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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za dopis ze dne 10. ledna 2020, tedy za dodatečné vyjádření ke zprávám 
ze systematické návštěvy Psychiatrické kliniky oddělení pro dospělé a systematické 
návštěvy oddělení dětské a dorostové psychiatrie. 

Vyhodnotila jsem je ve smyslu § 21a odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv,1 tedy zda je 
dostatečné, s tímto výsledkem. 

Oddělení pro dospělé 

Dosavadní vyjádření považuji za dostatečné. Nicméně k opatření 24 jste dosud nemohli 
zaslat návrh nového standardu, jak jsem žádala, neboť se dosud zpracovává. Ponechávám 
tedy záležitost otevřenou a žádám o zaslání návrhu, až bude hotov. 

Oddělení dětské a dorostové psychiatrie 

Zůstává mezi námi rozpor v otázce opatření potřebných pro zajištění podmínek 
pro participaci dítěte na rozhodování o zásazích do jeho integrity. Shodujeme se, že se jedná 
o složitou právní otázku a že by bylo užitečné o ní vést diskusi rovněž s účastí Ministerstva 
zdravotnictví (dále také „ministerstvo“). Zároveň si myslím, že některé změny může 
nemocnice učinit bezprostředně. O tom jsem Vás nepřesvědčila, proto využívám postupu 
podle § 21a odst. 4 a § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv, informuji Ministerstvo 
zdravotnictví a žádám je o pomoc pro dosažení nápravy. Předestírám mu zároveň, že i další 
poskytovatelé zdravotních služeb by měli dostat od ministerstva podporu typu metodického 
doporučení. Další aktivita by tedy měla vzejít právě od ministerstva. Předpokládám, že 
bude příležitost pro dokončení diskuse, kterou jsme započali písemně. 

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci. 

S pozdravem 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                        

1  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
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