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Vážený pane inženýre, 
  

dopisem ze dne 19. srpna 2015 jste se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí 
o legislativní řešení problematiky týkající se hospitalizace osob s duševní poruchou 
v psychiatrické nemocnici a dostupnosti právní pomoci těmto osobám zejména po dobu jejich 
hospitalizace. 

 
Děkuji Vám za zaslaný podnět včetně přiložených zahraničních právních úprav 

vztahujících se k dané problematice. V návaznosti na věcnou analýzu dostupnosti právní 
pomoci hospitalizovaným osobám v psychiatrické nemocnici konstatuji, že problematika 
ochrany práv hospitalizovaných osob je již v současnosti částečně upravena v právním řádu  
a dle našich poznatků se ve věcech ochrany práv pacientů rovněž angažuje veřejná 
ochránkyně práv. Dále bylo zjištěno, že na návrh pacientských organizací byl na Ministerstvu 
zdravotnictví před třemi měsíci zřízen útvar pacientského ombudsmana, který organizačně 
spadá pod kabinet ministra zdravotnictví (kontaktní adresa je ombudsman@mzcr.cz). 

 
 Ochranu práv hospitalizovaných osob je nutno vnímat v širším kontextu. Většina 
příčin stížností tkví v komunikačních potížích a je známo, že je lze poměrně rychle 
a efektivně řešit co nejblíže a co nejrychleji místu jejich vzniku. Jako nejdostupnější 
a nejúčinnější se jeví existence institutu pacientského ombudsmana při jednotlivých 
nemocnicích. Ačkoliv v současnosti pro nemocnice nevyplývá zákonná povinnost tento 
institut zřizovat, narůstá počet nemocnic, kde je tato funkce zřízena a bývá hrazena převážně 
z vlastního rozpočtu příslušného zdravotnického zařízení.  
 

Právě institutu pacientského ombudsmana odpovídají podle našeho názoru i Vámi 
zaslané zahraniční právní úpravy.  
 
 Pokud máte podněty jak již existující systém ochrany práv pacientů a pacientského 
ombudsmana rozšířit, doporučuji Vám v návaznosti na výše uvedené a v souvislosti 
s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon) 
obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví.  
 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem 
            

         JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., v.r. 
                          ředitelka legislativního odboru 
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Za správnost vyhotovení: Eva Štěpánková 
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