodem i při úvodu do celkové anestezie si na základě zdr. stavu přeji přítomnost osoby blízké.  
Není problém dodržet hygienická opatření atp.  
 
1. Moje první otázka je: Jak zní Vnitřní řád vůči přítomnosti osoby blízké dle § 28 /372 na 
chirurgickém oddělení při úvodu do CA při mé psychiatrické diagnostice?  
 
2. Moje druhá otázka je: Jak zní Vnitřní řád vůči přítomnosti zákonného zástupce dle § 28 /372 
nezletilého při diagnostice těžký autismus, atp. při úvodu do CA? Čili nezvladatelné dětské pacienty 
necháváte s rodiči při úvodu do CA třeba až na sále? 
 
 
K těmto dvě otázkám povinný subjekt poskytuje následující informaci:  
 
Obecně dle § 28 odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má pacient 
při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, 
a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob 
poskytnutí zdravotních služeb.  
 
V případě nezletilých pacientů nebo pacientů s omezenou svéprávností mají tito nárok na nepřetržitou 
přítomnost zákonného zástupce, pěstouna, opatrovníka aj., a to za podobných podmínek, tedy pokud 
je to v souladu s vnitřním řádem a tato přítomnost nenaruší poskytování zdravotních služeb [§ 28 odst. 
3 písm. písm. e), bod 1 a 2 zákona o zdravotních službách].  
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Z právní úpravy tak vyplývá, že zatímco nezletilý pacient, případně pacient s omezenou 
svéprávností mají nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, pak svéprávný 
pacient starší 18 let má nárok pouze na přítomnost osoby blízké (není zde podmínka 
nepřetržitosti).  
 
Přítomnost je však možná vždy za podmínky, dle které nesmí být narušeno poskytování zdravotních 
služeb. Musejí být tedy dodrženy hygienické předpisy, přítomnost osoby musí také respektovat 
prostorové možnosti příslušného místa poskytování zdravotní služby nebo musí respektovat 
povahu/náročnost výkonu tak, aby zdravotnický personál mohl potřebný výkon provést na náležité 
odborné úrovni.  
 
Konkrétně k dotazu č. 1, který se (jak lze dovodit z jeho formulace) týká doprovodu dospělého 
pacienta, vnitřní řád, resp. provozní řád centrálních operačních sálů pouze upravuje pravidla 
přítomnosti ambulantních pacientů na operačním sále. Tato pravidla by obdobně platila i pro doprovod 
dospělého pacienta. Tedy doprovod by do sálových prostor přicházel přes hygienickou propust (filtr 
s šatnou a sociálním zařízením). Byl by převzat a poučen sálovým personálem, uveden do šatny a 
po převlečení (operační čepice na hlavu, oblečen do tzv. anděla nebo prostěradla) a očistě by 
přecházel do vlastních sálových prostor. 
 
V případě doprovodu dospělého pacienta na sál by tento dospělý pacient musel být klinicky vyšetřen 
s potvrzením nutnosti doprovodu. S přítomností doprovodu dospělého pacienta na sál by dále musel 
souhlasit anesteziolog v rámci prováděného předanestetického vyšetření. Konečně by musel souhlasit 
i primář centrálních operačních sálů nebo jeho zástupce. Vše je tedy otázkou posouzení 
individuálního případu a konkrétních okolností.  
 
K dotazu č. 2, který se týká přítomnosti zákonného zástupce pacienta na operačním sále 
(při úvodu do CA), uvádíme, že v KNTB u dětských pacientů je možná přítomnost zákonného 
zástupce na sále až do podání celkové anestezie avšak pouze ve výjimečných případech, kdy je dítě 
mimořádně neklidné, případně trpí mentálním postižením. V těchto případech je rovněž možná 
přítomnost zákonného zástupce při probuzení dětského pacienta po operaci. To vše opět při dodržení 
hygienických norem.  
U ostatních běžných dětských pacientů zákonný zástupce až na sál dítě nedoprovází, doprovod je 
možný pouze do předsálí.  
 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 
 


