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Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 

dne 19. 9. 2017 byla na Ministerstvo zdravotnictví doručena Vaše žádost o vyjádření se 
k dílčím závěrům obsaženým v přiložené „Zprávě z návštěvy zařízení" vyplývajících 
z neohlášené systematické návštěvy v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. 

Dílčí závěry a k nim příslušná opatření k nápravě uvedené ve Zprávě byly řešeny 
s dotčenou Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy. 

Převážná většina navrhovaných nápravných opatření je ve stavu plnění nebo již byla 
splněna, jak jste již byla ze strany vedení Psychiatrické nemocnice Kosmonosy 
informována. K některým opatřením však nemocnice zaujala nesouhlasné odborné 
stanovisko, ať už z důvodu, že by docházelo k duplicitní činnosti, k neúměrnému 
zatížení hospodaření nemocnice apod. 

Komentář k dílčím navrhovaným opatřením je přílohou tohoto dopisu. 

Vedení Psychiatrické nemocnice Kosmonosy doložilo k požadovaným opatřením 
příslušné vyčíslení potřeby finančních prostředků. Pro Vaši informaci například náklady 
na požadované vybavení oddělení A 16 představují 1 283 tis. Kč. Rozpočet na 
rekonstrukci pavilonu A - oddělení A 16 představuje celkové náklady ve výši 10 030 tis. 
Kč (celková cena s DPH činí 12 136 tis. Kč). Aktuální výsledek hospodaření 
Psychiatrické nemocnice je kladný, kumulovaná hodnota dosahuje výše 4 mil. Kč. 
Psychiatrická nemocnice ve stavu k 31. 8. 2017 vykazuje ve Fondu reprodukce majetku 
částku cca 5 mil. Kč. Pro realizaci dalších investic a dovybavení je tato částka 
nedostatečná a tudíž bude nutné hledat další možné způsoby pro financování nutných 
investic, a to především s ohledem na udržení vyrovnaného hospodaření psychiatrické 
nemocnice Kosmonosy. 

Vážená paní veřejná ochránkyně práv, děkuji Vám za zaslané podněty ke zlepšení 
prostředí pro péči o pacienty. S podněty jsme se seznámili a na zlepšení prostředí 
v našich psychiatrických nemocnicích intenzivně pracujeme. Ostatně zlepšení prostředí 
v psychiatrických nemocnicích je jedním z cílů reformy psychiatrické péče. Limitujícím 
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faktorem jsou však samozřejmě finanční prostředky. Budu proto velmi rád, pokud 
podpoříte Ministerstvo zdravotnictví při snahách o navýšení rozpočtu na investice tak, 
aby mohlo být prostředí v našich psychiatrických nemocnicích průběžně zlepšováno. 
Pevně věřím, že najdeme dostatek finančních prostředků, aby byly nedostatky uvedené 
ve zprávě z návštěvy v psychiatrické nemocnici Kosmonosy odstraněny. 

S pozdravem 

Příloha: dle textu 

Vážená paní 
Mgr. Anna Sabatová, Ph.D. 
veřejná ochránkyně práv 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 658/39 
602 00 Brno 
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