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Vážený pane ministře, 

dopisem ze dne 10. února 2020 se na Vás obrátila tehdejší veřejná ochránkyně práv 
s výzvou, abyste pomohl zjednat nápravu u nerealizovaného opatření vzešlého 
ze systematické návštěvy Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno, a to konkrétně 
oddělení dětské a dorostové psychiatrie. Z pověření veřejného ochránce práv 
JUDr. Stanislava Křečka, který na mě přenesl některé oblasti své působnosti,1 mimo jiné 
i oblast dohledu nad místy, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě, pokračuji 
ve vyřizování věci. Znovu se na Vás obracím, protože ačkoli Vás tehdejší ochránkyně 
požádala o reakci do 30 dnů a při přípravách kulatého stolu zaměřeného na práva dítěte 
při pobytu na psychiatrii jsme věc urgovali, dosud jsme neobdrželi odpověď. 

Výzvu, která neztratila na aktuálnosti, naleznete v příloze tohoto dopisu. Dovoluji 
si připomenout, že Ministerstvo zdravotnictví vystupuje ve smyslu § 21a odst. 4 a § 20 
odst. 2 písm. a) zákona o veřejném ochránci práv jako „nadřízený úřad“ nemocnice, a že 
pokud nepovede vyrozumění ministerstva k nápravě, mohu využít také možnost podle 
písm. b) uvedeného ustanovení a informovat veřejnost.2 

Sporným je jediné téma, a to zjišťování a zohledňování názoru dítěte na hospitalizaci. 
Situace v nemocnici byla zjištěna jako krajní a neodpovídající současným standardům. Jedná 
se o složitou právní otázku, a proto připravuji kulatý stůl k diskusi rovněž s účastí 
Ministerstva zdravotnictví. Zároveň ale musím trvat na tom, že reakce nemocnice byla 
nedostatečná, neboť některé změny může učinit bezprostředně, aby tak nerezignovala 
na zajištění podmínek pro participaci dítěte na rozhodování o zásazích do jeho integrity.3 

                                                        

1  Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

2  Zákon o veřejném ochránci práv v § 24 odst. 1 předpokládá, že pokud by tento postup neměl úspěch, předloží 
ochránce zprávu o věci Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

3  Srov. povinnost poskytovatele podle § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv pacientů. 



 

 

Věřím, že byť jsme dosud neobdrželi odpověď, tak byly činěny kroky k nápravě. Informujte 
mě o nich prosím do 14 dnů od obdržení tohoto dopisu tak, abych mohla zvážit další postup. 

S přátelským pozdravem 

 

 
 
 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 
 

 
 
Příloha 
Dopis tehdejší veřejné ochránkyně práv Ministerstvu zdravotnictví ze dne 10. února 2020 
(bez příloh) 
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