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Vážený pane ministře, 

znovu se na Vás obracím ve věci systematické návštěvy Psychiatrické nemocnice 
Kosmonosy. Návštěva proběhla v roce 2017 a přinesla poznatky o vážném riziku špatného 
zacházení, konkrétně na odděleních A12 a A16 a v celé nemocnici specificky při zvládání 
neklidného a agresivního chování nemocných. Po naší delší písemné komunikaci 
nad zprávou z návštěvy a jednání v březnu tohoto roku, kterého jsem se osobně účastnila, 
přikročilo Ministerstvo zdravotnictví k zajištění nápravy. Dopisem ze dne 5. června tohoto 
roku jste mě informoval, že jste s ředitelkou nemocnice předjednali, že ke zlepšení stavu 
bude zapotřebí přijmout sérii opatření ve čtyřech oblastech. Do poloviny července mělo být 
provedeno jejich jasné stanovení a časové ukotvení a měla jsem o tom být informována. 

Věc systematické návštěvy stále není ukončena, neboť ani zařízení, ani zřizovatel zařízení 
dosud neposkytl vyjádření garantující reálné a časově ukotvené kroky k nápravě, a zároveň 
jsem s ohledem na nedávný pozitivní krok ministerstva ani nepřistoupila k tzv. sankčnímu 
oprávnění podle zákona o veřejném ochránci práv.1 O tomto i o své vizi kroků, jež bych 
považovala za uspokojivé, Vás průběžně informuji – naposledy dopisem ze dne 12. června. 

S ohledem na to Vás tedy vyzývám k poskytnutí odsouhlasené finální verze opatření včetně 
časového harmonogramu. Pokud v mezičase došlo už k realizaci některých opatření, také 
mě o tom, prosím, informujte. 

Lituji, že to musím konstatovat, ale fáze po návštěvě je v tomto případě poznamenána  
četnými prodleními na straně Ministerstva zdravotnictví. Na tento dopis, prosím, reagujte 
bezodkladně, nejpozději  do konce září. 

S pozdravem 

 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                                 

1  Ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve  znění pozdějších předpisů. 
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