
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministr MUDr.Tomáš Julínek      V Brně dne 25.9.2006 
Palackého náměstí č.4 

128 01  Praha 2 
 
 
 

Vážený pane ministře, 
 

my, níže podepsaní zástupci rodičů a příbuzných osob duševně nemocných, organizovaní 
v občanském sdružení AMICUS-BRNO, se na Vás obracíme v tíživé životní situaci o pomoc. 

 
Tři pacienti Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích v  necelých dvou uplynulých týdnech 

spáchali sebevraždu. Dva skokem do Macochy a třetí skočil pod vlak, dva na povolené vycházce 
od lékaře, třetí na útěku.  

Nemůžeme přijmout tvrzení, že takovým případům nelze předejít, nemáme-li důkazy, 
že v rámci léčebného plánu byly vyčerpány všechny dostupně známé terapeutické postupy, 
zejména psychoterapie. Obracejí se na nás členové i nečlenové občanského sdružení se 
stížnostmi ke způsobu léčby a zacházení s pacienty v tomto ústavu.  

 
V návaznosti na výše uvedené případy a stížnosti, které dostáváme, žádáme Vás pane 

ministře, abyste ustavil kontrolní komisi, která objektivn ě posoudí stav komplexní léčby 
v tomto zařízení. 
 
Náš požadavek považujeme za oprávněný z těchto důvodů: 
1. Česká republika nemá zákon na ochranu osob duševně nemocných, který by řešil zajištění 

práv a oprávněné nároky duševně nemocných v době hospitalizace. Takový zákon mají 
všechny vyspělé státy. (Oficielní překlady zákonů Německa a Rakouska jsme předali Odboru 
zdravotnictví-MUDr.Jaroslav Štrof- v první polovině tohoto roku).  

2. Duševně nemocná osoba, kterou nemoc zbavuje schopnosti racionálního rozhodování o 
zajištění své budoucnosti, je z absence pomoci ze zákona odkázána na dobrou vůli 
vedení psychiatrické léčebny, jak s ní bude zacházeno. Nikdo není povinen se postarat o 
sociální potřeby pacienta, jako je tomu např. v Rakousku. Tyto skutečnosti pak ženou 
duševně nemocného do nezměrného utrpení a stresu, který může vést k tragédii. 

3. Ministerstvo zdravotnictví neprovádí systematické kontroly psychiatrických léčeben 
odborníky oboru psychiatrie a psychologie. Tuto skutečnost si můžete pane ministře ověřit. 
My můžeme doložit toto zjištění našimi podklady. 

 
 V kontrolní komisi, kterou navrhujeme, by měl být psychiatr(vedoucí komise), psycholog, (- oba 
bez pracovního vztahu k psychiatrické léčebně -), zástupce občanského sdružení AMICUS-BRNO a 
další členové dle Vašeho uvážení. 
 Věříme pane ministře, že pochopíte naše oprávněné obavy o naše nejbližší i ostatní pacienty, 
kteří v důsledku své choroby budou v případě nutnosti hospitalizováni v psychiatrické léčebně Brno-
Černovice. 
 
S úctou za Občanské sdružení AMICUS-BRNO: 
 předseda a statutární zástupce  Ing. Josef Závišek, Riegrova 435   666 01 Tišnov 
       tel.:549 418 205,  724 240 840,  e:zavisek@volny.cz 
 Členové rady: 
Gabryšová Helena…………………., Horáková Eva…………………, RNDr. Hlávková  
Milica……………….., Losíková Františka……………………, Rafajová Jana……………….  
Růžička Pavel……………………, Svoboda Josef……………………… 
 



Příloha k dopisu ministrovi zdravotnictví:(nebude přiložena k dopisu poštou)     Brno 25.9.20 06 
Německo - příklad řešení inspekce psychiatrických léčeben v  německém zákoně.  

§ 26 
Zastoupení zájmů  

(1) Za účelem zastoupení zájmů a požadavků umístěných osob ustanoví kraj nebo město nezačleněné v kraji 
pro nemocnice, ve kterých se v jeho okrese provádí umístění, návštěvní komisi nebo mluvčí pacientů a jejího 
zástupce nebo mluvčího pacientů a jeho zástupkyni (zastoupení zájmů). Mohou být zřízeny i obě instituce. 
Sociálně-psychiatrická služba podporuje zastoupení zájmů a vede jeho úkony.  
(2) Zastoupení zájmů má navštěvovat nemocnice minimálně dvakrát ročně. Mezi dvěma návštěvami nesmí 
být více než šest měsíců. Je nutné zajistit, aby bylo zastoupení zájmů dostupné pro požadavky a stížnosti i 
mezi návštěvami. Zastoupení zájmů má kontrolovat, zda jsou chráněna práva umístěných osob a je plněn účel 
umístění. Spolupůsobí radou při koncepci umístění. Úkolem zastoupení zájmů je přijímat podněty a stížnosti 
umístěných osob a tyto přezkoumávat. Členové zastoupení zájmů nesmějí plnit úkoly zastoupení zájmů 
v nemocnicích, ve kterých jsou zaměstnáni. Zastoupení zájmů může přibrat k návštěvě další vhodné osoby, 
které nejsou zaměstnány v navštěvované nemocnici. Zastoupení zájmů je oprávněno navštěvovat nemocnice 
bez ohlášení.  
(3) Návštěvní komisi tvoří minimálně čtyři osoby; vždy by měly být zohledněny z poloviny ženy a 
z poloviny muži. Členy jsou 

1. lékařka nebo lékař kraje nebo města nezačleněného v kraji,  
2. osoba se zkušenostmi v záležitostech umisťování s oprávněním k soudcovské funkci,  
3. člen na základě návrhu spolků osob se zkušenostmi v oboru psychiatrie a  
4. člen na základě návrhu spolků rodinných příslušníků a přátel duševně nemocných osob.  

Členové volí předsedkyni nebo předsedu a zástupkyni nebo zástupce; opětovné zvolení je přípustné. Při 
odchodu člena je nutné na zbylou dobu funkčního období návštěvní komise jmenovat náhradního člena.  
(4) V nemocnicích je nutné formou vývěsky na vhodném místě se současným sdělením jména a adresy 
předsedkyně nebo předsedy návštěvní komise nebo mluvčí pacientů a jejího zástupce nebo mluvčího pacientů 
a jeho zástupkyně odkázat na zastoupení zájmů a jeho úkoly.  
(5) Zastoupení zájmů má právo na nerušený přístup do nemocnic; budou mu sděleny potřebné informace. 
Osobní informace smějí být sdělovány pouze se souhlasem dotčené umístěné osoby. Při návštěvách musí být 
umístěným osobám dána i možnost přednést přání a stížnosti bez přítomnosti pracovnic nebo pracovníků 
nemocnice. Nemocnice je povinna podporovat zastoupení zájmů při jeho činnosti.  
(6) Zastoupení zájmů informuje o své činnosti kraj nebo město nezačleněné v kraji (odstavec 1), a to jednou 
ročně.  
(7) Pro činnost v zastoupení zájmů a pro osoby přibrané dle odstavce 2 platí předpisy pro čestné funkce. Pro 
činnost v zastoupení zájmů bude stanoveno funkční období minimálně čtyř a maximálně šesti let; opětovné 
jmenování je přípustné. Zastoupení zájmů zůstává po uplynutí jeho funkčního období ve funkci až do nástupu 
nového zastoupení zájmů do funkce.  
 
Rakousko  

155. Spolkový zákon: Zákon o umis ťování— UbG  
(NR: GP XVII RV 464 AB 1202 S. 132. BR: AB 3820 s. 526.) 

156. Spolkový zákon: Zákon o spolku zmocn ěnců a zástupc ů pacient ů — VSPAG 
(NR: GP XVII AB 1203 S. 132. BR: 3816 AB 3821 s. 52 6.) 

157. Spolkový zákon: P řizpůsobení zákona o lé čebných ústavech zákonu o umís ťování 
(NR: GP XVII AB 1204 S. 132. BR: 3817 AB 3822 s. 52 6.) 

 V Rakousku řeší pomoc duševně nemocným osobám v období hospitalizace vedle 
základního zákona (Zákon o umísťování) ještě dalším zákonem: 

 Zákon o spolku zmocněnců a zástupců pacientů.  
Spolek zmocněnců musí prokázat Spolkovému ministru spravedlnosti, že je schopen 

poskytnout odbornou pomoc a ten jej pak schválí formou vyhlášky. Ve vyhlášce jsou 
vyjmenovány povinnosti, které spolek a zmocněnci musí plnit. 

Spolkový ministr spravedlnosti vykonává nad Spolkem odborný dohled. 
Spolky jsou povinny podat do 30.dubna zprávu o své činnosti za uplynulý rok. 

Podřízením spolku zmocněnců a zástupců pacientů ministru spravedlnosti je duševně 
nemocným zajištěna nezávislá pomoc na poskytovateli léčby a zřizovateli léčeben! 


