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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Poskytování zdravotní péče  
v Dětském rehabilitačním stacionáři 
 

1) Prohlašuji, že souhlasím s přijetím mého/svěřeného dítěte (dále jen „dítě“), jehož jsem zástupcem, 
do Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava a s poskytováním stacionární 
zdravotní péče. 

2) Potvrzuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně poučen(a): 
a) o důvodu přijetí dítěte do péče Dětského rehabilitačního stacionáře 
b) o navrženém léčebném a rehabilitačním plánu 
c) o právu svobodně se rozhodnout pro navrhovaný plán péče včetně možnosti jej odmítnout na základě 

sdělených skutečností 
d) o nutnosti informovat lékaře Dětského rehabilitačního stacionáře o změnách v léčbě, které provedl jiný 

registrující lékař pro děti a dorost nebo jiný specialista 

3) Potvrzuji, že jsem byl(a) srozumitelně poučen(a) a porozuměl(a) jsem právu: 
a) požadovat informace o zdravotním stavu dítěte 
b) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do zdravotnické dokumentace vedené o dítěti, pořizovat 

z ní za úhradu nákladů výpisy, opisy nebo kopie 
c) vyslovit zákaz podávání informací o zdravotním stavu dítěte dalším osobám (nevztahuje se na druhého 

z rodičů dítěte, tj. druhého zákonného zástupce, pokud není soudem určeno jinak) 
d)  určit osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu dítěte  

Souhlasím, aby o zdravotním stavu dítěte byl(a) informován(a):  
 
Jméno, příjmení Adresa Telefon 

   

   

 
Po poučení o právu vyslovit zákaz podávání informací o zdravotním stavu mého dítěte jakékoliv osobě 
výslovně určuji, že nesouhlasím, aby o zdravotním stavu mého dítěte byly informovány jiné osoby než 
uvedené v tomto souhlasu. 

Souhlasím, aby výše uvedená osoba (osoby) měla(y) právo: 

nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o dítěti  

pořizovat ze zdravotnické dokumentace vedené o dítěti za úhradu nákladů výpisy, 
opisy nebo kopie   

 označte správnou odpověď 

Pacient 

 Jméno a příjmení:           Rodné číslo:  

 Bydliště:                                                                                                 Pojišťovna:    

Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:    Kontakt:   

Registrující lékař pro děti a dorost  

 Jméno a příjmení:                                            Kontakt: 
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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Souhlasím, aby níže uvedené osoby byly oprávněny převzít dítě: 
 

Jméno, příjmení, vztah Adresa Telefon 

   

 

5) Byl(a) jsem lékařem poučen(a) o významu pořízení audiovizuálních záznamů průběhu léčby dítěte, které 
v případě mého souhlasu (tzn. zákonného zástupce) mohou být použity pro vědecké a studijní účely a mohou 
být prezentovány na seminářích, na kongresech, publikovány v odborných časopisech. Záznamy budou 
pořízeny pouze z těch částí těla, které přímo souvisí s léčbou. Byl(a) jsem poučen(a), že při jejich prezentaci 
nebudou zveřejňovány osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) dítěte ani další znaky, 
které by vedly k identifikaci dítěte. 

Souhlasím 
  

 označte správnou odpověď  

6) Souhlasím: 

aby osoby získávající odbornou způsobilost k výkonu zdravotnických povolání 
(studenti lékařských a farmaceutických fakult, zdravotnických škol, akreditovaných 
kurzů a učitelky odborné praxe) prováděly u dítěte pod dohledem pověřeného 
personálu Městské nemocnice Ostrava lékařskou a ošetřovatelskou péči  

 

 

aby do zdravotnické dokumentace týkající se dítěte nahlíželi v rozsahu nezbytně 
nutném: 

 studenti lékařských a farmaceutických fakult, zdravotnických škol, učitelky odborné 
praxe  

 pověření auditoři Městské nemocnice Ostrava a auditoři Spojené akreditační 
komise, o. p. s. za účelem kontroly kvality poskytované zdravotní péče 

 pověření zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava za účelem získání potřebných 
údajů v oblasti sociálně zdravotní a právní pro potřeby realizace právních úkonů 
v zastoupení nemocnice 

 
 

 
 

 
 
 

 
 označte správnou odpověď 

7) Byl(a) jsem seznámen(a): 

 s organizací a podmínkami poskytování péče v Dětském rehabilitačním stacionáři 

 s Chartou práv hospitalizovaného dítěte 

 s Domácím řádem oddělení a zavazuji se jej dodržovat a dle možností co nejvíce přispívat k tomu, aby byl 
dodržován mnou zastoupeným dítětem 

 s povinností uhradit poplatek za denní pobyt …………………… Kč 

 s odevzdáním k úschově donesených léků vzhledem k jejich bezpečnému uložení po dobu poskytování 
zdravotní péče 

 s možností inhalace minerální vody v rámci denního pobytu, s aplikací inhalace  
u dítěte souhlasím 

 s účastí dítěte na aktivitách mimo prostory Dětského rehabilitačního stacionáře 

 s postupem při nevyzvednutí dítěte z Dětského rehabilitačního stacionáře 
     

 

8) Souhlasím:_____________________________________________________________________________ 

a) s poskytnutím čísla svého bankovního spojení za účelem převodu úhrad za stravné dítěte     

b) s předáním fotografií mnou zastupovaného dítěte společnostem, které se podílejí na sponzorské pomoci 
zařízení (granty, dary a jiná podpora), za účelem jejich zveřejnění pro potřeby těchto společností 

informovanost o poskytnutých darech, propagace)                                                                   

c) s předáním fotografií mnou zastupovaného dítěte občanskému sdružení Želvička za účelem jejich zveřejnění 

na webových stránkách sdružení                                                                                               

 

9) Jako zákonný zástupce pacienta (subjektu údajů) mám následující práva: 

 právo na přístup k osobním údajům – mám právo na Městské nemocnici Ostrava požadovat, aby mi 
poskytla přístup k osobním údajům mnou zastupovaného pacienta zpracovávaným ve smyslu tohoto 
dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům 
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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

zpracování. Jsem rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících pro Městskou 
nemocnici Ostrava osobní údaje pacienta 

 právo na opravu osobních údajů – zpracovává-li Městská nemocnice Ostrava údaje, které jsou 
nepřesné, mám právo požadovat jejich opravu 

 právo na výmaz osobních údajů - .mám právo požadovat výmaz osobních údajů mnou zastupovaného 
pacienta, pokud už tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud jsem odvolal/a svůj souhlas 
s jejich zpracováním (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud jsem vznesl/a 
námitky proti zpracování a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje musí být 
vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Městské nemocnice Ostrava nebo byly tyto údaje 
zpracovány protiprávně. Právo na výmaz nelze uplatňovat u údajů ve zdravotnické dokumentaci po dobu 
její archivace dle vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci nebo u údajů uchovávaných na 
základě jiného právního základu zpracování 

 právo na omezení zpracování osobních údajů – mám právo na omezení zpracování osobních údajů 
mnou zastupovaného pacienta v případě, kdy byla vznesena námitka proti zpracování, byla popřena 
jejich přesnost nebo existuje jiný spor ve věci jejich zpracování 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – mám právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů mnou zastupovaného pacienta, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve veřejném 
zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Městské nemocnice Ostrava. Zpracování osobních údajů 
bude ukončeno, ledaže důvod zpracování spočívající v ochraně zájmů Městské nemocnice Ostrava 
převáží nad zájmy a svobodami pacienta. 

 právo na podání stížnosti – pokud se domnívám, že Městská nemocnice Ostrava zpracovává osobní 
údaje mnou zastupovaného pacienta v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo 
nevyhoví-li nemocnice některému z výše uvedených požadavků, jsem oprávněn/a podat stížnost 
dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) 

 právo na odvolání souhlasu – udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mnou zastupovaného 
pacienta mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů 
do okamžiku jeho odvolání. 

Práva dle tohoto dokumentu mohu uplatnit následujícími způsoby: 

 osobně na podatelně ředitelství Městské nemocnice Ostrava na adrese Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava-Moravská Ostrava, na základě předložení platného občanského průkazu, 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky 

 e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační 
autoritou uznávanou v ČR. 

 
Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude brán zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření 
totožnosti žadatele. Městská nemocnice Ostrava poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. 
Vyhodnotí-li Městská nemocnice Ostrava žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména, je-li  
podávána opakovaně, uloží za zpracování žádosti přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět. 
 

Při zpracování osobních údajů je v Městské nemocnici Ostrava postupováno v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, přičemž veškeré další informace o způsobech zpracování 
naleznete na internetových stránkách nemocnice (http://www.mnof.cz/o-nemocnici/ochrana-osobnich-
udaju/).Lékař a všeobecná sestra/dětská sestra, kteří mi poskytli informace a poučení, mi zřetelně a 
srozumitelně vysvětlili vše, co je obsahem tohoto poučení, měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky, 
na které mi odpověděli.Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis zákonného/ustanoveného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího  
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 
 

       ___________________________________ 
  Jméno, příjmení a podpis všeobecné/dětské sestry, která 

vysvětlující pohovor provedla 

http://www.uoou.cz/

