
Provozní řád veterinárních klinik Lískovka 

Vážení klien+, 

velmi si vážíme, že jste si pro ošetření Vašeho zvířete vybrali sít veterinárních 
klinik Lískovka.   

• Snahou celého veterinárního týmu klinik Lískovka je poskytovat péči o 
Vaše zvíře na nejvyšší možné odborné úrovni s využiFm nejmodernějších 
postupů, vyšetřovacích metod a s použiFm špičkového přístrojového 
vybavení, kterým jsou kliniky vybaveny. 

• Odborná veterinární péče je poskytována dle ordinačních hodin 
jednotlivých klinik a také v rámci pohotovosF, které veterinární kliniky 
slouží.   

• Ve snaze o poskytování odborné péče o Vaše zvíře nám můžete výrazně 
pomoci a to dodržováním doporučení od veterinárních lékařů, 
dodržováním pravidelných kontrol se zvířetem a dodržování užívaní 
předepsané medikace u zvířete. 

• Naše pracoviště jako jedny z prvních v České republice využívají odborné 
triage pacientů, kdy dle předem jasně daných postupu a doporučení 
dochází ke správnému roztřídění příchozích pacientů na veterinární 
kliniky dle závažnos+ jejich stavů. Pacien+ v kri+ckém stavu a v přímém 
ohrožení života jsou díky této vysoce odborné činnos+ ihned rozpoznání a 
je jim věnována okamžitá maximální péče. 

• Při příchodu na veterinární kliniky je každý klient zaevidován se svým 
zvířetem na recepci do systému. Pracovník recepce od klienta získává 
nezbytné informace sloužící pro evidenci zvířete a také nabírá anamnézu,  
se kterou klient se svým zvířetem přichází na kliniku.  



• Snahou pracovníků recepce je vytvořit maximálně pohodlné prostředí pro 
klienta než bude provedeno odborné ošetření zvířete.  

• Pro klienty je v čekárně klinik připravený pitný režim, základní informace 
o péči o zvířata, informace k pojištění zvířat a podobně.  

• V případě jakýchkoliv dotazů klientů jsou pracovníci recepce připraveni 
na tyto dotazy odpovídat a podávat informace, které spadají do jejich 
kompetence.   

• Jména aktuálně ošetřujícího personálu jsou k dispozici na nástěnce 
umístěné v čekárně. Každý klient má právo znát jména ošetřujícího 
personálu. 

• Před podstoupením veterinárního zákroku (anestezie, chirurgický zákrok)  
u zvířete je klientovi poskytován informovaný souhlas s provedením 
zákroku, kde jsou uvedeny veškeré informace o zákroku, postupech a také 
rizicích spojených se zákrokem. Klient má právo v případě nejasnosF 
požádat personál recepce o podání vysvětlujících informací. Personál 
recepce podává informace klientovi, dle kompetencí, kterými disponuje.  

•  Samotné vyšetření veterinárním lékařem a provádění odborných zákroků 
je vedeno dle odborných standardů a postupů.  

• Veterinární lékaři a ošetřující pracovníci poskytují každému zvíře+ 
maximální možnou péči. Klientovi jsou poskytovány informace o 



zdravotním stavu zvířete, potřebných vyšetřeních postupech, které vedou 
k zajištění maximální odborné péče.  

• Cílem veterinárního vyšetření a prováděných zákroků je minimalizace 
rizik spojených s veterinárními zákroky a maximalizace komfortu a péče o 
zvíře. 

• Ošetřující personál veterinárních klinik je oprávněn odmítnout 
veterinární ošetření nebo zákrok v případě že je ohrožen život nebo 
zdraví ošetřujícího personálu nebo v případě  jakýkoliv mimořádných 
událosF, které neumožňují veterinární ošetření zvířete. 

• Při hospitalizaci zvířete má klient právo na informace o aktuálním 
zdravotním stavu zvířete. Informace o zdravotním stavu zvířete jsou 
poskytovány v případě potřeby telefonicky s frekvencí 2x denně, 
v případě aktuálního výrazného zhoršení či zlepšení stavu i častěji.  

• Informace o poskytování zdravotního stavu zvířete přísluší veterinárnímu 
lékaři. Veterinární lékař může informace předat veterinárnímu 
technikovi/dispečerovi, který je následně sděluje klientovi.   

• Klient, jehož zvíře je v péči veterinárních klinik má v odůvodněných 
případech právo na dodatečnou konzultaci s veterinárním lékařem.  

• O každém zvíře+, které je ošetřeno na veterinárních klinikách je vedena 
zdravotnická komunikace. 



•  Vedení zdravotnické dokumentace na veterinárních klinikách  se řídí 
Profesním řádem a  Veterinárním zákonem, zákonem o Veterinární 
komoře, kde není stanoveno, že chovatel má právo vyžadovat 
zdravotnickou dokumentaci zvířete ani povinnost veterinárního lékaře mu 
tuto dokumentaci vydat. 

• Vydání či nevydání dokumentace je tedy v České republice v režimu 
smluvní volnos+ a pokud klient nárokuje vydání dokumentace měl by s 
Fmto svým požadavkem seznámit veterinární kliniku ještě před 
zahájením prováděné služby a to sdělením na recepci veterinární kliniky.  

•  V případě, že klient si u veterinární kliniky objednává dílčí vyšetření je 
vydání výsledku tohoto dílčího vyšetření předmětem plnění dříve 
dohodnuté zakázky ve které se klient a veterinární klinika dohodli na 
vydání výsledku vyšetření. 

• Pokud klient požaduje vydání zdravotní dokumentace a s veterinární 
klinikou nedošlo  k vzájemné dohodě (před objednáním veterinárních 
služeb), není veterinární klinika dle výše uvedených zákonů a profesním 
řádem povinen zdravotní dokumentaci vydat. 


