
II. 

 

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro duševní zdraví za období 2019-2020 

 

Rada vlády pro duševní zdraví (dále jen „Rada“) je stálým poradním, iniciačním a 

koordinačním orgánem vlády České republiky pro oblast komplexní podpory osob s 

duševním onemocněním a oblast prevence a včasné intervence. Byla zřízena vládou České 

republiky usnesením  

č. 713 ze dne 8. října 2019. Rada soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, 

podklady a návrhy v oblasti duševního zdraví a koordinuje její realizaci na mezinárodní, 

celostátní, krajské a místní úrovni.  

Hlavním materiálem pro činnost Rady je Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 

jako výchozí dokument komplexně pokrývající oblast duševního zdraví v České republice. 

Rada koordinuje a každoročně vyhodnocuje plnění úkolů, které vyplývají z Národního 

akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030; informaci o jejich plnění předkládá vládě 

České republiky. Souvisejícími strategickými dokumenty jsou Národní akční plán prevence 

sebevražd 2020–2030 a Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná 

onemocnění  

2020–2030.  

Rada má 22 členů a jednoho stálého hosta (zástupce WHO), předsedou Rady je předseda 

vlády ČR, výkonným místopředsedou je ministr zdravotnictví. Rada se schází čtyřikrát ročně. 

Veškeré důležité dokumenty a zápisy z jednání Rady jsou zveřejněny na webových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Úřadu vlády České republiky. 

Od data vzniku Rady v říjnu 2019 se v roce 2019 konalo pouze jedno zasedání,  

a to 18. prosince 2019. V roce 2020 se z důvodu epidemie COVID-19 Rada sešla pouze 

3x, a to 16. července 2020 prezenčně, dále na mimořádném zasedání 4. listopadu 2020 

online a 8. prosince 2020 online. 

 

Rada předkládá vládě výroční zprávu o své činnosti za předcházející období 2019-

2020:    

      

1. Zasedání dne 18. prosince 2019 

Na zasedání byl schválen jednací řád Rady. Jednotlivé rezorty byly osloveny ke jmenování 

zástupců do tzv. mezirezortní koordinační skupiny, jako výkonné skupiny složené 

ze zaměstnanců jednotlivých ministerstev, která bude zajišťovat naplňování opatření v gesci 

daných rezortů, která jsou definovaná ve strategických dokumentech schválených Radou. 

Vedením mezirezortního koordinačního týmu byla určena tajemnice Rady. Rada na svém 

zasedání také schválila Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 a doporučila 

ho vládě České republiky ke schválení. Zároveň Rada zadala ministru zdravotnictví 

ve spolupráci s ostatními rezorty a relevantními aktéry přípravu implementačního dokumentu 

ke schválenému materiálu, a to na první 3 roky jeho realizace.  

 

2. Zasedání dne 16. července 2020 



 

 

Rada byla informována o schválení Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 

vládou ČR dne 27. ledna 2020 a o ustavení mezirezortního koordinačního týmu. S ohledem 

na epidemii COVID-19 schválila snížení počtu jednání Rady v roce 2020 a posun předložení 

implementačního plánu k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví 2020–2030. Hlavním 

bodem jednání Rady byla otázka dopadů epidemie Covid-19 na duševní zdraví obyvatel ČR. 

Národní ústav duševního zdraví provedl mapování u dospělé populace, kde byly zjištěny  

varovné signály týkající se rizika sebevražd, které se zvýšilo v té době trojnásobně, stejně 

tak jako počet lidí s příznaky úzkosti a deprese. Na linkách bezpečí se zvýšily počty 

telefonátů související s domácím násilím. Evidence ze zahraničí i z České republiky 

prokázala vysokou prioritu tohoto tématu. Z tohoto důvodu byla předsedou Rady dne 6. 5. 

2020 ustavena  

Pracovní skupina k dopadům do oblasti duševního zdraví v souvislosti s krizí způsobenou  

nákazou koronavirem SARS-CoV2. Účelem zřízení mezirezortní pracovní skupiny byla 

iniciace šetření v oblasti dopadů epidemie COVID-19 na duševní zdraví obyvatel, zpracování  

analýz a formulace doporučení. Pracovní skupina pracovala s daty z populačních šetření,  

realizovala mapování v institucích, analýzu krizových linek a dalších dostupných zdrojů. 

Skupina popsala již realizovaná opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví (např. zřízení 

linky první psychické pomoci) a doporučila řadu opatření (např. zvýšení dostupnosti 

psychoterapie, zřízení sítě krizových center nebo posílení preventivních programů na 

školách). Rada navržená opatření schválila a zadala je k plnění či dopracování. Podrobná 

zpráva pracovní skupiny je dostupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.  

Rada projednala „Návrh na komplexní systémové řešení oblasti kvality péče a naplňování 

práv pacientů ve zdravotních službách“. Materiál navrhuje řešení situace, kdy podpora a 

kontrola kvality péče se zvláštním zřetelem na dodržování práv pacientů není v současné 

době v ČR ošetřena a vyžaduje řešení, které by uvedlo situaci do souladu s ústavním 

pořádkem ČR, vč. mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách. Řešení 

se ujala Rada vlády pro duševní zdraví z důvodu majoritního zastoupení ohledně počtu 

stížností a detekovaných případů porušování práv pacientů ve službách pro cílovou skupinu 

lidí s duševním onemocněním. Rada ze tří navrhovaných řešení odhlasovala minimalistickou 

verzi ve formě vzniku samostatného oddělení na Ministerstvu zdravotnictví.  

 

Rada prodiskutovala problematiku bydlení u lidí s duševním onemocněním a dotčené 

instituce (MMR, MPSV a SMO ČR) byly vyzvány k přípravě podkladů a k realizaci jednání na 

toto téma. Pro oblast ochranného léčení byla facilitována spolupráce mezi Ministerstvem 

zdravotnictví a Ministerstvem spravedlnosti.  

 

Na závěr Rada schválila a doporučila vládě ČR ke schválení Národní akční plán prevence 

sebevražd 2020–2030.   

 

Mimořádné zasedání dne 4. listopadu 2020 

Na mimořádném zasedání Rada vlády pro duševní zdraví na základě podkladů 

zpracovaných Pracovní skupinou k dopadům do oblasti duševního zdraví v souvislosti s krizí 

způsobenou nákazou koronavirem SARS-CoV2 a vstupů ostatních rezortů projednala a 

odsouhlasila Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie 

COVID-19 (viz příloha č. 1). Soubor opatření byl následně dne 16. listopadu 2020 schválen 

usnesením vlády ČR č. 1183. Usnesení vlády, včetně popisu aktuálního plnění daných 

opatření je uvedeno v příloze č. 2.  
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3. Zasedání dne 8. prosince 2020 

Rada na svém zasedání ukončila z důvodu naplnění účelu činnost Pracovní skupiny 

k dopadům do oblasti duševního zdraví v souvislosti s krizí způsobenou nákazou 

koronavirem SARS-CoV2.  

 

Hlavním bodem jednání bylo vypořádání rozporu v rámci mezirezortního připomínkového 

řízení k materiálu Implementace Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 pro 

období 2020–2023. Tento materiál rozpracovává do detailu, co bude do roku 2023 v rámci 

Implementace Národního akčního plánu pro duševní zdraví realizováno, kdo za tyto aktivity 

nese zodpovědnost a jaké je jejich finanční krytí. Materiál byl po vnitrorezortním 

a mezirezortním připomínkovém řízení předložen na jednání Rady k diskuzi ohledně dvou 

opatření, která v rámci mezirezortního připomínkového řízení nebylo možné vypořádat. První 

opatření se týkalo zřízení již zmíněného oddělení na Ministerstvu zdravotnictví k podpoře 

a kontrole kvality zdravotní péče se zaměřením na práva pacientů. Ministerstvo financí 

požadovalo využití existujících neobsazených míst v rezortu. Ministr zdravotnictví slíbil věc 

projednat se státním tajemníkem a pokud by se to nepodařilo vyřešit, eskalovat problém 

na předsedu Rady. Druhé projednávané opatření se týkalo financování sociální části reformy 

péče o duševní zdraví, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí žádalo pro období 2021-

2023 1,8 mld. Kč. Tento požadavek nebyl naplněn, čím bylo ohroženo pokračování reformy 

péče o duševní zdraví, včetně fungování nově zavedených Center duševního zdraví. 

Důvodem byla domluva Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí na 

alokování prostředků SR na navýšení platů v sociálních službách, jako priority MPSV. (Za 

rok 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo 35 mil. Kč na financování sociální 

části prvních pěti Center duševního zdraví, byť byly požadovány vyšší finanční prostředky 

k pokrytí dalších relevantních služeb. Přesné rozpisy ohledně potřebných služeb v 

jednotlivých krajích byly Ministerstvu financí předány. Nyní je potřeba rozvinout kromě 

dalších Center duševního zdraví i služby bydlení a další podpůrné sociální služby, jinak 

nebude možné dlouhodobě hospitalizované pacienty z psychiatrických nemocnic propouštět. 

V roce 2021 bude do ostrého provozu postupně přecházet 17 Center duševního zdraví, na 

které je potřeba 90 mil. Kč, zbytek do celkové částky 660 mil. Kč jsou ostatní sociální služby 

pro tuto cílovou skupinu.) Z důvodu, že státní rozpočet na rok 2021 ještě nebyl v Poslanecké 

sněmovně schválen, bylo Radou rozhodnuto využít pro řešení možnost poslaneckých 

pozměňovacích návrhů, které tuto oblast v některých případech pokrývají. V kontextu tohoto 

opatření byl identifikován problém s absencí zaúčelování prostředků na sociální služby 

v rámci reformy péče o duševní zdraví. Tyto prostředky jsou rozdělovány krajům dle 

směrného čísla bez odlišení od financí na provoz sociálních služeb pro ostatní cílové 

skupiny. Tuto oblast sice ošetřuje plánovaná novela zákona č. 108/2006 Sb., ale členové 

Rady rozhodli o projednání návrhů k řešení této situace do doby novelizace zmíněného 

zákona a předložení výsledku jednání na dalším zasedání Rady.  

 

Na jednání Rady byla také představena data ohledně fungování Center duševního zdraví, 

která již dokládají efektivitu této nové služby v systému péče o lidi s duševním 

onemocněním. 



 

 

V závěru členové Rady odsouhlasili přizvání ministra obrany jako stálého hosta na další 

jednání Rady vlády pro duševní zdraví.  

 


