
Podávání a vyřizování stížností v Rehabilitačním ústavu Hrabyně 

Stížnost proti postupu RÚH při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se 

zdravotními službami je možno podat osobně na sekretariátě ředitele nebo písemně k rukám ředitele 

RÚH. 

Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou 

doručovací adresu a podpis. 

Stížnost, která  nenáleží do působnosti RÚH, je postoupena věcně příslušnému subjektu do 5 dnů ode 

dne jejího obdržení a o tomto je stěžovatel písemně vyrozuměn. Každá stížnost se posuzuje podle 

svého obsahu. Všechny skutečností v ní jsou řádně prošetřeny.  

Předávat stížnost k vyřízení osobám, proti kterým stížnost směřuje, je nepřípustné. Jmenovaní se však 

mají právo k obsahu stížnosti vyjádřit. Vůči stěžovateli nebo pacientovi, kterého se stížnost týká, nesmí 

být činěny žádné kroky, podání stížností nesmí být těmto osobám na újmu. 

Stížnost se vyřizuje do 30 dnů ode dne jejího podání. Za den podání stížnosti se považuje datum 

doručení do RÚH.  O vyřízení stížnosti je stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze 

odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Prodloužení lhůty je stěžovateli oznámeno. 

V případě opakované stížnosti RÚH posoudí, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak 

není, oznámí stěžovateli, že nebyly shledány důvody se stížností opakovaně zabývat. Pokud osoba, 

která podala RÚH stížnost nesouhlasí s jejím vyřízením, může podat stížnost zřizovateli, tzn. 

Ministerstvu zdravotnictví ČR, případně České lékařské komoře. 

Nahlížení do spisu stížnosti, žádosti o pořízení kopií zprostředkovává stěžovateli odpovědný 

zaměstnanec na tel. čísle 553 603 262. Nahlížení do spisové dokumentace se uskuteční v předem 

dohodnutém termínu.  

Anonymní stížnost je šetřena, výsledek šetření není stěžovateli zasílán.  

Stížnost může podat: 

a) Pacient 

b) Zákonný zástupce pacienta 

c) Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo 

pokud zemřel 

d) Osoba zmocněná pacientem   

Stížnosti lze podat: 

 Písemně na adresu: 

Rehabilitační ústav Hrabyně 
Hrabyně 204 
747 67 

 
 Faxem na číslo:  553 775 285 
 Elektronicky na adresu:  sekretariat@ruhrabyne.cz  
 Osobně na sekretariátě ředitele RÚH,  6. poschodí, dveře č. 632   

Na pracovišti v Chuchelné lze stížnost podat na sekretariátě, který ji neprodleně doručí na sekretariát 

ředitele. 


