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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: NADAČNÍ FOND STRÁNSKÝ 

Telefonní kontakt: 222 075 101 

E-mail: bayerova@mjs.narodni.cz 

Webové stránky: www.nfstransky.cz 

Právní forma: Nadační fond 
Zapsáno:  
N 517 vedená u Městského soudu v Praze 

Předseda správní rady: (stat. zástupce): MUDr. Martin Stránský, M. D., FACP 

Členové správní rady: JUDr. Milan Vašíček 
MUDr. Petr Stejskal 

Členové poradní rady: Prof. Jan Sokol, Csc. 
JUDr. Ondřej Dostál 
JUDr. Aleš Janoch 
JUDr. Jaroslav Vondráček 
JUDr. Dan Dvořáček 
Mgr. Jakub Uher 
Mgr. Štěpán Holub 

Revizor: Šárka Popelková 

Kontaktní adresa: Národní 11, 110 00 Praha 1 

Činnost v roce 2017: - osvětlení pomníku dr. Milady Horákové 

- projekt Kancelář Ombudsmana pro zdraví 

- spolupráce se studentským spolkem  
mladých právníků ELSA při organizaci moot 
court competition ve zdravotnickém právu 

- publikace článků se zaměřením na lidská 
práva a občanskou svobodu 

Účel nadačního fondu: - podpora právních postupů ve věcech 
obecného zájmu, zejména ve věcech ochrany 
lidských práv, ochrany osobnostních práv, 
ochrany spotřebitele či soutěžního práva 

- podpora odborného růstu právnické 
veřejnosti a studentů právnických fakult, 
podpora vědeckého výzkumu, školení a 
publikace v oblasti práva 

- podpora všeobecného právního vědomí ve 
společnosti. 

 

http://www.nfstransky.cz/
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II. AKTIVITY V ROCE 2017 

V roce 2017 se Nadační fond Stránský věnoval především činnosti dlouhodobého projektu Kancelář 

Ombudsmana pro zdraví (KOZ), který zaznamenal výrazný nárůst své poradenské a informační 

činnosti. Pokračovaly odborné praxe a dlouhodobé stáže pro studenty právnických fakult 

a uskutečnil se další ročník prestižní soutěže studentů Právnické fakulty UK v Praze v oblasti 

zdravotnického práva, který NFS prostřednictvím KOZ realizoval společně se studentským spolkem 

ELSA Praha. Pomníku dr. Milady Horákové na tzv. Pětikostelním náměstí v Praze 1, jehož výstavbu 

NFS inicioval a v roce 2015 jej slavnostně odhalil, přibylo osvětlení, což zvýšilo turistickou 

dostupnost pomníku. 

1. KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ  (KOZ) 

V roce 2017 poskytl Nadační fond Stránský prostřednictvím svého dlouhodobého projektu KOZ více 

než 600 bezplatných poradenství (započítán je celý rok, tj. včetně činnosti od poloviny srpna 2017, 

kdy byla KOZ již zapsaným spolkem). Ve více než 48,70 procentech byli pacienti nespokojeni 

s poskytovanými zdravot-ními službami. Stěžovali si zejména na zanedbání a neposkytnutí péče, 

neby-li spokojeni s léčebnými postupy či s etickým přístupem lékařů či jiného zdravotnického 

personálu. Pociťovali rov-

něž diskriminaci v souvis-

losti s věkem či zdravotním 

stavem či byly nuceni 

k využívání tzv. nadstan-

dardu.  

Dalších 21,24 procent pa-

cientů si žádalo bezplatné 

poradenství v situacích, 

kdy je zklamal nepřehled-

ný zdravotnický systém 

obecně nebo kdy vůbec 

neznalo svá práva. Nece-

lých sedm procent lidí 

mělo problémy se svou 

zdravotnickou dokumen-

tací – nebylo jim umožněno do ní nahlédnout v souladu se zákonem či uváděli, že údaje v ní jsou 

neúplné či dokonce nepravdivé. Celkem 16,58 procent lidí se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví 

obrátilo v souvislosti s řízením o přiznání stupně invalidity či příspěvku na péči. Celkem 8,29 procent 

dotazů se týkalo sporů se zdravotní pojišťovnou. Zbytek tvořily dotazy a podněty související 

s obecnými dotazy na zdravotnické právo s přesahem do sociální sféry a pracovní právo. 

Velmi důležitou částí činnosti KOZ je edukace laické i odborné veřejnosti s cílem přispět k zvýšení 
právní gramotnosti a ke snížení konfliktních situací mezi zdravotníky a pacienty.  
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Vzdělávací semináře pro laickou veřejnost poskytovala v roce 2017 zdarma. Akce byly složeny 
z informační a interaktivní části zaměřené na nejčastější stížnosti a dotazy pacientů v oblasti 
zdravotního práva.  Zástupce kanceláře se aktivně účastnili i konferencí nebo workshopů a již  
tradičně také přispěli svými zkušenostmi a názory v rámci dalšího z řady uzavřených kulatých stolů 
o budoucnosti Lékařské posudkové služby v Poslanecké sněmovně PČR.  

6. 4. 2017 zajistila KOZ na základě pozvání Národní 
radou osob se zdravotním postižením (NRZP) 
samostatný seminář v rozsahu tří hodin, který se konal 
v prostorách Městského úřadu Rakovník.  Seminář 
nesl název: „Na každé bezpráví leží někde bič, aneb 
Znát a využívat svá práva ve zdravotnictví je legální.“ 

24. 5. 2017 zajistila KOZ krátkou besedu pro 
návštěvníky centra pražské organizace pro seniory 
Život 90 s názvem „Víte si rady se svými právy u lékaře 
či v nemocnici?“ 

6. 6. 2017 ve spolupráci s NRZP a Magistrátem města 
Brna zorganizovala KOZ čtyřhodinový seminář na 

téma „Práva pacientů“ v prostorách Nové radnice Brno.  

Kancelář Ombudsmana pro zdraví aktivně publikovala v laických i odborných médiích. Celkem 
v roce 2017 vydala 15 článků, a to například v časopisech FLORENCE, MOSTY, MfDnes a InvArena a 
dalších. 
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2. SOUTĚŽ O CENU PROFESORA JAROSLAVA STRÁNSKÉHO 2017 

KOZ zorganizovala soutěž společně se spolkem ELSA Praha, která je lokální skupinou ELSA Česká 

republika. Cílem této nezávislé, nepolitické, neziskové organizace studentů práv a mladých 

právníků je přispívat k jejich právnímu vzdělávání, zlepšování vzájemného porozumění a podpoře 

společenské odpovědnosti. ELSA Česká republika je členem mezinárodní organizace ELSA (The 

European Law Students Association).  

Soutěž O cenu profesora Jaroslava 

Stránského je dvoukolová. První kolo je 

písemné a je z něj vybráno maximálně 10 

finalistů, kteří potom soupeří ve finálovém 

ústním kole.  

Finálové kolo soutěže se uskutečnilo na 

půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Tématem byla diskutovaná 

tématika domácích porodů, o které se 

studenti v rolí zástupců odborných 

společností přeli na fiktivním zasedání 

Zdravotnického výboru Poslanecké 

sněmovny PČR. 

Fiktivního zasedání se jako jeho předsedové zúčastnili i JUDr. Milan Vašíček, brněnský advokát a 

externí konzultant KOZ, advokát JUDr. Aleš Janoch, právní konzultant KOZ a Mgr. Ilona Hlaváčková, 

LL.M právní poradkyně KOZ.   

Tisková zpráva: 

Studenti práv se přeli o domácí porody 

Mají české matky právo rodit doma? Nebo je to hazard se životy či alespoň zdravím matek i jejich 

novorozených dětí? Své argumenty pro a proti dnes snášeli v rolích zástupců odborných společností v 

simulovaném veřejném slyšení Zdravotního výboru PS PČR finalisté pátého ročníku Soutěže ve 

zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského 2017. Tu vypsaly pro studenty 

právnických fakult ČR Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a spolek studentů práv a mladých 

právníků ELSA Praha.  

Třem studentům, kteří prokázali nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti, předal 

finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře 

Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve zdravotnictví. „Téma 

domácích porodů hýbe českou scénou již řadu let a na první pohled se zdá, že obě strany již vyjádřily 

všechna svá pro a proti. Mladí právníci však dokázali i do tohoto starého sporu bez konce vetknout 

nové myšlenky a neotřelým způsobem je prezentovat. Soutěž jen znovu potvrdila, že vítězství patří  
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těm, kteří disponují nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností prezentovat a pohotově reagovat 

na své soupeře,“ uvedl MUDr. Martin Jan Stránský. Studenti soutěžili ve dvojicích, v nichž vždy jeden 

zastupoval společnost prosazující legislativní změny ve prospěch domácích porodů a porodních 

asistentek a druhý prezentoval zásadní odpůrce se snahou prosadit mimo jiné i zákaz porodu bez 

dozoru lékaře. Dvojice byly zvoleny losem.  

„Výhra pro mě znamená potvrzení, že i práce na mimoškolních aktivitách se určitě vyplácí a že tyto 

praktické věci, jsou mnohem důležitější než teoretické znalosti ze školy. Zde jsem měla možnost si 

vyzkoušet, jak to víceméně funguje v praxi pod dozorem a dohledem zkušených odborníků z praxe, 

což si myslím je pro nás úžasným přínosem do budoucna a máme později na čem stavět. “ řekla 

Michaela Švejnohová, studentka 3. ročníku, která si odnesla 10 000 Kč za 1. místo. Na druhém místě 

skončil Jan Ullmann z 4. ročníku s 5 000 Kč, třetí místo pak patřilo Gabriele Elišákové z 4. ročníku, která 

získala 3000 Kč.  

„Většina studentů byla nadprůměrně připravená a objevili se i studenti, kteří byli skutečně absolutně 

špičkově připraveni.“ konstatoval JUDr. Milan Vašíček z AK VFH Vašíček a partneři s.r.o., který byl 

předsedou hodnotící poroty.  „Slyšeli jsme velké množství více či méně přesvědčivých argumentů. Asi 

se nedá vypíchnout jeden konkrétní s ohledem na to, že tato problematika je relativně citlivá a není v 

tuto chvíli jednoznačně právně upravena. “ prohlásil JUDr. Aleš Janoch z AK Janoch & Gutová, člen 

hodnotící porody. „Jak již bylo řečeno od mých kolegů úroveň soutěže byla na vysoké úrovni. Zajímavý 

byl pohled studentů na právní problematiku vztahující se k porodním asistentkám.“ uzavřela Mgr. 

Ilona Hlaváčová, LL.M, právní poradkyně KOZ. 

 

3. ODBORNÁ PRAXE PF UK V PRAZE – KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ  

V roce 2017 pokračovaly akreditované odborné praxe studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v rámci akademického roku 2016/2017, které zajišťoval Nadační fond Stránský prostřednictvím 

svého dlouhodobého projektu Kancelář Ombudsmana pro zdraví. Odborné praxe se zaměřovaly 

zejména na možnost poskytnout studentům praktické zkušenosti při řešení problémů pacientů 

a zdravotnických pracovníků. Studenti mají unikátní možnost prakticky si vyzkoušet vyřizování 

různých podnětů, zúročit, a na základě konkrétních případů rozšířit a porovnat, znalosti získané 

v rámci studia. 

V letním semestru se osm studentů z PF UK zabývalo především problematikou práv pacientů, 

informovaného souhlasu, zdravotnické dokumentace, dříve vyslovených přání, stížností 

podávaných poskytovatelům zdravotních služeb, jejich zřizovatelům, ČLK a zdravotním 

pojišťovnám a problematikou soudního a mimosoudního řešení zdravotnicko-právních sporů. 

Připravovali odborná stanoviska, rešerše a příspěvky na Facebook, kde byli rovněž aktivní v rámci 

přímé poradenské činnosti.  

S vyřizováním běžné agendy KOZ pak v rámci dlouhodobé stáže vypomáhali dva studenti. Odborná 

praxe probíhá v sídle Kanceláře Ombudsmana pro zdraví v ulici Národní 9, Praha 1. 
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4. NASVÍTILI JSEM POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ  

Po dvou letech od slavnostního odhalení se Pomník dr. Milady Horákové na tzv. Pětikostelním 

náměstí na konci Sněmovní ulice v Praze dočkal uměleckého nasvícení. Vzdát úctu neobyčejné 

ženě, které obětovala svůj život pro národní identitu a svobodu. Událost byla prezentována 

v médiích, jako jsou například Deník, Pražský patriot nebo Hradcany.cz 

Náklady na osvětlení pomníku byly zajištěny zůstatkem ze sbírky prostřednictvím transparentního 

konta 8123455001/5500, osobním darem MUDr. Martina Jana Stránského a příspěvkem Karla 

Janečka.  
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5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST MUDR. MARTINA STRÁNSKÉHO  

MUDr. Martin Stránský se již tradičně ve svých článcích věnoval tématům, jejichž obsahem je otázka 

svobodné společnosti a otázky práv pacientů či zdravotníků:  

Kompletní přehled článků je na http://www.narodni.cz/publikovane-texty. 

V řadě dalších médií byl MUDr. Martin Stránský citován. 

III. PODĚKOVÁNÍ  

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti Nadačního fondu Stránský – 

advokátům, ale i všem spolkům a pacientským organizacím. Jmenovitě bychom rádi poděkovali 

Městské části Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým za spolupráci v souvislosti s 

osvětlením Pomníku dr. Milady Horákové, kterého je vlastníkem. Národní radě osob se zdravotním 

postižením pak za její cenné rady a pomoc v projektu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Děkujeme 

i Českému svazu žen, Alianci žen s rakovinou prsu a Životu 90 za podporu. Stejně tak děkujeme i 

našim mediálním partnerům za informace, které o naší činnosti, a zejména pak právech pacientů a 

pracovníků ve zdravotnictví, šíři. 

 

Název článku Publikováno 

Není svátek jako svátek Aktualne.cz, 11. 4. 2017 

Přítomnost, 11. 4. 2017 

Z lex Babiš na rex Babiš Aktualne.cz, 3. 5. 2017 

Přítomnost, 3. 5. 2017 

Sebemámení a prasata Lidovky.cz, 10. 7. 2017 

Přítomnost, 11. 7. 2017 

Blbneme z blaha Parlamentní listy, 20. 7. 2017 

Aktualne.cz, 24. 7. 2017 

Přítomnost, 31. 7. 2017 

Na posledním místě a jaký národ, takový 
prezident 

Přítomnost, 27. 9. 2017 

Pravda a šibenice Lidovky.cz, 1. 11. 2017 

Aktualne.cz, 2. 11. 2017 

Přítomnost, 2. 11. 2017 

Zrcadlo národa Aktualne.cz, 21.12. 2017 

Přítomnost, 22. 12. 2017 

http://www.narodni.cz/publikovane-texty
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IV. VÝHLED PRO ROK 2018 

V roce 2018 bude Nadační fond Stránský zejména pokračovat v publikační činnosti připomínající 
občanská práva v tom nejširším slova smyslu. Bude nadále podporovat činnost Kanceláře spolku 
v jeho nové právní formě a podílet se na hledání finančních zdrojů pro jeho činnost.  

V neposlední řadě se bude věnovat hledání možností realizace nových projektů, a to zejména 
v souvislosti v oblasti právní gramotnosti středoškolské mládeže. Důležitým tématem se stane 
rozšiřování povědomí o národní identitě v rámci 100. výročí založení Československa, a to zejména 
z pozice tradice rodiny Stránských. Více podrobností o historii rodiny Stránských lze najít na 
webových stránkách www.narodni.cz.  

Všechny aktivity budou ovlivněny možnostmi financování, které se podaří Nadačnímu fondu 
Stránský získat. 

 

http://www.narodni.cz/

