
 Veřejný ochránce práv 
JUDr. Pavel Varvařovský 

V Brně dne 3. listopadu 2010 
          Sp. zn.: 50/2010/NZ/MLU 

 
Vážený pane ministře, 

 

navazuji na práci JUDr. Otakara Motejla a jako veřejný ochránce práv 
pověřený zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděním systematických návštěv zařízení, kde jsou nebo mohou být 
umístěny osoby omezené na svobodě, Vás informuji o svých poznatcích v oblasti 
zacházení s pacienty na půdě psychiatrických léčeben. V příloze tohoto dopisu 
naleznete mou Zprávu z následných návštěv psychiatrických léčeben.  

 

Následné návštěvy byly mým předchůdcem provedeny v roce 2009 v celkem 
sedmi psychiatrických léčebnách. Navazovaly na úsilí ochránce z roku 2008, kdy 
byly vybrané léčebny navštíveny poprvé a zjištění a doporučení zobecněna 
a zveřejněna ve shrnující zprávě zaslané rovněž tehdejšímu ministru zdravotnictví. 
Nyní představuji poznatky z následných návštěv a z průběžného jednání s různými 
zainteresovanými subjekty. 

 

Do zprávy jsou rovněž zapracovány poznatky z další, celkem již třetí 
systematické návštěvy Psychiatrické léčebny Šternberk, která proběhla v srpnu 
tohoto roku. A to v reakci na mlčení jak ze strany léčebny, tak ze strany ministerstva 
po medializaci nespokojenosti zástupkyně veřejného ochránce práv, RNDr. Jitky 
Seitlové, s reakcí léčebny na doporučení ochránce vzešlá z následné návštěvy. Do 
Psychiatrické léčebny Šternberk směřovalo dílčí vyrozumění. Z médií jsem se 
dozvěděl,1 že situací v léčebně se zabývalo i ministerstvo. Dovoluji si Vás tedy 
požádat o poskytnutí protokolu o kontrole, či obdobné dokumentace, ze které bych si 
mohl udělat představu o postupu ministerstva v této věci. 

 

Pevně věřím, že místy kritický tón zprávy nebude na překážku dalšímu 
konstruktivnímu jednání. Rád bych vám ostatně navrhl osobní jednání na aktuální 
témata ústavní psychiatrické péče.  

 

 Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 
 
 

      JUDr. Pavel   V a r v a ř o v s k ý   v. r. 
      (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

Příloha 
Zpráva z následných návštěv psychiatrických léčeben 

 
Vážený pan 
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
ministr 
Ministerstvo zdravotnictví  
Palackého nám. 4 
128 01  Praha 2 

Údolní 39 
602 00 Brno 

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

                                                           
1 http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kritizovana-lecebna-ve-sternberku-prijala-opatreni.html  
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