
 Veřejný ochránce práv 
JUDr. Pavel Varvařovský 

 
V Brně dne 5. ledna 2011 

          Sp. zn.: 50/2010/NZ/MLU 
 
 
 
 
Vážený pane ministře, 

dopisem ze dne 3. listopadu 2010 jsem Vás informoval o výsledcích 
následných návštěv psychiatrických léčeben, které jsem shrnul a vyhodnotil ve 
Zprávě z následných návštěv psychiatrických léčeben. Navrhl jsem Vám osobní 
jednání nad aktuálními tématy ústavní psychiatrické péče z důvodu naléhavosti 
některých zjištění v oblasti zacházení s pacienty a ostatně i proto, že teprve 
otevíráme naši spolupráci. Z technických důvodů se schůzka naplánovaná na 
6. prosince 2010 neuskutečnila.  Dne 21. prosince jsem obdržel Vaše vyjádření ke 
zmíněné zprávě. 

Nyní navazuji na to, co nepřízeň počasí a svátky přerušily, a prosím Vás 
o setkání nad tématy, která jsem pracovně shrnul a v přiloženém dokumentu Vám 
dávám k dispozici. Z tohoto materiálu je patrné, že zásadní důraz kladu na realizaci 
legislativních doporučení, a za související témata následně považuji metodické 
vedení, koncepční otázky a postup ministerstva jako zřizovatele psychiatrických 
léčeben. 

K legislativnímu doporučení1 ve Vašem vyjádření opakujete argumenty, které 
jste představil již v srpnu 2010. Respektuji Váš názor, avšak zásadně s ním 
nesouhlasím. Není obvyklé, aby veřejný ochránce práv konstatoval neústavnost 
nějaké praxe, jak jsem to učinil ohledně používání omezovacích prostředků, bez 
zákonné úpravy. Ve vztahu k tomuto argumentu nelze dle mého přesvědčení hledět 
na běžná legislativní pravidla. Pokud se nyní věnuji těmto otázkám, navazuji na 
postup svého předchůdce, který vedl korespondenci s ministry zdravotnictví již od 
září 2008. Dovoluji si konstatovat, že nezbývá příliš prostoru pro formální postup dle 
zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedinou možností, která se v tuto chvíli nabízí, je informování vlády a případně 
veřejnosti o tom, že ze strany ministerstva nejsou dlouhodobě respektována má 
doporučení, která považuji za zásadní (ustanovení § 21a odst. 3 ve spojení 
s ustanovením § 20 odst. 2 citovaného zákona). 

 

 

                                                           
1 viz bod 24 Zprávy z následných návštěv psychiatrických léčeben 



Navrhuji, aby se ke sjednání vhodného termínu spojily naše sekretariáty. 
Pevně věřím, že Vaše vytížení dovolí vyčlenit pro témata, která předkládám, dostatek 
času.  

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 
Pracovní materiál veřejného ochránce práv pro jednání s ministrem zdravotnictví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážený pan 
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
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