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Informovaný souhlas zákonného zástupce 
 
 

 
 
 
Vážení rodiče (zákonní zástupci), Vážení pacienti, 
Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále jen MTDZ-P) ve Fakultní nemocnici Ostrava (dále 
jen FNO) je mezičlánkem mezi primární péčí (pediatři) a pedopsychiatrickou péčí, ambulantní a lůžkovou. Jeho funkcí 
je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc dětem (dále 
pacienti) a jejich rodinám (dále klienti) v krizových situacích tak, aby nedošlo k psychiatrizaci problematiky nebo se 
psychiatrické potíže nerozvinuly, nebo aby byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza. Další funkcí je prevence 
hospitalizací či jejich zkracování, nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace 
psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a sociální vztahy pacientů a klientů. MTDZ-P zajistí 
pro pacienty (věk 0-18 let a jejich rodiče) s duševním onemocněním nebo ohrožené jeho vznikem, a jejich rodinám 
multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu tak, aby byly mobilizovány zdroje pacienta 
nebo klienta v jeho přirozeném prostředí a nebyla nutná ústavní péče či hospitalizace. 
Cílem činnosti MTDZ-P je – předcházení rozvoji duševního onemocnění u pacientů, podpora zotavení pacientů 
s duševním onemocněním, - podpora jejich reintegrace po hospitalizaci, - zvýšení kvality života pacientů s duševním 
onemocněním nebo ohrožených vznikem duševního onemocnění a naplnění jejich potřeb. 
 
Kdo je součástí týmu: 
 
Rodinný terapeut 
Služby poskytované rodinným terapeutem v oblasti rodinných a vztahových problémů. 
 
Klinický psycholog a psycholog 
Služby poskytované klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví v rozsahu diagnostiky, konzultace, 
podpůrné terapeutické a edukační činnosti. 
 
Dětský psychiatr a zdravotní sestra 
Zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v dětské a dorostové psychiatrii/psychiatrii, popř. 
dětskými/všeobecnými/psychiatrickými sestrami. 
 
Sociální pracovník 
Sociální služby jsou služby poskytované sociálními pracovníky v rozsahu základního sociálního poradenství a činností 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jde například o socioterapeutické činnosti, o pracovně výchovné 
činnosti s dospělými, o podporu rodičů v pochopení potřeb jejich dítěte a v budování schopnosti jejich naplňování, 
podporu a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Dále jde o pracovně 
výchovnou činnost s dětmi, nácvik a upevňování sociálních schopností, dovedností dítěte, zajištění podmínek pro 
společensky přijatelné volnočasové aktivity dítěte, či o pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nebo o pomoc při 
obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, o pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob, aj. 
 
Speciální pedagog 
Služby poskytované speciálním pedagogem, zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a edukaci rodičů a osob odpovědných za výchovu, spolupráci se školami a učiteli formou poradenské 
a konzultační činnosti a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP). 
 
Jak pracuje multidisciplinární tým: 
MTDZ-P realizuje svou činnost za využití multidisciplinární spolupráce interních pracovníků a externích 
služeb/subjektů tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál znalostí, zkušeností a intervencí ve prospěch 
dítěte/adolescenta, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Prospěchem je myšlena maximální možná podpora 

Souhlas zákonného zástupce s poskytováním služeb Multidisciplinárního 
týmu / sociální služby 
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dítěte/adolescenta v individuálním procesu sociálního začlenění a naplňování jeho potřeb, v předcházení vzniku 
a rozvoje duševního onemocnění a v podpoře zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním 
onemocněním v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb. 
 
Služby poskytované MTDZ-P: 
 
Denní služby (ambulantní péče) 
Ambulantní péče probíhá částečně skupinově (v rámci rozvrhu aktivit pro děti, adolescenty, či další členy rodiny, kteří 
jsou do skupin zařazováni), částečně individuálně, dle možností dětí, adolescentů a jejich rodin. 
 
Mobilní služby (terénní péče) 
Mobilní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta/pacienta (domov, školská zařízení, zdravotní služby, 
úřady, organizace, atd.). Po vzájemné dohodě také v institucích, jako je ústavní zařízení, kde je dítě umístěno, či ve 
zdravotnickém zařízení při hospitalizaci. 
 
MTDZ spolupracuje ve svém regionu s dalšími službami péče o děti a adolescenty obecně i individualizovaně, na 
základě potřeb konkrétního pacienta/klienta. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, pediatry, dětské a dorostové 
psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická 
zařízení, pediatrická lůžková a ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, 
školská zařízení (PPP, SPC, SVP, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, 
úřady (úřad práce, OSPOD), osoby pověřené k výkonu SPOD, atd. 
 
Časová dostupnost denních i mobilních služeb: 
Středa 9:00 – 13:00 
Dále se pak může klient dohodnout s pracovníky na individuálním čase poskytování služby i mimo stanovenou dobu. 
 
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Správcem osobních údajů je FNO (spravuje osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb MTDZ-P). 

 
Právní základ zpracování osobních údajů: 
Právním základem pro předávání osobních údajů z FNO na MZČR a MPSV je Rozhodnutí o poskytnutí dotací 
č. 10/8217/2021 a č. 9/8217/2021, dle nichž je financována činnost MTDZ-P. Předávané osobní údaje slouží výhradně 
pro kontrolu čerpání dotací. 
 Zpracování dat je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) 

Nařízení GDPR (smlouva o poskytování sociální služby mezi FNO rodičem dítěte na základě níž se spravují osobní 
údaje při poskytování služeb). 

 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce (FNO) vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. 
c (poskytování zdravotní péče). 

 Zpracování je nezbytné na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 
GDPR (zpracování osobních údajů získaných při poskytování služeb a poskytnutí těchto osobních údajů MPSV 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 10/8217/2021 a č. 9/8217/2021). 

Pozn. Poskytování sociální služby pacientu a zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním sociální 
služby lze provádět pouze, když je podepsána smlouva o poskytování sociální služby a zároveň tento informovaný 
souhlas. 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
 V rámci poskytování zdravotní péče se zpracovávají standardní identifikační údaje a veškeré zdravotnické údaje 

vztažené k poskytování zdravotní péče. 
 V rámci poskytování sociálních služeb se zpracovávají standardní identifikační údaje a veškeré údaje vztažené 

k poskytování sociální péče. 
 
Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů: 
 činí 10 let od ukončení realizace Programu podpory MTDZ-P duševního zdraví pro děti a adolescenty. Po uplynutí 

této lhůty budou osobní údaje vymazány. 
 
Práva pacienta resp. jeho zástupce: 
 Pacient má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat od správců informace o tom, zda zpracovávají 

jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
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 Pacient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které 
se ho týkají. Neúplné osobní údaje má pacient právo kdykoli doplnit. 

 Pacient má právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel zpracování, v případě vzetí 
svého souhlasu zpět a jsou-li zároveň splněny další zákonné podmínky. 

 Pacient má právo, aby správci v určitých případech omezili zpracování jeho osobních údajů, pokud pacient vznesl 
námitku proti zpracování nebo existuje-li jiný spor při jejich zpracování.  

 Proti zpracování svých osobních údajů má pacient, resp. zákonný zástupce právo kdykoli vznést námitku 
u pověřence FNO (e-mail: poverenec@fno.cz). Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
webových stránkách www.fno.cz. 

 Pokud se pacient domnívá, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto 
dokumentem nebo smlouvou o poskytnutí sociální služby, je oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je 
Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s platností smlouvy o poskytnutí sociální služby má pacient 
právo kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku jeho 
odvolání. 

 Více informací o právech pacienta, resp. zákonného zástupce je k dispozici na internetových stránkách FNO 
(www.fno.cz).  

 
Identifikační údaje dítěte: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Bydliště:  
 
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno: Titul: Datum narození:  
Bydliště:  
Tel. kontakt  Email:  
 
Plánovaný výkon: 
Souhlas zákonného zástupce s poskytováním služeb Multidisciplinárního týmu/sociálních služeb 
a zpracováním osobních údajů v souvislosti s poskytováním těchto sociálních služeb, vyjádřený zároveň 
podpisem smlouvy o poskytování sociální služby. 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis pracovníka MTDZ-P 

 
Potvrzuji, že jsem byl/a detailně seznámen/a s obsahem a povahou zdravotních a sociálních služeb 
poskytovaných Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava. Na základě 
zralého uvážení a svobodného rozhodnutí souhlasím s tím, aby dítěti a mne jako jeho zákonnému zástupci 
byly dle našich potřeb poskytovány služby, ve formě ambulantní a terénní: 

- sociálního pracovníka, 
- dětského psychiatra a psychiatra, 
- klinického psychologa, dětského klinického psychologa, psychologa ve zdravotnictví, 
- rodinného terapeuta, 
- speciálního pedagoga, 
- zdravotní sestry. 

 
Beru na vědomí, že všechny služby jsou poskytovány MTDZ-P, který sdílí informace o péči/poskytnuté 
podpoře v zájmu dítěte. MTDZ-P spolupracuje s dalšími službami a organizacemi péče o děti a adolescenty, 
zdravotnickými (např. pediatry, odbornými ambulancemi a lůžkovými zařízeními psychiatrie, ambulancemi 
psychologů, psychoterapeutickými zařízeními), školskými (školami, pedagogicko-psychologickými 
poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, aj.) a sociálními službami (raná péče, 
úřady, krizové centrum, OSPOD, aj.). 
 
Dále beru na vědomí, že MTDZ-P bude pro účely poskytovaných služeb spravovat o dítěti a o mně jako jeho 
zákonnému zástupci společnou zdravotní a sociální dokumentaci a jsem si vědom práva a potřeby nahlížení 
do této dokumentace všemi pracovníky MTDZ-P v nezbytném rozsahu a v souvislosti s poskytovanou péčí. 

mailto:poverenec@fno.cz
http://www.fno.cz/
http://www.fno.cz/
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Potvrzuji svým podpisem, že jsem vzal/a na vědomí, že v souvislosti s poskytovanými službami budou o dítěti 
a o mně jako jeho zákonnému zástupci shromažďovány, zpracovávány a uchovávány nezbytné osobní údaje 
uvedené v evidenci pro účely  MTDZ-P ve Fakultní nemocnici Ostrava, a to v souladu s platnými právními 
předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Jsem si vědom, že 
tento souhlas mohu kdykoliv odvolat spolu s ukončením smlouvy o poskytování sociální služby. 
 
Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které byly poradenským pracovníkem zodpovězeny. 
 

V Ostravě dne:    
 Jméno a podpis  zákonného zástupce, opatrovník 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Jméno a podpis dítěte 
 


