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ÚVOD 

     Téma své diplomové práce o etice a lidských právech v 

péči o pacienty v psychiatrických zařízeních jsem nezvolila 

náhodou. V rámci studia jsem absolvovala praxi v občanském 

sdružení Fokus Mladá Boleslav, které poskytuje služby 

dlouhodobě duševně nemocným a navázala jsem tam kontakty jak s 

pracovníky, tak s klienty. V létě jsem se tam vracela jako 

terapeut chráněné dílny. Oblast péče o duševně nemocné se 

objevila už v mé postupové práci, kde jsem zjišťovala, jaké 

služby jsou pro tuto skupinu lidí dostupné v okrese Mladá 

Boleslav.  

     Později jsem ve Fokusu začala pracovat v Terénním týmu 

jako case manager a zjistila jsem, že úroveň dodržování 

lidských práv, zachování lidské důstojnosti a míra etiky v 

chování personálu v psychiatrických zařízeních, ovlivňuje do 

značné míry  ochotu pacientů jít se do takového zařízení léčit 

a někdy, pokud je to jejich první setkání s psychiatrií, i 

léčit se vůbec. Jako pracovník terénního týmu jsem pravidelně 

docházela za našimi klienty do nedaleké psychiatrické léčebny. 

Několikrát jsem se stala svědkem nedůstojných  situací. 

Například pacienti na jednom oddělení dostávají kávu a čaj do 

zavařovacích sklenic, pacientovi, který dostal na oddělení 

vši, oholili před odchodem domů hlavu, jinému pacientovi 

odmítl personál vydat boty a ponožky, aby mohl jít v zimě ven 

na procházku, protože by pro ně musel do skladu. Při každé 

takové příležitosti jsem si kladla otázku, jestli si personál 

ještě vůbec uvědomuje, jak je to nedůstojné (a nejen pro 

pacienty). Klienti mi vyprávěli i o dobrých zkušenostech s 

průběhem hospitalizace. Většinou se jednalo o hospitalizace na 

psychiatrických odděleních nemocnic nebo v menších zařízeních. 
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     V roce 2002 a 2003 uskutečnilo Centrum pro rozvoj péče o 

duševní zdraví ve spolupráci s Vládním zmocněncem pro lidská 

práva a Ministerstvem zdravotnictví projekt Audit práv a etiky 

léčby. Jedním z cílů bylo orientačně porovnat kvalitu péče 

z hlediska lidských práv duševně nemocných v několika 

lůžkových psychiatrických zařízeních. V roce 2002 proběhla 

v České republice také návštěva zástupců Evropského výboru pro 

zabránění mučení a nelidskému  nebo ponižujícímu zacházení 

v několika zařízeních, kde jsou lidé omezeni na svobodě. 

Delegace  také navštívila Psychiatrickou léčebnu v Opavě. 

Závěry jak projektu APEL, tak vyplývající z návštěvy zástupců 

CPT  o zjištěných nedostatcích a o „české realitě“ jsou 

podobné. To podpořilo mé rozhodnutí zjistit, jaké zkušenosti 

mají s dodržováním lidských práv sami uživatelé psychiatrické 

péče. 

     V teoretické části mé práce definuji co je politika péče 

o duševní zdraví, jaké mezinárodní dokumenty upravují obecně 

oblast lidských práv a oblast etiky a práv pacientů. Dále se 

zabývám situací ochrany práv občanů s duševním onemocněním 

v České republice jak z hlediska stávající legislativy, tak 

z pohledu odborníků a pacientských organizací, a to i ve 

srovnání s tím, jak je tato oblast upravena ve Velké Británii 

a v Nizozemí. Definuji pojmy a situace s nimi související jako 

informovaný souhlas s léčbou, souhlas s hospitalizací a  

nedobrovolné přijetí a další držení ve zdravotnickém zařízení, 

důstojné zacházení, způsobilost k právním úkonům a její 

omezení nebo zbavení, zdravotnická dokumentace a možné 

nahlížení do ní. Uvádím také závěry výše zmíněného projektu 

APEL a návštěvy CPT v České republice. 

     Čerpám především z materiálů Centra pro rozvoj péče o 

duševní zdraví Politika péče o duševní zdraví: cesta ke 
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komplexním formám péče o duševní zdraví. Zahraniční a české 

poznatky a Politika péče o duševní zdraví v ČR. Zpráva o 

současném stavu, pracovní materiál k odborné a veřejné 

diskuzi.  Dále z publikace J. Bašteckého Psychiatrie, právo a 

společnost a P. Baudiše a J. Libigera Psychiatrie a etika a 

z Právního rádce F. Pospíšila, který je určen veřejnosti a 

především uživatelům psychiatrické péče a jejich blízkým. 

     Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum, uskutečněný 

formou rozhovorů, s uživateli psychiatrické péče, mající 

zkušenosti s hospitalizací v psychiatrických institucích.  

     Hlavním cílem mé diplomové práce je srovnat, jak jsou  

lidská práva a práva pacientů deklarována a jak jsou reálně 

dodržována. Výsledky výzkumu lze považovat za reflexi 

současného stavu z pohledu uživatelů a mohou posloužit jako 

výchozí bod pro změny, které musí nezbytně nastat, pokud chce 

být Česká republika vnímána jako demokratická země, 

respektující práva svých občanů. 
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1. POLITIKA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

      Naplňování potřeb občanů a respektování společenskou 

dohodou přijatých hodnot je chráněno právem. Společnost 

reprezentovaná státem a jeho instituty přijímá zákony a další 

právní normy, které regulují život společnosti a usnadňují 

její fungování. Liberální společnost zaručuje každému občanu 

možnost v praktickém životě realizovat konkrétní práva 

stanovená zákonem. Na druhé straně si v určitých  zákonem 

stanovených situacích vyhrazuje právo svobody omezit. 

(Baštecký, J., 1997) 

 

     Snad každý právní systém obsahuje ochranu slabých 

jedinců. Duševně nemocní jsou často odkázáni na pomoc druhých. 

V některých případech si o ni sami neumějí říci nebo ji 

neumějí označit. Je pak na ostatních, aby definovali druh 

potřeby, druh pomoci, jaká by opravdu pomohla a způsob, jakým 

bude nabídnuta a poskytnuta. Součástí oné pomoci je i 

informace o tom, že je možné pomoc dostat. (Suková, M., Novák, 

P., 1995) 

 

     …“Vzhledem ke specifické životní situaci duševně 

nemocných vyvstává obtíž: u většiny ostatních skupin obyvatel 

lze vystačit s tím, že mají stejná práva jako ostatní, zatímco 

u duševně nemocných vyvstávají problémy zcela speciální. 

Nesmějí činit totéž, co ostatní, ale …vědí co činí?. Musí 

totéž co ostatní, ale často není mnohé v jejich silách. Běžně 

není v jejich silách ani vyznat se ve svých právech.“…1 

                     
1 SUKOVÁ, M., NOVÁK, P. Legislativa. In Politika péče o duševní zdraví: 
cesta ke komplexním formám péče o duševní zdraví. Zahraniční a české 
poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 1995. s. 11-12  
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     Pfeiffer (1995) uvádí : …„Každá společnost má svou žitou 

politiku péče o osoby s duševním onemocněním. Tzn. praxi, jak 

duševní nemoc označovat, jak se k duševně nemocným vztahovat, 

jak zacházet s jejich problémy a jak se popřípadě chránit 

proti jejich „rušivému“ chování. Odrážejí se v ní představy o 

podstatě vzniku duševního onemocnění, odráží se v ní i celkové 

postavení jedince ve společnosti, hodnota člověka jako 

individua, morální a etické normy.“…2 

 

     V moderních státech je politika péče o duševně nemocné 

formulovaná idea základních hodnot, ze kterých má péče o 

duševně nemocné vycházet a popis základních mantinelů, 

charakteristik vlastní podoby systému péče i nástin cesty 

k naplnění vytčených cílů. Většina demokraticky a ekonomicky 

vyspělých zemí má nějakou podobu samostatně formulované 

politiky péče o duševně nemocné, protože tato problematika 

nespadá jen do oblasti zdravotní, ale i do oblasti sociální. 

Zákony o duševním zdraví, většinou nepokrývají celou politiku, 

ale upravují jen nejcitlivější oblasti lidských práv, 

aktivity, které je potřeba vykonat proti vůli 

pacienta.(Pfeiffer, J., 1995) 

 

     Oblasti, ve kterých může u duševně nemocných dojít 

k odlišnostem a potřebě zvláštní právní úpravy jsou: 

• trestní – příčetnost nebo naopak snadná zneužitelnost 

• občansko právní – postavení duševně nemocného jako osoby, 

která je anebo není schopna samostatného rozhodování 

                     
2 PFEIFFER, J. Obecný úvod. In Politika péče o duševní zdraví: cesta ke 
komplexním formám péče o duševní zdraví. Zahraniční a české poznatky. 
Praha: Sdružení Fokus, 1995.  s. 1 
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• sociální – např. výdělečná schopnost duševně nemocných 

lidí je snížená, mnohdy vyžadují větší míru sociální 

pomoci a podpory. 

Zvláštní postavení v okruhu speciálních problémů má léčba a 

její dobrovolnost. (Suková, M., Novák, P., 1995) 

 

     Legislativa týkající se péče o duševní zdraví má obecně 

několik rovin:3 

• Nejobsáhlejší jsou právní úpravy, které se zabývají 

problematikou péče o duševní zdraví jako celkem a ve všech 

aspektech – zákony o duševním zdraví (př. Mental Health 

Act, Velká Británie). Tyto zákony nahlížejí na péči o 

duševní zdraví z pohledu uživatele péče. Východiskem 

těchto právních úprav je snaha o dodržování lidských práv. 

• Právní úpravy, které se vztahují k širším skupinám občanů, 

z nichž duševně nemocní jsou jen jednou částí. Výrazná je 

oblast legislativy pro zdravotně postižené. Tyto zákony 

jsou zaměřeny především na umožnění integrace zdravotně 

postižených do normálního života, jejich zrovnoprávnění 

s ostatními občany. 

• Duševně nemocných se týkají i právní úpravy, které 

upravují sociální, zdravotní péčí o občany (soustava 

sociálních zákonů). 

• Právní normy vytvářející legislativní rámec pro 

poskytovatele péče o duševní zdraví. Tyto právní normy 

jsou jedním ze základních nástrojů politiky péče o duševní 

zdraví, který upravuje statut, způsoby financování a 

organizace a dodržování poskytovaných služeb.  

                     
3 SUKOVÁ, M., NOVÁK, P. Legislativa. In Politika péče o duševní zdraví: 
cesta ke komplexním formám péče o duševní zdraví. Zahraniční a české 
poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 1995. s. 11-12  
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2. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY UPRAVUJÍCÍ OBLAST 

LIDSKÝCH PRÁV 

  

2.1. VŠEOBECKÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV 

     Základní listinou občanských práv je Všeobecná deklarace 

lidských práv a svobod, přijatá Valným shromážděním OSN, ke 

které se přihlásilo jako členský stát i Československo. O 

znění této deklarace se opírá i Listina základních práv a 

svobod, která je od roku 1993 součástí ústavního pořádku České 

republiky. (Baštecký, 1997) 

 

     Základní konkrétní práva občanů, vyplývající ze Všeobecné 

deklarace lidských práv, jsou tato:4 

• svobodnost a rovnost v důstojnosti a právech (běžně i před 

zákonem) 

• právo na život, svobodu a osobní bezpečnost 

• zákaz otroctví, nevolnictví a nucených prací 

• právo na úplné a všeobecné uznávání právní osobnosti; zákaz 

mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo 

trestu 

• rovnost před zákonem – zákaz svévolného zasahování do 

soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, zákaz 

útoků na čest a pověst, právo na ochranu před nimi 

• právo na svobodu pobytu a pohybu 

• právo na sňatek a založení rodiny, a to pouze se svobodným 

a plným souhlasem nastávajících manželů 

• právo na majetek a zákaz zbavit někoho majetku 

                     
4 BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 1997. 218 s. 
ISBN 80-85824-45-0. s. 54-56 
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• právo na svobodné myšlení, svědomí a náboženství 

• právo na svobodu projevu 

• právo na svobodné sdružování, zákaz nuceného sdružování 

• právo na sociální zabezpečení 

• právo na práci, na svobodnou volbu povolání, na uspokojivé 

pracovní podmínky a na ochranu před nezaměstnaností 

• právo na stejný plat za stejnou práci, na takovou odměnu za 

práci, která by zajišťovala jemu a rodině živobytí 

odpovídající lidské důstojnosti 

• právo na odpočinek a zotavení 

• právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho 

i jeho rodiny včetně práva na potravu, šatstvo, bydlení, 

lékařskou péči a nezbytné sociální služby; právo na 

zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, pracovní 

nezpůsobilosti, v ovdovění, ve stáří nebo v ostatních 

případech ztráty  výdělečných možností vzniklých za 

okolností nezávislých na jeho vůli 

• právo na bezplatné a povinné vzdělání 

• právo svobodně se účastnit kulturního života 

• právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývající 

z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby 

• každý je při výkonu svých práv a svobod podroben pouze 

omezením stanoveným zákonem výhradně proto, aby bylo 

zajištěno uznání a zachování práv a svobod ostatních. 
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2.2. MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH 

PRÁVECH 

     Valným shromážděním OSN přijat v roce 1966. ČSSR jej 

podepsala v roce 1968. Rozšiřuje některá ustanovení Všeobecné 

deklarace:5 

• zákaz být bez svého dobrovolného souhlasu podrobován 

lékařským nebo vědeckým pokusům 

• nikdo nesmí být svévolně zatčen nebo zadržen, nikdo nesmí 

být zbaven svobody, kromě případů, kdy se tak stane 

odůvodněně za základě řízení, jež stanoví zákon. 

 

2.3. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

     Listina je součástí ústavního pořádku České republiky 

(1993). Rozšiřuje výčet práv a svobod mj. o tato:6  

• obydlí je nedotknutelné; není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí 

• zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem 

dovoleny, jen je-li to nezbytné pro ochranu života nebo 

zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro 

odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku 

• ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní 

podmínky. 

 

                     
5 BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 
1997. 218 s. ISBN 80-85824-45-0. s. 56 
6 BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 
1997. 218 s. ISBN 80-85824-45-0. s. 56 
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2.4. ÚMLUVA PROTI MUČENÍ A JINÉMU KRUTÉMU, NELIDSKÉMU 

ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ 

    Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání byla vyhlášena Valným 

shromážděním OSN v r. 1984. Česká republika ji ratifikovala 

v r. 1988. 

Definuje výraz mučení jako jakékoli jednání: 

- kterým je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné 

či duševní utrpení s cílem získat od něho nebo od třetí 

osoby informace nebo přiznání, 

- potrestat jej za jednání, kterého se dopustil on nebo třetí 

osoba nebo z něhož jsou podezřelí, 

- jednání s cílem zastrašit nebo přinutit člověka nebo třetí 

osobu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu založeného na 

diskriminaci jakéhokoliv druhu. 

A to když taková bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným 

činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření nebo 

z jejich podnětu či s jejich výslovným  nebo tichým souhlasem. 

Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají 

pouze v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí 

neoddělitelné nebo jsou jimi vyvolány náhodou. 

 

     Podle článku 2 je každý stát, který je smluvní stranou 

Úmluvy, má povinnost přijmout zákonodárná, správní, soudní či 

jiná opatření pro zabránění mučení na celém území, které je 

pod jeho jurisdikcí. Nařízení nadřízeného činitele nebo orgánu 

státní moci nemůže sloužit k ospravedlnění mučení. 

     Podle článku 11 má každý stát, který je smluvní stranou 

Úmluvy, povinnost zkoumat pravidla, instrukce, metody a praxi 

výslechu, podmínky vazby a zacházení s osobami podrobenými 
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jakékoliv formě zadržení, vazby nebo uvěznění na jeho území, 

aby bylo zabráněno jakýmkoliv případům mučení. 

 

     Tato Úmluva zřizuje Výbor proti mučení. Skládá se 

z expertů v oblasti lidských práv, kteří jsou voleni státy, 

které podepsaly Úmluvu.  

     Státy, které podepsaly Úmluvu předkládají každé čtyři 

roky zprávu o opatřeních, která přijaly ke splnění závazků 

vyplývajících z Úmluvy. Výbor k nim může učinit obecné 

poznámky, které pokládá za účelné a předá je příslušnému 

státu. Pokud Výbor obdrží spolehlivou informaci o 

systematickém uplatňování mučení na území kteréhokoliv státu, 

vyzve tento stát ke spolupráci při posouzení této informace. 

Také může provést šetření na území dotčeného státu. Závěry 

Výboru spolu s připomínkami nebo návrhy předá příslušnému 

státu.  

 

2.5. EVROPSKÁ ÚMLUVA O ZABRÁNĚNÍ MUČENÍ A NELIDSKÉMU 

ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ 

     Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání vyhlásila Rada Evropy 

v roce 1987. V České republice je platná od r. 1996. 

     V Úmluvě je vyjádřeno přesvědčení států, které ji 

podepsaly, že ochrana proti mučení a nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení nebo trestání osob zbavených svobody, 

by mohla být posílena mimosoudními prostředky preventivní 

povahy, které jsou založeny na návštěvách.  

     Touto Úmluvou zřizuje Rada Evropy Evropský výbor pro 

zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání. Výbor prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je 
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zacházeno s osobami zbavenými svobody s cílem posílit jejich 

ochranu před mučením a před nelidským nebo ponižujícím 

zacházením nebo trestáním. Každá smluvní strana musí dovolit 

návštěvu jakéhokoliv místa, které podléhá její jurisdikci, kde 

se nacházejí osoby zbavené svobody veřejnou mocí. Výbor může 

bez přítomnosti dalších osob vyslýchat osoby zbavené svobody. 

     Výbor po každé návštěvě vypracuje zprávu o zjištěných 

skutečnostech a s doporučeními je předá dotčenému státu. Výbor 

může jednat s dotčeným státem s cílem navrhnout zlepšení 

ochrany osob zbavených svobody.  
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3. KODEXY UPRAVUJÍCÍ OBLAST ETIKY A PRÁV 

PACIENTŮ 

      Moderní pravidla lékařské etiky byla formulována ve 

druhé polovině 19. století. Průkopníkem byly Spojené státy 

severoamerické, kde byla v roce 1847 založena American Medical 

Association. Odmítla kulty v medicíně, reklamu a okrádání 

pacientů. Od roku 1957 existují základní pravidla lékařské 

etiky v dnešní podobě. (Baudiš, 2002) 

     Ve dvacátém století vznikaly postupně různé všeobecné i 

psychiatrické kodexy souběžně se zvyšujícím se důrazem na 

rozvoj lidských práv. Názory a postoje k tomu co je a není 

etické se měnily v závislosti na světovém a evropském 

myšlenkovém vývoji.  

     V psychiatrii každé klinické rozhodnutí obsahuje i 

morální rozměr. Rozhodování o poskytované péči, kde mohou 

nastat etické problémy, se týká zvláště: 

• rizikových  skupin osob: hospitalizovaní nemocní, staré 

osoby, osoby s mentální retardací, osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům, osoby právně nekompetentní, 

osoby v dětských domovech a domovech důchodců apod. 

• rizikových situací: odesílání a přijímání do 

psychiatrických lůžkových zařízení, nedobrovolné přijetí, 

nucená léčba, ochranné léčení, přivolení a informovanost 

pacienta o léčebných postupech, jednání s  agresivními 

nemocnými, provádění psychochirurgických výkonů, 

terapeutická kastrace, léčba elektrokonvulzemi, fyzické 

omezování, informování a souhlas pacienta s výzkumem, 

mlčenlivost zdravotníků, informace příbuzným aj. 
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Mezi nejdůležitější kodexy patří (Baudiš, 2002): 

• Ženevská konvence (1948), která přizpůsobila Hippokratovu 

přísahu nové době. 

• Helsinská deklarace (1964) o pravidlech biomedicínckého 

výzkumu. 

• Deklarace práv duševně postižených lidí (1971, OSN). 

• Havajská deklarace (1977) obsahuje etické principy 

v psychiatrii a zamezení zneužívání psychiatrie. 

• Deklarace lidských práv duševně nemocných (1988, Luxor, 

Egypt) 

• Deklarace lisabonská (1981), kde bylo prvně vyhlášeno právo 

pacientů podrobit se léčení nebo ho po poskytnutí přiměřené 

informace odmítnout. 

• Práva psychiatrických nemocných (1992, Americká 

psychiatrická asociace – APA a 1993, Světová psychiatrická 

asociace WPA) 

• Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum 

zahrnující lidské účastníky (1993, Ženeva, CIOMS,WHO) 

• Deklarace o prosazování práv pacientů v Evropě (1994, 

Amsterodam, WHO, Regionální úřadovna pro Evropu) 

• Madridská deklarace (1996, Světová psychiatrická asociace) 

posouvá pravidla a povinnosti psychiatrů ve prospěch práv 

nemocných. 

• Deset základních zásad pro legislativní pravidla v péči o 

duševní zdraví (1996, Světová zdravotnická organizace)  

• Lidská práva a profesní zodpovědnost lékařů v mezinárodních 

organizací (Human Rights and Professional Responsibilities 

of Physician in documents of international organizations, 

1998, Kyjev, WHO, WPA, UN) 

• Úmluva na ochranu lidských práv v oblasti medicíny - tzv. 

bioetická konvence (Rada Evropy) 
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     Dokument Světové zdravotnické organizace 10 základních 

zásad pro legislativní pravidla v péči o duševní zdraví klade 

důraz na: 

• všeobecnou dostupnost ochrany a prevence duševního 

zdraví, 

• na mezinárodní lékařská pravidla o diagnostice a terapii, 

• co možná největší omezení donucovacích prostředků, 

• řádný a včasný souhlas nemocného s léčbou, 

• ochranu zájmů nemocného při jeho neschopnosti rozhodovat, 

• nezbytnost kontroly omezujících opatření 

• spolehlivou kvalifikaci zdravotnických pracovníků 

• na respektování zákonných principů. 

Tato obecná pravidla byla rozpracována do jednoduchých a 

praktických popisů a doporučení. 
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4. OCHRANA PRÁV OBČANŮ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

V ZAHRANIČÍ 

     Všechny demokratické ústavy obsahují základní principy 

zdůrazňující právo na svobodu a sebeurčení, současně také 

právo občana být léčen, pokud tělesně nebo duševně onemocní. 

V případě duševně nemocných mohou být tato dvě práva 

v rozporu. Duševně nemocný nemusí být schopen rozpoznat svou 

potřebu být léčen. 

     V řadě zemí byly vytvořeny zákonné normy upravující 

možnosti léčení duševně nemocného bez jeho souhlasu. Tyto 

zákony vznikly nejen na ochranu pacientů, ale také na ochranu 

psychiatrů při výkonu jejich povinností. (Stuchlík, J., 1995) 

     Všechny zákony o duševním zdraví mají společné atributy:7 

Respekt k základním lidským právům všech lidí, včetně duševně 

nemocných, kteří se ocitli ve specifické situaci, kdy nejsou 

sami schopni rozpoznat nutnost hospitalizace a léčení. 

1. Závazná nařízení poskytovatelům péče o duševní zdraví, 

která zřetelně vyjadřují, že léčení duševně nemocných 

musí být prováděno s respektem k jejich lidským právům. 

2. Respektování kulturní, náboženské a sociální orientace 

pacientů při poskytování léčby. 

     Legislativa nesmí připustit vyřazení duševně nemocných 

ze společnosti a nesmí dovolit, aby byli jako duševně 

nemocní nálepkováni občané, kteří jsou v opozici v některých 

politických, náboženských nebo kulturních otázkách. 

 

                     
7 STUCHLÍK, J. Evropská legislativa o duševním zdraví. Politika péče o 
duševní zdraví: cesta ke komplexním formám péče o duševní zdraví. 
Zahraniční a české poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 1995.  s. 12-13 
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4.1. LEGISLATIVA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ VE VELKÉ BRITÁNII 

A V NIZOZEMÍ 

A. KONTROLA KVALITY PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ 

     Ve Velké Británii je hlavním odpovědným orgánem kontroly 

péče o duševní zdraví Ministerstvo zdravotnictví. To má hlavní 

odpovědnost za Národní zdravotní služby (National Health 

Service), což je systém, který zajišťuje většinu zdravotní 

péče včetně péče o duševní zdraví. V poslední době byly 

založeny nové orgány: 

• Národní institut pro nejvyšší klinické standardy, který 

odpovídá za vyhodnocení údajů o klinické a finanční 

efektivnosti různých druhů léčeb a za vytyčení směrnic pro 

klinické pracovníky, 

• Komise pro zlepšení zdraví, který zajišťuje, aby místní 

zařízení opravdu poskytovaly kvalitní služby. 

Psychiatrická nemocniční zařízení podléhají formálním státním 

inspekcím. Kromě toho jiné, nezávislé organizace sledují 

standardy péče o duševně nemocné.8 

 

 

     V Nizozemí vymezuje základní standardy péče o duševně 

nemocné Zákon o kvalitě zdravotních služeb. Ten vyžaduje, aby 

zdravotnické zařízení podávalo ročně zprávu o kvalitě služeb, 

mělo vypracované podrobné vnitřní předpisy o organizaci péče, 

farmakoterapii, pravidlech práce s individuálními léčebnými 

plány, zdravotnické dokumentaci, dodržování práv pacientů 

atd., mělo nezávislou komisi pro kvalitu péče a nezávislou 

                     
8 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 22-24 
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komisi pro stížnosti pacientů. Zákon o kvalitě zdravotních 

služeb také vymezuje práva a povinnosti kontrolního orgánu. 

     V průběhu posledních pěti let byly přijaty dokumenty, 

které posílily pozici uživatelů holandského zdravotnictví. 

Například Zákon o kontraktu zdravotní péče vyhrazuje pacientům 

právo na souhlas s jejich léčebným plánem. Zákon o právu 

pacienta na stížnost opravňuje uživatele si stěžovat. Zákon o 

profesní individuální zdravotní péči reguluje povinnosti a 

zodpovědnost poskytovatelů péče. Zákon o psychiatrických 

nemocnicích chrání práva pacientů v případech nedobrovolné a 

nařízené léčby.9 

 

B. NEDOBROVOLNÁ LÉČBA 

     Ve Velké Británii jsou chráněni potenciální klienti 

v nedobrovolné léčbě dvojím způsobem – legislativně a pak 

pomocí směrnic, jejichž dodržování není sice stanoveno 

zákonem, ale jejich nedodržení může být použito v soudních 

procesech. 

     Základním pilířem ochrany klientů v rámci nedobrovolné 

léčby je Zákon o duševním zdraví z roku 1983, který pojednává 

o různých aspektech nedobrovolné léčby ve Velké Británii. Na 

základě tohoto zákona mohou být lidé s duševními problémy nebo 

onemocněním nedobrovolně přijati a drženi v nemocnici. Jsou 

zde specifikovány konkrétní podmínky držení a maximální časové 

lhůty v různých situacích. Podmínkou přijetí je oficiální 

žádost sepsaná buď schváleným sociálním pracovníkem nebo 

nejbližším příbuzným. Žádost musí být založena na dvou 

                     
9 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004 s. 22-24 
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lékařských doporučeních – jeden z lékařů musí být oficiálně 

schválen k tomuto účelu. 

     Další část zákona upravuje policejní pravomoc při 

nedobrovolné dopravě pacienta do bezpečí a k vyšetření. Je zde 

stanoveno časové omezení 72 hodin, které nemůže být 

prodlouženo. 

     Zákon o duševním zdraví obsahuje způsoby ochrany pacienta 

před neoprávněným nedobrovolným držením. Pacienti mohou během 

každé lhůty nedobrovolného držení požádat Posudkovou komisi 

pro duševní zdraví o přezkoumání, zda k němu existují důvody. 

Po přezkoumání může Posudková komise nařídit podmíněné nebo 

nepodmíněné propuštění pacienta. Pacient může také požádat 

ředitele nemocnice o přezkoumání jeho případu. Každý pacient 

má přiděleného lékařského referenta, který je povinen průběžně 

kontrolovat oprávněnost nedobrovolného držení. Pacient má také 

možnost kontaktovat Komisi zákona o duševním zdraví, která 

zodpovídá za ochranu zájmů držených pacientů. 

     V roce 1999 vznikl Kód praxe (a Code of Practise), ve 

kterém jsou znovu zformulovány principy Zákona o duševním 

zdraví a který by měl přispět k jeho řádnému pochopení. 

Popisuje obecné principy přístupu ke klientům (respekt jejich 

základních lidských práv, poskytování péče bez ohledu na 

národnost, rasu, věk, právo na léčbu atd.), způsob komunikace 

s klienty, ochrana informací a informovanost klienta o jeho 

stavu a léčbě. 

     V roce 1998 zveřejnila britská vláda záměr zrevidovat 

Zákon o duševním zdraví. Cílem je včlenit do nového zákona 

některé zásadní principy tak, aby měli konkrétní podobu a 

dopad. Hlavní principy: 

- Dobrovolná léčba by měla být vždy uvážena před možností 

nedobrovolné léčby. 
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- Pacienti by měli být maximálně zahrnuti do procesu své 

léčby a vypracování léčebných plánů. 

- Bezpečnost individuálního pacienta a veřejnosti jsou 

maximálně důležité při řešení otázky, zda bude uvalena 

nedobrovolná péče. 

- Nedobrovolná léčba by měla být poskytována v nejméně 

restriktivním prostředí, které je v souladu s optimálními 

podmínkami pro pacienta, jeho bezpečností a bezpečností 

veřejnosti. 

Dále by měla novela obsahovat konkrétní doporučení k ochraně 

práv nedobrovolně léčených pacientů.10 

     V Holandsku je nedobrovolná léčba vymezena Zákonem o 

nedobrovolné léčbě a Zákonem o psychiatrické hospitalizaci. 

Psychiatrický nemocniční zákon je základním dokumentem, který 

se zabývá ochranou práv pacientů podstupujících nedobrovolnou 

léčbu. Holandské zákony procházejí v současné době revizí. Jde 

o rozšíření aplikace tohoto zákona do běžného sociálního 

prostředí, které hraje v léčbě a re-integraci duševně 

nemocných stále významnější roli a zároveň o zajištění 

rovnováhy mezi bezpečností veřejnosti a individuálními právy.11 

 

 

                     
10 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 22-24 
 
11 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 22-24  
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5. OCHRANA PRÁV OBČANŮ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

V ČESKÉ REPUBLICE 

     V České republice v podstatě neexistuje samostatná 

legislativa, která by upravovala oblast duševního zdraví. 

Právní principy a pravidla jsou roztroušena v řadě 

legislativních norem.  

     V České republice také neexistuje žádná zřetelněji 

definovaná politika péče o duševní zdraví. Péče o osoby 

s duševním onemocněním je záležitostí jak zdravotní, tak 

sociální péče ale i dalších resortů. Podle zákona jsou za 

zdravotní a sociální služby zodpovědné kraje, ale systém 

plánování služeb na jejich úrovních se teprve rozvíjí. 

Zodpovědnost za zřizování a řízení služeb systému péče o 

duševně nemocné je roztříštěná. Prakticky neexistuje formální 

struktura pro koordinaci práce poskytovatelů různých druhů 

péče v daném regionu.12 

 

     Ripová (2004) uvádí, že právní a společenské postavení 

občanů s duševním onemocněním se u nás odvíjí od celkového 

postavení občanů se zdravotním postižením. Práva a potřeby 

duševně nemocných jsou v platných zákonech nebo 

v připravovaných návrzích zákonů zohledněny jen okrajově 

(např. v zákoně o zdravotní péči). Důvodem tohoto stavu je 

stigma spojené s psychiatrickým onemocněním, nízké povědomí 

veřejnosti a státních institucí o problémech spojených 

s poskytováním zdravotní a sociální péče a také fakt, že 

zastoupení občanů s duševní nemocí v občanských sdruženích, 

které prosazují zájmy zdravotně postižených, bylo malé. 

                     
12 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 27 
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     Baštecký (1997) uvádí, že v České republice, v době od 

padesátých let do roku 1989 nevěnovaly státní orgány otázkám 

etiky a práv pacientů žádnou pozornost. Od sedmdesátých let 

fungoval v omezené míře Helsinský výbor, který se zabýval i 

stížnostmi na  porušování práv psychiatrických pacientů. Po 

roce 1990 se začala formulovat a uplatňovat etická pravidla , 

principy a zásady i v našem zdravotnickém systému. 

     V roce 1991 byla ČSFR ratifikována Listina základních 

práv a svobod, do ústavního pořádku České republiky byla 

přijata v roce 1993. Od ní se odvíjí řada legislativních 

úprav, například soudní projednávání nedobrovolného přijetí do 

lůžkového psychiatrického zařízení. 

 

     V roce 1991 byl schválen Etický kodex České lékařské 

komory. V roce 1992 byl zveřejněn Centrální etickou komisí 

Ministerstva zdravotnictví Kodex práv pacientů, který 

zdůrazňuje (Baštecký, 1997): 

• ohleduplnou péči 

• odstranění anonymity zdravotníků 

• informovanost pacientů o léčbě 

• právo na odmítnutí léčby 

• ochranu soukromí nemocných 

• důvěrnost zdravotnických informací 

• možnost volby zdravotnického zařízení 

• právo na kontinuitu léčby 

• právo na srozumitelné informace 

• respektování přání nemocných 

 

     V roce 1996 schválil a zveřejnil výbor Psychiatrické 

společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
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Mezinárodní listinu práv hospitalizovaných psychiatrických 

pacientů a také Madridskou deklaraci. 

      

     Madridská deklarace zdůraznila právo na nejlepší možný 

způsob léčení duševních poruch, nejmenší možné omezování 

osobní svobody a na rovnoměrné rozdělování finančních zdrojů. 

Dále povinnost držet krok s vědeckým pokrokem, klade důraz na 

partnerský vztah v terapeutickém procesu. Při neschopnosti 

pacienta činit rozhodnutí požaduje spolupráci s příbuznými. 

Léčení proti vůli pacienta by se mělo provádět pouze při 

ohrožení života nemocného nebo jeho okolí a to vše v nejlepším 

zájmu pacienta. Vybízí k obezřetnosti v situacích, kdy 

psychiatr vstupuje do situace jako třetí osoba (například při 

žádosti rodičů či příbuzných o intervenci). Zdůrazňuje 

nezbytnost důvěrnosti informací a etiku psychiatrického 

výzkumu. (Baudiš, 2002) 

 

     V roce 2001 Česká republika ratifikovala Úmluvu o 

lidských právech a biomedicíně, tzv. bioetickou konvenci Rady 

Evropy. 

  

     V České republice se rozšířily další listiny a kodexy 

vyjadřující práva duševně nemocných, například Světové 

federace duševního zdraví, některých sdružení pacientů, které 

zdůrazňují oprávněné nároky nemocných, ale podle Baudiše 

(2002) se nezabývají situacemi, kdy se práva nemocných 

střetávají s právy ostatních občanů a se zájmy společnosti.  
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5.1. ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ 

     Česká republika Úmluvu o lidských právech a biomedicíně 

ratifikovala v roce 2001. Tato bioetická konvence Rady Evropy 

nebyla dosud promítnuta do národních zdravotních zákonů. 

Přitom její principy jsou u nás vymahatelné na úrovni soudů. 

Bez podrobnější zákonné úpravy jednotlivých článků Úmluvy 

mohou občané vymáhat svá práva jen obtížně. Často se svého 

práva raději vzdají, než aby se zdlouhavě soudili s lékařem, 

kterým jim určité právo odepřel s tím, že není výslovně 

upřesněno v národních zákonech. (Bošková, 2005) 

     V Úmluvě je zakotveno např.: 

• zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům 

společnosti nebo vědy; 

• povinnost státu zajistit rovnou dostupnost zdravotní péče 

patřičné kvality; 

• jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést 

pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem 

řádně informována o účelu a povaze zákroku, o jeho 

důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoliv svůj 

souhlas odvolat. 

• v souladu s podmínkami stanovenými v zákonu na ochranu osob 

s duševní poruchou, včetně právní úpravy pro dohled, 

kontrolu a odvolání, může být osoba s vážnou duševní 

poruchou podrobena zákroku bez svého souhlasu, pokud je 

zákrok zaměřen na léčbu její duševní poruchy, pouze 

v případě, že by bez takové léčby došlo se vší 

pravděpodobností k závažnému poškození jejího zdraví; 

• každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o 

jeho zdravotním stavu. Je nutné respektovat přání každého 

nebýt takto informován.   
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5.2. MEZINÁRODNÍ LISTINA PRÁV HOSPITALIZOVANÝCH 

PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ 

     Listina byla vydána Americkou psychiatrickou asociací ve 

Washingtonu v roce 1992.13  

     V preambuli se praví, že je v zájmu každého státu, aby 

všichni jeho občané měli přístup k ústavnímu psychiatrickému 

léčení, které je na nejvyšší možné úrovni a je zbaveno všech 

forem možného zneužití. Základem pro jakoukoliv listinu práv 

psychiatrických pacientů umístěných v ústavech je právo na 

léčbu na takové úrovni, která poskytuje všechny možnosti plné 

a soustavné spolupráce ze strany pacientů. 

     Tato Listina práv má sloužit jako prototyp, který bude 

místně přizpůsoben s cílem vytvořit standardy pro léčbu 

duševně nemocných na celém světě. 

Dále rozděluje práva do několika skupin: 

1. Práva denního života 

2. Právo na informace 

3. Práva týkající se postavení (statutu) pacienta 

4. Práva týkající se psychiatrické a jiné léčby 

 

1. Práva denního života 

a) Důstojnost bez předsudků – právo na důstojné zacházení, bez 

jakékoliv diskriminace. 

b) Občanská práva – právo dožadovat se všech civilních 

občanských práv, kromě těch, která jsou specifickým 

způsobem omezena, proto aby hospitalizovaného jedince nebo 

jiné osoby ochraňovala od tělesného poškození, nebo protože 

                     
13 APA. Mezinárodní listina práv hospitalizovaných psychiatrických pacientů. 
Česká a Slovenská psychiatrie, Supplementum, 1995, roč. 91, č. květen, s. 
53-56 
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hospitalizovaný jedinec byl omezen ve své právní 

způsobilosti. 

c) Prostředí – právo na bezpečné, zdravotně nezávadné a 

humánní prostředí. 

d) Minimum omezujících opatření – právo být léčen takovými 

prostředky a za takových podmínek, že omezují osobní 

svobodu hospitalizovaného jedince, jen pokud to nezbytně 

vyžaduje léčba. 

e) Svoboda pohybu – právo volně se pohybovat v prostorech 

běžně přístupných pacientům, a to i mimo oddělení; právo 

pravidelně se setkávat s jinými pacienty. Toto právo může 

být omezeno pouze z důvodu bezpečnosti hospitalizovaného 

jedince nebo ostatních podle zavedených pravidel. 

f) Vlastní majetek – právo ponechat si a používat své osobní 

věci. Toto právo může být omezeno pouze z důvodu 

bezpečnosti hospitalizovaného jedince nebo ostatních podle 

zavedených pravidel. Právo být přítomen při prohlídkách 

osobních věcí a řádně informován o důvodu prohlídky. Právo 

na přiměřené uložení soukromých věcí, kam má 

hospitalizovaný pacient pravidelný přístup. Právo 

manipulovat s přiměřeným množstvím peněz – omezení musí být 

řádně dokumentováno. 

g) Komunikace – právo volného přístupu k telefonu; právo psát 

dopisy, nakupovat poštovní zámky; právo odesílat a přijímat 

neotevřené zásilky; právo přístupu k tiskovinám 

s sdělovacím prostředkům. Toto právo může být opět omezeno 

pouze z důvodu bezpečnosti hospitalizovaného jedince nebo 

ostatních podle zavedených pravidel. 

h)  Návštěvy – právo přijímat návštěvy v pravidelně vymezených 

návštěvních hodinách, které musí být dodržovány. Návštěvy 
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mohou být omezeny pouze na příkaz lékaře, což musí být 

zdůvodněno a zdokumentováno v chorobopisu. 

2. Právo na informace 

a)  Informace o právech a délce pobytu – právo být 

srozumitelně, ústně i písemně, informován bezprostředně po 

přijetí o právech, které má hospitalizovaný pacient, o 

plánech souvisejících s umístěním na oddělení, včetně toho, 

co se očekává od pacienta. 

b) Informace o léčebných možnostech – právo na  informace o 

různých možnostech léčby a za jakých okolností je možné 

léčbu odmítnout. Právo na informace o finančních nákladech 

léčby a případných omezeních nákladů. 

c) Informace o právním postavení – právo na informace o 

právním statutu pacienta v psychiatrickém zařízení, včetně 

důvodů jeho přijetí. Právo na informace o nezbytných 

procedurách, které je nutné dodržovat při žádosti o 

propuštění. 

d) Informace o osobách, které o pacienta budou pečovat – právo 

na informace o jménech a titulech všech lékařů, kteří se 

budou na léčbě podílet. 

e) Informace o léčebných postupech – právo na pravidelné 

informace o stavu a pokrocích v léčbě; právo na vyžádání si 

informací o plánech a cílech léčby. 

f) Informace o převozu a přesunech – právo být předem 

informován o případných přesunech nebo převozech uvnitř i 

mimo psychiatrické zařízení, které musí být řádně 

zdůvodněny. 

3. Práva týkající se postavení (statutu) pacienta 

a) Souhlas – právo být informován o důvodech a povaze 

jakékoliv navrhované léčby, o rizicích, alternativách, než 

s ní pacient vysloví souhlas. Souhlas s léčbou má pacient 
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právo kdykoliv odvolat. Právo odmítnout léčbu včetně 

farmak, až na výjimky stanovené zákonem, které umožňují 

pokračování v léčbě i přes pacientovi námitky. 

b) Důvěrnost – právo, aby chorobopis by důvěrným spisem, který 

se může dostat do rukou jiným osobám, než současným nebo 

potenciálním lékařům a ošetřovatelskému personálu, jen 

s písemným souhlasem pacienta. Výjimkou jsou mimořádné 

nouzové stavy, které ohrožují život nebo soudní příkaz. 

Právo odmítnout fotografování, natáčení na video, snímání 

otisků prstů (výjimku tvoří identifikační fotografie jako 

příloha k chorobopisu). 

c) Soukromí -  právo na maximální možné soukromí, které je 

v souladu s účinností a bezpečností léčby. 

d) Zneužívání – právo nebýt jakýmkoliv způsobem zneužíván 

zaměstnancem nebo pacientem; právo nebýt opomíjen 

ošetřujícím týmem na oddělení. 

e) Izolace a omezení – právo nebýt tělesně ani chemicky 

omezován a nebýt nedobrovolně izolován od ostatních 

pacientů s výjimkou nouzových případů na příkaz lékaře, aby 

se předešlo poškození pacienta nebo spolupacientů. Ale 

pouze tehdy a ne déle, než budou k dispozici méně omezující 

a stejně účinná opatření. 

f) Experimenty – právo odmítnout účast na jakémkoliv výzkumném 

projektu nebo léčebném experimentu. Toto odmítnutí nesmí 

být důvodem k nepříznivému ovlivnění poskytované léčby. 

g) Mimořádná léčba – právo na speciální klinické konzilium, 

pokud je pacient žádán o souhlas s psychochirurgickým 

zákrokem, s averzivní léčbou nebo s jinými léčebnými 

programy, které by mohly způsobit tělesnou bolest, 

sterilizaci či jiné poškození. 
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h) Stížnosti – právo si kdykoliv stěžovat a právo na vlídné 

vyslyšení a okamžité přijetí stížnosti. Právo na podání 

stížnosti bez obav z postihů. 

i) Právní zastoupení – právo mít svého právního zástupce, 

advokáta nebo získat právníka na náklady státu (při 

nedostatku finančních prostředků), který by zastupoval 

pacienta při soudním řízení o přijetí nebo propuštění 

z psychiatrického léčebného zařízení. 

j) Omezení na svobodě – právo stěžovat si u soudu a vyžádat si 

přezkoumání oprávněnosti omezování pacienta na svobodě. 

k) Odměna za práci – právo na finanční odměnu 

přiměřenou běžným mzdám a míře provedené práce pacientem a 

to za jakoukoliv práci vykonanou ve prospěch nemocnice. 

Pacient nemůže být přinucen k žádné činnosti v nemocnici, 

která přesahuje udržování pořádku v pacientových osobních 

prostorách na oddělení. 

4. Práva týkající se psychiatrické a jiné léčby 

a) Léčba – právo na poskytování jakékoliv potřebné, časově 

limitované a řádně zdůvodnitelné léčby, která je přiměřená 

pacientově zdravotnímu stavu a vykonávaná kvalifikovaným a 

zkušeným personálem, ať už psychiatrickým, obecně lékařským 

a zubařským, právo na včasné ošetření.  

b) Individuální léčebný plán – právo na vlastní individuální 

léčebný plán, který byl formulován a sepsán za účasti 

pacienta. Tento plán může být pacientem i ošetřujícím týmem 

průběžně přehodnocován, podle potřeby, v pravidelných a 

předem stanovených termínech. 

c) Názor jiných lékařů – právo konzultovat svůj případ 

s kterýmikoliv specialisty, které si pacient sám vybere, a 

to podle předem stanovených a dohodnutých pravidel. 
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d) Termín propuštění – právo pacienta podílet se na plánování 

svého propuštění. 

 

     Tuto listinu doplnil výbor Psychiatrické společnosti ČLS 

J. E. Purkyně názorem, že …„ psychiatrický pacient je podroben 

pouze takovým omezením práv a svobod, která stanoví zákon 

proto, aby bylo zajištěno uznání a zachování práv a svobod 

ostatním a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného 

pořádku a obecného blaha.14 Baudiš to komentuje takto: „To 

proto, že v některých případech chorobné projevy nemocného 

narušují právo jiných (rodiny, příbuzných, dětí, 

spolupracovníků) nebýt ničen a deptán neléčeným duševně 

nemocným.“… 15 

 

5.3. KVĚTNOVÁ DEKLARACE 

     Květnovou deklaraci přijali účastníci celostátní 

konference uspořádané Českou asociací pro psychické zdraví a 

sdružením rodičů Sympathea na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

V deklaraci shrnuli požadavek jakou cestou by se měla ubírat 

péče o občany s duševním onemocněním. Účastníci vyzvali 

Ministerstvo zdravotnictví k urychlení procesu implementace 

Koncepce oboru psychiatrie a podpoře rozvoje komunitních 

zařízení pro péči o občany s duševním onemocněním.  

     V oblasti práv pacientů shledali účastníci jako nutné 

vytvoření systému informování, který by mohla zajistit tzv. 

                     
14 BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 2002. 156 s. 
ISBN 80-7262-104-1. s. 14 
15 BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 2002. 156 s. 
ISBN 80-7262-104-1. s. 14 
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advocacy centra, kde by spolu s právníky působili i uživatelé 

péče a rodinní příslušníci. (Ripová, 2004) 

 

     Za největší nedostatek v oblasti práv psychiatrických 

pacientů je v deklaraci považována nedostatečná informovanost 

o těchto právech, zejména o problematice nedobrovolné 

hospitalizace, odmítnutí nebo přerušení léčby, opuštění 

zdravotního zařízení a zbavování (omezování) způsobilosti 

k právním úkonům. 

     Problematická je i oblast omezení či zbavení způsobilosti 

k právním úkonům a opatrovnictví. Opatrovníkem občana, který 

byl zbaven způsobilosti k právním úkonům může být pověřen 

navrhovatel tohoto úkonu. Podle českého právního řádu není 

dána povinnost informovat občana o tom, že soud jedná o jeho 

zbavení způsobilosti k právním úkonům, ani není dána povinnost 

informovat ho o výsledku řízení. Přezkumná řízení bývají často 

formální. 

 

     V deklaraci je právní zakotvení tzv. nedobrovolné 

hospitalizace zhodnoceno jako velmi nedobré. Stále existují 

případy hospitalizování pacientů proti jejich vůli a bez toho, 

že by to bylo nezbytně třeba. Naopak dochází k situacím, kdy 

profesionálové nemají možnost hospitalizovat pacienta proti 

jeho vůli, přestože jsou si jisti nezbytností této  

hospitalizace vzhledem k vážnosti psychického onemocnění. 

  

     Tvůrci deklarace shledávají jako nutné opatření vytvořit 

systém informování psychiatrických pacientů o jejich právech i 

povinnostech. V západní Evropě se osvědčila poradenská činnost 

skupin nezávislých pracovníků z řad bývalých pacientů a z řad 

rodičů přímo v podmínkách lůžkové péče. 
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          Deklarace se zabývá otázkou, zda je lépe usilovat o 

speciální zákon o duševním zdraví nebo zda stačí novelizovat 

stávající právní normy a vyzývá tuto situaci vyřešit co 

nejdříve. 
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6. ÚSTAVNÍ PÉČE A LIDSKÁ PRÁVA 

Stávající legislativa ČR upravující ústavní péči:16 

- Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád upravuje zejména 

detenční řízení, opatrovnické řízení, způsobilostní řízení. 

- Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník upravuje zejména 

opatrovnictví a zbavení/omezení způsobilost k právním 

úkonům. 

- Zákon č. 20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu upravuje: 

souhlas s léčbou, podmínky provedení psychiatrické detence, 

přístup a vedení zdravotnické dokumentace, stížnostní 

procedury na způsob výkonu lékařské péče, zákonný podklad 

léčebenských řádů. 

- Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů upravuje 

přístup a vedení dokumentace zejména v jiných než 

zdravotnických zařízeních. 

- Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon upravuje trestněprávní 

odpovědnost zdravotnického personálu: zejména trestné činy 

ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, neposkytnutí 

pomoci, neoprávněné nakládání s osobními údaji. 

- Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád týká se zejména ochranné 

léčby. 

- Zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních upravuje podmínky a rozsah 

zdravotní péče poskytované v nestátních zdravotnických 

zařízeních a podmínky provozování nestátních zařízení. 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 

  

                     
16 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s.10 
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6.1. SITUACE V PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBNÁCH 

     Jak uvádí Ripová (2004) je jedním ze základních práv lidí 

s duševním onemocněním právo žít a léčit se ve společnosti. 

Umístění a léčba v psychiatrické léčebně jsou výrazným zásahem 

do základních lidských práv občana, především do jeho práva na 

osobní svobodu a svobodu pohybu. K takovému zásahu by mělo 

docházet pouze na základě rozhodnutí soudu v případech, kdy 

selhal méně omezující způsob léčby (komunitní péče). V České 

republice se 80% lidí léčí v psychiatrických léčebnách, 

protože alternativ, jako krizová centra, denní sanatoria a 

lůžková psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic, je málo.   

 

     Prostředí v současných psychiatrických léčebnách se 

z hlediska dodržování lidských práv jeví jako vysoce 

problematické. Důvodem je především jejich velikost, většinou 

s kapacitou stovek lůžek. Hmotné podmínky se v jednotlivých 

léčebnách značně liší. Ačkoliv došlo u řady z nich 

k přestavbám, stále řada budov nevyhovuje základním 

hygienickým podmínkám. 

      

     …“Psychiatrická léčebna je velký centralizovaný systém, 

který obtížně reaguje na různorodé potřeby a požadavky 

klientů. Reakce personálu jsou mnohdy unifikované a pro 

konkrétní situaci příliš tvrdé. Pojmovými znaky péče v PL jsou 

stále značná izolace a uzavřenost. Z hlediska postavení 

samotných uživatelů se jako hlavní znevýhodňující činitel jeví 

míra závislosti na poskytovateli a jeho službách a z hlediska 
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poskytovatelů a jejich zaměstnanců značná kontinuita praxe a 

jev označovaný jako provozní slepota.“…17 

 

     Kontrola kvality péče je problematická, protože 

neexistuje jasná dohoda o tom, co je kvalitní péče o osoby 

s duševním onemocněním, jaká jsou její kritéria a jak je 

hodnotit. Kontroly Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 

práce a sociálních věcí a krajů jsou často reakcí na urgentní 

situace a jsou zaměřeny spíše na administrativní a technické 

aspekty péče, než péči samotnou. 

     V celém systému péče o osoby s duševním onemocněním je 

minimum struktur pro zastupování a hájení zájmů klienta. 

Prakticky neexistuje transparentní, objektivní systém 

posuzování stížností klientů v psychiatrických léčebnách. 

Zapojení klientů a jejich rodinných příslušníků do systému 

hodnocení kvality je minimální.18  

 

     O materiálních a personálních podmínkách 

v psychiatrických léčebnách a o tom jak je tam s pacienty 

zacházeno se dozvídá veřejnost jen málo. Veřejná a objektivní 

kontrola podmínek a dodržování práv pacientů v léčebnách 

prakticky neexistuje. Nezávislé nestátní neziskové organizace 

nemohou bez souhlasu léčebny monitorovat dodržování práv  

pacientů a léčebny nemají zájem spolupracovat. Šetření 

v léčebnách prováděla pouze Kancelář veřejného ochránce práv. 

Pro velký počet a velikost léčeben a dalších zařízení, kde je 

                     
17 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s.28-29 
18 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s.28-29 
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omezena osobní svoboda občanů, nebylo možné provádět 

monitorování důsledně a pravidelně ve všech zařízeních. 

     Zástupci Evropského výboru pro zabránění mučení a 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházen v roce 2002 provedli 

návštěvu několika zařízení, kde jsou lidé omezeni  na svobodě. 

Jejich zpráva potvrdila, že případy porušování lidských práv 

nejsou ojedinělé. Závěry zprávy se shodují s výsledky studie 

APEL českého Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a šetření 

mezinárodního centra za práva duševně nemocných osob (MDAC), 

obě proběhly v r. 2003. (Ripová, 2004) 

 

     Situaci v léčebnách lze shrnout do následujících 

problémů:19 

• Pacienti v psychiatrických léčebnách jsou zřídka ústně či 

písemně informováni o svých právech během pobytu v léčebně. 

• Většina pacientů v léčebnách nemá přístup k právní pomoci a 

má omezený kontakt s vnějším světem. 

• Přímo na oddělení nejsou telefonní automaty a chybí 

personál, který by pacienty doprovázel po areálu či mimo 

něj. 

• Vycházky dostávají i dobrovolně hospitalizovaní pacienti na 

základě subjektivního uvážení ošetřujícího lékaře. Takto 

nastavený režim rozhodování bez jasných a jednotných 

pravidel a kontroly vede k tomu, že se převážná část 

pacientů, kteří se léčí dobrovolně a nedopustili se žádného 

                     
19 RIPOVÁ, L. Ochrana práv občanů s duševním onemocněním, 
Esprit, měsíčník (nejen) pro duševní zdraví 2004, roč. VIII, 
č. 4-5, s. 12-13. ISSN 1214-2123 
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nebezpečného jednání, nedostane ven do areálu léčebny nebo 

na návštěvu domů i několik týdnů. 

• Používání omezujících prostředků jako jsou izolace, 

kurtování či umístění do síťových lůžek, není personálem 

řádně dokumentováno a zdůvodněno. 

• Omezující prostředky včetně medikace jsou nadužívány a je 

jimi „řešen“ nedostatek personálu a finančních prostředků. 

     

     V České republice je v psychiatrických zařízeních 300 až 

400 síťových lůžek. Užívají se i na oddělení 

gerontopsychiatrických, neurologických, JIP, na záchytných 

stanicích. Léčebny sice mají vypracovaná kritéria pro užití 

omezovacích prostředků, neexistuje ale jednotná indikace a 

kontrola. Tyto prostředky by měly být použity jen pokud 

nemocný ohrožuje sebe nebo okolí, a to až po vyčerpání jiných 

možností. O indikaci rozhoduje zásadně lékař a musí být 

zabezpečena důsledná kontrola a dokumentace. Po zlepšení stavu 

by mělo být s pacientem o důvodech restrikce hovořeno.  

     Za Českou republiku chybí údaje o počtu síťových lůžek 

v jednotlivých léčebnách nebo nemocnicích. (Styblíková, 2004) 

 

6.2. POSKYTOVÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU S LÉČBOU       

     …“Současné pojetí pojmu informovaný souhlas upřednostňuje 

individuální zájmy před kolektivními zájmy, vychází z principu 

autonomie jednotlivce a je odrazem, toho jak důležitá je 

možnost svobodně rozhodovat o vlastních záležitostech, včetně 

zdravotního stavu, způsobech a formách péče. Informovaný 

souhlas vyjadřuje smluvní povahu vztahu mezi poskytovatelem 

péče a pacientem (uživatelem služeb). Podstatou je dohoda o 
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druhu, rozsahu a podmínkách péče. Poskytovat zdravotní péči 

bez této dohody je možné jen ve výjimečných případech.“…20 

 

     Pro provádění informovaného souhlasu v praxi je zásadní 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (č. 96/2001 Sb.). 

Z Úmluvy vyplývá, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví 

lze provést pouze pokud k němu dotyčná osoba poskytla svobodný 

a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně 

informovaná o účelu a povaze zákroku, jeho důsledcích a 

rizicích. Dotčená osoba může souhlas kdykoliv odvolat.  

     Pro informovaný souhlas není stanovena obligatorní 

písemná forma, lze ho tedy udělit i ústně. 

     Pokud podle platného práva není dospělá osoba schopna dát 

souhlas z důvodu duševního postižení, nemoci či jiných důvodů, 

lze zákrok provést jen se souhlasem jejího zákonného zástupce 

nebo příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných 

zákonem (tzv. zástupný souhlas).21 

      

     V některých léčebnách je při příjmu předložen pacientům 

k podpisu dokument, ve kterém je spojen souhlas 

s hospitalizací a obecný souhlas s léčbou. Tato praxe je 

nesprávná, pacient má mít právo svobodně se rozhodnout pro 

určitý způsob léčby, který mu lékař navrhuje. Pacient by měl 

udělovat souhlas také s každým dalším novým diagnostickým a 

terapeutickým postupem, který mu lékař navrhuje.  

                     
20 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 11 
21 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 11-12 
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     Pokud naopak nechce být pacient o některých aspektech 

nemoci nebo léčby informován, měl by podepsat souhlas s tím, 

že nechce být v příslušném rozsahu informován.  

     Pokud pacient s navrhovanou léčbou nesouhlasí, může ji 

odmítnout. Lékař může odmítnout respektovat takové rozhodnutí 

pouze podle pravidel nedobrovolné hospitalizace nebo pokud je 

pacientovi nařízena ochranná léčba. Dále podle Zákona o péči o 

zdraví lidu (§23) v zásadě tehdy, pokud ohrožuje pacient sám 

sebe či okolí, anebo pokud nelze vyžádat souhlas pacienta a 

lékařský souhlas je nutný k záchraně života či zdraví. 

(Pospíšil, F., 2005) 

 

6.3. INFORMOVÁNÍ PŘÍBUZNÝCH 

     Pacient má právo na to, aby mu lůžkové zařízení, kde je 

hospitalizován, umožnilo o situaci informovat příbuzné, blízké 

osoby nebo osoby, které si zvolí. Pokud si informaci o 

hospitalizaci nebo zdravotním stavu nepřeje poskytovat, musí 

toto přání personál respektovat a nesmějí informace dále 

sdělovat. Toto upravuje Zákon o ochraně osobních údajů, z.č. 

101/2000Sb.(Pospíšil, F., 2005) 

      

     Haškovcová (1996) uvádí, že se pokládá za účelné, aby 

informace o zdravotním stavu získal především pacient a pak 

teprve rodina. Není v pacientově zájmu, aby informace měli jen 

nebo především příbuzní. 

      …„Praxe bývá opačná, což znamená, že příbuzní vědí 

zpravidla „všechno“ a pacient naopak „nic“.22 

 

                     
22 HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Kutilové, 
1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. s.110 
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     Často pak dochází k nežádoucímu tzv. zprostředkovanému 

sdělení závažných informací. Dospělý pacient má právo vědět 

jaká je jeho situace a záleží na něm, jestli dá nebo odepře 

souhlas ke sdělení informací dalším osobám. Jinak může dojít 

k tomu, že údaje, které příbuzný získá, jsou v rozporu se 

zájmy nemocného nebo mohou být dokonce použity proti němu. 

Lékař má vždy upozornit nemocného, že hodlá informovat rodinu, 

aby pacient mohl včas projevit souhlas nebo nesouhlas. 

(Baštecký, J., 1997) 

 

6.4. PSYCHIATRICKÁ DETENCE 

     Tato problematika není v českém právním řádu nijak 

výslovně upravena. Při schvalování provedení nedobrovolného 

přijetí a dalšího držení ve zdravotnickém zařízení se soud 

nevyjadřuje k obsahu léčby. 

 

     …“Základní otázkou tedy je, zda-li je v rámci 

psychiatrické detence možno poskytovat léčbu směřující k 

celkové nápravě zdravotního (duševního) stavu uživatele, nebo 

jen léčbu směřující k odstranění stavu, kdy uživatel ohrožuje 

sebe anebo okolí (resp. k odstranění bezprostředních příčin 

tohoto stavu) a zda-li by po dosažení tohoto cíle mělo dojít 

k propuštění (tzn. došlo by k omezení nedobrovolné tzv. 

zaléčovací fáze)“…23 

      

                     
23 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004, s. 29-30 
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     Oblast nedobrovolného přijetí a dalšího držení ve 

zdravotnickém zařízení upravuje Zákon o péči o zdraví lidu a 

Občanský soudní řád. 

     V současné době dochází asi u 20% přijímaných nemocných 

do psychiatrických lůžkových zařízení k nedobrovolnému přijetí 

(ročně dochází asi k 40 až 50 tisícům přijetí). Z nich asi u 

poloviny se nedobrovolné přijetí změní během týdenní 

hospitalizace v dobrovolné (Baudiš, 2002) 

 

     Do psychiatrického lůžkového zařízení může být pacient 

přivezen bez svého vědomí nebo souhlasu v zásadě pouze 

v situaci, kdy je mu soudem nařízena ochranná léčba nebo pokud 

lékař usoudí, že je osoba v dané chvíli nebezpečná sobě nebo 

svému okolí.  

     V případě, že pacient nedá při příjmu písemný souhlas 

s hospitalizací a lékař na ní trvá s tím, že je nebezpečný 

sobě nebo svému okolí, musí lůžkové zařízení do 24 hodin 

oznámit soudu, že byl nuceně hospitalizován. Soud pak musí do 

sedmi dnů rozhodnout, zda byla hospitalizace v souladu se 

zákonem. 

     Pacient má právo být soudem vyslechnut, zvolit si svého 

právního zástupce, který ho bude v řízení zastupovat a má 

právo se proti všem rozhodnutím soudu odvolat.      Právním 

zástupcem (tzv. opatrovníkem pro řízení) může být kdokoliv, 

komu pacient udělí plnou moc pro zastupování a  jehož zájmy 

nejsou v rozporu se zájmy pacienta. Pokud si pacient právního 

zástupce nezvolí, ustanoví ho soud z řad advokátů. Pokud nemá 

prostředky na úhradu jeho služeb, hradí je stát. 

    Pacientovi nebo právnímu zástupci musí být při řízení 

zpřístupněny veškeré informace, které o něm zdravotnické 
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zařízení shromáždilo, a které mohou mít význam při soudním 

posuzování záležitosti.  

     Lékař má povinnost oznámit soudu omezení pacientovy 

svobody i v případě, že pacient při příjmu nebo kdykoliv 

později podepsal souhlas s hospitalizací, ale lékař se později 

rozhodl proti vůli pacienta omezit jeho svobodu (například 

zákazem vycházek, odmítnutí propuštění na revers či zákazem 

styku s vnějším světem). O rozhodnutí lékaře musí být do 24 

hodin informován soud, který musí rozhodnutí schválit. 

Jestliže soud rozhodne, že zadržení v léčebně je zákonné, musí 

být toto rozhodnutí doručeno pacientovi nebo jeho 

opatrovníkovi pro řízení. Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 

dnů od doručení odvolat ke Krajskému soudu. 

     Rozhodnutí soudu není někdy doručeno pacientovi do 

vlastních rukou, ale je doručeno pouze jeho opatrovníkovi pro 

řízení. Pacient by měl ve svém zájmu trvat na umožnění 

kontaktu s právním zástupcem. 

     Jestliže soud v průběhu 7 dnů schválí zadržení v lůžkovém 

zařízení a toto zadržování nadále trvá, pokračuje soud 

v řízení, ve kterém se musí do tří měsíců vyslovit, zda je i 

další zadržení přípustné. Součástí tohoto řízení by mělo být 

vypracování odborného posudku znalcem, který není zaměstnancem 

ústavu, ve kterém je pacient proti své vůli hospitalizován.  

     K soudnímu jednání by měl být přizván opatrovník pro 

řízení a může se ho podle okolností zúčastnit i pacient. 

V tomto řízení může soud rozhodnout o zákonnosti pacientova 

dalšího zadržování v lůžkovém zařízení na dobu maximálně 

jednoho roku, ale i kratší. Proti rozsudku se může pacient 

nebo jeho opatrovník pro řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů. 

Pacient, jeho opatrovník pro řízení a blízké osoby mohou 

předkládat žádosti o nové vyšetření nebo návrh na propuštění 
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z detence. Frekvence těchto žádostí není omezena, pokud soud 

nerozhodne jinak. 

    I když soud rozhodne o zákonnosti zadržování pacienta 

v lůžkovém zařízení po určitou dobu, neznamená to, že lékař 

tohoto zařízení nemůže nemocného po vlastním uvážení propustit 

dříve. (Pospíšil, F., 2005) 

 

     Chybí právní úprava regulující režim v zařízeních 

vykonávajících psychiatrické detence. Není regulováno 

používání omezujících prostředků. Neexistuje jejich 

klasifikace, výčet povolených prostředků a postupů a situací, 

ve kterých je lze použít. Dále není určena maximální povolená 

doba použití omezujících prostředků a možnost jejich 

opakovaného užití, způsob dokumentace a kontroly. 

     Chybí také úprava systematické vnější kontroly, kterou by 

vykonávaly subjekty stojící mimo zdravotnický systém. 

Neexistuje mechanismus automatického soudního přezkumu způsobu 

léčby a dalších okolností, jako např. stanovování režimu 

vycházek, omezování možnosti nakládat s důchody.24 

      

     Baudiš (2002) uvádí, že řada nemocných po několika dnech 

nedobrovolné hospitalizace nahlédne důvodnost psychiatrické 

léčby a s dalším pobytem v léčebně souhlasí. Jindy je pacient 

po krátké době ze zdravotnického zařízení propuštěn se 

souhlasem ošetřujících.      

     Legislativní a etické hledisko se střetává v některých 

případech například u nemocných mánií a u osob se závislostí. 

Tyto osoby nejsou bezprostředně a naléhavě, ani zjevně a 

                     
24 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 29-30 



 49 

evidentně nebezpeční sobě ani okolí a přesto poškozují své 

zdraví, pověst, rodinu, majetek a jsou z medicínského hlediska 

právně nekompetentní. Podobná situace nastává i při 

počínajícím relapsu psychózy, kdy při plné nekritičnosti 

k vlastnímu stavu odmítá nemocný jakékoliv léčení. V zájmu 

nemocných je chorobný stav buď léčit nebo přerušit, ale jejich 

stav nesplňuje zcela rigorózně legislativní kritéria. 

Psychiatr může počkat do doby, než se nemocný stane skutečně 

nebezpečným nebo může vyložit termín nebezpečný sobě nebo 

okolí sice šířeji, ale ve prospěch nemocného. 

      

     Kramářová (1995) uvádí, že při omezení výkladu formulace 

na zjevné a aktuální ohrožení života a zdraví, nemusí být 

stejná situace hodnocena shodně lékařem a právníkem. 

 

     Problematické může být i propouštění psychiatrického 

pacienta, se kterým sám nesouhlasí. Postup není nijak přesněji 

legislativně upraven. Pacient může být po dlouhém pobytu 

v léčebně adaptován na nemocniční prostředí. U nás je 

nemocných hospitalizovaných nepřetržitě více než 1 rok asi 

2500 – 3000. Proto je důležité propuštění pacienta dlouhodobě 

plánovat, připravovat ho na návrat domů, včas ho informovat, 

spolupracovat  s příbuznými, s ambulantními zdravotnickými a 

sociálním zařízeními. (Baudiš, 2002) 

    

      

6.5. DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ 

     Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně má pacient 

právo během hospitalizace na důstojné zacházení. Lékaři a 

zdravotnický personál by měl brát ohled na zachování 
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důstojnosti a osobní integrity. Zájmy pacientů během léčby by 

měly být nadřazeny zájmům zařízení, kde jsou hospitalizováni, 

zájmům vědy a společnosti.  

 

     Pokud má pacient pocit, že zdravotnické zařízení 

nerespektuje jeho práva, může podat stížnost na postup 

zdravotnického personálu řediteli zdravotnického zařízení. 

Pokud jde o soukromé poskytovatele péče, lze stížnost směřovat 

na zdravotního radu Krajského úřadu, revizního lékaře 

zdravotní pojišťovny. Na nedůstojné zacházení si lze stěžovat 

na Odboru kontroly nebo Odboru zdravotní péče Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, zdravotnickému odboru 

zřizovatele lůžkového zařízení. Stížnosti na hygienické 

podmínky v lůžkovém zařízení lze podávat na příslušné 

hygienické stanice. 

     Pacient má při pobytu v lůžkovém zařízení právo nakládat 

se svými osobními doklady. Pokud personál požaduje vydání 

občanského průkazu do centrální úschovy, je to v rozporu se 

Zákonem o občanských průkazech. Pacienti mají také právo volně 

nakládat se svými cennostmi a cennými předměty, včetně 

mobilních telefonů. Výjimkou je situace, kdy soud rozhodl o 

zbavení či omezení způsobilosti pacienta. Zdravotnické 

zařízení může pacientům nabídnout možnost bezpečného uložení 

cenných věcí. (Pospíšil, F., 2005)  

 

6.6. ZDRAVOTNICKÁ  DOKUMENTACE 

     Podle Zákona o péči o zdraví lidu mají pacienti lůžkového 

zařízení hospitalizovaní jak dobrovolně, tak nedobrovolně, 

mají právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve 

zdravotnické dokumentaci, které jsou vedené k jeho osobě a 
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v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu. 

Toto postoupení informací o zdravotním stavu musí být 

pacientovi poskytnuto jednou za kalendářní rok bezplatně, 

jinak kdykoliv za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na postoupení informace. (Pospíšil, F., 2005) 

 

     Zákonem není výslovně přiznána pacientům možnost nahlížet 

do zdravotnické dokumentace a ani možnost pořizovat si z ní 

opisy, výpisy či kopie. Realizace práva na poskytnutí 

veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci 

je tak v praxi vykládána odlišně. 

 

     Baudiše (2002) zastává jiný názor. Podle něj je 

zdravotnická dokumentace pomůckou pro výkon zdravotní péče, 

podkladem pro výkaznictví a statistické zpracování i pro 

vědeckou činnost. 

     …„Zdravotnická dokumentace slouží k informovanosti 

zdravotníků, užívá odborný jazyk a nešetří vhodným způsobem 

city nemocného. Není k tomu určena. Čte – li ji laik nebo 

pacient, vykládá ji často zkresleně a pod vlivem emocí.“…25 

     Lékaři mají povinnost chránit informace důvěrně 

poskytnuté třetími osobami. Zpřístupnění informací by u 

některých osob mohlo vést ke sporům s cílem prokázat u soudu 

právními postupy údaje zaznamenané v dokumentaci. Z tohoto 

důvodu lékaři poskytují seriózní, srozumitelné a pravdivé 

poučení nemocného, i když neuvádí všechny informace do všech 

detailů. 

 

                     
25 BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 2002. 156 s. 
ISBN 80-7262-104-1. s. 79 
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    Návrh novely Zákona o péči o zdraví lidu výslovně upravuje 

možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace a možnost 

pořizovat si z ní opisy, výpisy či kopie s výjimkou informací 

z autorizovaných psychologických metod a popisu léčby 

psychologickými prostředky a osobních údajů třetích osob. 

Umožňuje pacientovi určit osobu, která může být informována o 

jeho zdravotním stavu nebo vyslovit zákaz podávání těchto 

informací jakékoliv osobě. Ukládá za povinnost toto zaznamenat 

do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a opatří 

podpisem ošetřujícího lékaře a pacienta.   

      Návrh také zaručuje právo blízkých osob zemřelého 

pacienta na přístup k veškerým informacím shromážděným ve 

zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných 

zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a 

příčinám a okolnostem jeho úmrtí, s výjimkou případů, kdy 

pacient vyjádřil za svého života nesouhlas se zpřístupněním 

informací.  

     Návrh novely není platný,dosud ho schválil parlament, ale 

bohužel ho nepodepsal prezident republiky. 

 

6.7. ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM 

     Psychická porucha někdy omezuje schopnosti jedince 

odpovědně rozhodovat a jednat a to jak po přechodnou dobu, tak 

dlouhodobě. O omezení nebo zbavení způsobilosti k právním 

úkonům rozhoduje soud po vyšetření znalcem – psychiatrem. 

Hlavním důvodem je ochrana oprávněných práv a zájmů nemocného. 

(Baudiš, 2002) 

 

     Zbavením (omezením) způsobilosti v žádném případě 

nedochází ke zbavení (omezení) samotných subjektivních práv a 
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povinností určité osoby. Tato osoba zůstává vlastníkem svého 

majetku, nájemcem v bytě atd. Je nadále oprávněna k výkonu 

svých práv a povinností, pokud tento výkon nespočívá 

v činěními právního úkonu (např. své věci nemůže prodat). Nová 

práva a závazky nabývá buď přímo na základě zákona (např. 

dědictví), na základě rozhodnutí soudu nebo prostřednictvím 

svého zákonného zástupce (opatrovníka). 26 

 

     Pravidla a průběh soudního řízení o zbavení (omezení) 

způsobilosti k právním úkonům upravuje Občanský soudní řád. 

Během soudního řízení o zbavení (omezení) způsobilosti musí 

být zaručeno, že bude nemocný informován o svých právech. 

Nemocný si může zvolit zástupce pro řízení, pokud si ho 

nezvolí, určí mu soud zástupce z řad advokátů. Pokud nemocný 

požádá o to, aby byl soudem během řízení vyslechnut, mělo by 

mu být vyhověno. 

     Při řízení před soudem musí být vždy vyslechnut znalec. 

Jeho posudek by měl obsahovat diagnózu nemocného, její 

vyhlídky do budoucna, do jaké míry a v jakých oblastech jsou 

ovlivněny volní a rozumové schopnosti nemocného. Soud může na 

návrh znalce rozhodnout, že nemocný může být vyšetřován ve 

zdravotnickém zařízení, jestliže je to nezbytně nutné 

k vyšetření zdravotního stavu nemocného a to na dobu nejvýše 

šesti týdnů. 

     Znalecký posudek není pro rozhodování soudu závazný. 

Nemocný nebo jeho právní zástupce může v řízení navrhovat své 

vlastní důkazy nebo revizní vyšetření. (Pospíšil, F., 2005) 

 

                     
26 Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, pracovní 
materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. s. 13 
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     Podle Občanského soudního řádu je možné, aby soud 

nesdělil nemocnému výsledek řízení o zbavení způsobilosti 

k právním úkonům, tedy, že byl způsobilosti zbaven a to  

v případě, že by takové sdělení ohrozilo jeho zdravotní stav. 

Zde někdy soudy za pomoci znalců postupují nesprávně a 

neeticky. Z obav z nepříjemné reakce nemocného mu výsledek 

řízení neoznámí a ten se o této skutečnosti může dozvědět 

v naprosto nevhodné situaci. Baudiš (2002) uvádí situace, kdy 

se nemocný dozvěděl o své nezpůsobilosti k právním úkonům 

náhodně na poště, na jiném úřadě nebo nahodile od známých. 

 

     V dokumentu Politika péče o duševní zdraví v ČR (2004) 

jsou uvedeny nedostatky uplatňování práv duševně nemocných při 

zásazích do jejich způsobilosti k právním úkonům: 

a) Ve vztahu k samotné hmotně – právní koncepci zbavování 

(omezování) způsobilosti k právním úkonům se jedná o 

nedostatečně zákonem artikulovanou subsidiaritu tohoto 

institutu. Výsledkem je nadužívání zbavování způsobilosti na 

rozdíl od  jejího omezování. 

b) Celkové zbavení způsobilosti je nevhodně konstruováno. Osoba 

má po tomto opatření nulovou možnost právně relevantním 

způsobem projevovat svoji vůli. Podle platné právní úpravy 

je v podstatě nežádoucí stav, kdy opatrovník dá osobě 

zbavené způsobilosti k dispozici určitou částku peněz jako 

„kapesné“. Opatrovníkovi by mohl vzniknout problém, jakým 

způsobem podat soudu vyúčtování o užití těchto peněžních 

prostředků. 

c) Neexistuje obligatorní periodicita přezkumu rozhodnutí o 

zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům. Důsledkem 

je často příliš dlouhá doba trvání tohoto opatření a ztížený 

návrat k neomezené (či omezené) způsobilosti k právním 
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úkonům. Neodůvodněné trvání zbavení (omezení) způsobilosti 

by bylo v rozporu se základními a lidskými právy tak, jak 

jsou garantovány Listinou a Evropskou úmluvou. 

V ČR není povinností soudu v přiměřených intervalech zkoumat 

trvání důvodnosti zbavení (omezení) způsobilosti. 

d) Procesněprávní aspekty. Následující nedostatky činí z řízení 

o způsobilosti k právním úkonům spíš formalizovaný postup, 

kterým se ke zbavení (omezení) způsobilosti jednoduše 

dospěje, než proces s otevřeným koncem, který má od počátku 

všem zúčastněným poskytnout rovné možnosti k tomu, aby se 

zasadili o poznání skutečného stavu věci, na jehož základě 

by soud mohl rozhodnout.  

• Nedostatečná úroveň právní pomoci poskytovaná osobě, o 

jejíž způsobilosti se v řízení jedná (vyšetřovanému). 

• Nepřiměřeně široké možnosti soudu upustit od výslechu 

vyšetřovaného a od doručení rozhodnutí. 

• Převládající nedostatečná kvalita znaleckých posudků 

z oborů psychiatrie. 

 

Problematické aspekty týkající se opatrovnictví uvedené v 

dokumentu Politika péče o duševní zdraví (2004): 

• nedostatečná úprava kompetencí opatrovníka, 

• převládající nízká úroveň výkonu funkce opatrovníka, 

především v případech tzv. veřejných opatrovníků, 

• nedostatečná úprava řešení možných konfliktů zájmů 

opatrovníka a osoby zbavené způsobilosti k právním 

úkonům, 

• absence úpravy zaručení informovanosti osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům o jednáních opatrovníka, 

• nedostatečná vnější a systematická kontrola opatrovníků, 
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• nedostatečná úroveň právní pomoci osobě zbavené (omezené) 

způsobilosti k právním úkonům v té části řízení, ve které 

se rozhoduje o určení osoby, která má být ustanovena 

opatrovníkem, 

• prodlení mezi právní mocí rozhodnutí soudu o zbavení 

(omezení) způsobilosti k právním úkonům a rozhodnutím, 

jímž je ustanoven opatrovník. 
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7. ZPRÁVA EVROPSKÉHO VÝBORU PRO ZABRÁNĚNÍ 

MUČENÍ A NELIDSKÉMU NEBO PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ 

(CPT) 

     V roce 2002 navštívili zástupci Evropského výboru pro 

zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

(CPT) několik zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě. CPT 

v České republice poprvé zkoumal životní podmínky a léčbu 

pacientů s duševními poruchami a/nebo s poruchami chování. 

Delegace navštívila Psychiatrickou léčebnu v Opavě a Ústav 

sociální péče pro mládež v Ostravici.  

     Psychiatrická léčebna v Opavě je jedno z největších 

lůžkových zařízení v České republice. Spádovou oblastí je 

severovýchodní část republiky a přibližně 1,35 milionu 

obyvatel. Psychiatrická léčebna poskytuje lůžkovou péči široké 

škále pacientů s nejrůznějšími diagnózami s potřebami. Léčebna 

ročně přijímá okolo 6500 nemocných a ošetřovací doba činí 

v průměru 49 dnů. V době návštěvy bylo hospitalizováno 969 

pacientů, z toho 113 bez svého souhlasu. 

Delegace CPT zkoumala tyto oblasti: 

1. Životní podmínky pacientů 

2. Personál a léčba 

3. Omezení pohybu rozrušených a/nebo agresivních pacientů 

4. Pojistky 

 

     Česká republika má povinnost doručit CPT každý rok zprávy 

o plnění doporučení, které vyplývají z návštěvy CPT v České 

republice v roce 2002 a které obsahují informace popisující 

vývoj v daných oblastech. 
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1. ŽIVOTNÍ PODMÍNKY PACIENTŮ 

     Delegace CPT zhodnotila životní podmínky v PL Opava jako 

obecně na dobré úrovni, přesto uvedla několik doporučení pro 

změnu podmínek: 

- zlepšit životní podmínky v několika přeplněných pavilonech – 

zajistit pro pacienty dostatečný životní prostor na osobu a 

změnit podobu neosobních a strohých pokojů, které byly kromě 

postelí bez nábytku a uzamykatelných skříněk, 

- umožnit pacientům během dne přístup do pokojů, pokud si to 

přejí a nenutit je shromažďovat se společně s ostatními 

pacienty ve společenských prostorách, 

- zajistit vycházky, alespoň na jednu hodinu denně pro všechny 

pacienty, kterým to dovolí zdravotní stav – někteří pacienti 

na uzavřených odděleních se dostali na procházku nejvýše 

třikrát týdně, 

- zajistit, aby všichni pacienti, kteří nejsou upoutáni na 

lůžko, mohli přes den nosit své vlastní oblečení (pokud je 

to nutné, aby k tomu byli povzbuzováni), nebo aby jim byl 

poskytnut vhodný neuniformní oděv, protože neustálé nošení 

uniformního nemocničního oděvu nepřispívá k posilování 

osobní identity a sebeúcty pacientů. 

 

2. PERSONÁL A LÉČBA 

V této oblasti shledala delegace nedostatky a vydala 

doporučení: 

- přezkoumat počet zdravotnického personálu v PL Opava, 

protože na některých odděleních byl počet sester 

nedostačující 

- usilovat o další rozvoj psychoterapii a psychosociálních 

rehabilitačních činností v PL Opava a to přesto, že obecně 

zařízení nabízelo celou řadu rehabilitačních a 
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terapeutických aktivit. Jejich dostupnost byla na některých 

uzavřených odděleních omezená, pacienti zde trávili většinu 

času v nečinnosti. 

- zapisovat provádění elektrokonvulzivní terapie podrobně do 

zvláštní knihy, protože přes interní pokyn primáře, že 

pacient musí dát písemný souhlas s provedením ETC a ten 

musí být založen v jeho zdravotní dokumentaci, delegace 

zjistila, že v několika případech nebyl souhlas dán. 

Léčebna také nevede žádnou zvláštní knihu o užívání ETC. 

V PL Opava také bylo při provádění ETC k dispozici pouze 

minimální resuscitační vybavení. 

- informovat CPT o přesných postupech uplatňovaných v rámci 

biomedicínckých výzkumných projektů v PL Opava a v dalších 

psychiatrických zdravotnických zařízeních v ČR, protože 

v PL Opava nebyly k dispozici žádné údaje o počtu pacientů 

účastnících se výzkumných projektů a právní předpisy v ČR 

neobsahují zvláštní ustanovení o biomedicínckých výzkumných 

projektech. 

 

3. OMEZENÍ POHYBU ROZRUŠENÝCH A/NEBO AGRESIVNÍCH PACIENTŮ 

Doporučení v této oblasti:    

- Vést zvláštní knihy, do kterých bude zaznamenáváno použití 

prostředků fyzického omezení pohybu. Zklidnění rozrušených 

anebo agresivních pacientů může být příležitostně nutné 

v kterémkoliv psychiatrickém zařízení. Vzhledem k možnosti 

zneužití a špatného zacházení je nutné, aby takovou situaci 

upravovala jasně definovaná pravidla. Ta by měla jednoznačně 

stanovit, že prvotní pokusy o zklidnění rozrušených nebo 

agresivních pacientů by měly být pokud možno nekontaktní 

(např. slovní pokyny) a v případě nutnosti fyzického 

zklidnění by se v zásadě mělo jednat pouze o zvládání pomocí 
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rukou. Použití prostředků fyzického omezení pohybu (popruhy, 

svěrací kazajky atd.) by bylo oprávněné použít jen zřídka, 

na výslovné nařízení lékaře nebo o něm musí být lékař 

neprodleně informován a požádán o souhlas, na nezbytně 

nutnou dobu. Nikdy by neměly použity jako trest.  

     Každý případ fyzického omezení pohybu pacienta 

zaznamenáno do zvláštní knihy a do pacientovi karty. Zápis 

by měl obsahovat čas zahájení a ukončení opatření, okolnosti 

případu, důvody pro použití opatření, jméno lékaře, který 

opatření nařídil nebo schválil, výčet případných poranění 

utrpěných pacientem nebo personálem. Tak se usnadní řešení 

těchto incidentů a kontrola jejich četnosti a rozsahu. 

 

- Vyřadit z užívání lůžka opatřená klecí a ukončit co nejdříve 

používání síťových lůžek, protože nejsou vhodným 

prostředkem, jak zacházet s rozrušenými pacienty. Než se tak 

stane, zajistit, aby osoby umístěné do takovýchto lůžek 

nebyly na očích ostatních pacientů a aby byly pod 

odpovídajícím dozorem personálu (to se vztahuje i na ostatní 

prostředky). Použití prostředků pro omezení pohybu, by 

nemělo bránit návštěvám ostatních pacientů, pokud je to 

z lékařského hlediska vhodné. Toto vše bylo v PL Opava 

porušeno. 

     Také se zde často používají síťová lůžka kvůli 

zabránění pádům a poraněním, noční dezorientace nebo chození 

ve spánku – v některých případech po celá léta. Tomu by bylo 

možné se vyhnout, pokud by byl přítomen vyšší počet 

zaměstnanců. 
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4. POJISTKY 

Pojistky nuceného umístění do psychiatrické péče: 

a) postup při převzetí a propuštění 

- Informovat CPT, zda v rámci probíhající reformy české 

legislativy týkající se duševního zdraví bude upraven postup 

při hospitalizaci pacienta proti jeho vůli po vynesení 

soudního rozhodnutí mimo naléhavé případy. Česká 

občanskoprávní legislativa, která upravuje nedobrovolné 

převzetí do ústavní péče se zabývá pouze naléhavým převzetím 

psychiatrických pacientů do „ústavu vykonávajícího 

zdravotnickou péči“. 

- Přijmout odpovídající opatření k zajištění dodržování 

tříměsíční lhůty stanovené zákonem pro vyslovení soudu o 

pokračování držení pacienta v ústavu. V PL Opava nebyla tato 

lhůta vždy dodržena, v některých případech byla přetažena o 

několik měsíců. Jinak byl postup při nedobrovolné 

hospitalizaci v souladu se zákonem. 

- Přehodnotit praxi běžnou v PL Opava při doručování rozsudků 

o nedobrovolném umístění osoby anebo rozhodnutí o jeho 

pokračování, kdy toto rozhodnutí nebylo často dotčené osobě 

doručeno, a to na základě výjimky v občanském soudním řádu – 

lékař může prohlásit, že tato osoba není schopna obsah 

usnesení soudu pochopit (rozhodnutí je pak doručeno zástupci 

nebo opatrovníkovi). Podle CPT by se tak mělo dít pouze ve 

výjimečných případech. 

- Doručit CPT vyjádření českých úřadů k problematice 

dobrovolných hospitalizací osob zbavených způsobilosti 

k právním úkonům jen se souhlasem jejich opatrovníka. Podle 

názoru  CPT je taková hospitalizace bez využití procesní 

pojistky stanovené zákonem (včetně soudního přezkoumání) 

velmi diskutabilní. 
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- Podniknout kroky k zajištění automatického pravidelného 

přezkumu převzetí pacientů k ochranné léčbě ve všech 

psychiatrických léčebnách v ČR. 

- Doručit vyjádření českých úřadů k situaci, kdy lidé, jejichž 

duševní stav již nevyžaduje pobyt v léčebně zůstávají 

nedobrovolně hospitalizovaní, kvůli nedostatku odpovídající 

péče a ubytování mimo PL. 

 

b) pojistky během pobytu 

- Informovat nově přijímané pacienty a jejich rodiny 

prostřednictvím brožur, o běžném provozu zařízení, o 

pacientových právech a o formách podávání stížností. Pokud 

pacienti nebudou schopni této brožuře rozumět, měli by 

dostat odpovídající pomoc. V PL Opava obdrželi při přijetí 

pouze ústní informace. V jednotlivých pavilonech byl vyvěšen 

interní řád, který stanovoval práva a povinnosti pacientů. 

Způsob podávání stížností byl upraven interními předpisy, 

ale způsob vyřizování stížností nebyl formalizován. 

- Přijmout opatření zaručující, že všechna psychiatrická 

zařízení v ČR (včetně ÚSP) bude pravidelně navštěvovat 

nezávislý externí orgán (např. soudce nebo dohlížecí výbor), 

který bude odpovídat za kontrolu péče o pacienty. Tento 

orgán by měl být oprávněn soukromě hovořit s pacienty, přímo 

přebírat jejich případné stížnosti a předkládat nezbytná 

doporučení. 

- V PL Opava i v ÚSP Ostravice byla opatření zabezpečující 

kontakt s okolním světem uspokojivá. 
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8. PROJEKT AUDIT PRÁV A ETIKY LÉČBY 

     Projekt APEL (Audit práv a etiky léčby) byl realizován na 

přelomu roku 2002 a 2003 Centrem pro rozvoj péče o duševní 

zdraví ve spolupráci s Vládním zmocněncem pro lidská práva a 

Ministerstvem zdravotnictví. Vznikl z iniciativy Vládní komise 

pro biotiku v medicíně. 

     Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vzniklo v roce 

1995 a jeho cílem je přispívat k procesu transformace péče o 

duševně nemocné v České republice. Od r. 1998 připravovalo 

projekt zaměřený na otázky zlepšení ochrany práv duševně 

nemocných. Jeho součástí bylo vytvoření nástrojů pro hodnocení 

kvality lůžkové péče, audit kvality péče v několika lůžkových 

zařízeních, srovnání problematiky práv duševně nemocných v ČR 

se zahraničím. Projekt předpokládal vytvoření detailního 

střednědobého plánu transformačních kroků v jedné z velkých 

psychiatrických léčeben. Jednotlivé části původního projektu 

musely být rozděleny, pro nedostatek finančních prostředků, do 

samostatných projektů – proběhl projekt APEL I a APEL II. 

Cíle projektu APEL I:27 

- vyzkoušet připravené nástroje pro hodnocení lůžkové péče 

v praxi a shromáždit podklady pro jejich úpravu, 

- orientačně porovnat kvalitu péče z hlediska lidských práv 

duševně nemocných v několika lůžkových psychiatrických 

zařízeních 

- zapojit formou interních hodnotících skupin část 

personálu psychiatrických léčeben do procesu vytváření 

standardní metodiky hodnocení kvality péče a zvýšit tím 

citlivost personálu k otázkám práv duševně nemocných. 

                     
27 Závěrečná zpráva projektu APEL, Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví, 2003. 
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     Rozsah a metodika šetření použitého v projektu byly 

ovlivněny omezeným časovým rámcem i rozpočtem projektu. 

Šetření bylo omezeno na čtyři psychiatrická lůžková zařízení. 

     V průběhu šetření bylo shromážděno velké množství 

připomínek jak k dotazníku, tak k metodice šetření. Přesto 

dotazník i metodika umožňovaly hodnocení kvality péče 

z hlediska práv duševně nemocných a porovnávání kvality péče 

v jednotlivých léčebnách. 

 

Zjištěné problémy v lůžkové péči o duševně nemocné 

Problémy či nedostatky zjištěné šetřením lze podle jejich 

příčin rozdělit do několika okruhů: 

1. Nevyhovující zvyklosti v praxi psychiatrických léčeben 

     V jednotlivých zařízeních jsou používány praktiky, které 

personál vnímá jako jediné možné, ačkoliv v jiných léčebnách 

je problematika řešena jiným, citlivějším způsobem. Odstranění 

těchto nedostatků by prakticky nevyžadovalo finanční náklady. 

Např.: 

• Ve třech hodnocených léčebnách personál uváděl, že 

z technických důvodů (přijímací lékař nemá přístup 

k faxu) není během víkendů dodržena povinnost ohlašovat 

soudu nedobrovolné přijetí do 24 hodin. 

• Prakticky ve všech léčebnách je zvykem, že pacient při 

přijetí podepisuje obecný souhlas s léčbou. O souhlas 

s jednotlivými léčebnými úkony již žádán není (s 

výjimkou elektrokonvulzivní terapie). O tom, zda byl 

informován o variantách léčby, předpokládaných 

výsledcích, rizicích a vedlejších účincích, není vedena 

dokumentace. Chápání pojmu „informovaný souhlas“ je 

nejednotné. 
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• Souhlas s léčbou není rozlišován od souhlasu 

s hospitalizací. K tomuto problému chybí jednoznačný 

právní výklad. 

• Opakovaně se hodnotící tým setkával se situací, kdy byla 

dobrovolně hospitalizovaným pacientům omezena možnost 

samostatných vycházek. V dokumentaci pacientů nebývá 

zaznamenáván jejich souhlas či nesouhlas s tímto 

omezením. 

• V jednotlivých léčebnách je velmi odlišný způsob 

v zacházení s osobními doklady pacientů. Prakticky vždy 

jsou osobní doklady pacientů ukládány centrálně a 

možnost, aby si je pacient ponechal u sebe, je velmi 

omezená. Ve dvou léčebnách nejsou pacientům osobní 

doklady vydávány na dovolenky. Pacient místo svých 

osobních dokladů dostává potvrzení, že je na propustce 

z psychiatrické léčebny. Personál zdůvodňuje tuto praxi 

obavami ze ztráty dokladů. 

• V žádné z hodnocených léčeben není zvykem umožnit 

pacientům přístup k vlastní zdravotní dokumentaci (ani 

je informovat o takové možnosti). Na otázku, jak by 

v případě žádosti pacienta o nahlédnutí do své 

dokumentace personál postupoval, se odpovědi různily. 

Odpověď někdy byla, že pacientově žádosti by bylo 

vyhověno (ale v praxi o to pacienti nežádají). Někdy 

však personál vylučoval možnost přístupu pacienta ke své 

dokumentaci obecně – dokumentace je majetkem 

zdravotnického zařízení, nikdo jiný na ni nemá právo. 

Přístup k tomuto problému se lišil i na různých 

odděleních jedné léčebny. V jednom případě zaznamenali 

externí hodnotitelé sdělení pacienta, který uváděl, že 
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mu přístup ke zdravotní dokumentaci nebyl umožněn, 

ačkoliv o to žádal. 

• V jedné z hodnocených léčeben v době hodnocení vznikal 

tištěný informační materiál o právech pacientů, který 

bude dostávat každý přijímaný pacient. V ostatních 

léčebnách personál uváděl, že pacienti jsou informováni 

o svých právech ústně. Toto řešení bylo považováno za 

dostatečné, i když zaměstnanci léčeben sami často 

uváděli, že podstatná část personálu není v otázkách 

práv pacientů orientovaná natolik, aby byla schopna 

pacienty informovat. Ve zdravotnické dokumentaci se 

skutečnost, že byl pacient informován o právech, 

nezaznamenává. Personál také často zmiňoval, že 

informace o právech pacientů jsou vyvěšeny na 

nástěnkách. Tým externích hodnotitelů pak velmi často 

zjišťoval, že informační materiály na nástěnkách 

chybějí. 

• V jedné z hodnocených léčeben jsou na toaletách nízké 

dveře. Personál toto uspořádání vnímá jako vhodný způsob 

jak zajistit kontrolu například depresivních pacientů a 

zabránit pokusům o sebevraždu. Toalety, které 

neposkytují základní soukromí, jsou nuceni používat 

všichni pacienti oddělení. Jedno z takto vybavených 

oddělení vybavených oddělení bylo nedávno přestavěno, 

podoba toalet však zůstala zachována. V ostatních 

psychiatrických léčebnách jsou používány toalety 

s běžnými dveřmi (většinou je není možno zevnitř 

zamykat) a dohled nad pacienty s rizikem sebevraždy či 

sebepoškození je prováděn jinými způsoby. Externí tým 

zaznamenal také dva případy, kdy dveře toalet zcela 

chyběly. 



 67 

• Personál i management hodnocených léčeben uváděl, že 

stížnosti pacientů jsou prošetřovány a důsledně řešeny. 

Ve všech léčebnách však chyběl formalizovaný systém 

pravidel pro podávání stížností. Pacienti na otázku, 

komu a jak by si v případě potřeby mohli stěžovat často 

neuměli odpovědět. 

 

2. Problémy způsobené převážně nedostatkem personálu nebo 

nedostatečným vyškolením personálu 

• V jednotlivých hodnocených léčebnách se velmi výrazně 

lišily způsoby používání prostředků fyzického 

omezování pacientů a také jejich četnost. Ve dvou  

hodnocených léčebnách neexistoval písemný pokyn 

týkající se používání prostředků fyzického omezování. 

• S problematikou práv duševně nemocných je personál 

seznamován spíše nesystematicky většinou pouze v rámci 

nástupní praxe. 

 

3. Nedostatky ve vnitřních kontrolních mechanismech léčeben. 

     Jednotlivé léčebny mají v různé míře a podrobnosti 

zpracovány metodické pokyny týkající se postupů při 

nedobrovolném přijetí, použití omezujících prostředků a 

podobně. Tam, kde takové pokyny existují, většinou chybí 

mechanismy vnitřní kontroly zajišťující dodržování těchto 

pokynů. Jde zejména o tyto nedostatky: 

• Není vedena statistika použití  prostředků fyzického 

omezení (síťových lůžek, kurtů, izolačních 

místností). 

• Není vždy zajištěno zpětné zhodnocení nutnosti a 

způsobu použití prostředků fyzického omezení. 
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• Neexistuje systematická kontrola dostupnosti 

personálu na odděleních v nočních hodinách. 

 

4. Nedostatky způsobené stavebně technickým charakterem 

zařízení. 

     Budovy psychiatrických léčeben jsou většinou více než sto 

let staré. Rekonstrukce a opravy jsou investičně velmi 

nákladné a budovy často ani po rekonstrukci nemohou poskytnout 

pacientům dostatečnou kvalitu prostředí a ubytování 

srovnatelnou s běžnými zdravotnickými zařízeními. Problémy, 

které plynou z této situace, jsou: 

• Pacienti jsou často umístěni na velkých pokojích s více než 

6 lůžky. V některých budovách byly pokoje rozděleny na  

menší, tím však v centrální části budovy vznikly spojovací 

chodby bez přirozeného osvětlení působící velmi stísněně a 

neútulně. 

• Umísťování pacientů na uzavřená oddělení se ne vždy řídí 

skutečnou potřebou danou zdravotním stavem pacienta. 

Příjmová oddělení nemohou být stavebně technicky rozdělena 

na uzavřenou a otevřenou část s variabilní velikostí. I 

dobrovolně hospitalizovaní pacienti bývají umisťováni na 

uzavřená odd., protože kapacita otevřených oddělení není 

dostatečná. V jedné z hodnocených léčeben je tento problém 

„řešen“ tím, že všechna příjmová oddělení jsou formálně 

označována jako otevřená. Tato situace současně ukazuje 

absenci závazného standardu definujícího uzavřené a 

otevřené oddělení. 

 

5. Problémy v systému péče, na jejichž řešení mají lůžková 

zařízení jen omezený vliv 
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     Řadu problémů, které se objevují v praxi lůžkových 

psychiatrických zařízení, nemohou tato zařízení svým vlastním 

chováním ovlivnit. Do této kategorie patří zejména tyto okruhy 

problémů: 

• Až na zcela ojedinělé výjimky neexistují organizace či 

instituce, které by se zabývaly nezávislou obhajobou práv 

hospitalizovaných duševně nemocných. 

• Neexistuje systematická kontrola dodržování práv 

hospitalizovaných v lůžkových psychiatrických zařízeních ze 

strany státu a zdravotních pojišťoven. Nejsou ani nestátní 

neziskové organizace, které by se touto problematikou 

zabývaly. Personál některých hodnocených oddělení udával, 

že neví o tom, že by na oddělení (případně v celé PL) byla 

provedena jakákoliv vnější kontrola. 

• Posouzení nutnosti nedobrovolné hospitalizace ze strany 

soudu je často zcela formální. V některých léčebnách je 

zajišťováno jediným soudcem z místně příslušného soudu, 

který během roku posoudí stovky případů nedobrovolné 

hospitalizace. V jedné z hodnocených léčeben personál 

uváděl, že neví o případu, kdy by soudce nepotvrdil návrh 

lékaře na nedobrovolnou hospitalizaci. 

• Neexistuje jednotný výklad práva na přístup pacientů ke 

zdravotní dokumentaci. 

• Neexistuje jednotný právní výklad pojmu „informovaný 

souhlas“. 

• Opatrovník pro řízení neplní v případě detenčních řízení 

funkci, kterou mu ukládá zákon. Ve třech hodnocených 

léčebnách personál uváděl, že neví o situaci, kdy by byl 

opatrovník pro řízení fyzicky přítomen. 

 

 



 70 

    Problémy, které by mohly představovat nedodržení 

stávajících zákonných norem, např.: 

• Neoznámení nedobrovolného přijetí v zákonem stanovené lhůtě 

může být považováno za porušení zákona 20/1966 Sb. O péči o 

zdraví lidu. 

• Umístění dobrovolně hospitalizovaných pacientů na 

uzavřených odděleních a omezení či zrušení  vycházek u 

dobrovolně hospitalizovaných pacientů bez jejich výslovného 

souhlasu by mohlo být vykládáno jako omezování či zbavení 

osobní svobody podle trestního zákona. 

• Vzhledem k nejasnému právnímu výkladu je případ, kdy 

pacientovi nebyly na jeho žádost poskytnuty veškeré 

informace, vedené v jeho zdravotnické dokumentaci, které se 

vztahují k jeho zdravotnímu stavu, může být porušením 

zákona 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. 

 

     Projekt APEL II navázal na projekt APEL. Jeho širším 

cílem bylo podpořit proces zlepšování úrovně ochrany a 

dodržování lidských práv v ČR u osob duševně nemocných nebo 

trpících duševní poruchou.28 

Užšími účely projektu bylo: 

• Zavést periodické hodnocení dodržování práv duševně 

nemocných do praxe psychiatrických lůžkových zařízení. 

• Připravit standardy lůžkové psychiatrické péče. 

• Podpořit proces výměny příkladů dobré praxe mezi 

psychiatrickými lůžkovými zařízeními. 

• Seznamovat veřejnost s problematikou práv duševně 

nemocných. 

                     
28 APEL II, Audit práv a etiky léčby v psychiatrických lůžkových zařízeních, 
Závěrečná zpráva projektu Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
2003. 
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9. AKTIVNÍ OBHAJOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 

      

     Koncept obhajoby duševního zdraví (advocacy) byl vyvinut 

k ochraně lidských práv osob s duševními poruchami a pro 

zmírnění stigmatizace a diskriminace. Obhajoba duševního 

zdraví zahrnuje různé činnosti, které usilují o změnu 

většinových strukturálních a postojových bariér a o dosažení 

pozitivních výsledků duševního zdraví v populaci.29 

    Za posledních 30 let došlo ke zviditelnění potřeb a práv 

lidí s nějakou duševní poruchou. Rodiny a uživatelé se 

sdružily do organizací, aby bylo jejich hlasy více slyšet. 

Byli následování a podporováni nestátními organizacemi, 

pracovníky a asociacemi pracujícími v oblasti duševního zdraví 

a také některými vládami. Později se koncept obhajoby 

duševního zdraví rozšířil a zahrnul potřeby a práva lidí 

s méně závažnými duševními poruchami a o potřeby duševního 

zdraví celé populace. 

Obhajoba zahrnuje: 

- zvyšování povědomí 

- informování 

- vzdělávání 

- výchovu 

- vzájemnou pomoc 

- právní konzultace, zastupování 

- zprostředkování 

- obhajování 

Tyto činnosti jsou zaměřeny na zmenšování bariér jako: 

                     
29 Advocacy for mental health, (Mental health policy and service guidance 
package). World Health Organization, 2003, ISBN 92 4 154590 9, 54 s. 
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- nedostatek služeb pro duševně nemocné 

- stigma spojené s duševními poruchami 

- porušování práv pacientů 

- nedostatek podpory 

- nedostatek bydlení a zaměstnání. 

Ke zmenšení těchto bariér může pomoci zlepšení politiky, 

zákonů a služeb, ochrana práv lidí s duševními poruchami, 

ochrana duševního zdraví a prevencí duševních poruch. 

     Mnoho iniciativ advocacy má pozitivní výsledky. Ačkoliv 

ještě neexistují důkazy, že advocacy přímo zlepšuje úroveň 

duševního zdraví v populaci, podle zpráv z různých zemí 

dochází k: 

- zapracování politiky duševního zdraví do vládních agend 

- změny zákonů a vládních nařízení 

- zvýšení podpory práv a zájmu o nemocné a jejich rodiny 

- zlepšení služeb pro duševně nemocné, léčby a péče. 

 

     Obhajoba duševního zdraví se rozvíjí v Austrálii, Kanadě, 

Evropě, USA atd. Zahrnuje rozmanitou sbírku organizací a lidí 

s různými agendami. Ačkoliv se mnoho skupin spojilo, aby buď 

utvořilo koalici nebo aby dosáhli společných cílů, nepracují 

nezbytně jako sjednocená fronta. Mezi skupiny zapojené 

v advocacy jsou uživatelské a „survivor“ organizace (těch co 

přežili), nestátní organizace. V některých zemích jsou 

podporovány a v některých prováděny vládami, ministry 

zdravotnictví, státy. 

     V mnoha rozvojových zemích nejsou ještě skupiny které 

obhajují duševní zdraví zformovány, anebo je rozvoj 

v počátcích. Je zde ale velký potenciál pro rychlý rozvoj, 

částečně proto, že jsou zde nízké ceny a také je často vysoce 

ceněna sociální podpora a solidarita. Rozvoj závisí v určitém 
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rozsahu na technické stránce a finanční podpoře od veřejnosti 

a soukromých zdrojů. 

     WHO hraje v obhajobě duševního zdraví podstatnou roli, 

protože podporuje prostřednictvím regionálních úřadů 

ministerstva zdravotnictví po celém světě. 

     Hnutí advocacy v některých zemích pomohlo změnit, jak 

společnost vnímá lidi s duševní poruchou. Uživatelé začali 

vyjadřovat své představy o službách, které potřebují. Jsou čím 

dál víc schopní vypovídat o rozhodnutích týkajících se léčby a 

o událostech z jejich každodenního života.  

   

     V České republice se problematikou duševního zdraví 

zabývá Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ). Je to 

nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995. 

Jejím posláním je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby 

s duševním onemocněním v České republice. CRPDZ poskytuje 

především informace a prostor pro pojmenování a řešení 

problémů v rámci péče o duševní zdraví. Aktivity CRPDZ se 

obracejí na přímé poskytovatele péče a uživatele i na 

pracovníky veřejné správy. (čerpáno z informačních materiálů 

CRPDZ) 

Činnosti CRPDZ: 

• Koncepční a metodická práce na poli politiky péče o 

duševní zdraví – podílelo se na vzniku Koncepce oboru 

psychiatrie, kde je zmapován současný stav psychiatrické 

péče v ČR. 

• Pilotní projekty – vytváření modelů péče. Např. 

Humanizace psychiatrických léčeben s mimonemocniční péčí 

(1999-2001) 

• Vzdělávací programy – pro pracovníky v oblasti péče o 

duševní zdraví, uživatele a rodinné příslušníky, např. 
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Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického 

lékaře, Projekt na podporu vzdělávání 

• Právo a podpora uživatelských hnutí a odborných 

organizací – např. Vznik a podpora České asociace pro 

psychické zdraví, podpora a rozvoj VIDA center, projekt 

APEL I, II; Podpora celonárodního sdružení příbuzných 

duševně nemocných Sympathea o.p.s.. 

 

     Česká Asociace pro psychické zdraví. Sdružuje 

poskytovatele i uživatele péče o duševně nemocné, rodiče a 

přátele. ČAPZ vyvíjí tlak na změnu společenského přístupu k 

problematice osob s duševními poruchami, jejich 

občanskoprávnímu postavení a aktivně podporuje vytváření 

podmínek, které umožňují těmto osobám, aby se mohly co nejvíce 

podílet na životě ve společnosti. Podporuje vytváření 

platformy pro vypracování a prosazování ucelené koncepce 

komplexní zdravotně – sociální péče o duševně nemocné (čerpáno 

ze Stanov ČAPZ).  

  

9.1. UŽITÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBHAJOBĚ PRÁV DUŠEVNĚ 

NEMOCNÝCH    

     Sociální práce se zabývá důsledky duševní nemoci pro 

člověka a jeho okolí a zvláštními potřebami, které z této 

situace pro člověka vyplývají. (Machová,B.,1995) 

Zaměřuje se typicky na: 

• přehled o možnostech a zdrojích v komunitě, 

• pomoc klientovi spojit se s potřebnými zdroji a službami a 

naučit se využít je ke kvalitnějšímu životu, 
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• informování a zastupování klienta v oblasti sociálně 

právních předpisů a nároků, pracovně právních předpisů, při 

léčbě a v dalších oblastech jeho života,  

• práci s klientem orientovanou na posilování zvládání různých 

situací a zplnomocňování k sebeurčení klienta, 

• emoční podporu klienta a jeho rodiny, terapie, 

• přehled o životní situaci klienta a roli „styčného 

důstojníka“ pro lidi a instituce z okolí, působící na toto 

okolí v zájmu klienta.  

 

     Využití sociální práce při obhajování práv klientů je 

možné ve službách komunitní péče o duševně nemocné, jako je 

case management, v oblasti psychosociální rehabilitace -

chráněné bydlení, podpora v bydlení, chráněné dílny, 

podporované zaměstnávání, přechodné zaměstnávání, centra 

denních aktivit, podpora dobrovolnických aktivit, organizování 

volnočasových aktivit pro klienty. Sociální pracovníci mohou 

poskytnout své dovednosti také svépomocným organizacím např. 

při tvorbě projektu a žádosti o grant. 

     Jako case manager terénního týmu Fokusu Mladá Boleslav 

jsem se mnohokrát setkala se situací, kdy bylo potřeba 

obhajovat práva našich klientů. Kazuistika, kterou uvádím v 

Příloze č. II není pravděpodobně z nejzávažnějších porušení 

lidských práv, ale i toto neetické chování personálu 

Psychiatrické léčebny, které rozhodně nehájilo zájmy jejich 

pacientky, velmi ovlivnilo její život. V zásadě šlo o zvolení 

způsobu a míry obhajoby zájmů naší klientky vůči PL 

(hospitalizace trvá už 15 let), abychom ji tím  spíš 

nepoškodili, případně další klienty hospitalizované na stejném 

oddělení. A také o způsob obhajoby klientčiných zájmů vůči 

jejímu otci, který jí neumožní, aby se vrátila domů, i když  
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to neustále slibuje.  Otec přitom klientku už patnáct let, s 

tichým souhlasem léčebny, „legálně“ obírá o peníze (klientka 

je totiž způsobilá k právním úkonům a peníze mu dává sice pod 

nátlakem, ale  dobrovolně). 

 

9.2. SVÉPOMOCNÁ HNUTÍ 

     Svépomocná hnutí uživatelů psychiatrické péče se u nás 

postupně rozvíjí. V současné době fungují například Česká 

společnost pro duševní zdraví, Kolumbus, některé aktivity 

České asociace pro duševní zdraví, časopisy Esprit, Zrcadlo. 

Programem těchto organizací je podpora práv klientů, snaha 

ovlivňovat kvalitu služeb, organizování volnočasových aktivit. 

Narůstá počet míst, kde uživatelé sami služby provozují (např. 

VIDA) (Probstová, 2005) 

 

     …“Pokud je uživatelům umožněno podílet se na rozhodování 

o programech, financích, pokud mohou definovat svůj vliv a 

možnost kontroly ve vztahu k profesionálům, je tu šance, že se 

naučí (či obnoví) svůj vliv a kontrolu nad svými životy.“…30 

      

     V roce 2001 vzniklo v ČR za podpory Centra pro rozvoj 

péče o duševní zdraví (CRPDZ) a finanční pomoci MZ ČR a GGZ 

Nederlands 7 VIDA center, což jsou informační centra pro 

problematiku duševního zdraví a nemoci. V průběhu let 2003 až 

2005 vznikly další 3 centra. Od r. 2004 VIDA centra provozuje 

organizace VIDA o.s.. Hlavním cílem VIDA Center je poskytovat 

informace na základě vlastních zkušeností. Na vzniku a vedení 

                     
30 PROBSTOVÁ, V. Sociální práce s duševně nemocnými. In MATOUŠEK, O. a kol. 
Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2001. 312 s. ISBN 80-7178-473-7. 
s.133 - 161 
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VIDA center se podílí sami uživatelé s pomocí profesionála. 

Mezi cíle VIDA centra patří podávání informací v oblasti 

duševního zdraví a nemoci, informování veřejnosti v dané 

problematice, poskytnutí bezpečného prostoru pro přátelský 

rozhovor, podpora uživatelského hnutí. Slouží také jako 

nástroj pro zapojení rodinných příslušníků a blízkého okolí, 

motivace k dalšímu aktivnímu zapojení uživatelů do systému 

služeb v regionu. V současné době je VIDA centrum v Brně, 

Jeseníku, Jihlavě, Kolíně, Pardubicích, Praze, Sokolově a Ústí 

nad Labem (čerpáno z informačního materiálu VIDA centra). 

 

     Organizace KOLUMBUS Pardubice se zabývá ochranou práv 

duševně nemocných, jejich zájmů, uplatněním duševně nemocných 

ve společnosti a postavením pacientů v léčebnách. Jeho cílem 

je dosáhnout změn v oblasti obhajování práv duševně nemocných  

(např. zabránění jejich diskriminaci v přístupu k veřejným 

službám), zkvalitnění psychiatrické péče a zajištění služeb po 

návratu do jeho sociálního prostředí, chce přiblížit život 

duševně nemocných veřejnosti s tím odstranit některá stigmata 

a tabu. 

     Lze toho dosáhnout pomocí „tetralogu“, tedy diskusí mezi 

pacienty, profesionály, rodinnými příslušníky a veřejností. 

KOLUMBUS pro pacienty pořádá společná setkání, informuje je 

prostřednictvím tiskovin na nástěnkách v léčebnách. Pro 

lékaře, zdravotní sestry a personál pořádá besedy. (čerpáno z 

informačních materiálů organizace KOLUMBUS) 

 

     Jako příklad rodičovského hnutí uvádím Sdružení SYMPATHEA 

– celonárodní sdružení příbuzných a rodičů duševně nemocných 

pacientů. Základním cílem sdružení je dosáhnout zlepšení 

kvality péče o duševně nemocné a upozorňovat na problematiku 



 78 

příbuzných a rodičů duševně nemocných. Příbuzní by měli být 

vnímáni jako adekvátní a pomáhající partneři v péči o duševně 

nemocné. Sdružení mapuje, propojuje a podporuje vznik 

rodičovských aktivit v ČR. Snaží se o zlepšování 

informovanosti rodičů v lůžkových i ambulantních zařízeních, o 

účast příbuzných na odborných akcích. Také vytváří, podporuje 

destigmatizační programy. (čerpáno z informačních materiálů 

SYMPATHEA o.p.s.) 

 

     V Brně funguje občanské sdružení AMICUS - Brno, které  

sdružuje příbuzné a přátele osob s duševním onemocněním a mezi 

jeho hlavní cíle patří: podpora svépomocného potenciálu, 

odstranění diskriminace a sociálního vyloučení, boj proti 

stigmatizaci, zrovnoprávnění životních podmínek duševně 

nemocných, zkvalitnění psychiatrické péče a zapojení se do ní, 

integrace pacientů do společnosti ve všech oblastech života. 

Také dodržování práv pacientů ustavením pravidelných právních 

poraden v hlavních centrech léčebných psychiatrických ústavů, 

zajišťování kontaktů s těmito poradnami pro pacienty, rodiny a 

blízké.  Na zajišťování  těchto cílů sdružení spolupracuje s 

vedením psychiatrických léčeben, lékařskou komorou ČR, s 

lékařskými, psychoterapeutickými a správními orgány v ČR 

(čerpáno ze Stanov AMICUS-BRNO). 
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10. VÝZKUM ETIKA A LIDSKÁ PRÁVA V PÉČI O 

PACIENTY V PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

1. VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

Jsou podle zkušeností pacientů v lůžkových psychiatrických 

zařízeních dodržována jejich práva? 

 

2. HYPOTÉZY 

1) Převážná většina pacientů byla hospitalizována dobrovolně. 

2) Převážná většina pacientů byla personálem lůžkového 

psychiatrického oddělení informována o jejich právech 

související s hospitalizací a léčbou. 

3) Převážná většina pacientů byla aktivně zapojena do 

léčebného procesu.  

4) Převážná většina pacientů zažila přístup personálu jako 

respektující jejich  práva a potřeby. 

 

3. METODOLOGICKÉ UKOTVENÍ 

     Vytvořila jsem soubor 61. otázek, rozdělených do několika 

oblastí, na které dotazovaní vybírali z odpovědí ANO – NE – 

NEVÍM. Sběr dat probíhal formou standardizovaného rozhovoru. 

Protože dotazovaní měli potřebu se, kromě těchto odpovědí, 

k některým otázkám sami vyjadřovat, tyto výpovědi jsem rovněž 

zaznamenala a analyzovala. Zvolila jsem tedy metodu 

kvantitativní kombinovanou s kvalitativní metodou. 

Při pokládání otázek, bylo nutné dotazovaným vysvětlit 

základní pojmy jako dobrovolná, nedobrovolná hospitalizace, 

informovaný souhlas s léčbou, individuální léčebný 

(rehabilitační) plán, protože velká část z nich se s některými 

buď nikdy nesetkala nebo nerozuměla významu. 
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     Skupinu respondentů tvořili dlouhodobě duševně nemocní 

uživatelé psychiatrické péče, kteří byly v průběhu minulých 

dvou let hospitalizovaní v psychiatrických léčebnách, na 

psychiatrických odděleních nemocnic nebo v jiných lůžkových 

psychiatrických zařízeních. Část z dotazovaných jsou klienti 

Fokusu Mladá Boleslav a Fokusu Liberec, část jsou návštěvníci 

Svépomocného klubu uživatelů psychiatrické péče v Mladé 

Boleslavi a část pacienti Psychiatrické léčebny Kosmonosy. 

 

     Dotazováno bylo 60 uživatelů a pouze 53 uživatelů 

odpovědělo na všechny otázky, z toho 24 mužů a 29 žen ve věku 

od 20 do 64 let. Převážná většina z nich byla hospitalizovaná 

vícekrát než jednou, takže mají mnoho zkušeností s tím, jak to 

v léčebnách chodí.  Někteří dotazovaní byli hospitalizováni 

v různých zařízeních (např. jak ve velké psychiatrické 

léčebně, tak na psychiatrickém oddělení všeobecné nemocnice), 

takže měli možnost srovnávat, rozdíly viděli i mezi 

jednotlivými odděleními jedné léčebny.  Zodpovědět všechny 

otázky bylo náročné na soustředění, průměrně to trvalo 45 – 60 

minut. Se třemi dotazovanými bylo třeba rozhovor rozdělit na 

dvě části. Sedm dotazovaných uživatelů rozhovor nedokončilo.  

 

     Rozhovor probíhal tak, že jsem pokládala otázky, 

uživatelé odpovídali. Pokud jsem z odpovědi zjistila, že 

otázce nerozuměli, snažila jsem se ji znovu vysvětlit. Poměrně 

velká část z dotazovaných měla potřebu vyprávět mi celý  

příběh – jak probíhala hospitalizace, jak se při tom cítili, 

jaké jednání personálu jim připadalo nesprávné. Když jsem jim 

potvrdila, že tak, jak to vypráví, jednání personálu opravdu 

není v pořádku, chtěli vědět, jak by to tedy mělo vypadat, na 

co mají právo. Bylo vidět, že jsou rádi, že je někdo poslouchá 
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a bere jejich názor a připomínky vážně. Někdy se rozhovor 

stočil k jejich rodinné situaci a bylo poměrně těžké vracet se 

k daným otázkám.   

 

     Při tvorbě souboru otázek jsem se inspirovala Dotazníkem 

pro rozhovor s pacientem projektu APEL Centra pro rozvoj 

duševního zdraví. 

 

Otázky: 

Příjem pacienta 

1. Přijímací lékař získával informace o situaci, která vedla 

k vašemu přijetí tak, že : 

a) ptal se vás osobně?     

b) ptal  se lékaře záchranné služby, pokud vás přivezla?  

c) ptal se někoho, kdo s vámi přijel (rodinných příslušníků, 

policie)?  

d) měl k dispozici nějakou zprávu ?  

 
2. Podle vašeho názoru, udělal přijímající lékař vše potřebné 

k tomu, aby se o situaci, která byla důvodem vaší 

hospitalizace, dozvěděl co nejvíc?  

3. Informoval vás lékař o tom, že hospitalizaci můžete 

odmítnout?  

4. Umožnil vám lékař, aby vám při rozhodování, zda souhlasíte 

s přijetím do léčebny   pomohl někdo, koho jste si 

vybral/a (příbuzná, přítel), pokud jste o to měl/a zájem?  

5. Pomohl Vám přijímací lékař s vyřešením nějakých osobních 

problémů spojených s přijetím, pokud jste to potřeboval?  

6. Jak? 
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Poskytování informací o právech 
7. Informoval vás personál o podmínkách dobrovolné a 

nedobrovolné hospitalizace ? 

8. Informoval vás personál o vašem právu na právního zástupce 

při nedobrovolné hospitalizaci?  

9. Informoval vás personál o pravidlech poskytování 

informovaného souhlasu s léčbou? 

10. Informoval vás personál  o tom, komu mohou či nemohou být 

poskytovány informace o vašem zdravotním stavu? 

11. Informoval vás personál o možnosti ukončení hospitalizace 

na vlastní žádost?  

12. Tyto informace vám byly sděleny při přijetí k 

hospitalizaci?  

13. Pokud ne, byly vám tyto informace sděleny v průběhu 

hospitalizace?  

14. Pokud vám nesdělil personál tyto informace sám od sebe , 

sdělil vám je na vaši žádost?  

15. Ptal se vás lékař nebo sestra, jestli svým právům 

rozumíte?  

16. Pokud jste jim nerozuměl, snažili se vám vaše práva znovu 

vysvětlit?  

 

Dostupnost informací o právech na oddělení 
17. Byly tyto informace k dispozici na oddělení také písemně?  

18. Byly umístěny v místě, kam jste měl snadný přístup?  

19. Byly napsány srozumitelně?  

Posuzování oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace 
20. Byl/a jste hospitalizován dobrovolně? (U dobrovolně 

hospitalizovaných další otázky vynechat.)  

21. Hovořil/a jste s pracovníkem soudu o vaší nedobrovolné 

hospitalizaci?  

22. Byl pro vás tento rozhovor dostatečně podrobný?  

23. Vysvětlil vám soudce nebo lékař důvod tohoto rozhovoru? 
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24. Byl u tohoto rozhovoru přítomen někdo, koho jste si sám 

mohl/a vybrat (příbuzný, přítel), aby vám poradil? 

25. Bylo vám to nabídnuto? 

 

Hospitalizace na uzavřeném oddělení 
26. Byl/a jste během své hospitalizace na uzavřeném oddělení?  

27. Znal jste důvod vašeho umístění na uzavřené oddělení?  

28. Byl/a jste během pobytu na uzavřeném oddělení 

hospitalizován nedobrovolně?  

 

Vycházení z budovy/zařízení 
29. Vyhovovaly vám vycházky? 

30. Jak vypadaly vaše vycházky? (Pravidelnost, frekvence, 

samostatné, společné, nutnost propustky, kam) 

31. Pokud vám vycházky nevyhovovaly, co by mělo být jinak, aby 

jste byl/a spokojen/a? 

 

Kontaktní osoba na oddělení 
32. Věděl jste  kdo je váš ošetřující lékař?  

33. Měl jste  kromě ošetřujícího lékaře určeného nějakého 

dalšího člena personálu, který byl „váš“?  

34. Věděl jste, co je jeho úkolem, s čím se na něj můžete 

obracet?  

 

Způsob jednání s pacienty 
35. Stávalo  se, že personál pacientům tykal bez jejich 

souhlasu? 

36. Stalo se někdy, že by člen personálu vám nebo jinému 

pacientovi nadával?  

37. Stalo se někdy, že by člen personálu na vás nebo jiného 

pacienta křičel?  

38. Stalo se někdy, že by člen personálu vás nebo jiného 

pacienta bezdůvodně fyzicky napadl? 
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39. Jak? 

40. Měl jste  pocit, že se personál k Vám i ostatním pacientům  

choval nadřazeně?  

 

Přístup k léčbě 
41. Řekl vám lékař nebo někdo z personálu,že máte individuální 

léčebný (rehabilitační) plán?  

42. Pokud ano, znal jste jeho obsah? 

43. Ptal se vás někdo, co chcete mít ve svém léčebném plánu? 

44. Podepisoval jste celkový souhlas s léčbou?  

45. Vysvětlil vám lékař, co to znamená?  

46. Byl jste žádán o informovaný souhlas s konkrétními 

terapeutickými postupy?  

47. Mohl jste se k jednotlivým terapeutickým postupům 

vyjádřit?  

48. Měl jste možnost vybrat si z několika terapeutických 

postupů?  

49. Byl váš výběr respektován?  

50. Byl jste spokojený s tím, jak vás lékař informoval o 

léčbě? 

Propojenost lůžkového zařízení se službami mimo nemocnici 
51. Jak a kdy jste se dozvěděl o propuštění z léčebny? 

52. Dostal/a jste při propuštění potřebné informace o 

možnostech další péče v místě vašeho bydliště (například 

jména a adresy ambulantních psychiatrů, kontakty na služby 

pro duševně nemocné, které můžete využít)? 

53. Pracoval s vámi personál již před propuštěním na plánu 

další léčby či péče po propuštění? 

 

Zdravotnická dokumentace 
54. Byl/a jste informován/a o tom, zda můžete nahlédnout do 

své dokumentace ?  
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55. Pokud jste chtěl/a nahlédnout do své dokumentace (s 

výjimkou částí, které se týkají třetích osob) bylo vám to 

umožněno?  

56. Mohl/a jste si pořídit kopii své dokumentace, pokud jste o 

to měl zájem?  

 

Stížnosti 
57. Byl/a jste informován/a o tom, komu a jak podávat 

stížnosti a jaký je systém vyřizování stížností?  

58. Pokud jste podával/a stížnost, byl jste spokojený/á s tím, 

jak se s ní zacházelo?  

 

Zájem o potřeby pacientů 
59. Zjišťoval personál od pacientů jak jsou spokojeni s 

naplňováním  svých zájmů a potřeb na oddělení?  

60. Pokud ano, děje se to pravidelně? 

61. Máte zkušenost s tím, že jsou tyto podněty brány vážně?  

 

4. VYHODNOCENÍ 

 

Příjem pacienta 

Na otázku č. 1, jakým způsobem získával přijímací lékař 

informace o situaci, která vedla k přijetí pacienta, uvedlo  

44 respondentů (83%), osobním rozhovorem. 28 dotazovaných 

(53%) přivezla záchranná služba, z toho 10 dotazovaných (19%) 

uvedlo, že přijímací lékař hovořil s lékařem záchranné služby. 

S 39 dotazovanými (73,5%) přijel někdo jako doprovod, z toho 

22 dotazovaných (41,5) uvedlo, že s nimi přijímací lékař 

hovořil. K tomu jedna dotazovaná dodala, že měla jako doprovod 

matku a bratrance, ale lékař se jich na nic neptal, protože 

v tomto zařízení nebyla hospitalizovaná poprvé a „když je tam 

člověk poněkolikáté, tak se už tolik neptají.“ 
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Na otázku č. 2 odpovědělo 46 dotazovaných (87%), že přijímací 

lékař udělal vše potřebné k tomu, aby se o situaci dozvěděl co 

nejvíc. 

 

Otázka č.3, zda je lékař informoval o tom, že hospitalizaci 

mohou odmítnou, byla zodpovězena kladně u 13 dotazovaných 

(24,5%). Jeden uživatel odpověď komentoval tím, že nejen, že 

žádnou informaci o možnosti odmítnout hospitalizaci nedostal, 

ale když nechtěl podepsat dobrovolný vstup, tak mu při příjmu 

řekli, že to tedy půjde před soud, on stejně zůstane v léčebně 

a personál s tím jen bude mít práci navíc. Takže dobrovolný 

vstup podepsal.  

 

Otázka č.4, 40 dotazovaných (76%) mělo zájem poradit se 

s někým, koho si vybrali, zda souhlasí s přijetím do léčebny. 

10-ti dotazovaným (19%)to bylo umožněno. Jedna dotazovaná se 

chtěla poradit s kamarádkou, která se snažila pacientku na 

oddělení kontaktovat, ale personál jí sdělil, že si to  rodina 

pacientky nepřeje. Dotazovaná pacientka se o tom dozvěděla až 

po propuštění. 

  

Otázka č. 5 – 24 dotazovaných (45%) potřebovalo vyřešit osobní 

problémy spojené s přijetím. 11 dotazovaných (21%)odpovědělo, 

že jim s tím lékař pomohl. Dotazovaná pacientka odešla 

z domova do psychiatrické ambulance a nechala doma sedmiletého 

syna s tím, že se za chvíli vrátí (žije se synem sama). 

Psychiatr rozhodl, že její stav vyžaduje hospitalizaci a 

nechal jí sanitou odvézt do psychiatrické léčebny, kde ji 

opravdu hospitalizovali. Nejen, že jí nikdo neumožnil se se 

synem spojit telefonicky, aby mu vysvětlila situaci, ale ani 
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jí neinformovali co s ním je, kdo se o něj postará. Další 

uživatel uvedl, že potřeboval o své hospitalizaci informovat 

rodinu, ale nebylo mu umožněno použít telefon. 

 

Na otázku č. 6 nejčastěji dotazovaní uvedli, že personál 

informoval rodinu o hospitalizaci (8 dotazovaných) a také že 

informovali komunitní služby (3 dotazovaní) 
 

 

Poskytování informací o právech 

Na otázku č. 7 odpovědělo 17 dotazovaných (32%), že byli 

informováni o podmínkách dobrovolné a nedobrovolné 

hospitalizace. 

 

Otázka č. 8 - 10 dotazovaných (19%)dostalo informaci o jejich 

právu na právního zástupce při nedobrovolné hospitalizaci. 

 

Otázka č. 9 – 12 dotazovaných (23%) bylo informováno o 

pravidlech poskytování informovaného souhlasu s léčbou. 

Otázka č. 10 – 13 dotazovaných (24,5%) uvedlo, že je personál 

informoval, komu mohou či nemohou být poskytovány informace o 

jejich zdravotním stavu. Dotazovaná pacientka při příjmu 

sdělila, že si nepřeje, aby byl o jejím zdravotním stavu 

informován její otec, přesto mu personál tyto informace 

poskytl. 

 

Na otázku č. 11 odpovědělo 9 dotazovaných (17%), že dostali 

informaci o možnosti ukončení dobrovolné hospitalizace na 

jejich žádost. Dotazovaný pacient informaci o možnosti 

ukončení dobrovolné hospitalizace od personálu nedostal. Sám 

se o revers několikrát pokoušel, ale primář to zamítl, 
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přestože byl hospitalizován dobrovolně a hospitalizace mu na 

nedobrovolnou změněna nebyla. 

 

Tyto informace byly pacientům sděleny v 19 případech (36%) při 

přijetí k hospitalizaci (otázka č.12). Ve 14 případech (26%) 

byly informace sděleny v průběhu hospitalizace (otázka č. 13). 

5 dotazovaných (9%) nedostalo tyto informace ani na vlastní 

žádost (otázka č. 14).  

 

U 18 dotazovaných (34%) personál zjišťoval, zda svým právům 

rozumí a 6 dotazovaných (11%) je potřeboval znovu vysvětlit, 

což personál učinil (otázka č. 15 a 16). Někteří dotazovaní 

uvedli, že jim nevadilo, že je personál neinformoval. 

V léčebně byli dobrovolně a chtěli se léčit a lékařům věří, 

tak takové informace nepotřebovali. 

 

Dostupnost informací o právech na oddělení 

37 dotazovaných (70%) uvedlo, že informace o právech pacientů 

byly k dispozici na oddělení písemně. 27 z nich uvedlo (51%), 

že k nim byl snadný přístup a pro 25  (47%) z nich byly 

napsány srozumitelně. 6 dotazovaných (11%) uvedlo, že neví zda 

byly informace o právech k dispozici na oddělení písemně a 2 

dotazovaní (4%) uvedli, že neví, zda byly informace napsány 

srozumitelně (otázky 17 až 19). Někteří dotazovaní k tomu 

uvedli: práva pacientů byly pověšeny na ošetřovně, kam se 

pacient dostane jen když si jde pro léky; nějaký papír s právy 

visel na chodbě, ale pacient ho nečetl, nezajímalo ho to. 

 

Posuzování oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace 

Na otázku č. 20, zda byli hospitalizovaní dobrovolně 

odpovědělo kladně 49 dotazovaných (92%). Vyjádření 
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dotazovaných k  této otázce: pacientka podepsala dobrovolný 

vstup, protože jí rodiče domlouvali, ať „nedělá kraviny“ a 

podepíše, jinak budou potíže; sociální pracovnice vyhrožovala 

pacientce, že jí nechají zbavit svéprávnosti, když nebude 

spolupracovat a nepodepíše dobrovolný vstup; další pacientka  

uvedla, že dobrovolný vstup podepsala pod nátlakem, personál 

jí vyhrožoval, že pokud nepodepíše, půjde to k soudu a bude 

tak jen dělat potíže. 

 

Pouze 4 dotazovaní (7,5%) byli hospitalizovaní nedobrovolně. 

Jeden dotazovaný hovořil o nedobrovolné hospitalizaci 

s pracovníkem soudu a tento rozhovor pro něj nebyl dostatečně 

podrobný (otázka č. 21 a 22). 3 dotazovaní (6%) s pracovníkem 

soudu nehovořili.  Dvěma dotazovaným (4%) vysvětlil lékař 

důvod tohoto rozhovoru (otázka č. 23). Jeden dotazovaný uvedl, 

že měl možnost mluvit s pracovníkem soudu, ale nakonec s ním 

nemluvil, protože mu nedůvěřoval. 

 

Žádnému z těchto nedobrovolně hospitalizovaných pacientů 

nebylo nabídnuto, aby byl rozhovoru přítomen někdo, s kým by 

se mohl poradit a ani přítomen nebyl (otázka č. 24 a 25). 

 

Hospitalizace na uzavřeném oddělení 

43 dotazovaných (81%) bylo během své hospitalizace umístěno na 

uzavřeném oddělení (otázka č. 26). 

 

38 dotazovaných (78%) znalo důvod tohoto umístění (otázka č. 

27). Z toho jen 4 (8%) pacienti byli během pobytu na uzavřeném 

oddělení hospitalizováni nedobrovolně (otázka č. 28).  

     Značná část dotazovaných, kteří byli během hospitalizace 

umístěni na uzavřeném oddělení uvedla, že v psychiatrické 
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léčebně, kde byli hospitalizováni, jsou pacienti vždy nejdříve 

umístěni na uzavřené části příjmového oddělení a to po různě 

dlouhou dobu a nezávisí to jen na jejich zdravotním stavu. 

Pokud není na otevřené části oddělení místo, zůstávají prostě 

na uzavřené části. 
  

Vycházení z budovy/zařízení 

Na otázku č. 29 uvedlo 24 dotazovaných (45%), že jim 

vyhovovaly vycházky.  

 

Při pobytu na uzavřeném části oddělení pacienti vycházky buď 

neměli žádné nebo pouze společné v areálu s doprovodem sestry 

z oddělení – trvaly asi 30 minut, mohly se jich účastnit 

denně, ob den, ale i méně často. Dále pak v areálu 

s doprovodem rodinného příslušníka. Pokud byli přeloženi na 

otevřené oddělení následovali různé kombinace – nejčastěji 

denně samostatné vycházky v areálu a vycházky mimo areál 

s doprovodem. Pokud mohli pacienti samostatně mimo areál, bylo 

to nejčastěji jedou týdně, výjimečně každý den. Všechny 

vycházky musely být předem povoleny lékařem. Při odchodu na 

vycházku stačilo oznámit toto sestře (otázka č. 30) 

 

Jak by měly vycházky vypadat? Především si dotazovaní přáli 

mít  každý den samostatné vycházky, protože jak uváděli, přes 

den se pokoje na oddělení zamykají, pacienti tráví čas na 

chodbách nebo ve společenské místnosti, kde kromě dívání se na 

televizi není co dělat. 

(otázka č. 31) 
 

Kontaktní osoba na oddělení 
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35 dotazovaných (66%) vědělo, kdo je jejich ošetřující lékař 

(otázka č.32). Několik dotazovaných uvedlo, že si myslí, že je 

jejich ošetřující lékař ten, který je přijímal, ale neví to 

jistě. Jeden dotazovaný řekl, že mu nikdo neoznámil, kdo je 

jeho ošetřující lékař, ale vyplynulo to ze situace.  

 

Dva dotazovaní (4%) uvedli, že měli kromě ošetřujícího lékaře 

určeného nějakého dalšího člena personálu, který by byl 

„jejich“ a také, že byli informování, co je jeho úkolem 

(otázka č. 33 a 34). 

 

Způsob jednání s pacienty 

Dotazovaní uvedli, že personál  oddělení tykal pacientům bez 

jejich souhlasu v 19 případech (36%), ve 20 případech (38%) 

personál pacientům nadával a v 35 případech (66%) personál na 

pacienta křičel (otázky 35, 36 a 37).  

Dotazovaní k těmto otázkám ještě doplnili, že sestry často 

vyhrožovaly, že když pacient neudělá něco, co po něm chtějí 

(například si nevezme léky). tak ho „napíchají lékama“, 

přikurtují ho, zavolají na něj policii, také na pacienty 

křičeli a nadávali jim. 

 

19 dotazovaných (36%) uvedlo, že člen personálu pacienta 

fyzicky napadl (otázka 38). 

 

Na otázku č. 39 odpovědělo 11 dotazovaných, že někdo z 

personálu pacienta strčil, postrčil, odstrčil. 5 dotazovaných 

uvedlo, že člen personálu pacienta hrubě chytil za ruku a  

cloumal s ním. Jeden dotazovaný uvedl, že ho uhodil 

ošetřovatel a dva dotazovaní uvedli, že personál vlekl 

pacienta.  
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Jedna dotazovaná uvedla, že jí nenapadl nikdo z personálu, ale 

jiná pacientka, která jí rozbila hlavu a brýle. Stalo se to 

v noci. Sestry jí na to daly led a zavřely se opět na 

sesterně. Nic se o tom nesepisovalo, i když je o to pacientka 

žádala.     

 

24 dotazovaných (45%) mělo pocit, že se k nim personál chová 

nadřazeně (otázka č. 40) K této otázce někteří dotazovaní 

uvedli, že byly sestry často zavřené na sesterně nebo na 

vyšetřovně a pacienti se na ně nemohli doklepat. 

 

Přístup k léčbě 

Otázka č. 41, 42, 43 – jak 20 dotazovaných (38%) uvedlo, 

dostali informaci o tom, že mají individuální léčebný 

(rehabilitační) plán a také znali jeho obsah. Tři dotazovaní 

uvedli, že si to nepamatují. 14  (26%) uvedlo, že se jich 

personál ptal, co chtějí mít ve svém léčebném plánu. Na tuto 

otázku reagoval jeden dotazovaný, že se ho lékař ptal, ale 

stejně „si to udělali po svém“ 

 

Otázka č. 44, 45 – 40 dotazovaných (75,5%) uvedlo, že 

podepsali celkový souhlas s léčbou. Pouze 14-ti dotazovaným 

(26%) lékař vysvětlil, co to znamená. Tři dotazovaní si 

nepamatují, zda podepisovali celkový souhlas s léčbou. 

 

Otázka č. 46 – 6 dotazovaných (11%) bylo žádáno o informovaný 

souhlas s konkrétními terapeutickými postupy, 44 (83%) žádáno 

nebylo a 3 odpověděli nevím. 

 

Otázka č. 47 – 15 dotazovaných (28%) se mohlo k jednotlivým 

terapeutickým postupům vyjádřit. Jeden uvedl, že neví. Někteří 
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dotazovaní uvedli, že vyjádřit se pacient může, například při 

vizitě, ale tím to končí. Jejich názor lékaři stejně neberou 

v potaz. Jeden dotazovaný uvedl, že je lepší na sebe 

neupozorňovat, takže pokud se ho lékař přímo nezeptá, 

nevyjadřuje se. 

 

Otázka č. 48 a 49 – 19 dotazovaných (36%) si mohlo vybrat 

z několika terapeutických postupů. 16 z nich uvedlo, že byl 

jejich výběr respektován. 

 

Otázka č. 50 – 29 dotazovaných (55%) bylo spokojeno s tím, jak 

je lékař informoval o léčbě. K této otázce se dotazovaní 

vyjadřovali takto: 
- Pacientka byla nespokojená, protože lékaři jí nic 

nevysvětlovali, nebyly možné žádné diskuze o léčbě. 

- Pacienta lékař informoval o léčbě, ale nebyla možná žádná 

diskuze. 

- Pacientka s lékařem hodně mluvila o léčbě, všechno co 

chtěla jí vysvětlil. 

- Pacientka byla velmi nespokojená, protože měla možnost 

mluvit samostatně s lékařkou jen jednou za čtrnáct dní. 

 

Propojenost lůžkového zařízení se službami mimo nemocnici 

Otázka č. 51 – 45 dotazovaným (85%) vyhovovalo, jak a kdy se 

dozvěděli o propuštění z léčebny. Dotazovaní se o propuštění 

dozvídali různými způsoby, jak od lékaře nebo psychologa, 

případně na komunitě, tak od rodinných příslušníků. 

 

30 dotazovaných (57%)  uvedlo, že dostali při propuštění 

potřebné informace o možnostech další péče v místě bydliště 

(otázka č. 52). Jeden dotazovaný k této otázce dodal, že sice 
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ambulantního psychiatra měl, ale už delší dobu k němu 

nedocházel, protože mu nevyhovoval, přesto mu personál 

nenabídl kontakt na někoho jiného. 

 

S 29-ti (55%) dotazovanými pracoval personál před propuštěním 

na plánu péče po propuštění (otázka č. 53). Například je 

zkontaktoval s pracovníky Fokusu a probíral s nimi možnost 

práce v chráněných dílnách nebo možnost nástupu do Domu na půl 

cesty. 

 

Zdravotnická dokumentace 

50 dotazovaných (94%) uvedlo, že nebyli informováni o tom, zda 

mohou nahlédnout do své dokumentace, pouze 3 tuto informaci 

dostali (otázka č. 54). Několik dotazovaných na tuto otázku 

reagovalo odpovědí, že se do dokumentace nesmí nahlížet. 

Neinformoval je o tom personál zařízení kde byli 

hospitalizováni, ale většinou o tom v minulosti slyšeli od 

ambulantního psychiatra. 

 

9 dotazovaných (17%) chtělo nahlédnout do své zdravotnické 

dokumentace a pořídit si kopii, ale pouze jednomu dotazovanému 

to bylo umožněno (otázky č.55 a 56).  

 

Stížnosti 

43 dotazovaných (81%) nebylo informováno o tom, jak a komu 

podávat stížnosti a jaký je systém vyřizování stížností. 3 

(6%) dotazovaní informovaní byli a 7 (13%) uvedlo, že neví 

(otázka č. 57). 

 

9 dotazovaných (17%) podávalo stížnost a žádný z nich nebyl 

spokojený s tím, jak se s ní zacházelo (otázka č. 58). Jeden 
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dotazovaný si zkoušel stěžovat, ale podle jeho slov to nikoho 

nezajímalo. Při vycházce se pokusil dostat k ředitelce 

léčebny. Ta se před ním nechala zapřít a pak ho ošetřovatelé 

odvedli na oddělení. Další dotazovaná si stěžovala písemně na 

hrubé jednání sestry řediteli. Probíhalo vyšetřování 

stížnosti. Sestra, na kterou si pacientka stěžovala, ale vše 

popřela. Odpověď pacientce doručili, až když byla propuštěná. 

Nic se nezjistilo, podle jejích slov jí v postatě obvinili, že 

si vše vymyslela. 

 

Zájem o potřeby pacientů 

Na otázku č. 59, zda personál zjišťoval od pacientů, jak jsou 

spokojeni s naplňováním svých zájmů a potřeb na oddělení, 

odpovědělo 19 dotazovaných (36%) kladně. Několik dotazovaných 

vyplňovalo při odchodu dotazník o spokojenosti, jiných se ptal 

při odchodu z léčebny lékař.  

9 (17%) z nich uvedlo, že se to dělo pravidelně a 12 (23%) 

z nich uvedlo, že mají zkušenost s tím, že jsou tyto podněty 

brány vážně (otázky č. 60 a 61). Jedna dotazovaná byla 

s průběhem hospitalizace a s léčbou tak spokojena, že na 

otázku, zda jsou podněty pacientů brány vážně odpověděla: „je 

to tam tak dokonalé, že ani není co měnit.“ 

 

5. INTERPRETACE 

K hypotéze č.1 

       Téměř všichni dotazovaní byli hospitalizováno 

v lůžkovém psychiatrickém zařízení dobrovolně, tzn. podepsali 

při příjmu dobrovolný vstup. Důvodem, kromě faktu, že se 

pacienti sami rozhodli pro pobyt a léčbu v psychiatrické 

léčebně, může být i nátlak ze strany personálu, aby podepsali 

a nedělali potíže. Pacienti raději podepíší, aby se vyhnuli 
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případným sankcím v průběhu léčby. Dotazovaní patří do skupiny 

dlouhodobě duševně nemocných a mají za sebou několik 

hospitalizací a tedy spoustu zkušeností s tím, jak to 

v léčebně chodí a co je může postihnout, pokud nespolupracují 

podle představ personálu. Zároveň si ale převážná většina 

dotazovaných myslí, že přijímací lékař udělal vše potřebné 

k tomu, aby se o jejich situaci dozvěděl co nejvíce. Z toho se 

dá usuzovat, že počet nedobrovolně hospitalizovaných by 

vzrostl jen o několik případů. 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena. 

 

K hypotéze č. 2 

     Přestože téměř všichni dotazovaní byli hospitalizováni 

dobrovolně, bylo o jejich právech informováno neúměrně málo 

pacientů (pouze jedna třetina až jedna čtvrtina). To si lze 

vysvětlovat tak, že takové základní informace jako seznámení 

s podmínkami dobrovolné a nedobrovolné hospitalizace, 

vysvětlení pravidel informovaného souhlasu s léčbou, informace 

o možnosti ukončit léčbu na vlastní žádost, informace o tom, 

komu mohou či nemohou být poskytovány informace o pacientově 

zdravotním stavu, považuje personál psychiatrických zařízení 

buď za zbytečné a komplikující jim práci. Nebo zde stále 

převládá paternalistický přístup, což znamená, že lékaři 

obecně nepokládají pacienty za kompetentní rozhodovat o své 

situaci. Pokud by tomu tak nebylo, informovali by pacienty o 

jejich právech, když ne při příjmu, kdy nemusel být pacient 

pro svůj zdravotní stav schopen tyto informace vnímat a 

pochopit, tak v průběhu hospitalizace, kdy se pacientův  

zdravotní stav zlepšil. 

Zároveň to vypovídá i o tom, že obecné povědomí o tom, že 

občané jako pacienti (a obzvlášť psychiatričtí pacienti) mají 
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nějaká práva je velmi nízké. Protože pouze 5 dotazovaných se 

tyto informace snažilo od personálu získat. 

     O přístupu personálu k pacientům, jako k nekompetentním 

osobám svědčí o to, že pouze polovina dotázaných si mohla 

svoje práva přečíst na místě, kam měli běžně přístup. 

 

     Pouze 6% dotázaných doslalo informace o tom, zda mohou 

nahlédnout do své zdravotnické dokumentace. To může souviset 

s nedostatečnou právní úpravou této oblasti v našich právních 

předpisech. Ale hlavně to souvisí s postojem lékařů, že 

zdravotnická dokumentace slouží odborníkům k zaznamenávání 

všech skutečností o zdravotním stavu pacienta, tedy i těch, 

které by si mohl pacient špatně vysvětlit a mohly by ho tak 

poškodit. 

Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena. 

 

K hypotéze č. 3 

     Tři čtvrtiny dotázaných potvrdily podepsání celkového 

souhlasu s léčbou. Jedna čtvrtina tvrdila, že nic takového 

nepodepsala nebo se na nic takového nepamatuje. Připomínám, že 

méně než desetina pacientů byla hospitalizována nedobrovolně. 

Pravděpodobně je to důsledek toho, že pouze čtvrtině pacientů 

lékař vysvětlil, co celkový souhlas s léčbou znamená a také 

toho, že ve většina léčeben předkládají pacientovi k podpisu 

souhlas s léčbou současně s dobrovolným vstupem. Pacient si 

toho pak nemusí všimnout.  

    Pouze dvě třetiny dotazovaných věděly, kdo je jejich 

ošetřující lékař. To může souviset se systémem, jaký funguje 

na oddělení, kde sice jsou sekundární lékaři, ale o všem 

rozhoduje primář. Jednoznačně to ale vypovídá o tom, že 

někteří lékaři nepovažují na nutné se pacientovi představit a 
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seznámit je s tím, kdo je za co odpovědný. Pouze jedno 

procento dotázaných uvedlo, že měli kromě ošetřujícího lékaře 

určeného nějakého dalšího člena personálu, který by jim byl 

dispozici a pomohl jim naplňovat jejich potřeby.  

     Zhruba jednu třetina dotazovaných personál informoval o 

jejich individuálním léčebném (rehabilitačním) plánu a jeho 

obsahu. Od jedné čtvrtiny personál zjišťoval, co chtějí mít ve 

svém léčebném plánu. To koresponduje s počtem pacientů, kterým 

byla vysvětlena podstata informovaného souhlasu s léčbou. 

Přibližně jedna třetina dotazovaných si mohla vybrat mezi 

jednotlivými terapeutickými postupy, ne u všech byl výběr 

respektován. Ale pouze desetina dotázaných byla požádána o 

informovaný souhlas s konkrétními terapeutickými postupy. To, 

že pacienti dostali na vybranou mezi různými postupy, nemusí 

znamenat, že dostali opravdu všechny důležité informace, 

k tomu, aby se mohli zasvěceně rozhodnout. Kdežto, pokud by 

lékař dal k podpisu pacientovi informovaný souhlas 

s konkrétním terapeutickým postupem, je pravděpodobnější, že 

by se mu dostalo podrobnějšímu vysvětlení a vznikl by prostor 

proto, aby se pacient sám zeptal, na to, co je pro něj 

důležité. 

     Zároveň ale polovina dotázaných vyjádřila spokojenost 

s tím, jak je lékař o léčbě informoval. Může to být důsledek 

toho, že pacienti v podstatě jiný přístup a úroveň péče 

nezažili a nejsou si vědomi svých práv. Také to může souviset 

s tím, že se stejným počtem dotázaných pracoval na plánu péče 

po propuštění. Je velmi důležité, aby pacient po propuštění 

měl před sebou perspektivu dalšího fungování, aby věděl, že 

existují služby, které mu můžou pomoci změnit jeho situaci 

k lepšímu nebo zajistit, aby se jeho situace nezhoršila. 

Hypotéza č.3 nebyla potvrzena. 
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K hypotéze č. 4 

     Při příjmu do lůžkového psychiatrického zařízení měli tři 

čtvrtiny dotázaných zájem poradit se s někým, komu důvěřují o 

jejich hospitalizaci, ale pouze necelé jedné pětině to bylo 

umožněno. Necelá polovina dotázaných potřebovala vyřešit 

osobní problémy spojené s přijetím, ale pouze pětině z nich se 

dostalo pomoci. Personál v léčebně s pacienty jedná tak, jako 

by kromě duševní nemoci neměli svoje soukromí, problémy, lidi 

na kterých jim záleží. 

     Čtyři pětiny dotázaných byly během své hospitalizace 

umístěny na uzavřeném oddělení, přitom pouze necelá desetina 

pacientů byla hospitalizována nedobrovolně. Při pobytu na 

uzavřeném oddělení je pacientům omezena svoboda pohybu (mají 

omezené vycházky, případně je nemají vůbec), v takovém případě 

by o takové hospitalizaci měl rozhodovat soud. 

     Více než jedna třetina dotázaných má zkušenost, že 

personál jim nebo spolupacientům tykal bez jejich souhlasu, 

nadával jim nebo je napadl. Dvě třetiny dotázaných bylo 

svědkem situace, kdy personál na některého z pacientů křičel. 

Necelá polovina dotázaných měla pocit, že se k nim personál 

chová nadřazeně. Takové zkušenosti ukazují, že personál 

porušuje právo pacientů na zachování lidské důstojnosti. 

     Naprosto mizivý počet pacientů byl informován jak a komu 

podávat stížnosti a jaký je systém jejich vyřizování. Ti, 

který si stěžovali (necelé dvě desetiny) nebyli spokojení 

s tím, jak se s jejich stížností zacházelo. Více než jedna 

třetina pacientů měla možnost se vyjádřit k tomu, jak jsou 

spokojeni s naplňováním svých zájmů a potřeb při 

hospitalizaci. Ne všichni ale mají zkušenost, že jsou jejich 

podněty brány vážně. To lze interpretovat tak, že pacienti 
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podle personálu nemají právo na to bránit svá práva a také 

nejsou schopni   realisticky zhodnotit situaci, ve které se 

ocitli. 

Hypotéza č. 4 nebyla potvrzena. 

  

Výzkumná otázka: 

Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř hypotéz nebyly potvrzeny, lze 

na celkovou otázku odpovědět NE. Podle zkušeností pacientů 

v lůžkových psychiatrických zařízeních nejsou dodržována 

jejich práva. 
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ZÁVĚR 

     Cílem mé diplomové práce bylo přinést aktuální informace 

o právech pacientů a jejich dodržování při léčbě v 

psychiatrických zařízeních v ČR. Výzkum byl veden snahou 

zachytit na zkoumaném vzorku, jakou mají pacienti těchto 

zařízení osobní zkušenost a zda se tato zkušenost liší od 

toho, co je deklarováno, upraveno mezinárodními dokumenty a 

českou legislativou. 

     Už průběh dotazování ukázal, že povědomí pacientů o tom, 

že mají při léčbě své nemoci a při hospitalizaci nějaká práva, 

je velice malé. Při tom převážná většina z nich byla 

hospitalizovaná více než jednou a také pravidelně dochází ke 

svému ambulantnímu psychiatrovi. Bohužel je nutno konstatovat, 

že velká část z nich je v kontaktu s komunitními službami, kde 

by se dalo podání těchto informací předpokládat. Překvapilo 

mě, že například o možnosti ukončit dobrovolnou hospitalizaci 

na vlastní žádost (tedy podepsat revers) někdy slyšelo tak 

málo z nich. Malá informovanost psychiatrických pacientů 

souvisí s informovaností veřejnosti obecně o právech a 

povinnostech pacientů a s postavením pacienta v systému našeho 

zdravotnictví. Člověk nemusí být zrovna psychiatrický pacient, 

aby po návštěvě ordinace lékaře měl pouze informace o tom, 

kolikrát denně brát předepsaný lék a kdy přijít na kontrolu. 

     Výsledky vyplývající z odpovědí dotázaných uživatelů 

psychiatrické péče jsou alarmující. Jedním z nejdůležitějších 

je zjištění, že přestože téměř všichni byli v lůžkovém 

zařízení hospitalizovaní dobrovolně a převážná většina z nich 

si myslí, že lékař, který je přijímal udělal vše potřebné ke 

zjištění jejich situace, byla pouze jedna čtvrtina až jedna 

třetina z nich informována o jejich právech, tzn. o možnosti 

odmítnout hospitalizaci, o podmínkách nedobrovolné 
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hospitalizace, o pravidlech poskytování informovaného souhlasu 

s léčbou, o možnosti ukončit léčbu na vlastní žádost a o 

pravidlech poskytování informací o svém zdravotním stavu jiným 

osobám. Polovina dotázaných měla k dispozici práva pacientů v 

písemné podobě na místě, kam mají pacienti snadný přístup, 

nikoliv tedy na sesterně nebo vyšetřovně. 

     Zároveň byla převážná většina dotázaných během své 

dobrovolné hospitalizace umístěna na uzavřeném oddělení. Zde 

je pacientům omezena svoboda pohybu (ven buď vůbec nemohou 

nebo pouze v doprovodu sestry) a o takovém zásahu by měl 

rozhodovat soud. Pacienti zde mohou být umístěni po libovolně 

dlouhou dobu. Záleží jen na rozhodnutí lékaře, zda budu 

přeložena jinam. Možná by umístění na uzavřené oddělení ani 

nebylo nutné, ale v některých zařízeních musí všichni pacienti 

projít uzavřeným oddělením.        

     Při přijetí k dobrovolné hospitalizaci lékař předkládá 

pacientovi k podpisu celkový souhlas s léčbou, což potvrdily 

tři čtvrtiny dotázaných. Polovina dotázaných ho podepsala, 

aniž jim lékař vysvětlil, co to znamená. Čtvrtina dotázaných 

si nepamatuje, že by něco takového podepisovala (přičemž jen 

desetina dotázaných byla hospitalizována nedobrovolně). V 

některých léčebnách totiž podepisuje pacient celkový souhlas s 

léčbou současně s dobrovolným vstupem. Tato praxe je 

nesprávná, podle Úmluvy Rady Evropy o lidských právech a 

biomedicíně, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2001, 

pacient má mít právo se svobodně rozhodnout pro určitý způsob 

léčby navrhovaný lékařem. Pacient by měl také udělovat souhlas 

s každým dalším novým diagnostickýma terapeutickým postupem. 

Takovou zkušenost má pouze desetina dotázaných. 

      Jen jedna třetina dotázaných věděla, že má individuální 

léčebný plán, mohla se vyjádřit k jeho obsahu a vybrat si mezi 
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jednotlivými terapeutickými postupy. Aktivní zapojení pacientů 

do léčebného procesu, personál nejspíš nepovažuje za důležité, 

přestože má vliv na její úspěšnost. Personálu pravděpodobně 

lépe vyhovuje, když pacient přijímá pasivně zdravotní péči. 

Zároveň ale celá polovina dotázaných je spokojená s tím, jak 

je lékař o léčbě informoval. Což může být důsledek toho, že 

jsou pacienti na takovéhle jednání už zvyklí. Myslím, že je to 

přetrvávající problém v celém zdravotnictví, nejen v 

psychiatrii. Je tu ale i možnost, že tato spokojenost souvisí 

s tím, že s polovinou dotázaných probíral personál plán péče 

po propuštění. Personál pacientům věnoval čas, zajímala ho 

jeho situace, možnosti, názor a pacienti pak lépe přijmou 

léčbu za svou. 

     Procento dotázaných, kteří dostali informaci, zda mohou 

nahlédnout do své zdravotnické dokumentace je naprosto mizivé. 

Těm, kteří o to měli zájem, to nebylo umožněno. Přitom podle 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, je každý oprávněn, 

znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. 

Bohužel není zákonem výslovně pacientům přiznána možnost 

nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si opisy a 

kopie a tak je tak je realizace práva na poskytnutí veškerých 

informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci, vykládána 

různě. Podle výsledků výzkumu vyplývá, že si personál 

lůžkových zařízení vykládá tak, že na to pacienti nemají 

nárok, takže se jim o tom ani nezmiňují. 

     Polovina dotázaných má pocit, že se k nim personál choval 

nadřazeně. Pacientům tykal bez jejich souhlasu, nadává, křičel 

nebo někoho fyzicky napadl – zažila to zhruba třetina 

dotázaných. Přesto si pacienti nestěžují. Může to být 

způsobeno tím, že neví jak (většina dotázaných o tom nebyla 

informována) a pak, ničeho se tím nedosáhne – ti, co to 
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zkusili (necelé dvě desetiny dotázaných) nebyli spokojeni s 

tím, jak se s jejich stížností zacházelo. Na druhou stranu je 

tu možnost, že se do léčebny znovu vrátí a je možné, že by se 

jim za stížnost dostalo nějakých  sankcí. K tomu, jak jsou v 

léčebně spokojení s léčbou, chováním personálu, s prostředím a 

jak jsou naplňovány jejich potřeby,  se  mohla vyjádřit, 

nikoliv pravidelně, více než jedna třetina dotázaných. Ne 

všichni mají zkušenost, že jsou tyto podněty brány vážně. 

     Tyto výsledky dokreslují komentáře dotazovaných 

k jednotlivým situacím. Z většiny vyplývá, že se snaží dobu 

hospitalizace „vydržet“, neupozorňovat na sebe, udělat co po 

nich personál chce, nedělat problémy – přežít. 

     Část nedostatků je jistě způsobena nízkým počtem 

personálu, případně nedostatkem financí na úpravu prostor 

léčeben. Ale velká část nedostatků je důsledkem způsobu práce 

personálu, přístupem k pacientům nikoliv jako k lidem 

s problémem, ale  jako k „problémům“.  

     Výsledky tohoto výzkumu souhlasí s výsledky projektu APEL 

a nedostatky nejsou ani příliš odlišné od nedostatků 

zjištěných při návštěvě delegace CPT. 

     Co by mohlo přispět ke změně situace? Rozhodně další 

rozvoj uživatelských organizací a organizací sdružující rodiče 

a blízké duševně nemocných, které se zabývají obhajobou práv 

duševně nemocných a které se snaží informovat a také zapojit 

veřejnost, aby tato problematika nebyla z hlediska společnosti 

jen „jejich“ věc (tedy duševně nemocných), ale také „naše“ 

věc. Společně se  službami komunitní péče, pro které je 

respekt k právům klientů základním prvkem při poskytování 

služeb, vyvíjet tlak na změnu systému spočívající 

v poskytování ústavní péče především ve velkých neosobních 

psychiatrických léčebnách.  



 105 

BIBLIOGRAFIE 
 
Advocacy for mental health,( Mental health policy and service 
guidance package). World Health Organization, 2003. 54 s. ISBN 
92-4-154590-9. 
 
APEL. Závěrečná zpráva projektu. Praha: Centrum pro rozvoj 
duševního zdraví, 2003. 
 
APEL II, Audit práv a etiky léčby v psychiatrických lůžkových 
zařízeních, Závěrečná zpráva projektu. Praha: Centrum pro 
rozvoj duševního zdraví, 2003. 

 
APA. Mezinárodní listina práv hospitalizovaných 
psychiatrických pacientů. Česká a Slovenská psychiatrie, 
Supplementum, 1995, roč. 91, č. květen, s. 53-56 
  
BOŠKOVÁ, V. Stav lidských práv ve zdravotnictví, 2001. 
www.helcom.cz 
 
BOŠKOVÁ,V. Práva pacientů, 2005. www.helcom.cz 
 
BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 
1997. 218 s. ISBN 80-85824-45-0 
  
BAUDIŠ, P. Práva psychiatrických pacientů. Čs. psychiatrie, 
Suplementum 1. 1995, roč. 91, s. 11-15. ISSN 0069-2336 
 
BAUDIŠ, P. Jak jsme na tom s etikou v psychiatrii. Česká a 
slovenská psychiatrie. 1996, roč. 92, č.3, s. 145-151. ISSN 
0069-2336 
 
BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 
2002. 156 s. ISBN 80-7262-104-1 
  
HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny 
Kutilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7 
  
Informační leták o VIDA centrech. www.vidacentrum.cz/vida-
cr.php 
 
Informační materiály organizace KOLUMBUS Pardubice. 
www.vidacentrum.cz/hnutiuzivprehled.php 
 
Informační materiály SYMPATHEA o.p.s. 
www.vidacentrum.cz/hnutirodicprehled.php 
 
 



 106 

Informační materiály Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. 
www.cmhcd.cz 
 
 
KRAMÁŘOVÁ, N. Úvaha nad zákonnou úpravou převzetí pacienta do 
ústavní péče bez jeho souhlasu, Čs. Psychiatrie, Suplementum 
1. 1995, roč. 91, s. 26-31. ISSN 
 
MACHOVÁ, B. Možnosti uplatnění sociální práce v pomoci lidem s 
duševní nemocí. Praha: FF UK sociální práce, 1995. 
 
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 
2001. 312 s. ISBN 80-7178-473-7 
 
PFEIFFER, J., SUKOVÁ, M., STUCHLÍK, J. a kol. Politika péče o 
duševní zdraví: cesta ke komplexním formám péče o duševní 
zdraví. Zahraniční a české poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 
1995. Sv. 1. 388 s. 
 
Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, 
pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004 
 
POSPÍŠIL, F. a kol. Právní rádce pro lidi s duševní nemocí. 
Praha: ČAPZ a Open Society Fund, 2005. 
 
RIPOVÁ, L. Ochrana práv občanů s duševním onemocněním, Esprit, 
měsíčník (nejen) pro duševní zdraví 2004, roč. VIII, č. 4-5, 
s. 12-13. ISSN 1214-2123 
 
Stanovy České asociace pro psychické zdraví. www.sweb.cz/capz-
esprit/ 
 
Stanovy občanského sdružení AMICUS – BRNO. 
www.vidacentrum.cz/hnutirodicprehled.php 
 
STYBLÍKOVÁ, J. Seminář o omezujících prostředcích 
v psychiatrii, Esprit, měsíčník (nejen) pro duševní zdraví 
2004, roč. VIII, č. 4-5, s. 14. ISSN 1214-2123 
 
Who ressource book on mental health, human rights and 
legislation. World Health Organization, 2005. 181 s. ISBN 92-
4-156282-X  
Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád. 
 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 
 
Zákon č. 20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu. 
 



 107 

Zákon č. 143/1988 Sb. Úmluva proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. 
 
Zákon č. 9/1996 Sb. Evropská úmluva o zabránění mučení a 
nelidskému či ponižujícímu zacházení. 
 
Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů. 
 
Zákon č. 96/2001 Sb. Úmluva na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
medicíny. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 
 
Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, 
kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a 
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání, 2002. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ 

 
Advocacy for mental health,( Mental health policy and service 
guidance package). World Health Organization, 2003, ISBN 92 4 
154590 9, 54 s. 
 
APA. Mezinárodní listina práv hospitalizovaných 
psychiatrických pacientů. Česká a Slovenská psychiatrie, 
Supplementum, 1995, roč. 91, č. květen, s. 53-56 
 
APEL. Závěrečná zpráva projektu. Praha: Centrum pro rozvoj 
duševního zdraví, 2003. 
 
APEL II, Audit práv a etiky léčby v psychiatrických lůžkových 
zařízeních, Závěrečná zpráva projektu. Praha: Centrum pro 
rozvoj duševního zdraví, 2003. 
BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 
1997. 218 s. ISBN 80-85824-45-0. s. 54-56 
 
BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 
2002. 156 s. ISBN 80-7262-104-1. s. 14 
 
BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. Praha: Galén, 
2002. 156 s. ISBN 80-7262-104-1. s. 79 
 
HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny 
Kutilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. s.110 
 
PFEIFFER, J. Obecný úvod. In Politika péče o duševní zdraví: 
cesta ke komplexním formám péče o duševní zdraví. Zahraniční a 
české poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 1995.  s. 1 
 
Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, 
pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. 
s. 11-12 
 
Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, 
pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. 
s. 13 
 
 
Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, 
pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. 
s. 22-24 
 



 109 

Politika péče o duševní zdraví v ČR, Zpráva o současném stavu, 
pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví. Praha: Open Society Fund. 2004. 
s. 27-30 
 
PROBSTOVÁ, V. Sociální práce s duševně nemocnými. In MATOUŠEK, 
O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2001. 312 s. 
ISBN 80-7178-473-7. s.133 – 161 
 
RIPOVÁ, L. Ochrana práv občanů s duševním onemocněním, Esprit, 
měsíčník (nejen) pro duševní zdraví 2004, roč. VIII, č. 4-5, 
s. 12-13. ISSN 1214-2123 
 
STUCHLÍK, J. Evropská legislativa o duševním zdraví. In 
Politika péče o duševní zdraví: cesta ke komplexním formám 
péče o duševní zdraví. Zahraniční a české poznatky. Praha: 
Sdružení Fokus, 1995.  s. 12-13 
 
SUKOVÁ, M., NOVÁK, P. Legislativa. In Politika péče o duševní 
zdraví: cesta ke komplexním formám péče o duševní zdraví. 
Zahraniční a české poznatky. Praha: Sdružení Fokus, 1995. s. 
11-12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 110 

PŘÍLOHA I – GRAF VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 
 Příloha  I - výsledky výzkumu Etika a lidská práva v péči o pacienty v psychiatrických   zařízeních
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PŘÍLOHA II - KAZUISTIKA 

S Věrou (38) se pracovnice terénního týmu občanského 

sdružení Fokus poskytujícího služby dlouhodobě duševně 

nemocným, který pracuje metodou case managementu, setkala 

poprvé před třemi a půl lety. Bylo to na žádost primáře 

oddělení Psychiatrické léčebny, kde byla Věra 

hospitalizovaná asi patnáct let. Podle něj by bylo třeba, 

aby si Věra obnovila nebo znovu získala některé sociální 

návyky. 

     Věra trpí od 18 let schizofrenií, svůj život od té 

doby tráví v Psychiatrické léčebně. Její hospitalizace má 

už několik let pouze sociální důvody. Halucinace a bludy má 

sice stále, ale v životě mimo PL s podporou by jí 

nebránili. Rodinu Věra má, ale ta jí domů vzít nechce, 

protože není zdravá, což se podle nich projevuje hlavně 

tím, že „se neumí chovat, hltá, chodí moc rychle, moc kouří 

a utratí všechny peníze, které dostane do ruky“.  

     Poprvé se pracovnice TT s Věrou setkala na oddělení 

v PL. Věra byla nadšená, že má návštěvu a projevila zájem o 

vycházky mimo areál léčebny, nejraději někam do restaurace, 

protože sama se může pohybovat jen po areálu. Jinak chtěla 

pryč z léčebny, nejlépe domů k tatínkovi. Otec jí slíbil, 

že jí domů vezme, když bude v léčebně hodná a bude 

poslouchat. Jezdí za ní jen zřídka. Na otázku, jestli ví 

proč je v léčebně odpověděla, že má nemocnou duši. 

     Pro zmapování Věřiných potřeb a jejího fungování mimo 

léčebnu bylo nutné vidět ji „v akci“, ona sama v ničem 

problém neviděla. Podle Věřina přání začaly s pracovnicí TT 

s návštěvami restaurací v blízkém okolí léčebny.  
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Výsledek šetření 

Rodinné zázemí: Věra je svobodná, bezdětná. Má dva 

sourozence, kteří mají oba své rodiny a o Věru se 

nezajímají. Věřina vlastní matka byla duševně nemocná a 

spáchala sebevraždu, když byla Věra malá. S nevlastní 

matkou se otec před pár lety rozvedl a ona se s Věrou 

nestýká. Otec bydlí asi 30 km daleko, Věru si bere tak 2x 

až 3x ročně na týden domů, jinak za ní nejezdí. Věra na něm 

visí a zároveň se ho bojí, protože tatínek je „pruďas“, 

neustále jí napomíná a vytýká, že něco udělala špatně, 

jedná s ní jako s malým zlobivým dítětem. Věra už patnáct 

let doufá, že si jí vezme domů a on jí to už patnáct let 

slibuje. Velmi dobrý vztah má Věra se svou tetou (otcova 

sestra), která ale bohužel bydlí daleko. S Věrou si 

pravidelně dopisují. 

 

Finance: Věra je způsobilá k právním úkonům a pobírá plný 

invalidní důchod, který jí chodí do léčebny. Týdně má 

k dispozici asi 300 Kč + dostává cigarety v hodnotě 200 Kč, 

které pro ni nakupují v léčebně. Pokud si chce koupit něco 

navíc – např. oblečení, návštěva kadeřnictví - musí jí na 

to vydat peníze sociální pracovnice. Pokud ona nebo někdo z 

personálu usoudí, že je to zbytečné, peníze jí nedají. 

Tvrdí, že jsou pod tlakem jejího otce, který čas od času 

volá na oddělení a osočuje personál, že Věru nechají moc 

utrácet. Pokaždé, když si otec pro Věru přijede do léčebny, 

ji přesvědčí, aby vybrala peníze, které má v léčebně na 

účtu (chodí jí tam důchod) a dala mu je. Pokaždé jsou to 

desetitisícové částky. Otec jí prý ty peníze spoří, nikoliv 

ale na její jméno. Za celé roky by to musela být částka 

dosahující několika set tisíc korun. 
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     Věra sama s penězi nikdy nehospodařila. Peníze které 

dostane do ruky většinou okamžitě utratí – zpočátku zcela 

bezhlavě, postupně s pracovnicí TT pracovaly na tom, aby si 

předem rozmyslela, co všechno chce za kapesné pořídit. Věci 

denní potřeby Věře nakupují v léčebně a jí to tak docela 

vyhovuje. Pracovnice TT Věru motivovala, aby si takové věci 

Věra zařizovala sama během společných nácviků ve městě, ale 

Věra o to většinou nestála. 

 

Práce a zaměstnání: Věra se vyučila pánskou krejčovou. 

Krátce pracovala v oboru. Poté co onemocněla nějakou dobu 

uklízela a dělala pomocné práce. Od té doby, co je 

hospitalizovaná v psychiatrické léčebně dochází na pracovní 

terapii. Téměř po roce a půl kontaktu s terénním týmem 

souhlasila s dojížděním do bazální (keramické) dílny 

Fokusu, ale pouze 1x týdně.  

 

Vztahy a komunikace s ostatními lidmi: Věra je milá a 

komunikativní, má ráda společnost, hraje na kytaru a ráda 

zpívá. Věra měla léta v podstatě možnost stýkat se jen 

s pacienty a zaměstnanci léčebny. K personálu je Věra milá 

a přátelská, s některými pacienty a pacientkami se přátelí, 

některé nesnáší a některých se přímo bojí. Na oddělení je 

celkem nenápadná (žije na pokoji s dalšími pěti 

pacientkami), snaží se na sebe neupozorňovat, aby na ni 

nepadl hněv některých členů personálu, který se k ní, 

stejně jako otec chová jako k zlobivému, línému a 

nevděčnému dítěti (Věra vůbec neoceňuje, co všechno pro ni 

na oddělení dělají). Velmi dobré vztahy má s terapeutkami 

z pracovní terapie – chválí ji, jak je šikovná. Věra chce 

aby jí lidi měli rádi – když bude hodná, budou jí mít rádi. 
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Pokud jí například v chráněné dílně terapeut vytknul, že 

nějaký výrobek odbyla, přebrala si to tak, že jí nemá rád. 

Neumí oddělit, že např. upozornění na nekvalitně odvedenou 

práci neznamená odmítnutí jí jako člověka. O sobě (i 

ostatních) je schopná uvažovat jen v kategoriích hodná – 

zlobivá, dobrá – špatná. Takhle funguje hodnocení na jejím 

oddělení. Obecně se lidí nebojí, nedělá jí problém zastavit 

někoho na ulici a zeptat se na co potřebuje. 

 

Nemoc, vztah k ní: Věra ví, že je nemocná, říká, že má 

nemocnou duši, ale náhled nemá. I přes to, že je léta 

zaléčená, má Věra stále halucinace a bludy. Halucinace se 

týkají většinou Ježíše Krista, má kolem něj vytvořený 

bludný systém. Přesto, že nemá náhled na to, co jsou 

halucinace a bludy, na oddělení o nich instinktivně 

nemluví. Pracovníkům terénního týmu i chráněné dílny, kteří 

s ní jsou za celou dobu v intenzivnějším kontaktu se ale 

svěřuje. V místě a čase je orientovaná. Někdy se špatně 

soustředí. U Věry se projevují negativní příznaky nemoci – 

ztráta motivace, vůle – pokud je potřeba k dosažení něčeho 

vynaložit více energie, Věra se toho raději vzdá.  Jiné 

zdravotní potíže Věra nemá. 

 

Průběh spolupráce 

     Při prvním kontaktu projevila Věra zájem o vycházky 

mimo PL, což byl zpočátku problém. Podle léčebny měly 

nácviky sociálních dovedností probíhat v areálu. Po 

vyjasnění situace začaly společné nácviky dovedností jednou 

týdně. Dále se Věra chtěla účastnit výletů, které Fokus 

pořádá. Na oddělení s tím souhlasili, i když zpočátku 

nechtěli dát Věře do ruky peníze. Velmi důležité bylo 
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navázat s Věrou vztah na partnerské úrovni, co nejvíc to 

bylo možné. Věra velmi snadno sklouzává do role „dítěte“ a 

očekává, že za ní ten druhý rozhodovat, jak je tomu zvyklá 

od otce a z oddělení v PL (i proto, že za své vlastní 

rozhodnutí bývá často potrestána).  

     Při nácvicích bylo nutné Věru nejdříve motivovat 

k tomu, aby se věci chtěla učit (někdy aby vůbec něco 

chtěla)– sama buď problém neviděla anebo se situacím, ve 

kterých si nevěděla rady prostě vyhýbala. Vzhledem k tomu, 

že se u Věry za patnáct let v PL naplno rozvinul 

hospitalismus, bylo dovedností, které by bylo pro Věru 

vhodné získat nebo obnovit hodně. 

     Pracovnice postupovat velmi opatrně a vyvažovat, aby 

množství pochvaly převažovalo nad upozorňováním, že určité 

chování není vhodné nebo je příliš nápadné a navrhováním 

způsobů, jak je možné věci dělat jinak (aby jí Věra 

nevnímala stejně jako svého otce nebo personál na 

oddělení). Zplnomocňovat Věru, že společně strávený čas je 

„její“, že záleží jen na ní, co bude chtít dělat a zároveň 

zajistit, aby měl nějaký rehabilitační cíl (tzn. neprosedět 

ho na lavičce před oddělením). Na oddělení v PL pracovnice 

TT pravidelně prováděla záznam intervence – snažila se tam 

vždy uvést především pokroky, kterých Věra dosahovala. 

Přestože by bylo někdy účelné seznámit personál na oddělení 

a především primáře se zádrhely, které se vyskytly, 

pracovnice to nedělala. Zpočátku se o to několikrát 

pokusila s tím, že požádala personál o pomoc (například, 

aby Věře na oddělení připomněli splnění nějaké dohody). 

Výsledek ale byl, že personál Věře vynadal, že není schopná 

udělat ani tak jednoduchou věc. Proto také bylo nutné 
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počítat s tím, že nácvik dovedností končí přede dveřmi 

oddělení.  

     Po celou dobu bylo nutné personálu vysvětlovat v jakém 

postavení pracovnice ve vzájemném vztahu s Věrou je – že jí 

nebude nic nařizovat a zakazovat, může maximálně Věru 

upozornit na rizika, která jsou s krokem, který se Věra 

chystá udělat, spojená. Jednou byl na oddělení vzkaz od 

primáře, že Věře „není možné povolit vše, co si žádá“ a to 

potom, co se Věře udělalo špatně, protože si v restauraci 

dala topinky. 

     Pracovnice TT se snažila obhajovat  Věřina práva 

v léčebně, když si jí Věra stěžovala na postup personálu. 

Několikrát došlo ke konfliktu pracovnice TT a sociální 

pracovnice z PL, když odmítala Věře vydat její vlastní 

peníze např. na návštěvu kadeřníka nebo na nákup nového 

oblečení, se zdůvodněním, že je to zbytečné. Např. oblečení 

má podle personálu oddělení Věra dost, ale je nepořádná a 

špatně se o něj stará (Věra to popírala) – protože 

pracovnice TT na oddělení neměla přístup, nemohla zjistit 

jaká je skutečnost. 

     Po roce kontaktu začal Fokus ve městě, odkud Věra 

pochází, chystat otevření chráněného bydlení trvalého typu. 

Věře byla tato možnost nabídnuta s tím, že by za rok mohla 

nastoupit. Věra by ráda odešla z léčebny, ale chtěla se 

nejdříve poradit se svým otcem. Otec jí to ale zakázal, 

řekl jí, že na to nemá dost peněz a až to bude možné, vezme 

si jí domů. Pracovníci chráněného bydlení se ho pokusili 

zkontaktovat, ale on rezolutně a velice hrubě zamítl 

možnost Věřina nástupu do bydlení a obvinil pracovníky, že 

se snaží na Věřin účet obohatit. Věra podle něj patří do 

léčebny. 
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     Primář z jejího oddělení potvrdil, že by bylo dobré 

kdyby Věra mohla odejít do chráněného bydlení a že 

vyjednávání s jejím otcem je téměř nemožné, je velmi 

rigidní ve svých postojích. Věra bez otcova souhlasu nic 

neudělá. Otec neustále Věře slibuje, že ji vezme natrvalo 

domů a pokaždé, když jí bere na dovolenku, Věru přesvědčí, 

aby mu dala peníze, které má v léčebně naspořené. Personál 

léčebny proti tomu ale léta nic nepodnikl. Když jsme Věru 

informovali o tom, co nám její otec řekl, a že si myslíme, 

že to není v jejím zájmu, vypadalo to, že situaci 

pochopila, ale bylo to jen na chvíli. Věra nakonec možnost 

nástupu do chráněného bydlení úplně neodmítla. Proto jsme 

se dohodli, že pracovnice terénního týmu bude s Věrou dál 

pracovat a bude ji motivovat k tomu, aby do chráněného 

bydlení nastoupila. Doufali jsme, že Věra pochopí, že to co 

chce její otec, není v jejím zájmu. 

     Věra projevila zájem dojíždět do keramické dílny 

Fokusu. V dílně a v kanceláři TT měla Věra možnost použít 

telefon a tak otci pravidelně volala. Podle toho co o 

rozhovorech říkala, se otec vždy zajímal kolik jí 

telefonování stojí a nabádal jí, aby zbytečně neutrácela. 

Také jí pokaždé znovu zopakoval, že si nepřeje, aby šla do 

chráněného bydlení. Vyhrožoval jí, že pokud neposlechne, 

přeruší s ní všechny styky. Čím víc ho Věra informovala o 

jejích kontaktech s Fokusem, tím více na ní tlačil, aby je 

přerušila, vyhrožoval, že se s ní přestane stýkat.  

     Otevření chráněného bydlení se z finančních důvodů 

zpozdilo. V té době se zhoršil Věřin zdravotní stav, byla 

depresivní, neměla o nic zájem, v podstatě ani neměla zájem 

opouštět areál léčebny. Častěji mluvila o svých bludech. 

Zdálo se, že všechny dovednosti, které do té doby nabyla, 



 119 

jsou opět pryč. V té době začala Věra mluvit o tom, že do 

chráněného bydlení nechce, protože nestojí o to, aby jí 

někdo kontroloval jak vaří, nakupuje apod. a ona chce 

stejně domů. Přestože se pracovnice TT snažila Věře 

vysvětlit jak to tam chodí, v čem se bydlení liší od 

léčebny a že se může z bydlení domů odstěhovat kdykoliv, 

bylo jasné, že je nutné, aby vše Věra viděla na vlastní 

oči.  

     Ve chvíli, kdy chráněné bydlení začalo fungovat,začala 

Věra do bydlení jezdit na jednodenní návštěvy. V plánu byly  

i několika denní dovolenky. Primář oddělení byl v té době 

k možnému nástupu skeptický, podle něj se Věra v poslední 

době hodně zhoršila, například začala vybírat popelníky na 

oddělení (podle Věry je vybírala, protože jí na oddělení 

kupují méně cigaret - otec volal, že Věra moc utrácí), ale 

pokud do toho chceme vkládat energii, nebude nám bránit. 

Také jsme ale nemohli počítat s jeho podporou a s tím, že 

by na oddělení Věru v tomto kroku aktivně podpořili.  

     Mezi tím byla Věra opět na dovolence doma. Než ji otec 

odvezl z PL, vybrala 40 tisíc, které mu dala. A opět jí 

vyhrožoval, že pokud nastoupí do bydlení a bude chodit do 

Fokusu, přestane se s ní stýkat. 

     Terénní tým několikrát přemýšlel o tom,  zbavit Věru 

způsobilosti k právním úkonům, protože objektivně Věra se 

svými penězi není schopná sama hospodařit. Také by se tím 

zabránilo tomu, aby jí otec o peníze obíral (pokud by byl 

ustanoven opatrovníkem někdo jiný). Ale Věra si je velmi 

dobře vědoma toho, že se svými penězi může nakládat a je to 

pro ni důležité. Pokud by něco takového navrhli pracovníci 

terénního týmu, zhoršilo by to vzájemné vztahy a léčebna 

k ničemu takovému nemínila přistoupit. Personál v PL otci 
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svým postojem umožnil, aby Věru zneužíval a získával od ní 

peníze. Podle názoru personálu na oddělení Věra otci peníze 

dávat nemusí, úplně opomíjejí fakt, že otec Věru vydírá a 

manipuluje s ní – Věra si v podstatě svými penězi kupuje 

kontakt. Podle personálu je „svéprávná“, přestože se k ní 

jinak chovají jako k „nesvéprávné“, protože jí nedovolují 

svobodně nakládat s jejími penězi (týdně dostane 

k dispozici pouze částku kolem 300 Kč, utratit víc peněz 

může jen s jejich souhlasem). 

     Po několika jednodenních dovolenkách v bydlení se Věra 

definitivně vyjádřila, že nastoupit nechce. Pracovnice TT 

s ní tedy po třech letech ukončila individuální práci 

(přípravu na bydlení). Věra společnou práci zhodnotila jako 

užitečnou, protože si to „užila“, nejdůležitější podle ní 

je, že se naučila zacházet s penězi, které má k dispozici. 

Věra také začala pracovat v kavárně, kterou je umístěna 

v areálu léčebny, dochází do chráněné dílny, jezdí na  

výlety. S pracovníky z chráněného bydlení Věra už nechce 

být v kontaktu. Stále doufá, že si ji otec vezme domů. 

Bohužel, čím déle bude v PL, tím se snižuje šance, že se 

dostane pryč a bude schopná žít(s podporou) v komunitě.   
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     Cílem mé diplomové práce je přinést aktuální informace 

o právech pacientů a jejich dodržování v psychiatrických 

zařízeních u nás. V teoretické části prostřednictvím 

přehledu mezinárodních dokumentů a etických kodexů, 

legislativy České republiky, která tuto oblast upravuje, 

společně s hodnocením stávající praxe odborníky 

zabývajícími se péčí o duševní zdraví. V praktické části 

pak výzkumem s uživateli psychiatrické péče. 

     Naplňování potřeb občanů a respektování společenskou 

dohodou přijatých hodnot je chráněno právem. Snad každý 

právní systém obsahuje ochranu slabých jedinců, tzn. i 

duševně nemocných. Každá společnost má nějakou „politiku 

péče o duševně nemocné“, tedy praxi, jak duševní nemoc 

označuje, jak se k duševně nemocným vztahuje, jak zachází s 

jejich problémy, jak se chrání proti jejich rušivému 

chování. Odrážejí se v ní představy o podstatě vzniku 

duševního onemocnění, celkové postavení jedince ve 

společnosti, hodnota člověka jako individua, morálka a 

etické normy. 

     V moderních státech je politika péče o duševně nemocné 

formulovaná idea základních hodnot, ze kterých má péče o 

duševně nemocné vycházet, popis základních mantinelů, 

charakteristik podoby systému péče a nástin cesty k 

naplnění vytčených cílů. Většina vyspělých zemí má nějakou 

podobu samostatně formulované politiky péče o duševně 

nemocné, protože tato problematika spadá jak do oblasti 

zdravotní, tak do sociální. Zákony o duševním zdraví 

většinou nepokrývají celou politiku, ale upravují jen 

nejcitlivější oblasti lidských práv, aktivity, které je 

nutné vykonat proti vůli pacienta.  
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     Legislativa týkající se péče o duševní zdraví má 

obecně několik rovin. Nejobsáhlejší jsou právní úpravy, 

které se zabývají problematikou péče o duševní zdraví jako 

celkem a ve všech aspektech – zákony o duševním zdraví, 

jako např. Mental Health Act ve Velké Británii. Tyto zákony 

nahlížejí na péči o duševní zdraví z pohledu uživatele 

péče. Východiskem těchto právních úprav je snaha o 

dodržování lidských práv. 

     Základní dokumenty upravující oblast lidských práv, 

které Česká republika (nebo dříve Československo) přijala 

jsou Všeobecná deklarace lidských práv (OSN, 1948) a 

Mezinárodní pakt o občanských a politických  právech 

(OSN,1966). Dalšími důležitými dokumenty jsou Úmluva proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání, kterou Československo ratifikovalo 

v r. 1988 a Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému 

či ponižujícímu zacházení nebo trestání vyhlášená Radou 

Evropy a platná v ČR od r. 1996. Obě Úmluvy zřizují výbor, 

který dohlíží na plnění závazků vyplývající z Úmluvy. 

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) prostřednictvím 

návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s osobami zbavenými 

svobody, s cílem posílit jejich ochranu. V roce 2002 

provedli zástupci CPT návštěvu v ČR. 

     Moderní pravidla lékařské etiky byla formulována v 

druhé polovině 19. století. Ve dvacátém století vznikaly 

postupně různé všeobecné i psychiatrické kodexy souběžně se 

zvyšujícím se důrazem na rozvoj lidských práv. V 

psychiatrii obsahuje každé rozhodnutí i morální rozměr. 

Etické problémy mohou nastat při rozhodování a poskytování 

péče rizikovým skupinám osob (hospitalizovaní nemocní, 
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staré osoby, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům 

atd.) a v rizikových situacích (příjem do psychiatrických 

lůžkových zařízení, nedobrovolné přijetí, informovanost a 

souhlas s léčebnými postupy atd.) 

     Mezi nejdůležitější kodexy zabývající se etikou a 

právem pacientů patří Ženevská konvence (1948), která 

přizpůsobuje Hippokratovu přísahu nové době. Dále pak 

Havajská deklarace (1977) obsahující etické principy v 

psychiatrii a zamezení zneužívání psychiatrie, Luxorská 

deklarace lidských práv duševně nemocných (1988). V 

Lisabonské deklaraci bylo prvně vyhlášeno právo pacienta 

podrobit se léčení nebo ho po poskytnutí přiměřených 

informací odmítnout. Madridská deklarace (1996) Světové 

psychiatrické asociace posouvá pravidla a povinnosti 

psychiatrů ve prospěch práv nemocných. Pro náš právní řád 

je podstatná Úmluva na ochranu lidských práv v oblasti 

medicíny, tzv. bioetická konvence Rady Evropy, kterou ČR 

přijala v r. 2001. 

     Vzorem pro naši politiku péče o duševní zdraví může 

být situace ve Velké Británii a v Nizozemí. Nejen, že mají 

vytvořené zákony o duševním zdraví, ale také tam fungují 

instituce, které odpovídají za kvalitu poskytovaných 

služeb, klinickou a finanční efektivnost léčby. Kromě 

formálních státních inspekcí sledují standardy péče o 

duševně nemocné nezávislé orgány. V poslední době byly 

přijaty zákony, které posílily pozici uživatelů zdravotní 

péče (v Nizozemí např. Zákon o kontraktech zdravotní péče, 

Zákon o právu pacienta na stížnost, Zákon o psychiatrických 

nemocnicích). 

     V České republice v podstatě neexistuje samostatná 

legislativa, která by upravovala oblast duševního zdraví. 
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Právní principy a pravidla jsou roztroušeny v řadě 

legislativních norem. Také zde neexistuje zřetelněji 

definovaná politika péče o duševní zdraví. Zodpovědnost za 

zřizování a řízení služeb systému péče o duševně nemocné je 

roztříštěná. Prakticky není formální struktura pro 

koordinaci práce poskytovatelů různých druhů péče v daném 

regionu. 

     Otázkám etiky a práv pacientů nevěnovaly státní orgány 

od padesátých let do r. 1989 žádnou pozornost. Od 

sedmdesátých let v omezené míře fungoval Helsinský výbor, 

který se zabýval i stížnostmi na porušení práv 

psychiatrických pacientů. Po r. 1990 se začala formulovat a 

uplatňovat etická pravidla a principy i v našem 

zdravotnickém systému. V r. 1991 byl schválen Etický kodex 

České lékařské komory a v r. 1992 byl zveřejněn Centrální 

etickou komisí Ministerstva zdravotnictví Kodex práv 

pacientů. V r. 1996 schválil výbor Psychiatrické 

společnosti ČLK J. E. Purkyně Madridskou deklaraci a 

Mezinárodní listinu práv hospitalizovaných psychiatrických 

pacientů, kterou vydala Americká psychiatrická asociace. 

Podle ní je základem pro jakoukoliv listinu práv 

psychiatrických pacientů, umístěných v psychiatrických 

ústavech, právo na léčbu na úrovni, která poskytuje všechny 

možnosti plné a soustavné spolupráce ze strany pacienta. 

     V r. 2001 přijala ČR tzv. bioetickou konvenci, která 

nebyla dosud promítnuta do našich zákonů. Přitom jsou její 

principy vymahatelné na úrovni soudů. V Úmluvě je např. 

zakotveno právo osob na veškeré informace shromažďované o 

jejich zdravotním stavu a povinnost řádně předem informovat 

osobu o účelu a povaze zákroku v oblasti péče o zdraví, o 
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jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba musí poskytnout 

svobodný a informovaný souhlas. 

     V ČR se 80% lidí léčí v psychiatrických léčebnách, 

přitom jedním ze základních práv lidí s duševním 

onemocněním je právo žít a léčit se v komunitě. Bohužel 

alternativ k psychiatrickým léčebnám, jako jsou krizová 

centra, denní sanatoria, psychiatrická lůžková oddělení 

všeobecných nemocnic, je málo. Prostředí v současných 

psychiatrických léčebnách se z hlediska dodržování lidských 

práv jeví jako velmi problematické. Psychiatrická léčebna 

je velký centralizovaný systém, který obtížně reaguje na 

různorodé potřeby a požadavky pacientů. Psychiatrické 

léčebny jsou stále značně izolované a uzavřené. Kontrola 

kvality péče je také problematická, protože neexistuje 

jasná dohoda o tom, co je kvalitní péče o osoby s duševním 

onemocněním, jaká jsou kritéria a jak ji hodnotit. Kontroly 

Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních 

věcí a krajů se zaměřují na administrativní a technické 

aspekty péče a ne na péči samotnou. Chybí veřejná a 

objektivní kontrola podmínek a dodržování práv pacientů v 

léčebnách. 

     V roce 2002 provedli zástupci CPT návštěvu několika 

zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Jejich zpráva 

potvrdila, že případy porušování lidských práv nejsou 

ojedinělé. Závěry se shodují s výsledky studie APEL Centra 

pro rozvoj péče o duševní zdraví a šetření mezinárodního 

Centra za práva osob s duševním onemocněním (MDAC), obě 

proběhly v r. 2003. 

     S nejnovějším výkladem práv a pojmů jako je 

informovaný souhlas, právo na informace o zdravotním stavu 

a nahlížení do zdravotnické dokumentace, pravidla o 
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podávání informací jiným osobám, pravidla psychiatrické 

detence, důstojné zacházení, způsobilost k právním úkonům, 

jednak nejsou naše zákony vždy zcela ve shodě a jednak 

nejsou psychiatrickými a státními institucemi plně 

dodržovány. 

     Například současné pojetí pojmu informovaný souhlas 

upřednostňuje individuální zájmy před kolektivními zájmy, 

vychází z principu autonomie jednotlivce a je odrazem toho, 

jak důležitá je možnost svobodně rozhodovat o vlastních 

záležitostech, včetně zdravotního stavu, způsobu a formách 

péče. Informovaný souhlas vyjadřuje smluvní povahu vztahu 

mezi poskytovatelem a uživatelem péče. Poskytování 

zdravotní péče bez této dohody je možné jen ve výjimečných 

případech. 

     Problematika psychiatrické detence není v českém 

právním řádu výslovně upravena. Při schvalování provedení 

nedobrovolného přijetí a dalšího držení ve zdravotnickém 

zařízení se soud nevyjadřuje k obsahu léčby. Je otázkou, 

zda je v rámci psychiatrické detence možné poskytovat léčbu 

směřující k celkové nápravě zdravotního a duševního stavu 

uživatele, nebo léčbu jen směřovat k odstranění stavu, kdy 

uživatel ohrožuje sebe nebo okolí a pak by mělo dojít k 

propuštění. 

     Realizace práva na poskytování veškerých informací 

shromážděných ve zdravotnické dokumentaci je v praxi 

vykládána odlišně, protože není zákonem výslovně přiznána 

pacientům možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace, ani 

možnost pořizovat si výpisy, opisy a kopie. 

     Zástupci CPT navštívili v r. 2002, mimo jiné, 

Psychiatrickou léčebnu v Opavě. Delegace zkoumala oblasti 

týkající se životních podmínek pacientů, personálu a léčby, 
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omezení pohybu rozrušených nebo agresivních pacientů a 

pojistky nuceného umístění do psychiatrické péče. Podle 

zjištěných nedostatků doporučila učinit změny. Například v 

tom, aby byl pacientům umožněn během dne přístup do pokojů 

a nebyli nuceni shromažďovat se ve společenských 

prostorách. Všem pacientům, kterým to dovolí zdravotní 

stav, mají být umožněny vycházky alespoň jednu hodinu 

denně. Také počet personálu vyhodnotila delegace jako 

nedostatečný a doporučila rozšířit dostupnost 

rehabilitačních a terapeutických aktivit i na uzavřená 

oddělení, kde jinak pacienti tráví většinu času v 

nečinnosti. Delegace doporučila informovat nově přijaté 

pacienty a jejich rodiny prostřednictvím brožur o běžném 

provozu zařízení, o pacientových právech o formách podávání 

stížností. Nyní pacienti dostávají jen ústní informace. ČR 

by měla přijmout opatření, které by zaručovalo, že bude 

všechna psychiatrická zařízení navštěvovat nezávislý 

externí orgán, který bude odpovídat za kvalitu péče. 

     Projekt APEL z roku 2003, jehož jedním z cílů bylo 

orientačně porovnat kvalitu péče v několika lůžkových 

psychiatrických zařízeních doplnil zjištěné nedostatky. 

Např. prakticky ve všech zkoumaných léčebnách podepisuje 

pacient při přijetí obecný souhlas s léčbou, o souhlas s 

jednotlivými léčebnými úkony již žádán není. Souhlas s 

léčbou není rozlišován od souhlasu s hospitalizací. 

Dobrovolně hospitalizovaným pacientům byla omezena možnost 

samostatných vycházek a v dokumentaci není zaznamenán 

pacientův souhlas či nesouhlas. V žádné z léčeben není 

zvykem umožnit pacientům přístup k vlastní zdravotní 

dokumentaci, ani je informovat o takové možnosti. Ve 

většině léčeben informují pacienty o jejich právech ústně, 
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což hodnotil personál jako dostatečné. Také uváděl, že 

práva pacientů jsou umístěna na nástěnkách, ve skutečnosti 

tam tyto materiály nebyly. Ve všech léčebnách chyběl 

formalizovaný systém pravidel pro podávání stížností atd. 

     Koncept obhajoby duševního zdraví byl vyvinut k 

ochraně lidských práv duševně nemocných osob a pro zmírnění 

stigmatizace a diskriminace. V obhajobě práv duševně 

nemocných se uplatňují nestátní neziskové organizace, kde 

je prostor pro využití sociální práce a svépomocná hnutí 

uživatelů psychiatrické péče a jejich rodinných 

příslušníků. V ČR se tímto zabývá Česká asociace pro 

psychické zdraví, sdružení SYMPATHEA, KOLUMBUS atd. 

     V praktické části měl kvantitativní výzkum odpovědět 

na otázku, zda jsou podle zkušeností pacientů v lůžkových 

psychiatrických zařízeních dodržována jejich práva. 

Výsledky vyplývající z odpovědí dotázaných uživatelů 

psychiatrické péče jsou alarmující. Jedním z 

nejdůležitějších je zjištění, že přestože téměř všichni 

byli v lůžkovém zařízení hospitalizováni dobrovolně a 

převážná většina z nich si myslí, že lékař, který je 

přijímal udělal vše potřebné ke zjištění jejich situace, 

byla pouze jedna čtvrtina až jedna třetina z nich 

informována o jejich právech, tzn. o možnosti odmítnout 

hospitalizaci, o podmínkách nedobrovolné hospitalizace, o 

pravidlech poskytování informovaného souhlasu s léčbou, o 

možnosti ukončit léčbu na vlastní žádost a o pravidlech 

poskytování informací o svém zdravotním stavu jiným osobám. 

Polovina dotázaných měla k dispozici práva pacientů v 

písemné podobě na místě, kam mají pacienti snadný přístup, 

nikoliv tedy na sesterně nebo vyšetřovně. 
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     Zároveň byla převážná většina dotázaných během své 

dobrovolné hospitalizace umístěna na uzavřeném oddělení. 

Zde je pacientům omezena svoboda pohybu (ven buď vůbec 

nemohou nebo pouze v doprovodu sestry) a o takovém zásahu 

by měl rozhodovat soud. Pacienti zde mohou být umístěni po 

libovolně dlouhou dobu. Záleží jen na rozhodnutí lékaře, 

zda budu přeložena jinam. Možná by umístění na uzavřené 

oddělení ani nebylo nutné, ale v některých zařízeních musí 

všichni pacienti projít uzavřeným oddělením.        

     Při přijetí k dobrovolné hospitalizaci lékař předkládá 

pacientovi k podpisu celkový souhlas s léčbou, což 

potvrdily tři čtvrtiny dotázaných. Polovina dotázaných ho 

podepsala, aniž jim lékař vysvětlil, co to znamená. 

Čtvrtina dotázaných si nepamatuje, že by něco takového 

podepisovala (přičemž jen desetina dotázaných byla 

hospitalizována nedobrovolně). V některých léčebnách totiž 

podepisuje pacient celkový souhlas s léčbou současně s 

dobrovolným vstupem. Tato praxe je nesprávná, podle Úmluvy 

Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně, kterou Česká 

republika ratifikovala v roce 2001, pacient má mít právo se 

svobodně rozhodnout pro určitý způsob léčby navrhovaný 

lékařem. Pacient by měl také udělovat souhlas s každým 

dalším novým diagnostickýma terapeutickým postupem. Takovou 

zkušenost má pouze desetina dotázaných. 

      Jen jedna třetina dotázaných věděla, že má 

individuální léčebný plán, mohla se vyjádřit k jeho obsahu 

a vybrat si mezi jednotlivými terapeutickými postupy. 

Aktivní zapojení pacientů do léčebného procesu, personál 

nejspíš nepovažuje za důležité, přestože má vliv na její 

úspěšnost. Personálu pravděpodobně lépe vyhovuje, když 

pacient přijímá pasivně zdravotní péči. Zároveň ale celá 
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polovina dotázaných je spokojená s tím, jak je lékař o 

léčbě informoval. Což může být důsledek toho, že jsou 

pacienti na takovéhle jednání už zvyklí. Myslím, že je to 

přetrvávající problém v celém zdravotnictví, nejen v 

psychiatrii. Je tu ale i možnost, že tato spokojenost 

souvisí s tím, že s polovinou dotázaných probíral personál 

plán péče po propuštění. Personál pacientům věnoval čas, 

zajímala ho jeho situace, možnosti, názor a pacienti pak 

lépe přijmou léčbu za svou. 

     Procento dotázaných, kteří dostali informaci, zda 

mohou nahlédnout do své zdravotnické dokumentace je 

naprosto mizivé. Těm, kteří o to měli zájem, to nebylo 

umožněno. Přitom podle Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně, je každý oprávněn, znát veškeré informace 

shromažďované o jeho zdravotním stavu. Bohužel není zákonem 

výslovně pacientům přiznána možnost nahlížet do 

zdravotnické dokumentace, pořizovat si opisy a kopie a tak 

je tak je realizace práva na poskytnutí veškerých informací 

shromážděných ve zdravotnické dokumentaci, vykládána různě. 

Podle výsledků výzkumu vyplývá, že si personál lůžkových 

zařízení vykládá tak, že na to pacienti nemají nárok, takže 

se jim o tom ani nezmiňují. 

     Polovina dotázaných má pocit, že se k nim personál 

choval nadřazeně. Pacientům tykal bez jejich souhlasu, 

nadával, křičel nebo někoho fyzicky napadl – zažila to 

zhruba třetina dotázaných. Přesto si pacienti nestěžují. 

Může to být způsobeno tím, že neví jak (většina dotázaných 

o tom nebyla informována) a pak, ničeho se tím nedosáhne – 

ti, co to zkusili (necelé dvě desetiny dotázaných) nebyli 

spokojeni s tím, jak se s jejich stížností zacházelo. Na 

druhou stranu je tu možnost, že se do léčebny znovu vrátí a 
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je možné, že by se jim za stížnost dostalo nějakých  

sankcí. K tomu, jak jsou v léčebně spokojeni s léčbou, 

chováním personálu, s prostředím a jak jsou naplňovány 

jejich potřeby,  se  mohla vyjádřit, nikoliv pravidelně, 

více než jedna třetina dotázaných. Ne všichni mají 

zkušenost, že jsou tyto podněty brány vážně. 

     Tyto výsledky dokreslují komentáře dotazovaných 

k jednotlivým situacím. Z většiny vyplývá, že se snaží dobu 

hospitalizace „vydržet“, neupozorňovat na sebe, udělat co 

po nich personál chce, nedělat problémy – přežít. Odpověď 

na výzkumnou otázku tedy zní NE – podle zkušeností pacientů 

v lůžkových psychiatrických zařízeních nejsou dodržována 

jejich práva. 

     Část nedostatků je jistě způsobena nízkým počtem 

personálu, případně nedostatkem financí na úpravu prostor 

léčeben. Ale velká část nedostatků je důsledkem způsobu 

práce personálu, přístupem k pacientům nikoliv jako k lidem 

s problémem, ale  jako k „problémům“.  

     Co by mohlo přispět ke změně situace? Rozhodně další 

rozvoj uživatelských organizací a organizací sdružující 

rodiče a blízké duševně nemocných, které se zabývají 

obhajobou práv duševně nemocných a které se snaží 

informovat a také zapojit veřejnost, aby tato problematika 

nebyla z hlediska společnosti jen „jejich“ věc (tedy 

duševně nemocných), ale také „naše“ věc. Společně se  

službami komunitní péče, pro které je respekt k právům 

klientů základním prvkem při poskytování služeb, vyvíjet 

tlak na změnu systému spočívající v poskytování ústavní 

péče především ve velkých neosobních psychiatrických 

léčebnách.  
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