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Vážený pane ministře, 

dne 27. až 29. června 2017 proběhla ve smyslu § 1 odst. 3 a odst. 4 písm. a) ve spojení 

s ustanovením § 21a a 15 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění 

pozdějších předpisů, neohlášená systematická návštěva Psychiatrické nemocnice 

Kosmonosy. 

Návštěvu provedli zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Nikola 

Marečková, Mgr. Martin Klumpar, Mgr. Marie Lukasová a experti z oboru psychiatrie 

MUDr. Václav Venc a Stanislav Jirkovský, DiS. Návštěva se zaměřila na podmínky výkonu 

ústavního ochranného léčení v psychiatrické nemocnici a doplňkově na použití 

omezovacích prostředků a záruky bezpečí v zařízení. 

Závěry, ke kterým jsem dospěla na základě provedeného šetření, Vám zasílám ve zprávě, 

která je přílohou tohoto dokumentu. Ze šetření totiž vyplynulo několik zjištění, která 

nemají obdoby ve srovnání s jinými, mnou navštívenými psychiatrickými nemocnicemi. 

Zařízení se potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, který pravidelně nahrazuje 

přítomností a asistencí Policie České republiky v nemocnici, při zvládání pacientů 

atakovaných nemocí. Obavy personálu o vlastní bezpečí vedou k prodlužování doby použití 

omezovacích prostředků nad dobu nezbytně nutnou. Zařízení neustále investuje do oprav 

jednotlivých oddělení, z nichž některá jsou stále ve špatném stavu a znesnadňují proces 

léčby pacientů v zařízení. Na vyřešení personálního zabezpečení pak již nezbývají finance. 

Chtěla bych Vás požádat, abyste se k výše nastíněným a ve zprávě dále rozvedeným 

problémům písemně vyjádřil ve lhůtě 40 dnů od doručení tohoto dopisu1 a sdělil mi, zda 

a jaká řešení z Vaší strany přicházejí v úvahu. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 

veřejná ochránkyně práv 
(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

Příloha 
Zpráva z návštěvy zařízení 

                                                        

1  Uvedené ustanovení stanoví: „Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům 
na opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení 
nebo příslušné úřady. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo 
příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty může 
postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.“ 


