
Práva a povinnosti pacienta  

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) 

Práva pacienta:  

 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným

 zákon jinak.  

 2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou 

 rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských

 individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. 

 3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo: 

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v 

souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb, 

b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním 

potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak, 

c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu 

poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde

d) být seznámen s vnitřním (domácím) 

e) být předem informován o ceně poskytovaných zdra

veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, 

f) znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo

poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při 

poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě

g) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování z

připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, 

h) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb. 

4) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo: 

a) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna 

nebo osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je

osobou,  

b) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je

zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že 

není způsobilá posoudit poskytnu

c) na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, 

d) přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním 

způsobem, který neporušuje práva 

e) přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných 

v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s vnitřním ř

pracoviště a způsobem, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, 

nestanoví-li právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho 

života nebo vážného poškození zdraví, nesta

 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) 

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou 

rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských

individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.  

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:  

na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v 

adu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,  

zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním 

potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak, 

í služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu 

poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče,  

(domácím) řádem RÚH,  

být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, 

znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo

ytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při 

poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky, 

odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob 

připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,  

na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb.  

acient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:  

na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna 

nebo osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je

na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je

zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že 

není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, 

na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,  

přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním 

způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak,

duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných 

v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s vnitřním ř

a způsobem, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, 

li právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho 

života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li právní předpis jinak.  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)  

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li 

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou  odbornou úrovní se 

rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování 

na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v 

zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním 

potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak,  

í služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu 

votních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,  

znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na 

ytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při 

provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,  

dravotních služeb přímo zúčastněny, a osob 

na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí 

na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna 

nebo osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou 

na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou 

zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že 

tí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,  

přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním (domácím) řádem RÚH a 

ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak, 

duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných 

v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s vnitřním řádem zdravotnického 

a způsobem, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, 

li právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho 



5) Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má 

při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným 

a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou (použije se 

rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).  

6) Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodicí pes nebo 

asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, a to 

způsobem stanoveným vnitřním (domácím) řádem zdravotnického pracoviště tak, aby nebyla porušována práva 

ostatních pacientů, nestanoví-li právní předpis jinak.  

7) Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho 

změnách. S tím souvisí právo pacienta odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo svůj 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat jsou-li splněny zákonné podmínky.  

8) Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má 

být informace podána, jsou-li splněny zákonné podmínky.  

9) Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace: 

a) Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a 

to v přítomnosti pověřeného zaměstnance, přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb. Pro 

pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti.  

b) Pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou být informovány o jeho 

zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o 

něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a zda si mohou pořizovat výpisy 

nebo kopie těchto dokumentů.  

c) Pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) vyslovit zákaz podávání informací o jeho zdravotním 

stavu kterékoliv osobě.  

d) Určení osob nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu může pacient kdykoliv odvolat.  

e) Pacient má právo určit, v jakém rozsahu mají být informace o jeho zdravotním stavu poskytnuty jím určeným 

osobám a dále má právo sdělit, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu poskytovány 

(např. ústně, písemně apod.).  

10) Zástupný souhlas: 

a) Pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou vyslovit souhlas nebo 

nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb za něj, jestliže tak pacient s ohledem na svůj zdravotní stav 

nebude moci učinit sám a nepůjde o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Není-li takové 

osoby nebo není-li dosažitelná, bude vyžadován souhlas manžela nebo registrovaného partnera, není-li 

takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové nebo není-li dosažitelná, 

vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právních úkonům, pokud je známa. 

11) Pacient může zakázat přítomnost osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které se mohou na 

poskytování zdravotních služeb podílet. Pacient má zároveň možnost zakázat nahlížení těchto osob do zdravotnické 

dokumentace o něm vedené.  

12) Dříve vyslovené přání:  

a) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen 

vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento 

souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání).  

b) Pacient může rovněž učinit dříve vyslovené přání při přijetí do péče nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a 

to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných RÚH.  

13) Pacient může podat stížnost proti postupu RÚH při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem 

souvisejícím se zdravotními službami.  



Povinnosti pacienta:  

1) Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:  

a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,  

b) řídit se vnitřním (domácím) řádem RÚH, 

c) uhradit RÚH cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,  

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně 

informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání 

léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování 

zdravotních služeb,  

e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek,  

f) na výzvu prokázat svou totožnost občanským průkazem; jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může 

RÚH odmítnout poskytnutí zdravotní služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práva pacientů ČR (etický kodex) 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými 

pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat 

soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či 

s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných 

důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího 

nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů 

akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem 

spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných 

alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován 

o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly 

v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, 

konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na 

léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby 

nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. 

Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět 

pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být 

pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné 

zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. 

Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, 

jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo 

očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho 

další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl 

k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení 

neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu 

odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, 

pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. 

nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu 

na to, kým je účet placen. 

 

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická 

komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky.  

Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná za dnem 25. února 1992 

 

 



Charta práv dětí v nemocnici 

Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta 

v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.  

Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by 

se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli 

podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.  

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. 

Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.  

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, 

která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a 

před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.  

S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.  

Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb 

dětí každé věkové skupiny.  

Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.  

Děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.  

Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a 

požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.  

Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.  

Charta práv tělesně postižených osob 

Preambule 
Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, Všeobecného prohlášení o lidských 
právech, Evropské konvence lidských práv a Všeobecného zákona o tělesně postižených, vydaného v Paříži v roce 
1975. V souladu s těmito dokumenty má každá tělesně postižená osoba stejná práva a povinnosti jako kdokoliv jiný. 
Je tedy potřebné podporovat každou ekonomickou a sociální politiku, která k právům a povinnostem postižených 
osob přihlíží. 
Tělesné postižení vede k omezení pohybové aktivity a taková osoba se stává ve zvýšené míře závislou na okolním 
prostředí, na svých blízkých i na celé společnosti. Je proto povinností společnosti napomáhat při integraci těchto 
našich spoluobčanů do normálního života. Postižení mají plné právo na samostatný a nezávislý způsob života, jaký si 
sami zvolí. Mají právo začlenit se do společenského života, mají právo na splnění všech svých přání a tužeb. Těm, 
kteří chtějí žít v domovech s pečovatelskou službou, má být umožněno vybrat si kvalitní domov, kde by byla plně 
respektována jejich osobnost. Tělesně postižené osoby mohou využívat i soukromé domy či byty a společnost jim 
musí dát příležitost je přizpůsobit pro pohodlný, nezávislý a bezpečný život. 
Odpovědné osoby, které rozhodují o výstavbě domů a bytů, stejně jako výstavbě veřejných komunikací, mají za 
povinnost vytvářet co nejpříznivější podmínky pro seberealizaci, bezpečnost a sebevědomí postižených osob. 

Text 

Způsob života:  Každá tělesně postižená osoba má právo na nezávislý výběr způsobu života a na místa, kde chce žít. 
Rodina a okolí:  Jako každá lidská bytost, tak i tělesně postižená osoba chce milovat a být milována. Má plné právo 
založit vlastní rodinu, rozvíjet jí a zachovávat a působit na rozvoj rodinných a přátelských vztahů 
Právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc:  Každá tělesně postižená osoba má právo na kvalitní a kvalifikovanou 
pomoc. Přátelský vztah mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, musí být založen na 
vzájemném respektu důvěře a úctě. 
Právo na lékařskou péči:  Postižená osoba má právo na výběr lékaře, který má pečovat o její zdraví. Má právo na 
pravidelnou informaci o osobní zdravotní situaci a podílet se na všech rozhodováních o sobě. 
Bydlení a okolí:  Postižená osoba má plné právo sama se rozhodnout, žít a bydlet v místě, odpovídajícím jejím 
požadavkům a potřebám. 
Právo na technickou pomoc:  Tělesně postižená osoba má právo na úplné financování technického vybavení a 
pomoci nutné pro nezávislý život. 



Účast na společenském životě:  Tělesně postiženým osobám musí být umožněna komunikace, pohyb a přístup ke 
společnosti, vzdělání, úřadům, ekonomickým a profesním aktivitám i k aktivitám ve volném čase a ve sportu. 
Každá tělesně postižená osoba má právo na dostatečný příjem pro zajištění svého pohodlí a spokojeného života. 

Závěr 

Tělesně postižené osoby, asociace, sdružení a svazy by měly sjednotit své úsilí pro zlepšení vzájemného poznávání a 
pro to, aby se lépe domohly zajištění svých základních lidských práv, jimiž jsou: 

 Právo na to, být odlišný  
 Právo na důstojný a odpovídající způsob života  
 Právo na integraci do společnosti  
 Právo na svůj názor a na jeho splnění  
 Právo na rovnoprávné občanství a na nezávislý výběr způsobu života i místa, kde chce žít  

Deklarace práv duševně postižených lidí 

 Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané.  
 Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, 

jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho 
možný potenciál a schopnosti.  

 Duševně postižený občan má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standard.  
 Tam, kde je to možné, měl by duševně postižený žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní 

společně sdílet život.  
 Duševně postižený občan má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům 

žádoucí.  
 Duševně postižený občan má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním.  
 Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna 

svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu 
omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití.  
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