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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za vyjádření ke zprávě z návštěvy Diagnostického ústavu a Střediska výchovné 
péče, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4, která proběhla ve dnech 26. a 27. února 2020. 

V první řadě mně dovolte ocenit kladný a konstruktivní přístup, s nímž jste k mým 
doporučením přistoupil. Jsem si vědoma problémů, kterým ústavní výchova aktuálně čelí, 
a to ať už se jedná o zastaralou právní úpravu v podobě zákona č. 109/2002 Sb., 
či přetrvávající resortismus v oblasti péče o ohrožené děti. 

V případě zařízení zaměřujících se na péči o drogově závislé (či experimentující) děti jsou 
výše popsané problémy ještě viditelnější a situace o to složitější. Chybí komplexní systém 
péče o tyto děti, který nemůže vzniknout bez spolupráce vícero resortů, a neexistuje ani 
specifická právní úprava, která by zařízením zaměřeným na tuto klientelu umožňovala, tam 
kde je to vhodné, odchýlit se od obecně platných pravidel pro zařízení ústavní a ochranné 
výchovy. 

Já a moje předchůdkyně jsme v tomto a loňském roce navštívily celkem tři zařízení, která 
se zaměřují na práci s drogově závislými (či experimentují) dětmi. Pokud to epidemiologická 
situace umožní, ráda bych k tomuto tématu na začátku příštího roku uspořádala setkání. 
Budu ráda, pokud se tohoto setkání Vy nebo někteří z Vašich kolegů zúčastníte, podělíte 
se o svůj pohled na současný systém péče o děti ohrožené závislostí a zapojíte se do diskuse 
o možných změnách v této oblasti. 

Celou věc tedy nyní v souladu s ustanovením § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., 
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, uzavírám. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

S přátelským pozdravem 

 

Mgr. Monika Šimůnková v. r. 
zástupkyně veřejného ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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