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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 3. 6. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 6. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1/ Počet provedených kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice / léčebny či 
psychiatrická odděleni „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 
1. 6. 2020, kolik kontrol bylo zahájeno na základě podnětu nebo dle planu kontrol, čeho se kontroly týkaly 
(předmět kontrol), tj. zaměření kontrol (např. používaní omezovacích prostředků, zacházení s pacienty apod.). 

2/ Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) pacientů na zacházení (včetně léčby) v lůžkových 
psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice / léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) 
ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal stížnostní 
důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případně zda byla 
uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká. 

3/ Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na zacházení s pacienty (včetně léčby) 
v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice / léčebny či psychiatrická odděleni „běžných" 
nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1.1 2018 do 1. 6. 2020 a uvedeni, čeho se týkal 
stížnostní důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízka, opatrovník, zákonný zástupce apod.), případně zda 
byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká. 

4/ Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) pacientů na používaní omezovacích prostředků 
v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice / léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ 
nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal 
stížnostní důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případně 
zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká. 

5/ Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na používaní omezovacích prostředků na 
pacientech v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice/léčebny cl psychiatrická odděleni 
„běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, 

čeho se týkal stížnostní důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízká, opatrovník, zákonný zástupce apod.), 
případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1)     Počet kontrol – 2 

• 1 dle plánu – používání omezovacích prostředků poskytovatele lůžkové péče v oboru psychiatrie  

• 1 na základě podnětu – poskytování zdravotních služeb 

   

Váš dopis zn.:        
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ad 2) -3)    Počet stížností – 2  

• 1 – poskytování zdravotních služeb – stěžovatelem byl pacient, svéprávný – nedůvodná  

• 1 – poskytování zdravotních služeb – dle zákona předáno poskytovateli ZS k vyřízení, protože 

stížnost nebyla stěžovatelem dle  zákona prvotně zaslána  k vyřízení poskytovateli ZS, krajský úřad 

je příslušný k vyřízení stížnosti až v okamžiku, kdy není stěžovatel spokojen s vyřízením jeho stížnost 

ze strany poskytovatele – stěžovatelem byl pacient 

ad 4) -5)    Počet stížností na používání omezovacích prostředků v lůžkových psychiatrických zařízeních – 0    

 
S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


