Platné znění zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn:

ZÁKON
ze dne ………………… 2019, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

službách, ve znění pozdějších předpisů

373/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o specifických zdravotních službách
HLAVA VI
OCHRANNÉ LÉČENÍ
§ 83
(1) Ochranné léčení se vykonává na základě pravomocného rozhodnutí soudu o uložení
ochranného léčení (dále jen „rozhodnutí soudu“) jako ochranné léčení ústavní vykonávané
formou lůžkové péče nebo jako ochranné léčení ambulantní vykonávané formou specializované
ambulantní péče.
(2) Ochranné léčení uložené soudem lze též vykonávat během výkonu trestu odnětí svobody
ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, a to ochranné léčení ústavní vykonávané
formou stacionární péče a ochranné léčení ambulantní vykonávané formou specializované
ambulantní péče. Podmínky výkonu ochranného léčení nesmí ovlivnit podmínky výkonu trestu
odnětí svobody.
(3) Při výkonu ochranného léčení dochází jen k takovým omezením lidských práv, která
stanoví zákon, a v takové míře, která je nezbytná k dosažení účelu ochranného léčení, pokud
tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.
§ 83a
Dozor státního zastupitelství
(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ochranného léčení provádí
krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává.
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(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn
a) v kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde se provádí výkon ochranného léčení,
a vstupovat do všech prostor, v nichž se mohou nacházet pacienti ve výkonu
ochranného léčení,
b) nahlížet bez souhlasu pacienta do zdravotnické a jiné dokumentace a pořizovat
z ní výpisy a opisy,
c) hovořit s pacienty bez přítomnosti jiných osob,
d) žádat od zaměstnanců zařízení, v němž se ochranné léčení vykonává, potřebná
vysvětlení, předložení spisů, rozhodnutí a jiných písemností týkajících se
výkonu ochranného léčení,
e) prověřovat, zda rozhodnutí a postupy poskytovatele zajišťujícího ochranné
léčení odpovídají právním předpisům,
f) vydávat příkazy k zachovávání právních předpisů vztahujících se k výkonu
ochranného léčení,
g) nařídit, aby pacient, který je držen ve výkonu ochranného léčení nezákonně,
byl ihned propuštěn.
(3) Poskytovatel zajišťující ochranné léčení je povinen příkazy státního zástupce bez
odkladu provést.
(4) Podnět k prošetření špatného zacházení, který podal pacient nebo jeho zástupce, státní
zástupce vyřídí bez zbytečného odkladu. Pacient nebo jeho zástupce má právo
seznámit se s podklady pro vyřízení podnětu a vyjádřit se k nim.
(5) Dozorem státního zastupitelství podle tohoto ustanovení není dotčena kontrolní
činnost stanovená na základě jiných právních předpisů.
….
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