
Vzor  - Stížnost nadřízenému lékaři 

 
MUDr. Petr Nadřízený (jméno nadřízeného lékaře) 
 
Fakultní nemocnice v Motole 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 
  
 
Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 
 

V Brně dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Vážený pane doktore,  
tímto se na Vás obracím se stížností na Vašeho podřízeného MUDr. Jana Neposlušného a to 
z důvodu porušení jeho povinností. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Využila jsem tímto své právo a obrátila se na Vás jako na nadřízeného lékaře. Očekávám, že 
přijmete příslušná opatření a budete mě o nich informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 



Vzor – stížnost vedoucímu zdravotnického zařízení 

 
Ing. Petr Nadřízený (jméno ředitele nemocnice) 
 
Fakultní nemocnice v Motole 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 
 
Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 
 

V Brně dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Vážený pane řediteli, 
 tímto se na Vás obracím se stížností na Vašeho podřízeného lékaře MUDr. Jana 
Neposlušného a to z důvodu porušení jeho povinností. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Využila jsem tímto své právo a obrátila se na Vás jako na vedoucího zařízení, ve kterém je 
lékař zaměstnán. Doufám, že z této situace vyvodíte příslušná opatření a budete mě o nich 
informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 
 

 
 



Vzor – Stížnost zřizovateli zdravotnického zařízení 

 
Magistrát města Brna 
Odbor zdraví 
Dominikánské náměstí 3 
602 00 Brno  
 
Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 
 

V Brně dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Tímto se na Vás jako na zřizovatele Nemocnice u Milosrdných bratří obracím se stížností na 
lékaře MUDr. Jana Neposlušného a to z důvodu porušení jeho povinností. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Využila jsem tímto své právo a obrátila se na Vás jako na zřizovatele nemocnice, ve kterém je 
lékař zaměstnán. Očekávám, že z této situace vyvodíte příslušná opatření a budete mě o nich 
informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 

 



Vzor – Stížnost orgánu státní správy, který registroval zdravotnické 
zařízení 

 
Krajský úřad – Ústecký kraj 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 
 

V Mostě dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Tímto se na Vás obracím se stížností na lékaře MUDr. Jana Neposlušného, který je 
zaměstnancem Nemocnice v Mostě, která je registrovaná Vašim úřadem. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Využila jsem tímto své právo a obrátila se na Vás jako orgán, který nemocnici zřizoval, 
a který je kompetentní přijmout ve věci příslušná opatření. Očekávám, mě v zákonné lhůtě 
budete o nich informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 

 



Vzor – Stížnost české lékařské nebo stomatologické komoře 

 
Česká lékařská komora OS Brno - město 
Revizní komise OS ČLK 
Příkop 4  
602 00 

Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 

V Brně dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Tímto se na Vás obracím se stížností na lékaře MUDr. Jana Neposlušného, z důvodu hrubého 
porušení lékařské etiky během výkonu služby. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Doufám, že moji stížnost vyřídíte v zákonné lhůtě a o přijatých opatřeních mě budete 
informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 



Vzor - Stížnost zdravotní pojišťovně 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
Územní pracoviště Brno – město 
Revizní oddělení 
Benešova 10 
659 14 Brno  

Stěžovatel: 
Petra Jánská 
nar. 25. 11. 1970  
Bronislavova 5 
Brno 602 00 
 

V Brně dne 15. 10. 2008 
 
Věc: Stížnost na lékaře 
 
Tímto se na Vás obracím se stížností na lékaře MUDr. Jana Neposlušného, a s žádostí 
o přešetření jeho postupu. 
 
Zde podrobně popište celou událost a čeho se chcete domoci. 
 
Obrátila jsem se na Vás, protože jako smluvní pojišťovna máte možnost učinit kroky vedoucí 
k nápravě vzniklé situace. 
 
Doufám, že moji stížnost v příslušné lhůtě vyřídíte a budete mě o Vašem postupu informovat. 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem, 
 

Petra Jánská 
 

 

 


