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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

21. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx které byla prodloužena lhůta pro odpověď a 

prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy: 

Obmedzovacie prostriedky v psychiatrii - II. Správa z kvalitatívneho výskumu – 

Kolektív autorov 

1.– špecifikujte menovite kompletne všetky osoby, ktoré sú autormi predmetnej časti II. 

správy, ďalej osoby, ktoré vykonali tento výskum a všetky osoby menovite, ktoré sa za 

výskumu zúčastnili v testovaných, kontrolovaných zdravotných zariadeniach (ZZ), 

psychiatrických zariadeniach (PZ).  

2.– špecifikujte menovitý kompletný zoznam kontrolovaných zdravotných zariadení, 

dátum návštevy, celé mená osob, ktoré kontroly vykonali, mená osob, ktoré sa kontrol 

zúčastnili a mená respondentov (v prípade nutnosti zákonom uložených 

anonymizovaných kontaktných údajov), v ktorých zdravotných zariadeniach boli 

situovaní, dátumy kedy boli vypočúvaní a uveďte úplné mená osob konkrétne 

hmotneprávne zodpovedných za (v správach špecifikované) rozne porušenia práv 

pacientov v jednotlivých zariadeniach, oddeleniach.    

3.- presne vyčíslite položkové náklady, čiastky zaplatené za výrobu daných dvoch 

jednotlivých správ a z akého rozpočtu presne boli financie čerpané, uveďte prísl. 

evidenčné čísla spisových značiek konacích poskytnutých subvencií a všetky subjekty, 

ktorým boli zaplatené úhrady v súvislosti s vznikom, vypracovaním týchto dvoch správ, 

realizovaných výskumov.          

4.- uveďte, či MZ ČR realizovala, vyprodukovala (internou výrobou, externou výrobou) 

iné precíznejšie komplexnejšie správy o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti v 

psychiatrický zariadeniach ČR, o dokladnej hĺbkovej kontrole dodržiavania ľudských 

práv, slobod, dodržiavanie povinnej evidencie používania všetkých obmedzovacích 

prostriedkov, príčinách, dovodoch aplikácie vrátane násilne nátlakovo aplikovaných 

psychofarmák, zákonné precízné komplexné zapisovanie aplikovaných obmedzovacích 

prostriedkov do zdravotnej dokumentácie pacientov a do povinného centrálneho 
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evidenčného štátneho systému, o kontrole evidencie vedení riadnej psychologickej 

dokumentácie atestovaným klinickým psychológom u nedobrovoľne umiestnených 

pacientov, poskytovanie úradných osvedčených tlmočníkov cudzím štátnym 

príslušníkom (cudzincom), ktorí nerozumejú úradnému jazyku ZZ, kde sú 

hospitalizovaní, o kontrole dokumentácie, že ich a rodinných príslušníkov, zástupcov 

prísl. zdrav. zariadenie preukázateľne zákonne poučilo o ich právach a poskytlo im k 

tomu prísl. potrebné prostriedky, komunikačné prostriedky. Ak takéto (kontrolné, 

prieskumné) správy boli realizované, tak ich komplexne sprístupnite požadovaným 

elektronickým sposobom. 

5.- špecifikujte argumenty prečo sa predmetné dve správy hlbšie nezaoberajú 

uvedenými (v správach špecifikovanými) porušeniami práv pacientov z hľadiska prísl. 

platných medzinárodných právnych noriem OSN (dohovor o mučení, osobách zdravotne 

postihnutých, etc.), ktoré sú pre ČR (samozrejme vrátene OVM) právne závazné a z 

hľadiska neplnenia závazkov ČR voči vecne prísl. dozorným orgánom OSN, etc..     

 

uvádíme následující: 
 
Ad 1) 

Zde je seznam osob, kteří jsou autory zprávy:  

• xxx 

Na přípravě zprávy dále odborně spolupracovali: 

• xxx 

 

Ad 2) 

Pozn. nejednalo se v žádném případě o kontrolu. Jednalo se o kvalitativní výzkum. 

 

Datum návštěvy a jména osob, které se na výzkumu podíleli: 

• Návštěv zařízení a realizace rozhovorů se účastnil výzkumný tým: xxx. 

• Termíny návštěv: 9. 10. 2018, 25. 10. 2018, 29. 10. 2018, 30. 10. 2018, 3. 12. 

2018, 4. 12. 2018 

 

 

Jména zařízení a osob, která byla předmětem výzkumu: 

• Údaje nemohou být poskytnuty s ohledem na ust. § 8a odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb.  Nemohou být poskytnuty ani jména ani zařízení (s ohledem na ochranu 

informací o respondentech). Výzkum byl realizován jako anonymní, anonymita byla 

zaručena všem účastníkům. Není možné poskytnout informace, které by jakkoliv mohly 
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vést k jejich identifikaci. Za takový údaj považujeme i informaci o místu, kde respondenti 

pracovali nebo byli hospitalizovaní v době realizace výzkumu. Nadto těmito informacemi 

z důvodů výše uvedených Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje.   

 

Ad 3) 

Náklady na pořízení zpráv byly sledovány v průběhu realizace aktivit projektu 

podpořeného z EU fondů. Na zprávě „Omezovací prostředky v psychiatrii“ pracoval tým 

odborníků (viz. text zprávy) v průběhu jednoho roku a celkově bylo na mzdách vyplaceno 

275 720,10 Kč. Tvorba zprávy týkající se režimových opatření byla hrazena formou 

externí služby a celkově bylo uhrazeno dodavateli (Centru pro rozvoj péče o duševní 

zdraví) 105 000 Kč. 

 

Ad 4) 

Předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje velké množství odborných 

zpráv. Dotaz žadatelky směřuje na velký výčet témat. Nelze přesně určit o jaké všechny 

zprávy má žadatelka zájem, jejich dohledání (zřejmě napříč odbory ministerstva) 

a zveřejnění je časově velmi náročné. V tuto chvíli nelze odhadnout ani čas potřebný na 

rešerši zpráv, ani výsledek. V případě, že žadatel trvá na poskytnutí informací, je nutné, 

aby svůj požadavek blíže specifikoval, a to vzhledem k tomu, že z žádosti není zřejmé, 

jakých konkrétních informací se žadatel domáhá.  

 

Obdobné zprávy také realizuje Veřejný ochránce práv, který má v gesci i tyto agendy. 

 

Ad 5) 

Ministerstvo požadovanou informací nedisponuje. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 

Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, 

které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného 

právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost 

nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, 

vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.  Podle § 3 odst. 3 zákona č. 

106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 

část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 

záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Z uvedených důvodů se informační 

povinnost netýká informací požadovaných v tomto bodě žádosti. 

 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 


