
Í2íl MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Adam VOJTĚCH 
ministr

Praha srpna 2020 

Č. j.: MZDR 30889/2020-2/OZP

MZDRX01B4XYD

Vážená zástupkyně veřejného ochránce práv,

chci Vám v první řadě poděkovat za Vaši iniciativu v oblasti problematiky práv dětí, a to 
nejenom v rámci psychiatrické péče, a omluvit se za zpoždění v odpovědi danou 
personálními změnami v rámci rezortu zdravotnictví.

Problematika lidských práv, zejména u pacientů se sníženou kompetencí se za svá 
práva postavit (tedy typicky lidí s duševním onemocněním a dětí) je pro mne velmi 
důležitým tématem. Právě proto je tato oblast významně řešena v rámci probíhající 
reformy psychiatrické péče. Zde jsme ve spolupráci se Světovou zdravotnickou 
organizací zmapovali kvalitu péče ve smyslu podpory a dodržování lidských práv 
v Psychiatrických nemocnicích a cestou tzv. manažerů kvality (tj. zaměstnanců 
ministerstva zdravotnictví působících v psychiatrických nemocnicích) pracujeme 
s použitím nástrojů WHO na nápravě identifikovaných nedostatků.

Protože však psychiatrická péče není jediným místem ve zdravotnictví, kde je potřeba 
kvalitu péče s ohledem na dodržování práv pacientů monitorovat a posilovat, chtěl bych 
posílit kompetence mnou řízeného rezortu v této oblasti. Nechal jsem proto zpracovat 
„Návrh na komplexní a systémové řešení oblasti kvality péče a naplňování práv pacientů 
ve zdravotních službách", který byl 16.7.2020 představen na Radě vlády pro duševní 
zdraví, a který Vám zatím jako pracovní neveřejný materiál zasílám pro informaci. Rada 
vlády koncept posílení Ministerstva zdravotnictví o tuto agendu podpořila. Budu rád za 
jakékoli postřehy a připomínky z Vaší strany.

Podklady a komunikaci mezi kanceláří Veřejného ochránce práv a vedením Fakultní 
nemocnice Brno jsem přečetl a jsem z přístupu Fakultní nemocnice překvapen. Chápu, 
že jde o složitou jak právní, tak odbornou problematiku, ale určitě budu od vedení 
nemocnice požadovat větší vstřícnost při hledání řešení. Zejména pokud jde o oblast, 
která je součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020 - 2030, kdy standard 
navržený a předložený nemocnici Veřejnou ochránkyní práv je plně v souladu s tímto 
dokumentem.

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz

*MZDRX01B4XYD*

mailto:zcr@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Chápu, že pociťujete řešení tohoto problému jako urychleně nutné. Na druhé straně 
vzhledem k termínu konání Kulatého stolu k otázce participace dítěte na rozhodování 
souvisejícím s jeho pobytem na psychiatrii, považuji za vhodné nejdříve najít konsenzus 
a stanovit konkrétní doporučení v rámci této akce, za organizaci které Vám velmi děkuji. 
Na základě výstupů bych vstoupil do komunikace s vedením Fakultní nemocnice Brno 
a požadoval řešení.

V případě, že navrhujete jiný postup, jsem připraverf se s Vámi domluvit.

S pozdravem
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Návrh na komplexní a systémové řešení oblasti kvality péče a naplňování práv 
pacientů ve zdravotních službách
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