
Detenční řízení v České republice 

Abstrakt 

Rigorózní práce Detenční řízení v České republice se zabývá účinnou hmotněprávní i 

procesněprávní úpravou řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve 

zdravotním ústavu, které je zkráceně označováno jako detenční řízení. Pojednává tedy zejména 

o řízeních, která jsou vedena ohledně osob, které byly bez svého souhlasu hospitalizovány ve 

zdravotním ústavu a také o řízeních o posouzení zákonnosti omezení osoby hospitalizované se 

svým souhlasem ve volném pohybu nebo ve styku s vnějším světem omezovacími prostředky. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí a třetí části, která obsahuje úvahy de lege ferenda. 

První část práce je zaměřena na východiska detenčního řízení obsažená v mezinárodních 

úmluvách a v ústavním pořádku České republiky, dále se zaměřuje na právní úpravu detenčního 

řízení de lege lata v občanském zákoníku, v zákoně o zdravotních službách a v zákoně o 

zvláštních řízeních soudních. Práce podrobně rozebírá jednotlivé druhy a jednotlivé fáze 

detenčního řízení, a to jak z pohledu teorie, tak z pohledu praxe, když jsou v práci reflektovány 

praktické zkušenosti s detenčním řízením z pozice asistenta soudce zabývajícího se touto 

agendou. Práce se dále v první části věnuje důsledkům, které mohou nastat v případě, že byly 

bez souhlasu hospitalizovány (nebo ve volném pohybu omezeny) osoby, u kterých pro to nebyly 

splněny zákonné důvody. V závěru první části práce jsou zmíněny rozsudky Evropského soudu 

pro lidská práva ve sporech vedených proti České republice ohledně (ne)zákonnosti 

nedobrovolné hospitalizace, resp. (ne)zákonnosti užití omezovacích prostředků. Druhá část 

práce je zaměřena na statistické údaje o detenčním řízení v průběhu let 2016-2018, jsou 

porovnávány počty zahájených detenčních řízení jednotlivými obvodními soudy v Praze a 

okresními soudy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem s počtem obyvatel, počtem 

celkem hospitalizovaných pacientů i počtem pacientů hospitalizovaných v jednotlivých 

nemocnicích. Podrobněji se druhá část práce zaměřuje na číselné údaje o detenčních řízeních 

vedených pražskými obvodními soudy, porovnává počty a druhy vedených detenčních řízení a 

zkoumá, zda je možné učinit závěr o průměrném počtu hospitalizací, o kterých je detenční řízení 

zahajováno. V závěrečné části se práce zabývá možnostmi změny právní úpravy detenčního 

řízení za účelem zefektivnění jeho praktického průběhu s důrazem na zachování vysokého 

standardu ochrany práv osob hospitalizovaných bez svého souhlasu. 


