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Rada vlády pro duševní zdraví 
Záznam z IV. jednání on-line konaného dne 16. února 2021 od 13:00 do 13:30 hodin 

Přítomní členové (a pověření zástupci) Rady vlády pro duševní zdraví 
(dále jen „Rada“): 

 
1. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR, ministr zdravotnictví 

výkonný místopředseda Rady  

2. MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.                     Ministerstvo zdravotnictví ČR  
tajemnice Rady 

3. Ing. Michal Pícl Ministerstvo   práce a sociálních věcí, náměstek člena vlády 
(zástup za PM Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc.)  

4. Mgr. Jaromír Beran Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  
pov.náměstek ministra (zástup za PM Ing. R. Plagu, Ph. D.)  

5. RNDr. Josef Postránecký                                  Ministerstvo vnitra, státní tajemník                                                                         
(zástup za PM Jana Hamáčka)  

6. Mgr. Jana Hanzlíková                                       Ministerstvo pro místní rozvoj, náměstkyně pro řízení  
sekce bydlení a sociálního začleňování 
(zástup za PM Ing. Kláru Dostálovou)  

7. JUDr. Jeroným Tejc                                          Ministerstvo spravedlnosti, náměstek sekce koordinace  
boje proti korupci                                                                           
(zástup za PM Mgr. Marii Benešovou) 

8. Ing. Jakub Haas 
(bez možnosti hlasování) 

Ministerstvo financí 
(zástup za PM JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D.) 

9. Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.                  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 
Psychiatrická společnost 

10. prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 
Sekce pro dětskou a dorostovou psychiatrii PS 

11. PaeDr. Blanka Veškrnová                                 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví  

12. Marie Salomonová, MSci.                                Nevypusť Duši z.s., předsedkyně zástupce organizace 
Uživatelů péče v oblasti duševního zdraví  

13. Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA                          Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezident 
(Mgr. Petr Hanuš-zástup)  

14. Mgr. Martin Balada, LL.M.                               Svaz zdravotních pojišťoven ČR, výkonný ředitel 

15. Ing. David Šmehlík, MHA                                  Všeobecná zdravotní pojišťovna, náměstek ředitele pro zdravotní péči                                                                                                                                                                                                                                                             

16. Rudolf Špoták 
 

Asociace krajů České republiky,  
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje 
(zástup za hejtmanku - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.) 

17. PhDr. Petr Winkler, Ph.D.                                koordinátor na problematiku sebevražd  

 Srdan Matic   
(bez možnosti hlasování)                                                     

Světová zdravotnická organizace- WHO, stálý host 

 Nepřítomni - omluveni  

 Ing. Andrej Babiš Úřad vlády, premiér 
předseda Rady 

 Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Úřad vlády 
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

 Ing. Josef Závišek Zástupce organizace neformálních pečovatelů v oblasti  
duševního zdraví  

 Mgr. Jakub Rychtecký                                      Svaz měst a obcí České republiky, náměstek primátora města Pardubice  
(zástup za Mgr. Radku Vladykovou)  
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Hosté 
Mgr. Jarmila Vedralová                          Úřad vlády ČR, ředitelka Odboru protidrogové politiky 
Mgr. Jan Vrbický                                    Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Mgr. Claudie Varhol                               Svaz měst a obcí ČR  
Mgr. Taťana Skalická                             Ministerstvo spravedlnosti  
PhDr. Štěpán Vymětal,Ph.D.                  Ministerstvo vnitra 
Bc. Markéta Švejdová Jandová DiS.      Ministerstvo zdravotnictví 
Ing.Bc.MSc. Hana Marie Broulikova        Ministerstvo zdravotnictví 
Mgr. Lubomír Metnar                             Ministerstvo obrany, ministr obrany 
Mgr. David Pospíšil                                Ministerstvo práce a sociálních věcí, ŘO služeb a  
                                                               sociální práce 
_______________________________________________________________________________ 
 

Z pověření výkonného místopředsedy Rady Jana Blatného zahájila ve 13:00 jednání tajemnice 

Rady Dita Protopopová, která omluvila krátké zpoždění pana ministra, přivítala přítomné  

a potvrdila usnášeníschopnost Rady. Přítomno bylo 16 členů nebo pověřených zástupců 

s hlasovacím právem. V úvodu vysvětlila již v předstihu zaslanou informaci ohledně zkrácení 

zasedání Rady na ½ hodiny, které bylo nutné z důvodu urgentních jednání členů vlády 

k problematice nouzového stavu. Nechala hlasovat o programu, který byl zredukován  

na schvalování Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění  

2020-2030 a materiálu Implementace Národního akčního plánu pro duševní zdraví  

2020-2030 pro období 2020-2023.  

Proti programu nikdo z členů Rady nevznesl námitku a tento byl schválen.  

Bod 1  
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020–2030 
 
Tajemnice Rady poté předala slovo Markétě Švejdové-Jandové, která je za Ministerstvo 
zdravotnictví koordinátorkou tvorby Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc  
a obdobná onemocnění 2020-2030, a tato členům Rady plán krátce představila. Vyzdvihla 
zejména kvalitní přípravu plánu, na které se podílely tři desítky odborníků z různých oblastí 
v rámci problematiky demence, a která byla postavena na situační analýze provedené podle 
nástroje WHO Global Dementia Observatory. Plán reaguje na potřeby lidí trpících demencí  
a jejich formálních i neformálních pečovatelů a je v souladu s cíli, které stanovilo WHO 
v globálním akčním plánu pro oblast demencí pro roky 2017-2025. Markéta Švejdová-Jandová 
také poděkovala za intenzivní spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je 
spolupředkladatelem plánu.  
 
Dita Protopopová doplnila, že plán prošel vnitrorezortním připomínkovým řízením  
na Ministerstvu zdravotnictví i Ministerstvu práce a sociálních věcí a mezirezortním 
připomínkovým řízením, přičemž všechny připomínky byly vypořádány a plán je předkládán 
bez rozporu. Poté nechala hlasovat o usnesení. Hlasování se zdržel zástupce Asociace krajů 
ČR Rudolf Špoták z důvodu, že se stal členem Rady vlády pro duševní zdraví nově 
(v souvislosti s proběhlými krajskými volbami a změnou vedení Asociace krajů ČR). 
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➢ Usnesení č. 21/10 

Rada vlády pro duševní zdraví schvaluje Národní akční plán pro Alzheimerovu demenci 
a obdobná onemocnění 2020-2030 a doporučuje ho vládě České republiky  
ke schválení. Zároveň Rada vlády pro duševní zdraví ukládá ministru zdravotnictví  
a ministryni práce a sociálních věcí předložit tento dokument na jednání vlády České 
republiky. 
 

15 – PRO 

  0 – PROTI  

  1 – ZDRŽEL SE  

Usnesení bylo přijato.                     

Bod 2  
Implementace Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030 pro období  
2020-2023 
 
Druhým bodem jednání Rady bylo schvalování materiálu Implementace Národního akčního 

plánu pro duševní zdraví 2020-2030 pro období 2020-2023.  

Dita Protopopová informovala, že dle zadání Rady z minulého jednání došlo k vypořádání 

dvou posledních připomínek. První se týkala nesouhlasu Ministerstva financí s finanční alokací 

pro rozvoj sociálních služeb pro oblast duševního zdraví, kde se v rámci poslanecké iniciativy 

podařilo potřebné finance pro rok 2020 zajistit. Tajemnice Rady uvedla, že již nyní začne  

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kraji a ostatními relevantními 

stakeholdery příprava potřebných zdrojů pro rok 2021 tak, aby byly podklady při vyjednávání 

o státním rozpočtu připraveny lépe než rok minulý. S tím souvisí i návrh připravený 

Ministerstvem financí, který byl zaslán členům Rady před jednáním a řeší oddělení financí  

na oblast duševního zdraví od ostatních financí na provoz sociálních služeb v rámci kapitoly 

Ministerstva práce a sociálních věcí tak, aby byla zajištěna účelovost těchto prostředků.  

Dle domluvy s Ministerstvem práce a sociálních věcí bude tento návrh po jednání Rady 

projednán se zainteresovanými rezorty a ostatními relevantními stakeholdery a na příští 

jednání Rady bude předložen již konsenzuální návrh. 

U druhé připomínky, která se týkala zřízení nového oddělení kvality péče se zaměřením  

na práva pacientů na Ministerstvu zdravotnictví, bylo v rámci jednání mezi Ministerstvem 

zdravotnictví, Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra potvrzeno, že bohužel nové 

oddělení nelze vytvořit bez související změny v zákoně č. 372 /2011 Sb., Zákon o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování. V plánované novele zákona byla tato právní úprava 

navržena, ale vzhledem k odložení její realizace se ministerstva domluvila na rozfázování 

vzniku oddělení. V prvním období bude probíhat příprava metodik a dalších obdobných 

nástrojů, které pro tuto oblast chybí, na což Ministerstvo zdravotnictví vyčlení 5 dohod  

o pracovní činnosti (DPČ). Po schválení novelizace zákona č. 372 / 2011 Sb. dojde ke vzniku 

plnohodnotného útvaru. Doplnila také, že kromě rozdělení na postupné kroky se věcný obsah 
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opatření nijak nemění. Upravený materiál se zanesením této změny obdrželi všichni členové 

Rady v podkladech.  

Výkonný místopředseda Rady Jan Blatný doplnil, že v rámci přípravy oddělení budou 

zpracovány i podklady pro vyjednávání o státním rozpočtu.  

Marie Salomonová vznesla dotaz na umístnění zmíněných 5 DPČ v rámci organizačního řádu 

Ministerstva zdravotnictví.  

Dita Protopopová upřesnila, že k tomuto proběhne interní jednání mezi jednotlivými odbory 

Ministerstva zdravotnictví a poté bude možné to představit či diskutovat v rámci širší platformy. 

O tuto širší diskuzi projevila Marie Salomonová za uživatele péče jednoznačný zájem.  

Jakub Haas za Ministerstvo financí souhlasil, že připomínky byly vypořádány a s materiálem 

souhlasí, ale to zároveň neznamená, že zmíněné finanční prostředky budou automaticky  

ze strany Ministerstva financí navýšeny, ale bude to předmětem jednání při standardním 

vyjednávání o státním rozpočtu ohledně kapitoly Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 

Dita Protopopová potvrdila, že v souladu s řečeným bude do usnesení vlády navrženo, 

aby byly tyto požadavky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, 

pokud budou relevantní a realizovatelné, ze strany Ministerstva financí zohledněny v rámci 

procesu vyjednávání o státním rozpočtu.  

Blanka Veškrnová upozornila, že Rada nejdříve odsouhlasila, že oddělení kvality péče 

zaměřené na práva pacientů vznikne do června 2020, poté do konce roku 2020 a nyní to bude 

pouze 5 DPČ. Chápe, že bez tohoto rozfázování by nemohl být materiál Implementace NAPDZ 

schválen, na druhé straně by byla ráda, aby po roce 2023 toto oddělení skutečně vzniklo, 

a případně aby se znovu zohlednila připomínka zástupců neformálních pečujících. Tito žádali 

nezávislý útvar mimo Ministerstva zdravotnictví, protože Ministerstvo zdravotnictví je zároveň 

zřizovatelem mnoha zdravotnických zařízení, která by se měla kontrolovat.  

Dita Protopopová upřesnila, že byť prezentovaný návrh rozfázování vzniku oddělení proces 

obecně zpomaluje, na druhé straně umožňuje v případě pádných argumentů a konsenzu 

zohlednit i variantní návrhy řešení.  

 

Po ukončení diskuze vyzvala tajemnice Rady přítomné členy k hlasování o usnesení. 

 

➢ Usnesení č. 21/11 

Rada vlády pro duševní zdraví schvaluje materiál Implementace Národního akčního 

plánu pro duševní zdraví 2020–2030 pro období 2020–2023 a doporučuje ho vládě České 

republiky ke schválení. Zároveň Rada vlády pro duševní zdraví ukládá výkonnému 

místopředsedovi předložit tento dokument na jednání vlády České republiky. 

16 – PRO 

  0 – PROTI  

  0 – ZDRŽEL SE  

Usnesení bylo přijato. 
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Oba předkládané dokumenty byly Radou schváleny a doporučeny vládě ČR ke schválení.  

Dita Protopopová poté vyzvala členy Rady, aby již nyní zasílali podněty a body k projednání 

na dalším jednání Rady. Tyto budou spolu s odloženými body ze současného jednání 

připraveny na V. zasedání Rady, které proběhne do konce dubna 2021.  

V závěru výkonný místopředseda Rady poděkoval členům Rady za setkání i nalezení 

konsenzu ohledně vypořádání posledních připomínek k materiálu Implementace Národního 

akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 pro období 2020–2023, omluvil se za svůj pozdní 

příchod daný neodkladným jednáním a popřál všem klidné dny.  

 
 
 
Jednání Rady bylo ukončeno ve 13:30 hodin.  
 
Zapsala: Dita Protopopová, tajemnice Rady 
V Praze dne 25.02.2021 


