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Váš dopis ze dne 11. června 2021

V Praze dne 16. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů a částečné odložení žádosti

Dne 11. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o následující informace:

Informace č. 1

Jakým způsobem na psychiatrických klinikách na odděleních jsou pacientky

chráněny proti sexuálnímu obtěžování psychiatrickým pacientem mužského

pohlaví se sexuální úchylkou voyerismus či jinou sexuální deviací?

Informace č. 2

Jaký interní předpis či zákon upravuje na psychiatrických odděleních, aby

nedocházelo k sexuálnímu obtěžování pacientek pacienty mužského pohlaví na

odděleních, kde jsou obě pohlaví?

Informace č. 3

a) Pokud dojde na psychiatrickém oddělení k tomu, že jiný psychiatrický pacient

se sexuální úchylkou si mobilem nafotí polonahou pacientku (její holou zadnici),

aby ji mohl následně vydírat či dalším způsobem sexuálně obtěžovat, jakým

konkrétním způsobem by to mělo být vedením psychiatrické kliniky řešeno

(nebezpečný pacient přeřazen na jiné uzavřené oddělení, oznámení na PČR či

jiný nápravný a dostačující ochranný postup pro další pacienty)?

b) Jaké další právní důsledky z výše uvedeného sexuálního obtěžování pacientky

je vedení psychiatrické kliniky povinno vyvodit na oddělení, aby bylo v budoucnu

zamezeno tomuto poškozujícímu jednání zasahujících do osobnostních práv

pacientů podle Občanského zákoníku?

c) Podle kterého interního předpisu či zákona je výše uvedený závažný incident

řešen, aby k tomuto na psychiatrických klinikách nedocházelo?
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Informace č. 4

Zdali na psychiatrických klinikách dochází k tomu, že na oddělení mezi pacienty

(muži i ženy) s lehčím průběhem psychiatrických onemocnění jsou

nezodpovědně zařazování i pacienti s různými sexuálními úchylkami?

Informace č. 5

Kdo je zřizovatel, nadřízený a kontrolní orgán Psychiatrické nemocnice v

Kroměříži, Havlíčkova 1265?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1, ad 2, ad 3, ad 4

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.

ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví,

zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé

řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými

látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních

léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické

techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický

informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků

a účinných látek na trh.

Vaši žádost v těchto bodech nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)

zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

Lze konstatovat, že poptávanými informacemi disponují psychiatrické kliniky.

Ad 5

Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

S pozdravem
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Eleklrumrk;


