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Úvod 

Jedněmi ze základních lidských práv garantovaných jak mezinárodněprávními 

deklaracemi, tak ústavním pořádkem České republiky, jsou právo na osobní svobodu 

člověka, právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a právo na svobodu pohybu. 

Nikdo nesmí být zbaven svobody jinak, než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. 

Mohou nastat situace, kdy se tato práva dostanou do konfliktu s (také ústavně chráněnými) 

právy jiných osob. Listina základních práv a svobod umožnuje omezení práva na svobodu 

pohybu, avšak pouze v případech, kdy je toto omezení (mimo jiné) nevyhnutelné pro 

bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod 

druhých. Dle Evropského soudu pro lidská práva se jedná o případy, kdy je omezení práv 

jednotlivce v demokratické společnosti nezbytné. Nezbytnost omezení musí být posuzována 

přísnou optikou toho, zda závažnost zásahu do práv jednotlivce odpovídá závažné 

společenské potřebě práva jednotlivce omezit a zejména zda je přiměřený sledovanému 

legitimnímu cíli ochránit společnost.1 

V případě střetu práv garantovaných ústavním pořádkem přistupuje Ústavní soud, 

rozhoduje-li o věci, k testu proporcionality, při kterém zvažuje, které právo je v tom kterém 

konkrétním případě silnější, kterému právu má být poskytnuta ochrana a které může být 

v individuálním případě omezeno. K situacím, kdy je v zájmu ochrany práv jedněch osob 

nezbytné omezit některá práva osob jiných, dochází v běžném životě poměrně často již jen 

proto, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého. Nemá-

li v takových případech jednotlivec, jehož práva jsou omezena, možnost se účinně bránit, 

musí se o ochranu jeho práv postarat jiné subjekty, případně stát. Zákonodárce proto pro tyto 

případy povolal soudy k tomu, aby posuzovaly, zda omezení základních práv jednotlivce je 

či není v souladu se zákonem a kritérii v něm stanovenými. Ke každodennímu omezování 

některých základních práv jednotlivců v zájmu ochrany jiných práv (ať už samotného 

omezeného jednotlivce nebo jiných osob), dochází ve zdravotnických zařízeních, 

tj. v nemocnicích, psychiatrických léčebnách a případně také v zařízeních sociálních služeb, 

a to pouze na základě rozhodnutí lékařů nebo jiného lékařského personálu. Fyzický či 

psychický stav osob, které se v těchto institucích nacházejí, ovšem nemusí umožňovat, aby 

mohly tyto omezované osoby důsledně zvážit svůj zdravotní stav a uzpůsobit mu své 

chování, případně aby se mohly proti omezení efektivně bránit. Soudy proto musí být 

 
1 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 7. 2012 ve věci č. 34806/04, X proti Finsku. Odst. 213. 

Překlad z anglického jazyka. 
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zárukou toho, že efektivní ochrana práv jednotlivce je možná a že k omezení práv nedochází 

svévolně, ale výlučně v případech, kdy je to nezbytně nutné.2 

Svou práci jsem zaměřil na téma detenčního řízení, tedy řízení ve věcech vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, pro které se toto zkrácené označení 

v praxi vžilo.3 V detenčním řízení se rozhoduje o tom, zda je dočasné omezení některých 

práv osob hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních bez jejich souhlasu v souladu se 

zákonem stanovenými důvody. Vzhledem k tomu, že jsou v takových případech omezována 

výše popsaná základní práva hospitalizovaných osob, je na soudech, aby rozhodly, zda je 

toto omezení legitimní. V práci se zabývám detenčním řízením vedeným soudy ohledně 

vyslovení přípustnosti převzetí a držení hospitalizovaných osob ve zdravotnickém zařízení 

bez jejich souhlasu a ohledně vyslovení zákonnosti užití prostředků, jež omezují osoby 

hospitalizované ve zdravotnickém zařízení se svým souhlasem ve volném pohybu. 

Udělení svobodného a informovaného souhlasu je jedním ze základních práv osoby 

v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.4 Svobodným souhlasem je souhlas 

udělený bez jakéhokoli nátlaku, informovaným je souhlas v případě, že jsou pacientovi před 

jeho udělením podány informace o jeho zdravotním stavu (příčina a stadium nemoci, 

předpokládaný vývoj zdravotního stavu, účel, možná rizika a možné důsledky navrhované 

léčby, možné alternativy) a o navrženém individuálním léčebném postupu.5 Souhlas je tedy 

„právním jednáním, v daném případě projevem vůle směřujícím ke vzniku práva 

zdravotnického pracovníka zasáhnout do integrity pacienta, tj. provést určitý diagnostický 

či terapeutický výkon.“6 Vzhledem k tomu, že se práce zabývá detenčním řízením, 

pojednává právě o řízeních zahájených soudy v důsledku hospitalizace osob bez udělení 

svobodného a informovaného souhlasu. Práce se naopak nezabývá držením osob v zařízení 

sociálních služeb, hospitalizacemi bez souhlasu z důvodu uloženého ochranného léčení, 

nařízeného vyšetření zdravotního stavu nebo z důvodu nařízené izolace nebo karantény.  

V první části práce se zabývám teoretickou stránkou detenčního řízení, tedy jeho 

mezinárodněprávním a ústavním základem, hmotněprávními a procesněprávními 

 
2 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 7. 2012 ve věci č. 34806/04, X proti Finsku. Odst. 220. 

Překlad z anglického jazyka. 
3 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J., HAVLÍČEK, K. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský 

komentář: podle stavu k 1. 2. 2016. Vydání druhé. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 5 svazků. Svazek III. Str. 192. 
4 Zákon o zdravotních službách, § 28 odst. 1. 
5 Zákon o zdravotních službách, § 34 odst. 1, § 31 odst. 1 a 2. 
6 DOLEŽAL, T. Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního 

práva. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2019, číslo 1. Str. 55-72. In: Beck-online [právní informační 

systém]. C. H. Beck. 
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zákonnými normami de lege lata, judikaturou českých soudů a Evropského soudu pro lidská 

práva (zejména v řízeních vedených proti České republice) a také následky případné 

nezákonné detence. Pracoval jsem jako asistent soudce na Obvodním soudu pro Prahu 2, kde 

jsem se zabýval agendou detenčního řízení, promítám proto do rozboru právní úpravy 

detenčního řízení také své praktické zkušenosti. Ve druhé části práce jsem se zaměřil na 

statistické údaje o detenčním řízení, na srovnání počtu detenčních řízeních zahájených soudy 

v obvodu Městského soudu v Praze, tato data jsem poté srovnal také s počty detenčních 

řízení zahájených soudy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, protože oba tyto 

soudní kraje mají stejný počet soudů prvního stupně a zhruba stejný počet obyvatel. 

Po Obvodním osudu pro Prahu 2 jsem navíc pracoval na Okresním soudu v Chomutově a 

mám tak k tomuto regionu blízko. Data o detenčních řízeních jsem srovnal s celkovými 

počty hospitalizovaných osob v rámci zkoumaných soudních krajů a s daty nemocnic o 

hospitalizovaných osobách v obvodech jednotlivých soudů. Třetí část práce obsahuje de lege 

ferenda úvahy o možných změnách úpravy detenčního řízení. Do této části jsem promítl 

zejména praktické zkušenosti s detenčním řízením a také číselná data získaná ze statistik a 

od jednotlivých soudů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Cílem práce je analýza účinné právní úpravy detenčního řízení a srovnání s tím, jak 

jsou zákonná ustanovení v praxi naplňována. Cílem práce je dále zjistit, jakým způsobem 

jsou agendou detenčního řízení zatíženy jednotlivé pražské obvodní soudy a okresní soudy 

v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, zda je jejich zatížení rovnoměrné, zda se tyto 

soudní regiony vymykají celorepublikovým datům a zda je možné v těchto regionech 

vysledovat nějaký trend v počtu zahajovaných detenčních řízení (a to jak samostatně, tak ve 

vztahu k počtu obyvatel a počtu osob hospitalizovaných v obvodech konkrétních soudů). 

Konečně je pak cílem práce navrhnout způsoby, jakými by bylo možné detenční řízení 

(zejména s ohledem na jeho praktický průběh) zefektivnit. 

Zákony upravující detenční řízení v České republice nejsou jednotné v používané 

terminologii. Při rozboru jednotlivých zákonů jsem se proto držel terminologie toho kterého 

zákona, s jedinou výjimkou, a to v případě označení hospitalizované osoby v zákoně 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také „zákon o zvláštních řízeních 

soudních“ nebo „z. ř. s.“). Zákon o zvláštních řízeních soudních užívá pojem „umístěná 

osoba“, rozhodl jsem se však při rozboru této zákonné úpravy používat z mého pohledu 

humánnější termín „pacient“. V kapitolách, které nerozebírají jednotlivé zákonné normy, se 

držím užívání pojmu pacient a zdravotní ústav s tím, že jejich obsah je v práci vysvětlen. 
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I. Detenční řízení de lege lata 

Jak je uvedeno výše, v první části práce se zaměřuji na mezinárodněprávní, 

ústavněprávní, a zákonný základ detenčního řízení, na platnou a účinnou právní úpravu a na 

její detailní rozbor. Věnuji se pak také krátce možným následkům nezákonné detence a 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 

1. Mezinárodněprávní základ detenčního řízení 

Ochrana integrity člověka, osobní svobody a práva na ochranu soukromí je tématem 

celosvětovým, je proto akcentováno a kodifikováno také v mezinárodněprávních 

dokumentech. V nejobecnější rovině jsou tato základní práva upravena ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených 

národů dne 10. prosince 1948 (dále také „Deklarace“). 

V článku 6 konstatuje Deklarace právo každého člověka na to, aby byla všude 

uznávána jeho právní osobnost. Deklarace také brání každého člověka před svévolným 

zasahováním do jeho soukromého života a dává v čl. 12 každému právo na zákonnou 

ochranu proti takovým zásahům nebo útokům; stejně tak Deklarace uznává v čl. 13 právo 

každého svobodně se pohybovat. Ačkoli je Deklarace dokumentem, který není právně 

závazný, stala se inspirací pro vznik jiných, tentokrát závazných, multilaterálních 

mezinárodněprávních úmluv, které Deklaraci ve svých úvodních ustanoveních či 

preambulích často zmiňují a odkazují na ni. 

1.1 Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod 

Dne 4. 11. 1950 byla Radou Evropy v Římě přijata Úmluva na ochranu lidských práv 

a základních svobod (dále také „Evropská úmluva o lidských právech“), která v preambuli 

jako na svůj inspirační zdroj odkazuje právě na Deklaraci. Evropská úmluva o lidských 

právech byla spolu s některými dodatkovými protokoly v roce 1992 ratifikována 

prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky a stala se účinnou dne 18. 3. 1992.7 

Z hlediska detenčního řízení, resp. v tomto případě z hlediska práva na ochranu 

svobody jednotlivce, stanoví právo na svobodu článek 5, dle kterého má každý právo na 

svobodu a osobní bezpečnost. Svobody přitom nesmí být dle Evropské úmluvy o lidských 

právech nikdo zbaven, kromě taxativně vypočtených případů, ve kterých je ale zároveň 

 
7 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
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nutné, aby k němu došlo na základě zákona. Osobu je možné legálně zbavit svobody 

v situacích, kdy dochází k jejímu zadržení kvůli zabránění šíření nakažlivé nemoci, případně 

proto, že se jedná o osobu duševně nemocnou, narkomana nebo tuláka. Inspiračním zdrojem 

článku 5 byla právě výše zmíněná Deklarace, konkrétně její čl. 3, zavazující smluvní státy 

k respektování osobní svobody a bezpečnosti každého jednotlivce.8 

Ve čtvrtém odstavci stejného článku je poté pro každého, kdo byl zbaven osobní 

svobody, zakotveno právo podat návrh na zahájení řízení, ve kterém soud urychleně 

rozhodne o zákonnosti tohoto opatření, a shledá-li jej nezákonným, nařídí propuštění osoby 

na svobodu. Důraz na to, že se má jednat o řízení, ve kterém bude rozhodnutou soudem a 

urychleně, je reflektován také v české úpravě detenčního řízení. 

Evropská úmluva o lidských právech dopadá v detenčním řízení také na použití 

omezovacích prostředků. Těmi totiž může být nejen omezena osobní svoboda člověka, ale 

může v důsledku jejich použití dojít také k nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, které 

je zakázáno článkem 3. 

Nikoli podrobná, přesto však velmi důležitá úprava osobní svobody a její možné 

limitace smluvními státy na úrovni Rady Evropy nabývá své důležitosti zejména ve světle 

toho, že práva vyjmenovaná v Evropské úmluvě o lidských právech a v dodatkových 

protokolech jsou pod ochranou Evropského soudu pro lidská práva, k němuž je tak 

možné se, po vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy, obracet. Rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva jsou závazná a mohou se stát (a stávají se) motivací ke kodifikaci 

určité právní oblasti nebo k rekodifikaci stávající právní úpravy.9 

Evropská úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod byla ratifikována 

všemi 47 členy Rady Evropy.10 

 

 

 
8 MALÍŘ, J. Přípustnost detence osob ve zdravotnictví z pohledu čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  Právní rozhledy. 2013. Číslo 20. Str. 692-704. In: Beck-online [právní informační systém]. 

C. H. Beck. 
9 Například zákon o zvláštních řízeních soudních, který v oblasti úpravy detenčního řízení nahradil úpravu 

účinnou do 31. 12. 2013, obsahuje některá nová ustanovení reflektující závěry Evropského soudu pro lidská 

práva uvedené v rozsudcích ve věci Patoux proti Francii č. 35076/06 nebo ve věci Baudoin proti Francii 

č. 35935/03. Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 73.  
10 COUNCIL OF EUROPE. Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms [online]. Council of Europe [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=nrVVaFD4 
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1.2 Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Dne 4. 4. 1997 byla ve Španělsku Radou Evropy přijata Úmluva na ochranu lidských 

práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, zkráceně 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně,11 která v České republice nabyla účinnosti dne 

1. 10. 2001. Také Úmluva o lidských právech a biomedicíně odkazuje v preambuli na 

Deklaraci jako na dokument, ze kterého vychází. V současnosti (2020) je Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně ratifikovaná a účinná ve 29 zemích.12 

Obecné pravidlo Úmluvy o lidských právech a biomedicíně je vyjádřeno v čl. 5 a 

spočívá v tom, že jakýkoli zákrok je možné provést pouze pod podmínkou, že osoba, jež má 

být zákrokem dotčena, poskytla k tomuto zákroku svobodný a informovaný souhlas. 

V případě, že souhlas dotčené osoby nelze získat, lze dle čl. 8 v případě nouze nutný lékařský 

zákrok provést okamžitě, ovšem pouze je-li nezbytný pro zdraví osoby, jež má být zákrokem 

dotčena. Úmluva také v čl. 6 odst. 3 stanoví, že za osoby, které nejsou schopny udělit souhlas 

se zákrokem z důvodu nemoci, duševního postižení nebo z jiného podobného důvodu, musí 

udělit souhlas zákonný zástupce, příslušný orgán, nebo osoba či instituce zmocněná k tomu 

zákonem. Totožné pravidlo platí pro nezletilé osoby, které nejsou s ohledem na svůj věk 

způsobilé souhlas udělit. Za tyto osoby dává souhlas dle čl. 6 odst. 2 jejich zákonný zástupce, 

jiná osoba, úřední osoba nebo orgán, který je k tomu zákonem zmocněn. 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně tak sice vychází z informovaného a 

svobodného souhlasu, nicméně počítá i se situací, kdy není možné, aby osoba souhlas se 

zdravotním zákrokem, který se jí týká, vyslovila, a to ať už kvůli věku, nebo kvůli 

zdravotnímu stavu. Pro tyto případy nicméně neustupuje z vysokého standardu ochrany osob 

a určuje, že je možné zákrok provést pouze za situace, kdy s ním vysloví souhlas osoba 

k tomu zmocněná zákonem. Až v případě nouze, tj. za situace, „kdy pacient není schopen 

dát sám souhlas buď proto, že mu v tom fakticky brání jeho zdravotní stav (pacient 

v bezvědomí, v kómatu) nebo proto, že se jedná o pacienta fakticky nezpůsobilého k právním 

úkonům,“13 není možné čekat na udělení souhlasu jinou osobou a Úmluva o lidských 

 
11 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a 

důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně. 
12 COUNCIL OF EUROPE. Chart of signatures and ratifications of Treaty 164 Convention for the protection 

of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: 

Convention on Human Rights and Biomedicine [online]. Council of Europe [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164/signatures?p_auth=nrVVaFD4 
13 KUČEROVÁ, B., PRAŽMOVÁ, V. Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Zdravotnické 

fórum, 2012, č. 8. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 



7 

právech a biomedicíně za těchto okolností umožňuje, aby byl zákrok proveden i bez 

uděleného souhlasu. Je nicméně nezbytné, aby se vždy jednalo o zákroky, které z hlediska 

záchrany života nebo zdraví pacienta nesnesou odkladu.14 

Práva kodifikovaná Úmluvou o lidských právech a biomedicíně nicméně nejsou 

absolutně neomezitelná. Za předpokladu, že je nezbytné některá z práv omezit v zájmu 

bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany 

práv a svobod jiných, je možné, aby k jejich omezení došlo. Může se tak dle čl. 26 odst. 1 

nicméně opět stát pouze tehdy, umožní-li omezení zákon a pouze pokud k omezení dojde v 

taxativně (ač velmi obecně) vypočtených situacích, kdy nad ochranou práva jednotlivce na 

nedotknutelnost jeho osoby převáží veřejný zájem. Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně tak „na jedné straně chrání zdraví a svébytnost samotné osoby, na druhé straně 

však chrání také lidská práva ostatních osob, která by mohla být touto osobou ohrožena.“15 

1.3 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku podepsán Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech (dále také „Mezinárodní pakt o OPP“), Československá socialistická 

republika uložila jeho ratifikační listinu v roce 1975.16 Mezinárodní pakt o OPP vstoupil 

v platnost dne 23. 3. 1976, v roce 2020 měl 173 smluvních stran.17 

Mezinárodní pakt o OPP upravuje právo na svobodu jednotlivce velmi podobně jako 

Evropská úmluva o lidských právech. Prakticky totožnou dikcí tak v čl. 9 odst. 1 stanoví, že 

každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost, a nikdo nesmí být zbaven svobody kromě 

případů, kdy se tak stane na základě zákona a dle zákonem upraveného řízení. Oproti úpravě 

obsažené v Evropské úmluvě o lidských právech je ovšem úprava Mezinárodního paktu o 

OPP užší, zaměřuje se zejména na práva osob zatčených a zadržených. Ačkoli také upravuje 

právo, aby se v soudním řízení neprodleně rozhodlo o naplnění zákonných důvodů pro 

zadržení a o případném propuštění, toto právo dle čl. 9 odst. 4 svědčí pouze osobám, které 

jsou zatčené nebo se nalézají ve vazbě. 

 
14 KUČEROVÁ, B., PRAŽMOVÁ, V. Op. cit. sub 13. 
15 TĚŠINOVÁ, J. in TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. Vydání první. Praha: 

C. H. Beck, 2011. Str. 52. 
16 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
17 UNITED NATIONS. 4. International Covenant on Civil and Political Rights [online]. United Nations Treaty 

Collection [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
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Detenčního řízení se proto Mezinárodní pakt o OPP týká pouze co do základního práva 

člověka na svobodu, práva osob omezených na svobodě jinak než v souvislosti s trestním 

řízením pakt neupravuje. 

2. Ústavněprávní základ detenčního řízení 

Česká republika se v preambuli ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., 

Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), mimo jiné přihlásila k principům právního státu 

a úctě k lidským právům, a to jako součást rodiny evropských a světových demokracií. 

Základ úpravy detenčního řízení je tak položen již na ústavní úrovni. 

 Česká republika je dle čl. 1 odst. 1 a 2 demokratickým právním státem založeným na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana, a dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva. Jak bylo uvedeno výše, je Česká republika smluvní stranou 

některých mezinárodních smluv o lidských právech, kterými je vázána, a které je dle názoru 

Ústavního soudu nutno zahrnout do rámce českého ústavního pořádku,18 a to právě 

s ohledem na znění článku 1 odst. 2 Ústavy. Stejně tak je dle čl. 3 Ústavy součástí ústavního 

pořádku Listina základních práv a svobod. Základní práva a svobody jsou dle Ústavy pod 

ochranou soudní moci, a proto jsou právě soudy povolány k rozhodování v případech, kdy 

dochází nebo by mohlo dojít k omezení některých základních lidských práv či svobod. 

V detenčním řízení, ve kterém dochází k zásahu do základních lidských práv, zejména do 

práva na osobní svobodu, svobodu pohybu a práva na soukromí, proto ani jiné orgány 

rozhodovat nemohou. 

2.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod (dále také „LZPS“ nebo „Listina“) je klíčovým 

dokumentem na ústavněprávní úrovni, který obsahuje úpravu nezadatelných, nezcizitelných, 

nepromlčitelných a nezrušitelných práv,19 mezi která patří také (a zejména) právo na ochranu 

osobní svobody. Právě o ochranu osobní svobody se jedná v případě péče poskytované bez 

souhlasu hospitalizované osoby.20 Právo na osobní svobodu upravuje LZPS v čl. 8 – osobní 

svoboda je zaručena a nikdo nesmí být svobody zbaven jinak než z důvodu a způsobem, 

který stanoví zákon. Výjimky z práva na osobní svobodu pro případy zdravotních detencí 

jsou upraveny v čl. 8 odst. 6 LZPS, a dávají zákonodárci možnost stanovit, za jakých 

 
18 Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 
19 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, čl. 1. 
20 TĚŠINOVÁ, J. in TĚŠINOVÁ, J. a kol. Op. cit. sub 15. Str. 52. 
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okolností je možné osobu převzít nebo držet v ústavu zdravotnické péče bez jejího souhlasu. 

Je na místě zdůraznit, že Listina negarantuje právo na osobní svobodu pouze občanům (jako 

to například činí u některých politických práv), ale všem osobám bez rozdílu. V zájmu 

ochrany osob převzatých nebo držených v ústavu zdravotnické péče bez souhlasu a pro 

předejití potenciální libovůle ústavu zdravotnické péče v otázkách držení hospitalizovaných 

osob bez jejich souhlasu již sama Listina určuje lhůtu 24 hodin, během které musí být takové 

učiněné opatření oznámeno soudu. Krátká lhůta, kterou ústav zdravotnické péče na 

oznámení nedobrovolné hospitalizace má, zdůrazňuje důležitost práva na osobní svobodu 

z pohledu ústavodárce. Tento důraz se projevuje i tím, že lhůta není dána jen ústavu 

zdravotnické péče, ale také soudu, který musí o zákonnosti hospitalizace osoby bez souhlasu 

rozhodnout do 7 dnů. Stanovení poměrně krátkých lhůt, resp. stanovení lhůt samo, je 

v Listině ojedinělé a je tak dalším z důkazů extrémního významu práva na osobní svobodu 

pro ústavodárce. Právo na osobní svobodu totiž bývá považováno za východisko pro všechna 

ostatní základní práva a svobody, která na něj bezprostředně navazují.21 

Článek 8 odst. 6 Listiny tak závazně stanoví, že jedině soudu přísluší konečné 

rozhodnutí o hospitalizaci osoby bez jejího souhlasu, a to na základě oznamovací povinnosti 

příslušného zdravotnického zařízení. Správní orgán v této situaci rozhodovat nemůže.22 

Tento odstavec nicméně v původních návrzích Listiny předložených Českou národní radou 

a Slovenskou národní radou chyběl, až v průběhu projednávání se dostal do návrhu České 

národní rady. Nebyla v něm však upravena lhůta pro ústav zdravotnické péče, ve které je 

nutné hospitalizaci pacienta bez souhlasu soudu oznámit a lhůta pro rozhodnutí soudu byla 

navržena jako patnáctidenní; až společná zpráva ústavněprávních výborů Sněmovny lidu a 

Sněmovny národů upravila odst. 6 do dnešní podoby.23  

Jak bylo výše uvedeno, čl. 8 je jediným článkem Listiny, ve kterém jsou stanoveny 

lhůty. V případě lhůt stanovených v odst. 3 a 4 přitom Listina upravuje situaci, která nastane 

po uplynutí těchto lhůt – osobu zadrženou pro podezření ze spáchání trestného činu je nutné 

do 48 hodin propustit na svobodu nebo odevzdat soudu, obviněnou osobu je v případě 

zatčení nutné do 24 hodin odevzdat soudu, který musí do 24 hodin od převzetí zatčené osoby 

rozhodnout o její vazbě, nebo ji propustit na svobodu. V případě odst. 6 ovšem absentuje 

následek marného uplynutí stanovené lhůty, povinnost propustit osobu hospitalizovanou bez 

 
21 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T. POSPÍŠIL, I. a kol. Listina 

základních práv a svobod: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Str. 217. 
22 MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Ochrana jednotlivce versus ochrana společnosti. Zdravotnické 

fórum, 2012, č. 11. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
23 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 246. 
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jejího souhlasu není stanovena.  Dle T. Langáška „(t)o vede k závěru, že jde technicky vzato 

o lhůtu pořádkovou, přesto však, s ohledem na cenu lidské svobody, natolik důležitou, že její 

překročení musí vést k závěru o protiústavnosti omezení osobní svobody, jež nelze ponechat 

bez odezvy – není-li adekvátní reakcí okamžité propuštění z detence, pak alespoň v podobě 

satisfakce odškodnění (…).“24 S ohledem na smysl a účel ustanovení čl. 8 odst. 6 Listiny, 

tedy zejména na to, že se jedná o detence zdravotnické, mezi které patří například i situace, 

kdy je osoba hospitalizována ve zdravotnickém zařízení bez uděleného souhlasu pouze 

proto, že není z objektivních důvodů schopna souhlas udělit (např. je po úrazu v bezvědomí), 

by povinnost osobu v případě nedodržení stanovené lhůty propustit příliš nedávala smysl a 

mohla by vést ke zcela absurdním situacím.  

Zbavení osobní svobody z důvodu zdravotnické detence se opírá o čl. 5 odst. 1 písm. 

e) Úmluvy,25 zákonná hmotněprávní úprava se nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském 

zákoníku (dále také „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) a v zákoně č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále také „zákon o zdravotních 

službách“ nebo „ZdravSl“). Základem procesněprávní úpravy je zejména zákon o zvláštních 

řízeních soudních a subsidiárně zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také 

„občanský soudní řád“ nebo „o. s. ř.“). 

3. Hmotněprávní úprava detenčního řízení 

Základem hmotněprávní úpravy zdravotnické detence je úprava v občanském 

zákoníku a v zákoně o zdravotních službách. Svou povahou je první předpisem 

soukromoprávní povahy, druhý předpisem povahy veřejnoprávní. Nejen odlišný charakter 

předpisů, ale také terminologické rozdíly, roztříštěnost a duplicita úpravy (kdy 

v hmotněprávním předpise, občanském zákoníku, jsou některá procesněprávní ustanovení) 

vyvolávají sporné otázky ohledně jejich vzájemného vztahu a čelí z toho důvodu kritickým 

výtkám odborné veřejnosti.26 Úprava obsažená v občanském zákoníku vychází spíše z čl. 5 

odst. 1 písm. e) Úmluvy a judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který ji vykládá, 

úprava v zákoně o zdravotních službách vychází spíše z čl. 8 odst. 6 Listiny. V důsledku 

toho je sporným také rozsah působení těchto předpisů. Zatímco úprava zdravotnické detence 

v občanském zákoníku je „koncepčně širší, neboť se týká jakéhokoli nedobrovolného 

převzetí či držení člověka v zařízení poskytující zdravotní péči (tedy i krátkodobé převzetí 

 
24 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 247. 
25 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou 

a judikaturou. Vydání první. Praha: Leges, 2016. Str. 141. 
26 Tamtéž. Str. 141. 
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bez souhlasu),“ úprava v zákoně o zdravotních službách „cílí především na případy 

hospitalizace bez souhlasu, která je zpravidla delší než 24 hodin (…). Právní úprava 

v občanském zákoníku je tak širší, a proto na případy tzv. zdravotních detencí či obecněji 

nedobrovolného převzetí či držení, na něž se nevztahuje právní úprava zákona o zdravotních 

službách, bude dopadat právě úprava v občanském zákoníku.“27 

3.1 Občanský zákoník 

Úprava zdravotnických detencí v občanském zákoníku je systematicky řazena do 

obecné části, hlavy druhé, dílu druhého, oddílu šestého, pododdílu čtvrtého s názvem práva 

člověka převzatého do zdravotního ústavu bez jeho souhlasu a je obsažena v § 104-110. 

V ustanovení § 104 ObčZ jsou určeny podmínky, za kterých je hospitalizace bez 

souhlasu možná. Jsou jimi a) důvod hospitalizace stanovený zákonem, b) nezbytnost péče, 

c) péči nelze zajistit mírnějším či méně omezujícím opatřením. Spíše pro předcházení 

případnému extenzivnímu výkladu druhá věta předmětného ustanovení uvádí negativní 

právní důvod zdravotnické detence, tedy že podání návrhu na omezení svéprávnosti není bez 

dalšího důvodem pro nedobrovolnou hospitalizaci. Podmínky nedobrovolné hospitalizace 

uvedené v občanském zákoníku jsou obecnější, než podmínky v zákoně o zdravotních 

službách (viz dále), na který ostatně občanský zákoník stran důvodů hospitalizace odkazuje: 

„navržená úprava ponechává stranou zákonné důvody pro nedobrovolné umístění nebo 

zadržení dotčeného v příslušném zařízení, protože ty již stanoví § 23 odst. 4 zák. 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.“28 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu byl s účinností od 1. 4. 2012 zrušen a nahrazen zákonem o zdravotních službách.29 Také 

pro posouzení kritéria nezbytnosti péče, resp. vymezení té péče, která nezbytná je a které již 

nikoli, je třeba postupovat podle zákona o zdravotních službách. Podle třetí uvedené 

podmínky není možné člověka bez souhlasu ve zdravotnickém zařízení hospitalizovat, 

pokud lze péči zajistit mírnějším nebo méně omezujícím opatřením. Takovým opatřením 

může být např. využití služeb poskytovatele sociálních služeb (§ 6 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, dále jen „SocSl“) jako jsou pečovatelská služba (§ 40 SocSl) nebo 

domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 SocSl), případně sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52 SocSl); může jím být i 

 
27 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 150. 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K § 104 až 110. 
29 Zákon o zdravotních službách, § 128. 
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celodenní péče nabízená a realizovatelná členem rodiny, spojená s pravidelnými lékařskými 

kontrolami.30 

Ustanovení § 105 ObčZ upravuje povinnost poskytovatele zdravotnické péče poté, co 

je osoba bez souhlasu převzata do zdravotnického ústavu nebo začne být proti její vůli ve 

zdravotnickém zařízení držena. Poskytovateli zdravotnické péče v tu chvíli vzniká 

oznamovací povinnost, a to ve vztahu k zákonnému zástupci, opatrovníku, podpůrci, 

manželu nebo jiné osobě blízké (oznámení posledním dvěma může hospitalizovaná osoba 

zakázat). Oznámení je třeba provést neprodleně. Poskytovatel zdravotnické péče má také 

povinnost oznámit převzetí či držení osoby bez jejího souhlasu soudu, a to do 24 hodin, 

přičemž soud musí o učiněném opatření rozhodnout do sedmi dnů. Oznamovací povinnost 

vůči soudu vyplývá již ze samotné Listiny, občanský zákoník v tomto ohledu opakuje 

ustanovení čl. 8 odst. 6 LZPS. Obdobným způsobem, ovšem s jednou podstatnou výjimkou, 

je oznamovací povinnost upravena také v § 40 ZdravSl (viz dále). Nesplnění 

čtyřiadvacetihodinové lhůty přitom znamená, že nedobrovolná hospitalizace je považována 

za nezákonnou.31 Oznamovací povinnost vůči blízkým osobám hospitalizovaného člověka 

směřuje jednak k tomu, aby tyto osoby byly informovány o tom, kde se jejich blízký nachází 

a jednak k tomu, aby případně mohly uplatňovat za hospitalizovanou osobu její práva ve 

chvíli, kdy ona sama toho schopna není. Plnění oznamovací povinnosti vůči soudu má účel 

jediný, a tím je zahájení řízení o přípustnosti převzetí a dalšího držení osoby ve 

zdravotnickém zařízení. Zákon přiznává některá práva také důvěrníkovi a podpůrci. 

Důvěrníkem je osoba, kterou si člověk umístěný bez svého souhlasu do zdravotnického 

zařízení zvolí. Pro jeho zvolení není stanovena žádná forma, postačí proto ústní prohlášení 

učiněné v zařízení poskytujícím zdravotnickou péči, přičemž je vhodné, aby byl o takovém 

prohlášení učiněn záznam do zdravotnické dokumentace.32 Podpůrcem je pak dle § 46 ObčZ 

osoba, s níž umístěný uzavřel smlouvu o nápomoci, která byla pravomocně schválena 

soudem. Zákon v tomto ustanovení rozlišuje dva okamžiky, od kterých začne běžet lhůta pro 

splnění oznamovací povinnosti: v prvním případě začíná lhůta běžet od okamžiku převzetí 

člověka do zdravotnického zařízení, ve druhém případě, pokud byl člověk ve zdravotním 

ústavu hospitalizován se souhlasem, ale souhlas následně odvolal, začíná lhůta pro splnění 

 
30 SVOBODA, K. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 

Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 2014. Str. 404. 
31 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 5. 2011 ve věci č. 39822/07, Ťupa proti České 

republice. Odst. 37. 
32 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Civilní proces. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, 

zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku). Praha: 

Wolters Kluwer ČR. 2015. Str. 200. 
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oznamovací povinnosti běžet od okamžiku odvolání souhlasu s hospitalizací.33 Oznamovací 

povinnost poskytovateli zdravotnické péče naopak nevznikne (resp. oznamovací povinnost 

zanikne) ve chvíli, kdy člověk souhlas s hospitalizací udělí do 24 hodin od započetí 

hospitalizace bez uděleného souhlasu.34 Poskytovatel zdravotnické péče ovšem nemůže 

vyčkávat 24 hodin od okamžiku hospitalizace člověka bez souhlasu, neboť uplynutí této 

lhůty znamená nesplnění oznamovací povinnosti včas. Tento případ tak zjevně dopadá na 

situace, kdy člověk hospitalizovaný bez souhlasu udělí souhlas záhy poté, co je do 

zdravotnického ústavu převzat, neboť informovat soud o nedobrovolné hospitalizaci poté, 

co se již jedná o hospitalizaci dobrovolnou, by nedávalo valného smyslu, když by odpadl 

předmět potenciálního soudního řízení. Otázkou konformity takového výkladu s Listinou se 

zabývám dále. Zákon užívá vedle sebe pojmy „zařízení poskytující zdravotní péči“ (jako 

synonymum je v práci užíván pojem „zdravotnické zařízení“) a „poskytovatel zdravotních 

služeb“. K. Svoboda dovozuje, že je tomu tak „pro případ, že zdravotnické zařízení nemá 

způsobilost k právnímu jednání, a tedy nemůže být účastníkem řízení podle § 66 a násl. 

o. s. ř. (…).“ V takovém případě „(...) přebírá jeho procesní práva a povinnosti včetně práva 

být účastníkem řízení (viz § 67 odst. 2 z. ř. s.) poskytovatel zdravotních služeb. Ustanovení 

§ 67 odst. 2 z. ř. s. tedy nezakládá procesní subjektivitu zdravotního ústavu (zařízení) ad hoc 

(srov. s § 19 o. s. ř.).“ V pohledu na svéprávnost a na procesní subjektivitu zdravotnického 

zařízení se tak současné vnímání odlišuje od úpravy účinné před 1. 1. 2014, ke které 

T. Langášek uvádí, že„(ú)stav zdravotnické péče zde má zvláštní procesní legitimaci bez 

ohledu na svou vlastní právní subjektivitu (§ 19 část věty za středníkem o. s. ř.).“35 

Poskytovatel zdravotních služeb je definován v § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách 

jako fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb; 

není proto pochyb o tom, že poskytovatel zdravotních služeb je vždy osobou mající 

svéprávnost ve smyslu § 15 odst. 2 ObčZ. Ustanovení § 105 ObčZ je charakteru procesního, 

jeho obdobu je možné nalézt v ustanovení § 75 z. ř. s., stanovené lhůty jsou lhůtami 

pořádkovými a v případě jejich marného uplynutí není nutné hospitalizovaného člověka ze 

zdravotnického zařízení propustit.36 

Další úpravou procesní stránky zdravotnické detence je ustanovení § 106 ObčZ, které 

zakotvuje právo hospitalizované osoby na vysvětlení jejího postavení a důvodu hospitalizace 

 
33 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 1996, sp. zn. 20 Co 490/96. 
34 Tamtéž. 
35 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 247. 
36 SVOBODA, K. in ŠVESTKA, J. a kol. Op. cit. sub 30. Str. 410. 
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a na poučení o možnosti zvolit si zmocněnce nebo důvěrníka. Vysvětlení a poučení přitom 

musí být hospitalizované osobě podáno tak, aby mu byla – zejména vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a věku – schopna porozumět a uvědomit si následky zvoleného postupu. 

Obdobné vysvětlení a poučení je nutné poskytnout také případnému zákonnému zástupci, 

opatrovníkovi nebo podpůrci. Právo na poučení je typické pro zdravotnické právo, jeho 

obsah není vyčerpán výčtem v občanském zákoníku; právě z předpisů zdravotnického práva 

(např. ze zákona o zdravotních službách) vyplývají další práva hospitalizovaných osob, 

například právo být informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním 

léčebném postupu a všech jeho změnách.37 Toto obecné právo na poučení má každá osoba, 

ať již je hospitalizovaná dobrovolně či nikoli.  Poučení v případě nedobrovolné hospitalizace 

by mělo (vedle obecného poučení o právech hospitalizované osoby) směřovat zejména 

k podstatě zdravotnické detence a detenčního řízení.38 Poučení je povinen hospitalizované 

osobě poskytnout poskytovatel zdravotních služeb, a to bez zbytečného odkladu jak 

hospitalizované osobě, tak jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo podpůrci proto, 

aby mohla sama hospitalizovaná osoba nebo ostatní hájit hospitalizací bez souhlasu omezená 

práva. 

Předchozí ustanovení rozvíjí ustanovení § 107 ObčZ v tom ohledu, že zmocněnci nebo 

důvěrníkovi hospitalizované osoby musí být veškerá učiněná opatření oznamována bez 

zbytečného odkladu; důvěrník a podpůrce pak mají právo svým jménem uplatňovat ve 

prospěch hospitalizované osoby její práva. Stejná možnost je dána také zmocněnci, 

zákonnému zástupci a opatrovníkovi, kteří tak nicméně činí jménem hospitalizované osoby 

a nikoli jménem svým. Odst. 2 předmětného ustanovení tak rozšiřuje okruh osob, které 

mohou hájit práva hospitalizovaného člověka, rozsah oprávnění těchto osob ve vztahu 

k hospitalizovanému člověku je však užší než u osob uvedených v ustanovení § 106 ObčZ.39 

Zákon umožňuje v případě zdravotnické detence ingerenci důvěrníka, která není pro český 

právní řád příliš typická: „právní poměr důvěrnictví je v tomto smyslu specifický v tom, že 

na rozdíl od podpůrce není jeho vznik vázán na schválení soudem. Oproti zmocněnci 

nevystupuje důvěrník jako zástupce pacienta (tedy jeho jménem), nýbrž jménem vlastním. 

Občanský zákoník zde za tím účelem zakládá vlastní aktivní legitimaci důvěrníka směřující 

k ochraně osobnostních zájmů jiného člověka souvisejících s omezením jeho osobní svobody. 

 
37 TŮMA, P. in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Vydání první. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck. 2014. Str. 588. 
38 SVOBODA K. in ŠVESTKA, J. a kol. Op. cit. sub 30. Str. 411. 
39 TŮMA, P. in LAVICKÝ, P. a kol. Op cit. sub. 37. Str. 588. 
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Jedná se tak o účelovou zákonnou konstrukci vztaženou pouze k důsledkům zdravotní 

detence, nikoli o obecný osobnostněprávní institut.“40 

Také ustanovení § 108 ObčZ je charakteru procesního, neboť je jím upraveno právo 

hospitalizované osoby projednávat se svým zástupcem (lhostejno zda zákonným či 

smluvním), důvěrníkem nebo podpůrcem vlastní záležitosti bez přítomnosti třetích osob. 

Také v tomto případě se jedná o typické právo pacientů (srov. ustanovení § 28 odst. 3 

ZdravSl). 

Za účelem posílení práv hospitalizovaných osob a za účelem nezávislého posouzení 

jejich zdravotního stavu dává ustanovení § 109 ObčZ hospitalizovaným právo žádat 

přezkoumání zdravotního stavu, zdravotnické dokumentace a případného závěru lékaře o 

neschopnosti úsudku a projevení přání lékařem nezávislým na zdravotnickém zařízení 

(poskytovateli zdravotních služeb), přičemž totéž je oprávněn požadovat také důvěrník a 

podpůrce hospitalizované osoby. Jedná se o tzv. právo na druhý názor upravené například 

také v § 46 odst. 1 písm. d) ZdravSl (ač v tomto případě nikoli v přímé souvislosti se 

zdravotnickou detencí). Pokud hospitalizovaná osoba sama, případně jejím jménem jiná 

osoba nebo svým jménem důvěrník či podpůrce požádají o přezkum zdravotního stavu 

předtím, než soud rozhodne o přípustnosti či nepřípustnosti užitého opatření, musí být 

přezkoumání provedeno tak, aby měl soud možnost zohlednit jeho výsledky v probíhajícím 

řízení. P. Tůma považuje omezení přezkumu na otázky týkající se neschopnosti úsudku a 

projevení přání za příliš restriktivní a nesprávné, protože „ani neschopnost úsudku či 

neschopnost projevit přání ani nesvéprávnost nejsou vlastním, natož jediným, zdravotním 

důvodem pro převzetí člověka do tzv. zdravotní detence podle zák. č. 372/2011 Sb. (…). Není 

důvod omezovat možnost přezkoumání zdravotního stavu pacienta pouze na shora uvedené 

zdravotní okolnosti, nýbrž lze ho vztáhnou na všechny zdravotní důvody rozhodné pro 

převzetí a držení pacienta v detenci.“41 Je ovšem otázkou, zda § 109 ObčZ opravdu omezuje 

možnost přezkoumávat výlučně schopnost úsudku a projevení přání, když zákon výslovně 

uvádí možnost přezkoumat obecně zdravotní stav hospitalizovaného člověka a jeho 

zdravotnickou dokumentaci. Pakliže k využití práva na druhý názor dojde, mělo by 

k přezkumu dojít předtím, než soud rozhodne o přípustnosti převzetí či držení 

hospitalizované osoby ve zdravotnickém ústavu. Vzhledem k tomu, že je soudu pro 

rozhodnutí stanovena lhůta 7 dnů od okamžiku nedobrovolné hospitalizace, je nezbytné 

 
40 TŮMA, P. in LAVICKÝ, P. a kol. Op cit. sub. 37. Str. 589. 
41 Tamtéž. Str. 593. 
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jednat s co největším urychlením, aby měl soud případný druhý názor možnost reflektovat. 

V případě, že hospitalizovaná osoba využije své právo těsně před rozhodnutím soudu, 

případně těsně před uplynutím stanovené sedmidenní lhůty, nezbyde soudu než rozhodnout 

o (ne)zákonnosti převzetí do zdravotnického zařízení na základě dosavadních zjištění a 

druhý názor vzít v úvahu až v navazujícím řízení o dalším držení hospitalizované osoby ve 

zdravotním ústavu (§ 80 z. ř. s.). 

Ustanovení § 110 ObčZ se týká doby po rozhodnutí soudu o přípustnosti učiněného 

opatření (tj. zejména o přípustnosti převzetí do zdravotnického ústavu), kterým se schvaluje 

pouze nucený pobyt ve zdravotnickém zařízení. Je jím totiž případně vyslovena zákonnost 

hospitalizace, avšak nikoli povinnost hospitalizovaného člověka podrobit se všem zákrokům 

či léčebným výkonům; právo odmítnout určitý zákrok či léčebný výkon zůstává 

hospitalizované osobě nadále zachováno. Zákon tak v tomto ustanovení zdůrazňuje právo 

nedobrovolně hospitalizovaného člověka na tělesnou a duševní integritu, do které může být 

zasaženo zásadně jen s informovaným souhlasem hospitalizovaného člověka a za podmínek 

stanovených v zákoně o zdravotních službách.42 Nebylo by ovšem hospodárné rozhodovat o 

případném každém jednotlivém omezení hospitalizované osoby poté, co bylo soudem 

rozhodnuto o zákonnosti převzetí do zdravotnického zařízení. K. Svoboda proto ustanovení 

§ 110 ObčZ interpretuje tak, že hospitalizovanému člověku zůstává zachováno právo 

odmítnout zákroky a léčebné výkony, které nesouvisejí s důvody, pro které byl člověk ve 

zdravotnickém zařízení bez souhlasu hospitalizován, avšak zákrokům a léčebným výkonům 

souvisejícím se soudem aprobovanou hospitalizací se podrobit musí.43 Zákroky a léčebné 

výkony jsou v obecné rovině definovány v ustanovení § 2 zákona o zdravotních službách, 

jedná se o soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, 

odhalení a odstranění nemoci nebo vady zdravotního stavu, udržení, obnovení nebo zlepšení 

zdravotního a funkčního stavu, udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, pomoci při 

reprodukci a porodu a posuzování zdravotního stavu.44 

3.2 Zákon o zdravotních službách 

Jak bylo uvedeno výše, zákon o zdravotních službách definuje pojem „poskytovatel 

zdravotních služeb“ (právnická nebo fyzická osoba s oprávněním k poskytování zdravotních 

služeb), definuje také pojem „zdravotnické zařízení“. Tímto zařízením jsou prostory určené 

 
42 TŮMA, P. in LAVICKÝ, P. a kol. Op cit. sub. 37. Str. 596. 
43 SVOBODA K. in ŠVESTKA, J.  a kol. Op. cit. sub 30. Str. 417. 
44 Tamtéž. Str. 416.  
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k poskytování zdravotních služeb; zdravotnické zařízení proto ze své podstaty nemůže mít 

ani právní osobnost, ani svéprávnost, protože se jedná pouze o prostory, nikoli o osobu (ať 

už v právním či faktickém slova smyslu), u které by bylo možné existenci právní osobnosti 

či svéprávnosti dovozovat. 

Zákon o zdravotních službách rozlišuje poskytování zdravotních služeb se souhlasem 

(§ 34 a následující) a bez souhlasu (§ 38 a následující). Do části zákona zabývající se 

poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta je zahrnuta také hospitalizace bez 

souhlasu a použití omezovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že se práce věnuje 

zdravotnickým detencím, zaměřím se v dalším textu pouze na poskytování zdravotních 

služeb bez souhlasu pacienta. 

Ustanovení § 38 odst. 1 ZdravSl stanoví pět případů, ve kterých je možné zletilého a 

svéprávného pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu. Jedná se o následující situace: 

i) pacientovi bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení 

formou lůžkové péče; 

ii) je nařízena izolace pacienta, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví; 

iii) bylo nařízeno vyšetření zdravotního stavu pacienta podle trestního řádu nebo 

podle zákona o zvláštních řízeních soudních; 

iv) pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, jeví 

známky duševní poruchy nebo duševní poruchou trpí, případně je pod vlivem 

návykové látky a hrozbu pro pacienta či jeho okolí nelze odvrátit jinak; 

v) zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň 

neumožňuje, aby pacient vyslovil s poskytnutím péče souhlas. 

V úvodu práce jsem vymezil její zaměření na procesněprávní aspekty řízení ve věcech 

vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení pacienta ve zdravotnickém zařízení, dále se proto 

budu zabývat pouze hospitalizací pacienta bez souhlasu v případech uvedených výše pod 

body iv) a v), neboť ostatní případy nespadají pod tento typ soudního řízení a vztahují se na 

situace, kdy bylo o hospitalizaci pacienta za určitým účelem rozhodnuto v jiném řízení. 

Do značné míry se, jak bylo uvedeno výše, hmotněprávní úprava poskytnutí zdravotnické 

péče pacientovi bez souhlasu, obsažená v zákoně o zdravotních službách, překrývá 

s úpravou v občanském zákoníku. 
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Totožným způsobem je v případě obou právních úprav nutné vykládat hospitalizaci 

bez souhlasu. Jedná se o veškeré případy, kdy z jakéhokoli důvodu chybí písemný souhlas, 

nejen tedy o případy, kdy člověk odmítne souhlas udělit nebo dříve udělený souhlas odvolá, 

ale také o případy, kdy člověk souhlas není schopen dát (ačkoli po procesní stránce jsou tyto 

okolnosti odlišeny).45 

3.2.1 Hospitalizace pacienta bez souhlasu dle § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl 

Nejčastějšími a nejtypičtějšími případy, ve kterých soudy v detenčním řízení 

rozhodují, jsou právě případy dle § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl. Zákon o zdravotních 

službách stanoví (v zájmu ochrany svobody pacienta poměrně přísné) podmínky, které musí 

být kumulativně splněny pro to, aby mohl být pacient bez uděleného souhlasu 

hospitalizován. Při jejich stanovování „byl respektován především zájem pacienta tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému ohrožení jeho života nebo vážnému poškození zdraví.“46 Jedná 

se o následující podmínky: 

a) pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, 

b) pacient jeví známky duševní poruchy, touto poruchou trpí nebo je pod vlivem 

návykové látky, 

c) hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí není možné odvrátit jinak. 

Jednotlivé podmínky zákona o zdravotních službách budou dále rozebrány podrobněji. 

Podmínky, jež musí být splněny, aby bylo možné považovat nedobrovolnou 

hospitalizaci za zákonnou v případě pacientů trpících duševní poruchou, stanovil již v roce 

1979 poměrně striktně také Evropský soud pro lidská práva. Z jeho pohledu „nikdo nesmí 

být zbaven osobní svobody, pokud neexistuje spolehlivý důkaz o tom, že trpí duševní 

poruchou. (…) Dále, duševní porucha musí být takového druhu nebo stupně, že odůvodňuje 

nedobrovolnou hospitalizaci. Konečně, zákonnost trvající hospitalizace bez souhlasu záleží 

na trvalosti diagnostikované poruchy.“47 

 

 

 
45 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

K § 38 až § 40. 
47 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 10. 1979 ve věci č. 6301/73, Winterwerp proti 

Nizozemsku. Odst. 39. Překlad z anglického jazyka. 
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a) Bezprostřední a závažné ohrožení sebe nebo svého okolí 

Hned první z kritérií je tím nejstriktnějším, neboť je nutné před hospitalizací pacienta 

bez jeho souhlasu posoudit, zda bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje sebe nebo 

své okolí. Podmínka bezprostřednosti nebyla v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

(dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“), který problematiku hospitalizace bez souhlasu 

upravoval před účinností zákona o zdravotních službách, obsažena.48 Právě kvůli nutnosti 

zvážit, zda pacient ohrožuje sebe nebo své okolí bezprostředně, či zda se už o bezprostřední 

ohrožení nejedná, je tato podmínka předmětem diskusí a úvah o novelizaci zákona o 

zdravotních službách a vypuštění slova bezprostředně.49 

J. Mach pokládá otázku, zda je pro naplnění podmínky bezprostřednosti nutné, aby 

ohrožování probíhalo akutně v dané chvíli, nebo zda stačí, že probíhalo ve chvíli, kdy byla 

k pacientovi volána záchranná služba a v okamžiku, kdy se na místo posádka zdravotnické 

záchranné služby k zakročení dostaví, se již pacient chová klidně, i když předtím například 

zdemoloval byt nebo dům. Otázku ponechává bez odpovědi, jen konstatuje, že „soudní 

praxe vede spíše k restriktivnímu výkladu tohoto ustanovení, takže k případům, kdy pacient 

z tohoto důvodu je nuceně hospitalizován, dochází spíše méně často, než by bylo společensky 

žádoucí a potřebné.“50 Domnívám se, že v J. Machem předestřeném případě zklidněného 

pacienta by podmínka bezprostřednosti byla splněna v případě, že se lze na základě 

jakýchkoli náznaků byť jen domnívat, že by pacient mohl své ohrožující jednání opakovat. 

Posádka zdravotnické záchranné služby zasahující na místě zpravidla nemá možnost 

komplexně posoudit chování pacienta nebo jej delší dobu sledovat, jsem proto toho názoru, 

že je v takovém případě na místě pacienta odvézt k podrobnějšímu psychiatrickému 

vyšetření a až na jeho základě rozhodnout, zda stále trvá možnost bezprostředního a 

závažného ohrožení pacienta nebo jeho okolí.  Do přímého kontaktu s pacientem se u 

akutních případů dostává právě posádka zdravotnické záchranné služby a rozhodnutí, zda 

bude péče poskytnuta i bez souhlasu, závisí na úvaze lékaře zdravotnické záchranné služby, 

případně jiného kvalifikovaného zdravotnického záchranáře, je-li hrozící nebezpečí akutní. 

Takové rozhodnutí je třeba učinit na místě, po většinou pouze povrchním seznámením se se 

situací a se zdravotním stavem pacienta. Po případném převozu pacienta do zdravotnického 

 
48 Zákon o péči o zdraví lidu, § 23 odst. 4. 
49 MACH, J. in MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; Zákon o 

specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2018. 

Str. 170. 
50 MACH, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Vydání první. Praha: Grada. 2010. 

Str. 132. 
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zařízení je pacient předán k vyšetření přijímajícímu lékaři (ve valné většině případů 

psychiatrovi) a je na něm, aby rozhodl, zda bude pacient hospitalizován, i když 

s hospitalizací nesouhlasí.51 Neztotožňuji se ovšem s názorem J. Macha, že k hospitalizacím 

pacientům kvůli restriktivnímu výkladu § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl dochází méně často, 

než by bylo společensky žádoucí. Hospitalizací bez souhlasu dochází k omezení základních 

práv pacienta a toto omezení nemůže být společensky žádoucí v situacích, kdy posádka 

zdravotnické záchranné služby nebo vyšetřující psychiatr vyhodnotí, že pacient již 

nepředstavuje bezprostřední hrozbu.  

Podmínka závažnosti ohrožení je podle J. Macha naplněna ve chvíli, kdy se pacient 

„pokouší o sebevraždu nebo vyhrožuje sebevraždou, bezprostředním zabitím sebe nebo 

dalších osob, napadením sebe nebo způsobením škody na majetku anebo jiné vážné újmy. 

Může to být i v případech, kdy je ohrožena lidská důstojnost chováním takového člověka, 

případně ohrožena mravnost, zejména u dětí.“52 S tímto vymezením je možné souhlasit, 

avšak právě vzhledem k výše uvedenému omezování základního lidského práva (na osobní 

svobodu) je nutné dle individuálních okolností případu důsledně zvažovat, zda může 

ohrožení mravnosti opravdu naplňovat podmínku závažného ohrožení. Jsem přesvědčen, že 

ohrožením mravnosti podmínka závažné hrozby v naprosté většině případů naplněna 

nebude. 

Okresní soud Plzeň – jih v řízení vedeném pod sp. zn. 4 L 177/2014 a následně Krajský 

soud v Plzni v řízení vedeném pod sp. zn. 15 Co 398/2014 rozhodoval o zákonnosti 

nedobrovolné hospitalizace pacienta pro jeho nevhodné chování k jiné osobě. Ve věci bylo 

zjištěno, že pacient byl hospitalizován poté, co opakovaně obtěžoval ženu (poškozenou), se 

kterou se seznámil prostřednictvím seznamky na internetu. Ačkoli ta mu od počátku dávala 

najevo, že o něho nemá zájem a že nechce, aby jím byla kontaktována, pacient jí posílal 

zprávy nejprve na seznamce a poté i rukou psané dopisy. Během půl roku začal pacient nosit 

poškozené vedle dopisů také květiny, osobní žádost poškozené o to, aby ji přestal obtěžovat, 

nijak nereflektoval a nadále se jí snažil obdarovávat. Poškozená věc oznámila Policii České 

republiky a s pacientem se setkala při projednání přestupku u přestupkové komise, po kterém 

jí začal pacient znovu nosit dopisy a květiny, čekat na poškozenou před jejím domem a 

zvonit a klepat na ni. Když poškozená vyšla z domu, dal jí pacient ruku kolem ramen. 

Poškozená opakovaně vyzývala pacienta, aby se k ní nepřibližoval, ovšem opětovně bez 

 
51 MACH, J. Op. cit. sub 50. Str. 133. 
52 MACH, J. in MACH, J. a kol. Op. cit. sub 49. Str. 170. 
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úspěchu, poškozená proto postříkala pacienta pepřovým sprejem. O dva dny později čekal 

pacient na poškozenou na zastávce, znovu ji oslovil a zval ji na kávu. Pacient popisoval 

skutkové okolnosti obdobně jako poškozená, uvedl nicméně, že žádosti poškozené, aby ji už 

dále nekontaktoval, si vykládal tak, že ve skutečnosti poškozená chce, aby ji kontaktoval. 

Poškozené dal ruku kolem ramen a přibližoval se k ní i přes její výslovný nesouhlas proto, 

že byl zvědavý, kam jej poškozená zavede. Pacient měl za to, že se jedná o seznamovací hru, 

a to i přesto, že mu poškozená opakovaně říkala, že ji obtěžuje. Okresní soud Plzeň – jih 

konstatoval, že jednání pacienta sice nezasáhlo do tělesné integrity poškozené, ale zasáhlo 

do jejího soukromí, které je také chráněným zájmem. Soud prvního stupně (a ve shodě s ním 

také odvolací soud) proto shrnul, že „(z) četnosti těchto útoků, a z období, po které se 

odehrávaly, lze rovněž usoudit, že se jednalo o jednání, které bylo způsobilé negativně 

ovlivnit psychiku obtěžovaného člověka. Rovněž je zřejmé, že umístěný ignoroval projevy 

nesouhlasu, a tyto si vykládal naopak jako záminku pro další kontakty,“ a uzavřel, že pacient 

tímto jednáním bezprostředně ohrožoval zájmy jiného. S ohledem na četnost jednání 

pacienta a na skutečnost, že jednání eskalovalo, až vyústilo ve fyzický kontakt, který 

poškozená výslovně odmítala, považoval soud za naplněnou také podmínku závažnosti 

ohrožujícího jednání.53 

Rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – jih, resp. potvrzující rozhodnutí Krajského soudu 

v Plzni, tak dává za pravdu J. Machovi v tom ohledu, že závažné a bezprostřední ohrožení 

nemusí směřovat pouze vůči tělesné integritě jiných osob, může se jednat také o zásah do 

jiného chráněného zájmu, např. do práva na důstojnost nebo práva na soukromí, do kterého 

bylo v řešeném případě zasaženo stalkingem. 

Bezprostřední a závažné ohrožení naopak neshledal Okresní soud v Pardubicích 

v případě pacienta trpícího duševní chorobou, který byl hospitalizován poté, co v bydlišti 

své matky a jejího manžela křičel z balkonu do volného prostoru, stěžoval si na svět a okolí 

a cítil se ublížený. Výroky a výkřiky pacienta nebyly bezprostředně namířeny proti konkrétní 

osobě, nemohly a ani nevzbudily v matce pacienta a jejím manželovi (dle jejich sdělení) 

obavy o život či zdraví. Pacient nebyl vůči matce ani jejímu manželovi slovně ani fyzicky 

agresivní, nejevil ani známky toho, že by měl fyzicky agresivní být. Matka s manželem 

zavolali rychlou záchrannou službu preventivně proto, že v minulosti pacient manžela matky 

fyzicky napadl. Po převozu do zdravotnického zařízení nebyly u pacienta zjištěny 

sebevražedné sklony, pacient se ani nedopustil jednání, které by bezprostředně a závažně 

 
53 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 15 Co 398/2014. 
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ohrožovalo jeho život. Pro nenaplnění zákonných důvodů převzetí pacienta do 

zdravotnického zařízení bez souhlasu Okresní soud v Pardubicích konstatoval, že nedošlo 

k jeho hospitalizaci ze zákonného důvodu a přikázal jeho okamžité propuštění.54 

A. Deréová a P. Charvát lakonicky poznamenávají, že k bezprostřednímu a závažnému 

ohrožení své vlastní osoby například rozhodně nedošlo v reálné situaci nedobrovolně 

hospitalizovaného pacienta, který „(…) při promenádě v odcizeném dámském oblečení dle 

sexuologického oddělení psychiatrického zdravotnického zařízení měl své zdraví a život 

ohrožovat tím, že ‚to udělá pravděpodobně znovu a někdo ho nakonec zase zbije a zraní‘."55 

Kritérium bezprostřednosti ohrožení chráněných zájmů navrhla zmírnit skupina 

poslanců novelou zákona o zdravotních službách. Návrh změny spočíval v nahrazení slova 

bezprostředně tak, že by první část věty v § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl zněla „(p)acienta lze 

bez souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje nebo je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu 

ohrozí (…).“ Současnou úpravu s podmínkou bezprostřednosti ohrožení označila novela za 

neuspokojivou, neboť neumožňuje účinnou ochranu pacienta trpícího duševní chorobou 

nebo jevícího její známky a jeho okolí ve chvíli, kdy již ohrožení není bezprostřední. Novela 

proto navrhla, aby postačovala „poměrně vysoká pravděpodobnost závažného ohrožujícího 

jednání pro futuro, a to v souladu s tím, jak citelným zásahem nedobrovolná hospitalizace 

bezesporu je.“56 K návrhu zákona vyslovila nesouhlasné stanovisko vláda z důvodu značné 

neurčitosti navržené formulace „je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí“, která by 

mohla být sporná při praktické aplikaci zákona. Vláda také konstatovala, že se chystá 

předložit novelu zákona o zdravotních službách, jež se bude problematikou bezprostřednosti 

ohrožení zabývat.57 Projednávání novely bylo ukončeno s koncem volebního období, vláda 

avizovaný návrh novely zákona o zdravotních službách nepředložila. 

b) Duševní porucha, její známky nebo vliv návykové látky 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 

obsahuje výčet duševních poruch v kapitole V. pod označením F00 – F99, jedná se o 

organické duševní poruchy včetně symptomatických, duševní poruchy a poruchy chování 

 
54 Usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 24 L 94/2015. 
55 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 215. 
56 Sněmovní tisk 660/0 ze 7. volebního období Poslanecké sněmovny 2013-2017 [online]. Novela z. o 

zdravotních službách [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=720&

CT1=0 
57 Sněmovní tisk 660/1 ze 7. volebního období Poslanecké sněmovny 2013-2017 [online]. Novela z. o 

zdravotních službách [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=660&

CT1=1 
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způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy 

s bludy, afektivní poruchy (poruchy nálady), neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy, 

syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, 

poruchy osobnosti a chování u dospělých, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, 

poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání a souhrnná kategorie 

neurčených duševních poruch (obecně nespecifikovaná duševní onemocnění).58 

Vzhledem k výše uvedenému běžnému praktickému postupu před hospitalizací není 

příliš pravděpodobné, že by posádka záchranné zdravotnické služby byla schopna ihned na 

místě diagnostikovat určitou duševní chorobu, v naprosté většině případů, jež skončí 

hospitalizací, proto dochází k naplnění podmínky projevu známek duševní choroby, 

případně intoxikace. V případě, kdy není k zákroku přivolána rychlá záchranná služba, může 

dát doporučení k hospitalizaci z důvodu duševní poruchy a bezprostředního závažného 

ohrožování sebe nebo okolí všeobecný praktický lékař nebo ambulantní psychiatr. Stát by 

se tak nicméně mělo vždy až po osobním zhlédnutí a vyšetření pacienta lékařem, nikoli 

například na základě informací od příbuzných pacienta.59 Projevem možných duševních 

poruch je často neklidné, tenzní a psychotické jednání, jako tomu bylo například v případě 

pacienta, o němž rozhodoval Okresní soud v Pardubicích výše citovaným usnesením,60 často 

se také u pacientů objevuje snížený či narušený kontakt s realitou.61 

V případě stalkingu pacienta, o kterém rozhodoval Okresní soud Plzeň – jih, bylo u 

pacienta zjištěno nevyzpytatelné, impulsivní chování, bludná produkce skutečnosti, a 

narušené vnímání reality. Jednalo se přitom o projev duševní poruchy, která byla pacientovi 

ve zdravotnickém zařízení diagnostikována a která se projevovala také nekritičností pacienta 

ve vztahu ke svému jednání a absencí náhledu na nutnost léčby a na duševní poruchu.62 

Jako hraniční příklad z praxe J. Mach uvádí situace, kdy je pacient dopraven do 

psychiatrického zdravotnického zařízení kvůli pokusu o sebevraždu. Po vyšetření se však 

ukáže, že pacient nejeví ani známky duševní poruchy, ani známky intoxikace, a že šlo o 

sebevraždu na základě zralého rozhodnutí pacienta. V takových případech někdy lékař 

rozhodne, že není důvod k nedobrovolné hospitalizaci pacienta, protože nejsou naplněna 

 
58 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Mezinárodní statistická klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů [online]. [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
59 MACH, J. Op. cit. sub 50. Str. 134. 
60 Usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 24 L 94/2015. 
61 Např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 53 Co 142/2017. 
62 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 15 Co 398/2014. 
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kritéria stanovená v § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl. Jak nicméně J. Mach podotýká, jde 

v takovém případě o odbornou medicínskou otázku, jejíž posouzení nenáleží právníkovi, 

nýbrž lékaři.63 

Aniž by pacient trpěl duševní poruchou či jevil její známky, je možná jeho 

nedobrovolná hospitalizace za předpokladu, že je pod vlivem návykové látky. V tomto 

ohledu došlo ke zpřísnění kritérií pro nedobrovolnou hospitalizaci oproti zákonu o péči o 

zdraví lidu, podle kterého postačovalo podezření na intoxikaci, resp. to, že osoba jevila 

známky intoxikace (§ 23 odst. 4). Podle zákona o zdravotních službách je nutné intoxikaci 

pacienta nejprve potvrdit, až poté je možné uvažovat o hospitalizaci bez jeho souhlasu 

(nejeví-li vedle podezření na intoxikaci známky duševní choroby nebo netrpí-li duševní 

chorobou). V. Martínek s M. Sigmundovou pokládají otázku, jakým způsobem se v praxi 

bude prokazovat vliv návykové látky v případech, kdy je zdravotnický personál v časové 

tísni nebo když dojde k jeho fyzickému napadení. Částečně si odpovídají, že tyto situace 

mohou zdravotnickým zařízením působit potíže a uvádí, že není možné příliš počítat 

s asistencí Policie České republiky (aniž by bylo zřejmé, jak k takovému závěru dospěli). 

Uzavírají, že „zákon o zdravotních službách tedy sice zpřísnil podmínky hospitalizace 

pacienta bez jeho souhlasu, ale důsledné provádění tohoto ustanovení zákona v praxi může 

přinášet problémy.“64  

S jejich závěry nemohu souhlasit, má zkušenost s případy nedobrovolně 

hospitalizovaných osob na psychiatrické klinice ukazuje, že ve většině případů byla na místě 

zásahu u pacienta nejen zdravotnická záchranná služba, ale také Policie České republiky 

nebo městská policie, a to často dříve než zdravotnická záchranná služba, která byla právě 

policií na místo přivolána. Asistence policie představuje v takových případech donucovací 

akt při plnění stanoveného úkolu, tj. při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného 

pořádku,65 přičemž policista je oprávněn zajistit osobu, která svým jednáním bezprostředně 

ohrožuje život svůj, zdraví nebo život jiných osob, anebo majetek.66 Ústavní soud ovšem 

zdůrazňuje, že lékařskou diagnózu nelze stavět nad právo a že „orgány policie (…) proto 

musí vždy bedlivě vážit, zda žádosti lékaře o zákrok či asistenci, a zejména pak tento zákrok 

sám, mají oporu v právu. (…) Proto je třeba při aplikaci všech zákonných ustanovení, která 

ve svých důsledcích umožňují omezení základních práv a svobod, důsledně respektovat čl. 4 

 
63 MACH, J. Op. cit. sub 50. Str. 134. 
64 MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Op. cit. sub 22. 
65 TĚŠINOVÁ, J. in TĚŠINOVÁ, J. a kol. Op. cit. sub 15. Str. 57. 
66 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 26 odst. 1 písm. a). 
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odst. 4 Listiny, tedy šetřit jejich podstatu a smysl a vyloučit jejich zneužití k jiným účelům. 

Je tedy na místě maximální zdrženlivost.“67  

Fyzické napadení zdravotnického personálu může být (dle konkrétní situace) vnímáno 

jako projev duševní poruchy, proto nemusí být nutné dále zjišťovat, zda je pacient 

intoxikován či nikoli. Jakkoli je možné připustit, že zdravotnický personál často jedná 

v časové tísni, vyhodnotí-li si posádka zasahující záchranné zdravotnické služby, že je 

intoxikace či duševní porucha pravděpodobná, nabízí se – jak bylo uvedeno výše – převoz 

pacienta do zdravotnického zařízení, kde bude pacient vyšetřen přijímajícím lékařem. 

Do značné míry by tak měly odpadnout problémy s důsledným prováděním zákona, neboť 

až přijímající lékař po důkladném vyšetření a ověření intoxikace pacienta rozhodne, zda jsou 

z jeho pohledu naplněny podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci pacienta. 

c) Ohrožení není možné odvrátit jinak 

Podmínka nedobrovolné hospitalizace spočívající v tom, že bezprostřední a závažné 

ohrožení pacienta nebo jeho okolí není možné odvrátit jiným způsobem, je obdobně 

stanovena také v § 104 ObčZ („(…) za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze 

zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením“). Jedná se o vyjádření principu 

subsidiarity68 a toho, že jakékoli méně omezující opatření musí mít přednost před opatřením 

více omezujícím. Méně omezující opatření, jež by bylo možné využít, jsou uvedena výše 

v textu věnujícímu se § 104 ObčZ (kapitola 3.1). 

Možností využití méně omezujících opatření se zabýval také Okresní soud Plzeň – jih 

a Krajský soud v Plzni. Ve výše popsaném případě vedly úvahy soudů směrem k ambulantní 

léčbě, kterou ovšem nebylo možné v daném případě využít, neboť ze závěrů znaleckých 

posudků ohledně zdravotního stavu pacienta vyplynulo, že pacient nespolupracoval, neměl 

náhled na to, že duševní poruchou trpí, a bez odpovídající léčby nebylo možné očekávat 

zlepšení jeho zdravotního stavu. Krajský soud v Plzni uvažoval také o možnosti předběžného 

opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a následující z. ř. s., nicméně dospěl 

k závěru, že tento ani jiné instituty nejsou způsobilé k tomu, aby poškozenou ochránily před 

dalším obtěžováním ze strany pacienta. Na závěr soud konstatoval, že dosavadní zkušenost 

ukázala zintenzivňující se přibližování pacienta k poškozené, znalecký posudek nadto 

predikoval, že by tento trend mohl pokračovat a vyústit až v nebezpečí agrese a napadení 

 
67 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000. 
68 HOLČAPEK, T. in ŠUSTEK, P., HOLČAPEK T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 

2016. Str. 229. 
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poškozené.69 Soud tak neshledal možným využít jakékoli jiné, méně omezující opatření, 

které by dokázalo splnit účel nedobrovolné hospitalizace, tedy které by na straně jedné 

pomohlo potlačit projevy duševní poruchy pacienta a na straně druhé ochránilo poškozenou 

před jeho jednáním. 

3.2.2 Hospitalizace pacienta bez souhlasu dle § 38 odst. 1 písm. c) ZdravSl 

Důvod nedobrovolné hospitalizace podle § 38 odst. 1 písm. c) ZdravSl vychází z čl. 8 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně70 a je vázán na kumulativní splnění dvou 

podmínek: jednak musí být pacientův zdravotní stav takový, že vyžaduje poskytnutí 

neodkladné péče a jednak jeho zdravotní stav neumožňuje, aby udělil souhlas s hospitalizací. 

Neodkladná péče je definována v § 5 odst. 1 písm. a) ZdravSl jako „péče, jejímž účelem je 

zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly 

vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní 

bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.“ Z definice 

neodkladné péče je zřejmé, že se jedná o stavy, ve kterých se do vážného ohrožení dostává 

zdraví či život pacienta a poskytnutá péče se proto zaměřuje na zmírnění nebo zamezení 

důsledků jeho akutního zdravotního stavu. Jde tedy nejčastěji o situace, kdy je ve 

zdravotnickém zařízení hospitalizován pacient v bezvědomí, např. po úrazu či autonehodě a 

v důsledku bezvědomí není schopen souhlas s hospitalizací udělit. Oproti důvodu 

hospitalizace dle § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl se jedná o kvalitativně odlišný případ, kdy 

nedobrovolně hospitalizovaný pacient svým jednáním neohrožuje sebe nebo své okolí, ve 

většině případů ani nejeví známky duševní poruchy či intoxikace, jeho život či zdraví jsou 

však v ohrožení, a bez ohledu na příčinu tohoto ohrožení mu vážný zdravotní stav 

neumožňuje, aby souhlas s hospitalizací udělil.  

Nedobrovolné hospitalizace dle § 38 odst. 1 písm. c) ZdravSl jsou v praxi běžnější než 

hospitalizace dle § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl. J. Mach dokonce uvádí, že se jedná zřejmě 

o nejčastější případ, na který může běžný lékař při výkonu služby v terénu narazit – v případě 

bezvědomí pacienta a nutnosti poskytnout mu neodkladnou péči jde o stav nouze, který 

vyžaduje okamžité řešení.71 Nedobrovolné hospitalizace dle § 38 odst. 1 písm. c) ZdravSl 

však nejsou omezeny pouze na situace, kdy je pacient v bezvědomí. Nemožnost udělit 

souhlas s hospitalizací může být důsledkem zdravotního stavu také pacienta, který při 

 
69 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 15 Co 398/2014. 
70 „Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést 

okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“ 
71 MACH, J. Op. cit. sub 50. Str. 135. 
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vědomí sice je, avšak není schopen zvážit důsledky udělení souhlasu tak, aby se jednalo o 

souhlas svobodný a zejména informovaný. Může tomu tak být už jen proto, že na 

informování pacienta o skutečnostech dle § 31 ZdravSl není vzhledem k jeho akutnímu 

zdravotnímu stavu čas či proto, že by mu pacient ve stavu, v jakém se nachází, neporozuměl. 

Může se jednat například o situaci, „kdy je pacient zraněn a současně je pod vlivem 

návykových látek a není způsobilý k platnému projevu vůle – tedy s ohledem na jeho 

zdravotní stav, dezorientaci, zmatenost a ovlivnění návykovou látkou nelze jeho projevy vůle 

považovat za platné právní jednání a je třeba zhodnotit jeho zdravotní stav tak, že 

momentálně není schopen k platnému rozhodnutí o souhlasu, či nesouhlasu s 

hospitalizací.“72 

Výše uvedené nic nemění na tom, že i v těchto případech je nutné, aby soud o 

nedobrovolné hospitalizaci pacientů rozhodl, protože hospitalizace bez souhlasu je bez 

ohledu na okolnosti zásahem do základních práv a svobod, které jsou pod ochranou soudní 

moci. Procesní úprava v § 83 z. ř. s. nicméně bere v úvahu odlišnou povahu těchto 

nedobrovolných hospitalizací oproti těm uvedeným v § 38 odst. 1 písm. b) ZdravSl, je do 

značné míry zjednodušená a vyznačuje se oproti standardnímu detenčnímu řízení určitými 

specifiky (např. nemožnost odvolání proti rozhodnutí soudu o (ne)souhlasu s nedobrovolnou 

hospitalizací, viz dále). 

 

Zákon o zdravotních službách, stejně jako občanský zákoník, upravuje také notifikační 

povinnost poskytovatele zdravotních služeb, a to v šestém odstavci § 38. Notifikační 

povinnost se vztahuje pouze na nedobrovolné hospitalizace rozebrané výše, tj. na 

hospitalizace bez souhlasu dle § 38 odst. 1 písm. b) a c). V takovém případě je poskytoval 

zdravotních služeb povinen oznámit hospitalizaci pacienta osobě, kterou pacient určil 

(občanský zákoník na rozdíl od zákona o zdravotních službách tento okruh osob zcela 

vynechává). Není-li taková osoba, oznámí poskytovatel zdravotních služeb hospitalizaci 

osobám pacientovi blízkým, pokud to pacient výslovně nevyloučil a dále osobám, které 

s pacientem přišly do styku, je-li to pro jejich zdraví nezbytné (toto ustanovení dopadá spíše 

na případ pacientů, jimž byla nařízena karanténa – § 38 odst. 1 písm. a) ZdravSl), osobám 

ze společné domácnosti a případně zákonnému zástupci. Pakliže žádná z uvedených osob 

není poskytovateli zdravotních služeb známa nebo taková osoba není zastižena, oznámí se 

 
72 MACH, J. in MACH, J. a kol. Op. cit. sub. 49. Str. 171. 
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hospitalizace Policii České republiky. Oznamovací povinnost, kterou je nutné splnit do 

24 hodin, má poskytovatel zdravotních služeb také vůči soudu (§ 40 odst. 1 ZdravSl). 

3.2.3 Použití omezovacích prostředků 

Vedle hospitalizace bez souhlasu pacienta upravuje zákon o zdravotních službách také 

možnost použití prostředků, které pacienta omezují ve volném pohybu. Tím, že dochází 

k omezení volného pohybu pacienta, dochází stejně jako v případě nedobrovolné 

hospitalizace k zásahu do jeho základních práv a z toho důvodu je nutné podrobit použití 

omezovacích prostředků soudnímu přezkumu. Stejně jako v případě nedobrovolné 

hospitalizace jsou pro použití omezovacích prostředků v ustanovení § 39 odst. 2 ZdravSl 

stanoveny kumulativní podmínky, a to následující: 

i) účelem použití omezovacích prostředků je odvrácení bezprostředního ohrožení 

života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, 

ii) užívají se pouze po dobu, po kterou trvá bezprostřední ohrožení, 

iii) méně omezující postup není dostačující nebo by zjevně nevedl k odvrácení 

bezprostředního ohrožení. 

Stanovené podmínky se příliš neliší od podmínek pro možnost hospitalizace bez 

souhlasu, také pro ně platní, že jsou možností ultima ratio. Pro bezprostřednost ohrožení 

platí mutatis mutandis výše uvedené (kapitola 3.2.1 písm. a). Některé příklady situací, které 

samy o sobě nenaplňují podmínky pro užití omezovacích prostředků, uvádí Evropský soud 

pro lidská práva: omezení pacienta nemůže odůvodnit například jen to, že se pacient brání 

jeho použití nebo že je neklidný. V takových případech je zdůrazněna nutnost pokusit se 

pacienta uklidnit jiným, méně omezujícím způsobem.73  

Zákon o zdravotních službách taxativně vyjmenovává jednotlivé omezovací 

prostředky, které je možné použít. Současná úprava vychází z Metodického opatření 

Ministerstva zdravotnictví zn. 37800/2009, které bylo zveřejněno ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví č. 7/2009 ze dne 30. 9. 2009, o používání omezovacích prostředků u pacientů 

ve zdravotnických zařízeních České republiky, jehož čl. 1 odst. 1 odpovídá § 39 odst. 1 

ZdravSl. Zákon o péči o zdraví lidu použití omezovacích prostředků výslovně neupravoval, 

přesto byly důvody použití omezovacích prostředků uvedené v Metodickém opatření v praxi 

 
73 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2012 ve věci č. 37679/08, Bureš proti České 

republice. Odst. 96, 97, 99. 
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respektovány zejména psychiatrickými léčebnami.74 Podle § 39 odst. 1 ZdravSl je tak možné 

použít následující omezovací prostředky: úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo 

jinými osobami k tomu určenými poskytovatelem, ochranné pásy nebo kurty, síťové lůžko, 

místnost určenou k bezpečnému pohybu, ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu 

horních končetin pacienta, psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky podávané 

parenterálně a případně kombinaci uvedených prostředků. Užití některého z omezovacích 

prostředků musí vždy nařídit lékař, jedinou výjimkou je nutnost neodkladného jednání, kdy 

je oprávněn nařídit užití omezení také jiný zdravotnický pracovník; lékař však musí být 

v takových případech neprodleně informován a důvodnost užití omezovacích prostředků 

musí potvrdit.  

Poskytovatel zdravotních služeb má dle § 40 odst. 1 písm. b) ZdravSl povinnost hlásit 

soudu do 24 hodin použití omezovacích prostředků stejně jako nedobrovolnou hospitalizaci. 

Ve druhém odstavci tohoto ustanovení však zákon umožňuje hospitalizace nebo použití 

omezovacích prostředků soudu neoznamovat, pokud pacient prokazatelným způsobem 

souhlas ve lhůtě 24 hodin dodatečně vyslovil. J. Mach rozumí prokazatelným vyslovením 

souhlasu podpis pacienta stvrzující jeho souhlas s hospitalizací nebo dodatečným omezením, 

a to s uvedením času, kdy se tak rozhodl, přičemž by ze zdravotnické dokumentace mělo 

vyplývat, zda je pacient schopen toto rozhodnutí učinit a zda jej učinil svobodně a 

dobrovolně.75 Zákon o zdravotních službách tím ve svém důsledku umožňuje poskytovateli 

zdravotních služeb vyčkávat, zda pacient neudělí dodatečný souhlas. Žádný jiný zákon 

ovšem tuto možnost nedává, naopak, občanský zákoník v § 105 odst. 2 a zákon o zvláštních 

řízeních soudních v § 75 odst. 1 ukládají poskytovateli zdravotních služeb 

(resp. zdravotnímu ústavu) povinnost oznámit jakoukoli a jakkoli dlouho trvající 

nedobrovolnou hospitalizaci nebo použití omezovacích prostředků. Listina v čl. 8 odst. 6 

výslovně pojednává pouze o převzetí nebo držení osoby v ústavní zdravotnické péči, 

nicméně domnívám se, že je nutné toto ustanovení vykládat extenzivně tak, že se vztahuje i 

na omezení osob ve volném pohybu prostřednictvím omezovacích prostředků. T. Langášek 

k tomu uvádí, že „chápeme zde garantovanou osobní svobodu spíše v klasickém smyslu 

svobody tělesné, svobody volného pohybu, tj. svobody nebýt omezen v realizaci rozhodnutí, 

zda, kdy a kam své kroky zavedeme (…)“76 a na několika místech komentáře k čl. 6 Listiny 

 
74 FORAL, L., LUKASOVÁ, M. K omezovacím prostředkům a „zbavení osobní svobody“ ve zdravotnictví. 

Zdravotnické fórum, 2013, č. 1. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
75 MACH, J. in MACH, J. a kol. Op. cit. sub 49. Str. 180. 
76 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op. cit. sub 21. Str. 217, 218. 
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hovoří o „uplatnění omezujících opatření“ nebo o „omezení svobody v průběhu léčení“.77 

J. Těšinová zastává názor, že „(…) z nedobrovolných omezení pacienta se soudu hlásí jen ty 

případy, kdy lze předpokládat omezení delší než 24 hodin. (…) Máme za to, že účelem 

detenčního řízení je zabránit trvajícímu protiprávnímu omezení osobní svobody, nikoli 

zpětné hodnocení události, která již pominula.“78 S názorem J. Těšinové však nemohu 

souhlasit. Z mého pohledu je účelem detenčního řízení posoudit nejen to, zda je v souladu 

se zákonem další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení nebo další použití omezovacích 

prostředků, ale zda byla v souladu se zákonem také samotná hospitalizace, resp. její důvod 

(totéž platí pro omezovací prostředky). Ostatně, zákon o zvláštních řízeních soudních 

umožňuje pacientovi trvat na tom, aby soud rozhodl o zákonnosti opatření vůči němu 

použitých (viz dále), nemusí se proto jednat pouze o rozhodnutí pro futuro. Jsem tedy 

přesvědčen, že by měla být soudu hlášena i hospitalizace (použití omezovacích prostředků), 

s níž pacient vyslovil souhlas, a další postup by měl být ponechán na soudu, který jediný je 

povolán k rozhodování o omezení pacientovy svobody. Ačkoli lze polemizovat nad tím, zda 

je účelné oznamovat soudu držení pacienta nebo jeho omezení ve chvíli, kdy s tím pacient 

vyslovil souhlas, domnívám se, že postup podle § 40 odst. 2 ZdravSl by se mohl dostat do 

rozporu s povinností uloženou Listinou. Důvodová zpráva k zákonu o zdravotních službách 

nechává soulad tohoto ustanovení s ústavním pořádkem bez povšimnutí.  

Vedle oznamovací povinnosti vznikají poskytovateli zdravotních služeb v souvislosti 

s užitím omezovacích prostředků další povinnosti. Pacienta je nutné srozumitelně 

informovat o důvodech, pro které bude k omezení přistoupeno, v případě vyjmenovaných 

omezovacích prostředků je také nutné bez zbytečného odkladu informovat zákonného 

zástupce či opatrovníka pacienta. Dále je nutné zaznamenat každé jednotlivé použití 

omezovacích prostředků do zdravotnické dokumentace a do centrální evidence použití 

omezovacích prostředků zřizované poskytovatelem zdravotních služeb. Podle O. Sovové by 

měl být praktický postup před použitím omezovacích prostředků následující: „(s)estra dříve, 

než je použita restrikční pomůcka, snaží se pacienta zklidnit slovem, v případě, že je třeba 

mimo medikační léčbu použít omezujících mechanických pomůcek, vyžádá si souhlas 

ošetřujícího lékaře před tím, než je pomůcka aplikována, pacienta edukuje a provede zápis 

do edukačního záznamu, lékař provede záznam v dokumentaci, který musí obsahovat 

zdůvodnění a podpis lékaře.“79 Po dobu, kdy je omezovací prostředek užíván, musí být 

 
77 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op. cit. sub 21. Str. 246. 
78 TĚŠINOVÁ, J. in TĚŠINOVÁ, J. a kol. Op. cit. sub 15. Str. 60. 
79 SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vydání první. Praha: Leges, 2011. Str. 90. 
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pacient, přiměřeně svému zdravotnímu stavu, pod dohledem zdravotnického personálu, a 

musí být užita opatření zabraňující poškození zdraví pacienta (např. v případě kurtů užití 

takových, které nezpůsobí pacientovi otlaky či modřiny). Nutnost „bedlivého sledování“ 

pacientů je v těchto případech akcentována také Evropským soudem pro lidská práva, a to 

s odkazem na pacienta, kterému byla v důsledku použití omezovacích prostředků způsobena 

těžká paréza obou horních končetin.80 

Úchop pacienta jako omezovací prostředek byl od účinnosti zákona o zdravotních 

službách chápán značně kontroverzně, a to ve dvou ohledech. Prvním byla nutnost 

oznamovat úchop jako prostředek omezení pacienta soudu a zahajovat detenční řízení, 

druhým byly diskuse o tom, zda je úchop vůbec omezovacím prostředkem. Hned první 

novelou zákona o zdravotních službách č. 66/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2013, byla ze zákona 

vyňata notifikační povinnost poskytovatele zdravotních služeb soudu ohledně úchopu 

pacienta. Dle důvodové zprávy nebylo s ohledem na charakter a používání držení pacienta 

zdravotnickými pracovníky důvodné, aby bylo toto omezení oznamováno soudu, a to 

zejména proto, že takové oznamování bylo administrativně zbytečně zatěžující pro 

poskytovatele zdravotních služeb i pro soudy.81 S ohledem na uváděnou nejasnost, zda je 

úchop omezovacím prostředkem či nikoli, byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky předložen senátní návrh zákona, který měl úchop pacienta z taxativního výčtu 

omezovacích prostředků zcela vyřadit. Návrh zákona k tomu v důvodové zprávě uváděl, že 

„(z)a úchop je nutno považovat i podepření pacienta, jež je nezbytné u člověka, který má 

problém s hybností, nebo u malých dětí, které je potřeba zklidnit. Uchopení nelze považovat 

za donucovací prostředek.“82 Návrh zákona byl v prvním čtení zamítnut. S argumenty 

předloženými v návrhu zákona se neztotožňovala část odborné veřejnosti s ohledem na to, 

že výklad pojmu úchop byl již rozvinut v oblasti sociálních služeb a proto v praxi nejsou 

rozpory ohledně toho, jaký kontakt s pacientem je možné považovat za omezující a jaký ne. 

Úchopy je možné považovat za omezovací prostředky pouze v případě, že omezují volný 

pohyb pacienta za účelem vyplývajícím z § 39 odst. 1 ZdravSl, podepření pacienta nejistého 

v chůzi tak nelze vnímat jako užití omezovacího prostředku již jen proto, že pacienta nijak 

neomezuje na svobodě ani ve svobodném pohybu, právě naopak svobodnému pohybu 

 
80 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2012 ve věci č. 37679/08, Bureš proti České 

republice. Odst. 102. 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Novelizační bod 9 a 10. 
82 Sněmovní tisk 720/0 z 6. volebního období Poslanecké sněmovny 2010-2013 [online]. Novela z. o 

zdravotních službách [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=720&

CT1=0 
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pomáhá. Totéž platí například pro přidržení ruky v případě zavádění kanyly. Nesouhlasí-li 

pacient s úchopem, podepřením či přidržením, může je odmítnout, protestovat proti nim 

nebo se z úchopu vymanit. Není tedy vhodné používat v případě interpretace § 39 odst. 1 

písm. a) ZdravSl striktně jazykový výklad, neboť by mohl být v rozporu s účelem zákonného 

ustanovení.83 Výše uvedené ovšem neznamená, že by úchop pacienta nebyl omezením nikdy 

– právě v případech, kdy pacient s úchopem či držením nesouhlasí, avšak lékařem či 

zdravotnickým pracovníkem je v danou chvíli úchop považován za nezbytný, jedná se o 

zjevné omezení osobní svobody, a tedy o aplikaci omezovacího prostředku. K hranici mezi 

úchopem, který je omezením svobody pacienta a který jím není, J. Foral a M. Lukasová 

poznamenávají, že „pokud (…) nedokázal smysl zákonného ustanovení artikulovat 

racionální zákonodárce pregnantně, lze snad stále ještě spoléhat na racionalitu aplikační 

praxe již díky jejímu dlouhodobému zaužívání.“84 

Z praktické zkušenosti s detenčním řízením a posuzováním zákonnosti omezovacích 

prostředků vyplývá, že vůbec nejpoužívanějšími omezovacími prostředky jsou ochranné 

pásy a kurty a intravenózní podání psychofarmak (zejména zklidňujícího medikamentu 

Tiapridalu), a to kvůli neklidu pacientů, kteří jsou po operačních výkonech značně neklidní 

a hrozí, že by v důsledku neklidu mohlo dojít k extrakci zavedených kanyl nebo k pádu 

z lůžka. Za dva roky jsem se ani jednou nesetkal (kromě psychiatrických klinik) s případem, 

kdy by byl užit jiný omezovací prostředek. J. Mach dodává, že užití omezovacích prostředků 

může být v některých případech postupem lege artis, a naopak jejich neužití by mohlo být 

postupem non lege artis, k čemuž uvádí příklad z praxe, ve kterém primář psychiatrického 

oddělení nevyhodnotil stav pacienta jako takový, aby bylo nutné užít kurty, pacient ovšem 

poté vyskočil z šestého patra budovy, na místě zemřel a proti lékaři bylo zahájeno trestní 

stíhání.85 

Výše uvedený návrh novely zákona o zdravotních službách, kterým měl být z výčtu 

omezovacích prostředků odstraněn úchop, obsahoval také návrh úpravy notifikační 

povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vůči soudu. Zatímco dle účinné úpravy není 

nutné omezení ani hospitalizaci bez souhlasu soudu oznamovat, vysloví-li pacient 

prokazatelným způsobem dodatečně souhlas, dle novely zákona se měl rozšířit počet 

neoznamovaných případů o případy omezení pacientů, kteří byli hospitalizováni na základě 

 
83 FORAL, J., LUKASOVÁ, M. Op. cit. sub 74. 
84 Tamtéž.  
85 MACH, J. Omezovací prostředky. Zdravotnické fórum, 2012, č. 10. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. 
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souhlasu a kteří buď s omezením vyslovili souhlas před nebo po jeho užití do 24 hodin nebo 

došlo k jejich omezení na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických důvodů či pro zajištění 

jejich bezpečnosti.86 V důvodové zprávě nebyl návrh této změny nijak odůvodněn. Jak bylo 

uvedeno výše, návrh novely zákona byl v prvním čtení zamítnut. 

Psychiatrické léčebny a podmínky pacientů v nich hospitalizovaných se zaměřením na 

užití omezovacích prostředků kontroluje v České republice od roku 1997 Evropský výbor 

pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen 

„Výbor“) zřízený Evropskou úmluvou o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání, jež vstoupila pro Českou republiku v účinnost dne 1. 1. 1996. 

Kontrolu bezprostředně předcházející účinnosti zákona o zdravotních službách provedl 

Výbor v září 2010 v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Stran omezovacích opatření 

bylo Výborem vedle jejich nedostatečného legislativního zakotvení kritizováno zejména 

používání síťových lůžek, dlouhodobé používání mechanických omezovacích předmětů a 

nepřítomnost zdravotnického personálu při užití kurtů.87 Další kontrola proběhla již za 

účinnosti zákona o zdravotních službách, ve kterém bylo užívání omezovacích prostředků 

upraveno, což Výbor označil jako důležitý vývoj a konstatoval, že je podle tohoto zákona 

v praxi postupováno. Při návštěvě Psychiatrické léčebny Kosmonosy nicméně vytkl 

v zásadě obdobné skutečnosti jako při minulé kontrole – příliš dlouhé souvislé užívání 

mechanického omezení pacientů, nepřítomnost zdravotnických pracovníků u kurtovaných 

pacientů, a zejména vytkl stálé užívání a v některých případech nadužívání síťových lůžek. 

V Psychiatrické léčebně v Kosmonosech konstatoval Výbor přítomnost asi 30 síťových 

lůžek, přičemž ze zdravotnické dokumentace vyplynulo, že jeden pacient strávil v síťovém 

lůžku během 180 dnů celkem 2 600 hodin (tj. asi 108 dnů). Výbor v této souvislosti 

upozornil na rizika spojená s užíváním síťových lůžek odkazem na případ ženy, která v roce 

2012 v Psychiatrické léčebně v Dobřanech v síťovém lůžku zemřela, když po několika 

hodinách v něm roztrhala síť a uškrtila se ve smyčce i přesto, že bylo lůžko permanentně 

monitorováno kamerovým systémem. Za znepokojivou pak výbor označil skutečnost, že 

síťová lůžka jako omezovací prostředky byla používána jako lůžka i pro pacienty, u kterých 

nebyla žádná omezení indikována.88 K zatím poslední návštěvě Výboru došlo v roce 2018 

 
86 Sněmovní tisk 720/0 z 6. volebního období Poslanecké sněmovny 2010-2013. Op. cit. sub 82. 
87 RADA EVROPY. Zpráva pro vládu české republiky o návštěvě české republiky, kterou uskutečnil Evropský 

výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 7. až 16. září 2010. 

2010. Str. 39, 40. 
88 RADA EVROPY. Zpráva pro vládu české republiky o návštěvě české republiky, kterou uskutečnil evropský 

výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 1. až 10. dubna 

2014. 2015. Str. 68-70. 
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v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě a kritika používaných omezovacích opatření se nesla 

v zásadě ve stejném duchu jako v případě předchozích návštěv – Výbor vytkl příliš dlouhé 

trvání mechanického omezení (u konkrétního pacienta například omezení po dobu 13 dnů se 

135 uvolněními v délce trvání 46 hodin), které by přitom mělo být co nejkratší a mělo by 

trvat obvykle spíše v řádu minut než hodin, dále nepřítomnost zdravotnického personálu u 

pacientů podrobených mechanickému omezení a stále trvající užívání síťových lůžek bez 

nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Výbor konstatoval, že zatímco 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo celostátní zákaz užívání síťových lůžek 

v zařízeních sociálních služeb již před několika lety, Ministerstvo zdravotnictví od poslední 

kontroly v roce 2014 stále vede diskuse o případných vhodnějších opatřeních, která by 

mohla být místo síťových lůžek užívána. Výbor v této souvislosti naléhavě vyzval 

k legislativnímu zákazu jejich užívání.89 

(Ne)zákonností užití omezovacích prostředků v České republice se zabýval Evropský 

soud pro lidská práva (dále také „ESLP“) ve věci Bureš proti České republice, která je 

podrobněji popsána v kapitole 6. 

3.3 Vztah úpravy detenčního řízení v občanském zákoníku a v zákoně o zdravotních 

službách 

Legislativní úprava hospitalizace pacienta bez souhlasu v občanském zákoníku a 

v zákoně o zdravotních službách se ve značné části překrývá a obsahuje pouze drobné 

odlišnosti. Jedná se v první řadě o terminologický nesoulad obou zákonů: zatímco se oba 

předpisy shodnou v užívání pojmu „poskytovatel zdravotních služeb“, když zákon o 

zdravotních službách obsahuje v § 2 odst. 1 také legální definici tohoto pojmu, rozcházejí se 

v použití pojmu „zařízení poskytující zdravotní péči“ v případě občanského zákoníku a 

„zdravotnického zařízení“ v případě zákona o zdravotních službách (který opět tento pojem 

v § 4 odst. 1 definuje). Právě na základě definic uvedených v zákoně o zdravotních službách 

a za použití jazykového výkladu příslušných ustanovení občanského zákoníku je ale možné 

učinit závěr, že se jedná pouze o nedůslednost zákonodárce, kdy obsahově se jedná o pojmy 

totožné a je možné je užívat jako synonyma. Procesní úprava v zákoně o zvláštních řízeních 

soudních se pak terminologicky odlišuje od obou hmotněprávních předpisů, když užívá 

pojem „zdravotní ústav“ (viz dále). Obdobná situace platí také pro označení osoby, jež je 

 
89 RADA EVROPY. Zpráva pro vládu české republiky o návštěvě české republiky, kterou uskutečnil evropský 

výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 10. října 

2018. 2019. Str. 47-50. 
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hospitalizována bez svého souhlasu. Zatímco občanský zákoník ji označuje obecně jako 

„člověka“, zákon o zdravotních službách užívá označení „pacient“ (jehož definuje v § 3 

odst. 1 jako fyzickou osobu, jíž jsou poskytovány zdravotní služby) a zákon o zvláštních 

řízeních soudních „umístěný člověk“. Také v tomto případě je však zjevné, že označení 

„člověk“ je v příslušném pododdílu občanského zákoníku užíváno ve stejném smyslu jako 

„pacient“ i „umístěný člověk“ a obsahově se tak jedná o synonyma. 

Oba zákony se shodnou v notifikační povinnosti poskytovatele zdravotních služeb 

vůči soudu i ve lhůtě pro její splnění, odlišně ovšem upravují okruh dalších osob, kterým je 

nedobrovolná hospitalizace oznamována. Občanský zákoník ukládá povinnost informovat 

zákonného zástupce, opatrovníka nebo podpůrce, manžela, nebo jinou známou osobu 

pacientovi blízkou. Zákon o zdravotních službách na prvním místě ukládá povinnost 

informovat osoby, které pacient sám určil, není-li takových osob, pak osoby blízké, osoby 

ze společné domácnosti, případně zákonné zástupce. Občanský zákoník tak zcela pomíjí vůli 

pacienta, i když lze předpokládat, že ve většině případů by pacient určil k informování osobu 

blízkou; totéž platí obdobně také o osobách ze společné domácnosti. Vymezení v zákoně o 

zdravotních službách je dle mého názoru vhodnější, neboť na první místo staví rozhodnutí 

pacienta, následuje pak obecně vymezený okruh osob blízkých, mezi které by s největší 

pravděpodobností bylo dle jejich definice v § 22 ObčZ možné zahrnout všechny další osoby 

vyjmenované v občanském zákoníku. 

Úprava v občanském zákoníku dle jazykového výkladu dopadá i na krátkodobé držení 

člověka proti jeho vůli v zařízení poskytující zdravotní péči, úprava v zákoně o zdravotních 

službách je pak zaměřena spíše na dlouhodobější pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení. 

Vyplývá to z legální definice hospitalizace v § 3 odst. 4 ZdravSl, a rozumí se jí doba 

zpravidla delší než 24 hodin, kdy je pacientovi poskytována péče. Občanský zákoník naproti 

tomu žádné takové časové vymezení neobsahuje.  

Úprava použití omezovacích prostředků je obsažena pouze v zákoně o zdravotních 

službách, občanský zákoník žádnou – ani obdobnou – úpravu neobsahuje. 

Odborná veřejnost polemizuje o tom, zda bylo nutné inkorporovat ustanovení typická 

pro zdravotnické právo do kodexu obecného občanského práva, když mimo rámec 

poskytování zdravotních služeb není možné osobu ve zdravotnickém ústavu bez jejího 

souhlasu držet. Jak uvádí P. Tůma, „(…) úprava stanovená v občanském zákoníku v zásadě 

nepřestavuje nic jiného než soubor některých relativních osobnostních práv pacienta 

zdravotnického zařízení svého druhu. (…) Stanovení úpravy některých zvláštních relativních 
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osobnostních v občanském zákoníku nad rámec obecné absolutně právní ochrany osobnosti, 

a to pouze pro účely jednoho z řady existujících specifických zákonných omezení (navíc 

veřejnoprávní povahy), se vzhledem k jinak nezměněné systematice českého právního řádu 

spíše vymyká proklamované funkci nového občanského zákoníku jako obecného kodexu 

českého soukromého práva.“90 

P. Tůma se také věnuje otázce, jaký předpis má přednost v případě vzájemného 

rozporu. Uvádí, že by v takovém případě měla mít přednost úprava v občanském zákoníku, 

neboť nepřímo novelizuje zákon o zdravotních službách. Vzhledem k tomu, že se oba 

zákony v úpravě zdravotnické detence překrývají, není mezi nimi možné dovodit vztah 

subsidiarity a speciality.91 Stejný názor zastává například také M. Hromada.92 

V některých ohledech zákon o zdravotních službách jako předpis specializovaný na 

problematiku zdravotnického práva (na rozdíl od občanského zákoníku jako obecného 

předpisu soukromého práva) doplňuje úpravu občanského zákoníku. Jedná se například o 

definici pojmu poskytovatel zdravotních služeb, kdy není důvod totožný pojem užitý 

v občanském zákoníku definovat jinak než v zákoně o zdravotních službách, nebo o odkaz 

právě například na zákon o zdravotních službách v § 104 ObčZ stran důvodů pro 

nedobrovolnou hospitalizaci. Podle zákona o zdravotních službách se také nabízí postupovat 

kupříkladu při posuzování požadavků na formu souhlasu s poskytnutím zdravotní péče. 

Občanský zákoník formu souhlasu s hospitalizací nijak neupravuje, uplatnila by se proto 

obecná ustanovení o formě právního jednání a v souladu se zásadou bezformálnosti právního 

jednání93 by souhlas s hospitalizací žádnou zvláštní formu nevyžadoval. Zákon o 

zdravotních službách ovšem v § 34 odst. 2 větě druhé explicitně vyžaduje písemný souhlas 

s hospitalizací. Jsem tak toho názoru, že dostanou-li se do kolize ustanovení občanského 

zákoníku upravující nedobrovolnou hospitalizaci a tatáž ustanovení zákona o zdravotních 

službách, má přednost občanský zákoník. Dostanou-li se však do kolize obecná ustanovení 

občanského zákoníku (jako například právě ustanovení o formě právního jednání) a zákona 

o zdravotních službách, domnívám se, že zákon o zdravotních službách je nutné považovat 

za zákon speciální a podrobněji upravující specifickou problematiku zdravotnického práva. 

 
90 TŮMA, P. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 37. Str. 582. 
91 Tamtéž. 
92 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Vydání první. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2015. Str. 137. 
93 Občanský zákoník, § 559.  
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4. Procesněprávní úprava detenčního řízení 

Procesní stránka detenčního řízení je, jak bylo výše uvedeno, upravena také 

v předpisech, které jsou svou povahou hmotněprávní (občanský zákoník, zákon o 

zdravotních službách). Předpisem procesněprávní povahy, který detenční řízení upravuje, je 

primárně zákon o zvláštních řízeních soudních, subsidiárně se uplatní také občanský soudní 

řád. Do účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních dne 1. 1. 2014 byla úprava obsažena 

v ustanoveních § 191a-191h o. s. ř., současná právní úprava z ní vychází a v určitých 

ohledech doplňuje její nedostatky, judikaturu vztahující se k právní úpravě v občanském 

soudním řádu je tak možné aplikovat prakticky bez omezení. 

Systematicky je úprava detenčního řízení obsažena v části druhé, první hlavě, čtvrtém 

dílu (Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu), 

prvním (obecná ustanovení) a druhém oddílu (řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a 

dalším držení ve zdravotním ústavu) zákona o zvláštních řízeních soudních. Jejím účelem je 

přezkum toho, zda došlo k naplnění podmínek stanovených hmotným právem pro 

hospitalizaci pacienta bez souhlasu nebo pro použití omezovacích prostředků. Dle úpravy 

v zákoně o zvláštních řízeních soudních je možné detenční řízení typologicky rozdělit na 

řízení standardní (upravené v § 75-82 z. ř. s.) a na řízení zjednodušené (§ 83 z. ř. s.). 

Dle T. Doležala jde o rozdělení dle povahy důvodu, pro který je pacient bez souhlasu 

hospitalizován (a nazývá tyto dva typy jako zjednodušený postup aplikovaný na pacienty 

hospitalizované na jednotkách intenzivní péče, což považuji za jisté zjednodušení a 

zobecnění, a složitější postup ve všech ostatních případech).94 Standardní řízení je pak 

možné dle jeho předmětu dále rozdělit na řízení o převzetí a dalším držení pacienta ve 

zdravotním ústavu a na řízení o přípustnosti užití omezovacích prostředků. Takto budou 

jednotlivá řízení v práci dále podrobněji popsána. 

Terminologický nesoulad užívaných pojmů zdravotnické zařízení (dle ZdravSl) a 

zařízení poskytující zdravotní péči (dle ObčZ) byl zmíněn výše, stejně jako skutečnost, že 

zákon o zvláštních řízeních soudních používá pojem zcela odlišný, a to „zdravotní ústav“. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že „právní úprava zachovává dosavadní pojmosloví, 

zejména pak pojem „ústav zdravotnické péče“. Ten má ústavní rozměr, neboť jeho základ 

tvoří čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Řízení o převzetí podle § 69 a násl. tak 

poskytuje možnost soudní ochrany osobní svobody všude tam, kde dochází k převzetí a držení 

osoby v „ústavní zdravotnické péči“ ve smyslu citovaného ustanovení Listiny základních 

 
94 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub. 32. Str. 197. 
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práv a svobod. Tento pojem tak může zahrnovat nejen zařízení poskytující zdravotní péči ve 

smyslu zákonné úpravy, ale dává soudům prostor poskytovat ochranu všude tam, kde je 

osoba bez svého souhlasu v ústavní zdravotnické péči ve smyslu Listiny základních práv a 

svobod a čl. 5 odst. 1 písm. e) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod.“95 

Legislativní zkratka je uvedena v § 8 odst. 1 písm. g) z. ř. s. a pojem zdravotní ústav je tak 

obsahově širší než oba pojmy hmotněprávní. 

Detenční řízení je dle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) osvobozeno od soudních poplatků. 

4.1 Obecná ustanovení 

Úpravu uvedenou v ustanoveních §66-74 z. ř. s. je možné aplikovat pro všechny typy 

detenčního řízení, v případě zjednodušeného řízení s výjimkou explicitně vyloučených 

ustanovení o zastoupení a průběhu řízení. 

4.1.1 Příslušnost soudu 

Místní příslušnost je pro vedení detenčního řízení upravena odlišně od obecné úpravy 

v § 4 z. ř. s. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu je zdravotní ústav, ve kterém byl 

pacient nedobrovolně hospitalizován, případně ve kterém došlo k použití omezovacích 

prostředků. Z důvodové zprávy je zjevné, že zdravotní ústav je pro účely určení místně 

příslušného soudu nutné interpretovat jako zdravotnické zařízení dle ZdravSl, tedy jako 

prostory, ve kterých dochází k poskytování lékařských služeb, a to z toho důvodu, že tento 

soud může co nejrychleji a nejefektivněji zasáhnout. Sídlo poskytovatele zdravotních služeb 

je irelevantní.96 S ohledem na co největší rychlost řízení nebyl žádný důvod pro odchylku 

od obecných ustanovení zákon a o zvláštních řízeních soudních o věcné příslušnosti, řízení 

proto vedou dle § 3 odst. 1 z. ř. s. okresní soudy. Pro zahájené řízení platí zásada perpetuatio 

fori a případné přeložení pacienta do jiného zařízení tak nemá na místní příslušnost soudu 

žádný vliv, řízení dokončí ten soud, který jej zahájil.97 Není proto na místě detenční řízení 

v takovém případě zastavit, ač tak některé soudy zprvu činily, protože z časového hlediska 

umístění pacienta ve zdravotním ústavu bez písemného souhlasu (případně jeho omezení ve 

volném pohybu) trvá i nadále.98 Po zahájení by v řízení mohl pokračovat jiný soud pouze za 

předpokladu, že by došlo k postoupení věci z důvodu vhodnosti ve smyslu § 12 

 
95 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. Kapitola 2.1.4. 
96 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J., a kol. Op. cit. sub 3. Str. 193. 
97 Občanský soudní řád, § 11 odst. 1. 
98 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
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odst. 2 o. s. ř., což by přicházelo v úvahu zejména v situacích, kdy by byl pacient, 

hospitalizovaný z důvodu jeho akutního zdravotního stavu například v Karlových Varech, 

převezen pro následnou déletrvající léčbu (stále bez uděleného souhlasu) do zdravotního 

ústavu v místě svého bydliště v Ostravě. Takové situace jistě nebudou příliš časté, Nejvyšší 

soud ovšem o jedné takové rozhodoval a poté, co byla pacientka hospitalizovaná původně 

ve zdravotním ústavu v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, přemístěna do 

zdravotního ústavu v obvodu Okresního soudu v Jihlavě, přikázal věc po skončení první fáze 

detenčního řízení druhému jmenovanému soudu. Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že 

pokračování v řízení Okresním soudem v Jihlavě bude hospodárnější a bude možné snadněji 

realizovat potenciální účast pacientky u jednání soudu.99 Odlišná je však situace, kdy je 

soudu oznámena hospitalizace pacienta bez souhlasu a k převozu pacienta do zdravotního 

ústavu v obvodu jiného soudu dojde ještě předtím, než soud stihne detenční řízení zahájit. 

V takových případech, ke kterým běžně dochází – např. v pátek večer je pacient přijat na 

psychiatrickou kliniku v obvodu prvního soudu, ale v neděli je pro nedostatek kapacity 

převezen na psychiatrickou kliniku v obvodu soudu druhého – se nabízí, aby detenční řízení 

po dohodě obou soudů, nebo alespoň po jejich vzájemném vyrozumění, zahájil v zájmu 

hospodárnosti a efektivity druhý soud. Alespoň mezi pražskými soudy k takovému postupu 

běžně docházelo, první soud v těchto případech pouze vyrozuměl soud druhý, že detenční 

řízení nezahájil, případně se druhý soud neformálně dotázal prvního, zda bylo řízení 

zahájeno či nikoli a po negativní odpovědi zahájil řízení sám. 

Příkladem z praxe, kdy zásada perpetuatio fori zkomplikovala detenční řízení ihned 

po jeho zahájení, byla situace nedobrovolné hospitalizace pacientky na psychiatrické klinice 

v Praze. K hospitalizaci bez souhlasu došlo v pátek během ranních hodin, zdravotní ústav 

hospitalizaci oznámil soudu faxem následující den ráno a splnil tak lhůtu stanovenou zákony. 

V úterý bylo usnesením soudu zahájeno řízení o přípustnosti převzetí a dalšího držení 

pacientky ve zdravotním ústavu a na následující den byl nařízen jiný soudní rok ve 

zdravotním ústavu za účelem výslechu ošetřujícího lékaře a pacientky, zároveň byl pacientce 

ustanoven opatrovník. Jiný soudní rok ve zdravotním ústavu byl nařízen po dohodě se 

staniční sestrou příslušného oddělení. Ve středu, při konání jiného soudního roku, bylo 

ovšem zjištěno, že pacientka byla z rozhodnutí ošetřujícího lékaře na základě jejích 

opakovaných žádostí v ten den ráno převezena na psychiatrickou kliniku v Opavě, neboť 

v Opavě bydlela. Vzhledem k tomu, že soud již řízení zahájil, byl příslušným k vydání 

 
99 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. 24 Nd 136/2019. 
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rozhodnutí a lhůta 7 dnů pro vydání rozhodnutí o přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu 

končila v pátek ráno. Přicházela proto v úvahu možnost nařídit jiný soudní rok v 

psychiatrické klinice v Opavě, případně dožádat tamní soud dle § 39 odst. 1 o. s. ř. Ještě ve 

středu bylo proto telefonicky sjednáno dožádání výslechu pacientky a jejího ošetřujícího 

lékaře Okresním soudem v Opavě, soudu byly zaslány otázky k výslechům s tím, že jiný 

soudní rok bude nařízen na následující den, následně pak bude urychleně odeslán protokol 

o výslechu elektronickou cestou zpět pražskému soudu, aby bylo možné dodržet sedmidenní 

lhůtu pro vydání rozhodnutí o (ne)přípustnosti převzetí pacientky do zdravotního ústavu. 

Následně by přicházelo v úvahu postoupení věci z důvodu vhodnosti, naznačené 

v předchozím odstavci, o kterém by rozhodoval Nejvyšší soud. Okresní soud v Opavě však 

ve čtvrtek po konání jiného soudního roku informoval obvodní soud v Praze, že pacientka 

udělila svobodný a informovaný souhlas s hospitalizací a není tak již hospitalizována bez 

souhlasu. Odpadl proto účel vedení řízení, které bylo následně zastaveno. Skutečnost, že se 

jednalo o situaci zcela výjimečnou, potvrzuje fakt, že za necelé dva roky praxe jsem se 

s těmito okolnostmi setkal pouze jednou. 

4.1.2 Účastníci řízení a osoby na řízení zúčastněné 

Obecnou úpravu účastenství vymezuje zákon o zvláštních řízeních soudních v § 6 

odst. 1, účastníky jsou navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení 

jednáno. V případě detenčního řízení je jím tedy zejména umístěný člověk (pacient). 

Speciální úprava ustanovení § 67 z. ř. s. rozšiřuje okruh účastníků o zdravotní ústav a 

zákonného zástupce pacienta, pokud za pacienta podal návrh na zahájení řízení. Postavení 

zdravotního ústavu jako účastníka řízení by i bez speciálního ustanovení vyplývalo z § 6 

z. ř. s., když by se na zdravotní ústav pohlíželo v důsledku plnění jeho oznamovací 

povinnosti jako na navrhovatele. Explicitní zmínka o zdravotním ústavu jako účastníku 

řízení je tak v zákoně zřejmě obsažena pro situace, kdy nesplní svou notifikační povinnost a 

detenční řízení bude zahájeno na základě návrhu jiné osoby nebo z moci úřední. 

Zákonodárce zřejmě také chtěl postavit najisto postavení zdravotního ústavu, neboť před 

účinností zákona o zvláštních řízeních soudních nebyl zdravotní ústav plnohodnotným 

účastníkem řízení, nýbrž subjektem zúčastněným na řízení, který měl pouze omezená 

práva.100 Výše již bylo uvedeno, že zdravotní ústav je pojmem širším než pojmy 

zdravotnické zařízení a zařízení poskytující zdravotnickou péči. V tomto smyslu proto nelze 

na zdravotní ústav pohlížet pouze jako na prostory, v nichž jsou zdravotní služby 

 
100 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 37. Str. 199. 
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poskytovány, protože prostory samotné nemohou mít způsobilost být účastníkem řízení, ale 

jako na poskytovatele zdravotních služeb, který má jako osoba naopak způsobilost být 

účastníkem vždy. Oproti předchozímu ustanovení se tak jedná o značný rozdíl ve vnímání 

pojmu zdravotní ústav samotným zákonodárcem a prokazuje jeho šíři. Tento pojem je nutné 

interpretovat vždy s ohledem na účel příslušného ustanovení, což potvrzuje například 

M. Hromada, který v určitých případech na zdravotní ústav pohlíží jako na prostory, kde 

jsou zdravotní služby poskytovány a jindy jako na poskytovatele zdravotních služeb.101 

Jedná se tak o další změnu ve srovnání s předchozí právní úpravou, neboť pojem „ústav 

zdravotnické péče“ byl vnímán, jak bylo uvedeno výše, jako subjekt se zvláštní procesní 

legitimací dle § 19 o. s. ř. bez ohledu na to, zda právní subjektivitu měl či nikoli.102 Zdravotní 

ústav má v řízení svou nezastupitelnou roli zejména v komunikaci se soudem ohledně 

pacienta a v tom, že poskytuje soudu důkazy nezbytné pro detenční řízení.  

Účastníkem detenčního řízení se na základě svého rozhodnutí může stát také státní 

zastupitelství, pokud vstoupí do zahájeného řízení (§ 8 odst. 1 písm. g) z. ř. s.). 

Vedle možnosti vstupu do řízení je státní zastupitelství oprávněno také podat návrh na 

zahájení řízení, zejména tedy v případech, kdy zdravotní ústav nesplní svou oznamovací 

povinnost. Aby se státní zastupitelství o zahájeném detenčním řízení dozvědělo, jsou mu 

soudy (vedoucí soudní kanceláře) povinny zasílat návrh na zahájení řízení nebo usnesení o 

zahájení řízení.103 Vstup státního zastupitelství do detenčního řízení je účinný od chvíle, kdy 

je oznámení o vstupu doručeno soudu. Se státním zastupitelstvím se v případě jeho 

účastenství jedná stejně jako s ostatními účastníky, platí proto například povinnost 

předvolávat je k jednáním, k jinému soudnímu roku nebo doručovat mu do datové schránky 

veškerá rozhodnutí. Státní zastupitelství má právo navrhovat v řízení důkazy, podávat proti 

vydaným rozhodnutím odvolání (avšak dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2008, 

sp. zn. 29 Cdo 1506/2007 nemá právo podat dovolání).104 Státní zastupitelství a jeho 

vystupování v detenčním řízení je v souladu s Doporučením výboru ministrů Rady Evropy 

o úloze veřejné žaloby v oblasti mimo systém trestní justice ze dne 19. 9. 2012, čímž plní 

úkol ochrany lidských práv a základních svobod také v netrestní oblasti.105  

 
101 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 137. 
102 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 247. 
103 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy (dále jen „jednací řád“), § 6 odst. 9 písm. f). 
104 JIRSA, J. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 36. 
105 ZÁRUBA, J. Návrhy státního zastupitelství na zahájení řízení ve věci vyslovení převzetí nebo držení 

v ústavu zdravotnické péče. Státní zastupitelství 2014, č. 3. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR. 
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Postavení zákonného zástupce jako účastníka řízení je nestandardní ve srovnání 

s obecnou úpravou zastoupení dle občanského soudního řádu – zákonný zástupce vystupuje 

dle § 22 o. s. ř. právě v roli zástupce, tedy vystupuje jménem účastníka řízení a nikoli 

jménem svým, jako je tomu u účastníků. T. Doležal zdůrazňuje, že podle hmotněprávní 

úpravy je možné o zákonném zastoupení uvažovat pouze ve vztahu k nezletilým, uznává 

však, že například v situaci, kdy se zájmy nezletilého pacienta a jeho zákonného zástupce 

střetnou, může být tato konstrukce opodstatněná.106 Ze znění zákona nicméně vyplývá, že 

zákonný zástupce je účastníkem řízení pouze v případě, kdy podá návrh na zahájení řízení. 

V jiných případech, tedy například pokud je pacient nezletilý a zdravotní ústav splnil svou 

notifikační povinnost, se zákonný zástupce účastníkem nestává a může v řízení vystupovat 

jako zástupce nezletilého pacienta, případně v jiné roli, jak vyplývá například z usnesení 

Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 53 Co 142/2017. Soud v této věci 

rozhodoval o odvolání proti usnesení o zákonnosti převzetí nezletilého pacienta do 

zdravotního ústavu (na psychiatrickou kliniku). Odvolání byla podána zvoleným advokátem 

pacienta a pacientovou matkou, která v tomto řízení vystupovala jako důvěrník a nebyla 

účastníkem řízení – soud s matkou nezletilého pacienta nejednal ani jako se zákonnou 

zástupkyní, ale jako s osobou zúčastněnou na řízení. Případy, v nichž bude zákonný zástupce 

v detenčním řízení v postavení účastníka, tak budou velmi vzácné. 

Postavení důvěrníka a podpůrce pacienta, jejichž některá práva v detenčním řízení jsou 

upravena v ustanovení § 105-109 ObčZ, upravuje § 68 z. ř. s. O důvěrníkovi a podpůrci jsem 

se již krátce zmínil v kapitole 3.1; zákon jim nepřiznává postavení účastníků, avšak přiznává 

jim určitá práva, která mohou v řízení vykonávat. Důvěrník i podpůrce v řízení vystupují na 

straně pacienta, mohou tak – na rozdíl od zástupců vlastním jménem – v řízení uplatňovat 

veškerá pacientova práva, a to výlučně v jeho prospěch. Jedná se například o uplatnění práva 

na přezkum zdravotního stavu a zdravotní dokumentace, ale například také o právo podat 

odvolání proti rozhodnutí soudu o zákonnosti převzetí pacienta do zdravotního ústavu. 

Jak důvěrník, tak podpůrce jsou také oprávněni projednávat osobní záležitosti s pacientem 

v soukromí. O právu zvolit si důvěrníka musí být pacient poučen (§ 106 odst. 1 ObčZ), 

přičemž jak bylo uvedeno výše, volba důvěrníka není formalizovaný proces a postačí tak 

ústní forma. Na rozdíl od osoby podpůrce, jež musí být schválený soudem (§ 46 odst. 2 

ObčZ), je tak volba důvěrníka jednodušší. Případný nesoulad mezi zájmy pacienta a 

konáním důvěrníka nebo podpůrce posuzuje soud po uvážení konkrétních okolností případu, 

 
106 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 32. Str. 200. 



43 

totéž bezesporu platí také pro kolizi mezi zájmy pacienta a osob, které za něho jednají, 

tj. např. zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zákon tedy upravuje situaci, kdy jedná proti 

zájmům pacienta důvěrník nebo podpůrce. Naopak pro situace, kdy proti jeho zájmu jedná 

zákonný zástupce nebo opatrovník, speciální úpravu neobsahuje a domnívám se proto, že by 

se měla řešit ustanovením opatrovníka z řad advokátů dle § 69 odst. 2 z. ř. s. Mohlo by se 

například jednat o situaci, kdy je pacient hospitalizován na základě podnětu opatrovníka, 

kterého má ustanoveného z důvodu omezené svéprávnosti, avšak pacient ani jeho důvěrník 

s hospitalizací nesouhlasí. V případě osob omezených ve svéprávnosti totiž není souhlas 

opatrovníka s hospitalizací, případně skutečnost, že dojde k hospitalizaci pacienta na 

základě návrhu opatrovníka, důvodem pro to, aby se detenční řízení nezahajovalo.107 

Klíčová je v těchto případech vůle pacienta, jak dovodil Evropský soud pro lidská práva ve 

věci, kde byl pacient zbaven svéprávnosti a na návrh jeho matky a s jejím souhlasem jako 

opatrovnice byl hospitalizován na uzavřeném oddělení psychiatrické kliniky. Soud uvedl: 

„Zbavení osobní svobody nespočívá pouze v objektivním kritériu hospitalizace pacienta na 

uzavřeném oddělení po nezanedbatelně dlouhou dobu. Je třeba brát v úvahu také subjektivní 

kritérium a jako na osobní svobody zbavenou může být pohlíženo pouze na osobu, která 

s tímto zbavením osobní svobody nesouhlasí. (…) I když stěžovatel nebyl de iure způsobilý 

k tomu, aby o sobě rozhodoval, neznamená to, že postrádal způsobilost chápat situaci de 

facto.  Koneckonců, chování stěžovatele v době, kdy byl hospitalizován, svědčí o opaku.“108 

Pokud tedy pacient, který je schopen projevit názor, se svou hospitalizací nesouhlasí, je 

nutno na hospitalizaci pohlížet jako na nedobrovolnou bez ohledu na to, zda je omezen ve 

svéprávnosti či nikoli a na to, zda s hospitalizací souhlasí jeho opatrovník nebo zákonný 

zástupce (na kterého se závěry Evropského soudu pro lidská práva uplatní obdobně) či 

nikoli. 

Pacient má právo nechat se v řízení zastoupit zmocněncem, jehož si zvolí. Toto právo 

vyplývá již ze subsidiárně působícího ustanovení § 24 odst. 1 o. s. ř. Z pohledu M. Hromady 

zákonodárce zdůrazňuje, že právo zvolit si zástupce svědčí přímo hospitalizovanému 

člověku; v případě, že opatrovník hospitalizovaného člověka omezeného ve svéprávnosti 

bude mít ohledně zmocněnce jiný názor, je třeba dát přednost vůli pacienta.109 A. Deréová a 

P. Charvát doplňují, že si zmocněnce nemůže zvolit jen osoba, jejíž svéprávnost byla 

 
107 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 11. 2012 ve věci č. 23419/07, Sýkora proti České 

republice. Odst. 47, 67. 
108 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 3. 2008 ve věci č. 44009/05, Shtukaturov proti 

Rusku. Odst. 106, 108. Překlad z anglického jazyka. 
109 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 141. 
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omezena stran způsobilosti posoudit nutnost poskytování zdravotních služeb.110 S tímto 

pohledem nelze než souhlasit, avšak jsem přesvědčen, že i v těchto případech by měl soud 

k vůli pacienta přihlédnout, posoudit jeho jednání podle okolností a případně považovat 

osobu takto pacientem zvolenou za důvěrníka.  

Soud zavazuje ve vztahu k pacientovi poučovací povinnost nejen o možnosti nechat 

se v řízení zastoupit, ale také o všech jeho dalších procesních právech. Poučovací povinnost 

má ohledně obdobných skutečností také poskytovatel zdravotních služeb (§ 106 ObčZ). 

Zatímco poučovací povinnost uložená poskytovateli zdravotních služeb musí být splněna 

bez zbytečného odkladu, poučovací povinnost soudu vzniká až po zahájení řízení a časový 

rozdíl může činit i několik dní. Jediná situace, kdy soudu poučovací povinnost nevznikne, je 

zdravotní stav pacienta, který poučení zcela vylučuje. Může se jednat o případy objektivní 

(bezvědomí pacienta) i subjektivní (pacient by poučení nedokázal porozumět ani v případě, 

že by bylo uzpůsobeno jeho zdravotnímu stavu). Naopak poučovací povinnost zdravotního 

ústavu není zákonem explicitně vyloučena nikdy, má být pouze splněna tak, aby byl člověk 

schopen poučení porozumět a uvědomit si své postavení; nedomnívám se však, že je nutné 

na poučení pacienta bezvýhradně trvat, pokud opravdu všechny okolnosti nasvědčují tomu, 

že ani sebejednodušeji podané poučení se nesetká s pochopením. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních zvolil pro možnost vyloučení poučovací povinnosti opačnou konstrukci než 

předchozí právní úprava, podle které měl být pacient poučen, pouze pokud to jeho zdravotní 

stav dovoloval (§ 191b odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013). Současná právní 

úprava i v tomto ohledu klade důraz na maximální ochranu práv pacienta. 

Následkem toho, že si pacient zmocněnce nezvolí, případně si zvolí takového 

zmocněnce, který nedostatečně chrání jeho zájmy, je dle § 69 odst. 2 z. ř. s. jmenování 

opatrovníka pacientovi soudem, a to z řad advokátů. Zákon používá spojku „nebo“, 

jmenovat opatrovníkem advokáta je proto třeba při splnění jakékoli z uvedených podmínek. 

Toto ustanovení je projevem zásady, že nedobrovolně hospitalizovaný člověk musí být 

v řízení vždy zastoupen. Povinné zastoupení jako prostředek ochrany práv pacienta má i 

veskrze praktický rozměr, neboť nedobrovolně hospitalizovaný pacient je omezen ve 

volném pohybu a jeho komunikace se soudem nebo například možnost obstarávání důkazů 

je omezená. Na tomto místě je nutné zdůraznit odlišnou roli opatrovníků, kteří mohou 

v jednom řízení vystupovat. Pokud je člověk omezený ve svéprávnosti, má opatrovníka 

jmenovaného podle § 62 ObčZ, tento opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu, v jakém je 

 
110 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 197. 
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ten omezen ve svéprávnosti („hmotněprávní opatrovník“). Pokud je pak člověk s omezenou 

svéprávností bez souhlasu hospitalizován, může (resp. v některých případech musí) mu soud 

dle § 69 odst. 2 z. ř. s. jmenovat také opatrovníka z řad advokátů, který bude chránit jeho 

zájmy v probíhajícím detenčním řízení („procesněprávní opatrovník“). Práva a povinnost 

jednotlivých opatrovníků se přitom liší (procesněprávní opatrovník například nemůže udělit 

souhlas s hospitalizací pacienta, hmotněprávní opatrovník tak učinit může, ač s omezením 

uvedeným výše; procesněprávní opatrovník nijak nezasahuje do hmotněprávních záležitostí 

opatrovance, zatímco hmotněprávní opatrovník je k tomu výslovně povolán – rozsah 

oprávnění procesněprávního opatrovníka je užší než v případě opatrovníka hmotněprávního, 

který naopak může zasahovat do procesních záležitostí).  

Opatrovníka z řad advokátů vybírá soud ze seznamu těch, kteří souhlasili se svým 

ustanovením ex-offo111 a kteří mají zpravidla sídlo v obvodu příslušného soudu, jiný postup 

by mohl mít za následek nepřiměřené průtahy v řízení, když by advokát mohl žádat soud o 

zproštění funkce z důvodu velké vzdálenosti od zdravotního ústavu. Proti usnesení, jímž byl 

pacientovi jmenován opatrovník z řad advokátů, může podat odvolání pacient, jeho případný 

zmocněnec i sám jmenovaný opatrovník. V praxi může být jmenování opatrovníků z řad 

advokátů problematické zejména pro první fázi řízení, v níž musí být vydáno rozhodnutí do 

sedmi dnů od okamžiku nedobrovolné hospitalizace pacienta. Ke jmenování opatrovníka 

zpravidla dochází v rámci usnesení, jímž se zahajuje řízení, nezřídka bývá téhož dne také na 

některý z následujících dnů nařízen jiný soudní rok ve zdravotním ústavu. Ačkoli je proti 

takovému usnesení možné odvolání a právní moci nabývá až po 15 dnech od doručení, 

jmenovaný opatrovník může za opatrovance jednat již před právní mocí usnesení; jiný závěr 

by totiž znamenal, že by se opatrovník (nevzdali-li by se všichni potenciální odvolatelé práva 

na odvolání) nemohl účastnit jiného soudního roku. Advokátům jsou sice soudní písemnosti 

doručovány do datových schránek, ovšem někteří je neotevírají každý den. V řízení, ve 

kterém je kladen důraz zejména na rychlost, pak nastává problém, že se může jiný soudní 

rok konat (a někdy také koná) ještě předtím, než je vůbec advokátovi doručeno usnesení o 

jeho jmenování opatrovníkem. Některé soudy proto před jmenováním opatrovníka z řad 

advokátů nejprve tohoto advokáta telefonicky či e-mailem kontaktují a neformální cestou 

mu oznámí svůj úmysl jmenovat je opatrovníkem pro dané řízení. Praxe soudů řešících 

agendu detenčního řízení ve větším množství se liší také v tom, v jakých intervalech dochází 

ke střídání konkrétních jmenovaných opatrovníků. Setkal jsem se s přístupem, kdy byl 

 
111 Informace dohledatelná u jednotlivých advokátů v seznamu advokátů a koncipientů na adrese 

http://vyhledavac.cak.cz/ 
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v každé jednotlivé napadlé věci jmenován jiný advokát, s přístupem, kdy byl stejný advokát 

jmenován opatrovníkem pro předem stanovený počet věcí (např. 10 za sebou napadlých věcí 

v rámci jednoho soudního senátu) a s přístupem, kdy byl stejný advokát jmenován pro věci 

napadlé v určitém časovém období (např. pro všechny věci napadlé v průběhu jednoho 

kalendářního týdne); pro všechny přístupy platilo, že soud vybíral advokáty se sídlem právě 

v obvodu toho kterého soudu, neboť v obvodu tohoto soudu se nachází také zdravotní ústav. 

Ačkoli lze za nejspravedlivější přístup považovat jmenování různých advokátů v pořadí dle 

seznamu pro každý jednotlivý případ, vyskytují se v praxi potíže zejména s tím, že advokáti 

se v takových případech neúčastní nařízených jiných soudních roků a výslechů pacienta a 

ošetřujícího lékaře ve zdravotním ústavu. Děje se tak již jen proto, že odměna za 

zastupování, které se budu věnovat dále, pro ně není dostatečně zajímavá a dostatečně jim 

nekompenzuje ztracený čas. Dalším z problémů, které se v takových případech objevují, je 

situace, kdy je nařízeno více jiných soudních roků na jednom oddělení jednoho zdravotního 

ústavu, kde je nedobrovolně hospitalizováno (nebo omezováno) více pacientů. Právě 

v případech užití omezovacích prostředků se velmi často jedná o jednotky intenzivní péče a 

opakované návštěvy většího množství osob nejsou ani žádoucí, ani vhodné ve vztahu 

k režimu oddělení a vytížení lékařů. Konečně, spletitost některých nemocničních areálů 

(například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) nezřídka působí problémy s nalezením 

příslušné kliniky a oddělení nejen advokátům, a může pak docházet k prodlevám a 

nedodržení času nařízených jednotlivých soudních roků, což je obzvlášť nelibě přijímáno 

ošetřujícími lékaři. Soudu, na kterém jsem působil, se proto nejvíce osvědčil postup podle 

seznamu advokátů, kteří souhlasili s ustanovováním ex-offo, přičemž ke střídání advokátů 

docházelo vždy po jednom týdnu (tj. ve věcech napadlých v jednom senátu v jednom týdnu 

byl, v případech, kdy to bylo nutné, ustanoven tentýž advokát).  

Odměnu advokáta jmenovaného jako opatrovníka platí stát, protože je součástí 

nákladů řízení (§ 74 z. ř. s.). Výše odměny vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 

konkrétně z ustanovení § 9 odst. 5, podle kterého se za tarifní hodnotu v těchto věcech 

považuje částka 1 000 Kč. Odměna za jeden úkon pak dle ustanovení § 7 bod 2. advokátního 

tarifu činí 500 Kč, odměna se ovšem dle ustanovení § 12a odst. 1 advokátního tarifu snižuje 

o 20 % a činí proto 400 Kč za jeden úkon. Dále advokátovi přísluší náhrada hotových výdajů 

300 Kč dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Odměna za účast advokáta na jiném soudním 

roku je proto 700 Kč (resp. 847 Kč, je-li advokát plátcem daně z přidané hodnoty) a, jak 

bylo uvedeno výše, tato odměna často advokáty dostatečně nemotivuje k tomu, aby se jiného 
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soudního roku účastnili. Tarifní hodnota 1 000 Kč se uplatní pro úkony učiněné ve 

zjednodušeném i ve standardním detenčním řízení.112 V naprosté většině případů je 

advokátům jako opatrovníkům vyplácena odměna za dva úkony právní služby v případě 

standardního detenčního řízení (převzetí a příprava právního zastoupení dle § 11 odst. 1 

písm. b) advokátního tarifu a účast na jiném soudním roku dle § 11 odst. 3 ve spojení s § 11 

odst. 1 písm. g) advokátního tarifu) a za jeden úkon právní služby v případě zjednodušeného 

detenčního řízení (pouze úkon spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení ve 

spojení s případným nahlédnutím do spisu).  

Je-li usnesení o jmenování advokáta opatrovníkem doručeno advokátu před konáním 

jiného soudního roku a ten se ho nezúčastní, neomluví se z něho ani nepožádá o jeho 

přeložení, mohou vyvstat pochybnosti, zda svou funkci opatrovníka vykonává řádně a zda 

dostatečně chrání zájmy pacienta. Funkce opatrovníka byla totiž vytvořena proto, aby „do 

důsledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, podávání vyjádření 

a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní 

zástupce.“113 Výkon funkce opatrovníka proto nemůže být pouze formální, když je jeho 

účelem důsledná ochrana práv nedobrovolně hospitalizované osoby. Pakliže se advokát 

jmenovaný opatrovníkem o průběh řízení nezajímá, nekontaktuje soud, hospitalizovaného 

pacienta ani ošetřujícího lékaře, není možné dojít k jinému závěru, než že zájmy pacienta 

nejsou dostatečně chráněny a při důsledném postupu dle § 69 odst. 2 z. ř. s. by proto měl být 

advokát zproštěn funkce opatrovníka a měl by být jmenován opatrovník jiný. Stejný závěr 

činí také P. Podrazil, který jako nejčastější pochybení jmenovaných opatrovníků uvádí 

nedostatečné prostudování spisu, nevyužití možnosti podat opravný prostředek a právě 

nedostatečnou snahu o kontakt s pacientem.114 Případy, kdy je soudem jmenován a poté 

ponechán ve funkci opatrovník zcela nečinný, jsou nepřípustným formalismem, který popírá 

právo nepřítomného účastníka na spravedlivé řízení,115 a podle P. Podrazila jsou důvodem 

pro podání žaloby pro zmatečnost.116 Bohužel, praktická zkušenost ukazuje, že ani několik 

po sobě jmenovaných opatrovníků nemusí svou funkci vykonávat řádně, narazil jsem hned 

na tři advokáty v řadě, kteří své jmenování opatrovníkem nijak nereflektovali a nereagovali 

ani na neformální výzvy ze strany soudu. U některých soudů proto vede tato zkušenost 

 
112 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 22 Co 39/2015. 
113 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000. 
114 PODRAZIL, P. Ochrana práv pacienta při nedobrovolné hospitalizaci. Jurisprudence, 2013, č. 7. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
115 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2765/2004. 
116 PODRAZIL, P. Op. cit. sub 114. 
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k postupnému zužování seznamu advokátů jmenovaných jako opatrovníci na ty, kteří se o 

pacienty a o průběh řízení aktivně zajímají, a to právě kvůli dostatečnému zajištění ochrany 

jejich práv. Výše uvedená nečinnost advokátů by mohla být předmětem kárného řízení, 

neboť je v rozporu hned s několika pravidly, kterými se má jejich jednání řídit 

(např. v případech ustanovení soudem stejná svědomitost a péče jako ve věcech ostatních 

klientů nebo povinnost komunikace s klientem117), a mohla by proto být kárným proviněním 

se zaviněním ve formě vědomé nedbalosti.118 

Funkce opatrovníka zaniká advokátu buď právní mocí rozhodnutí soudu 

(např. o zproštění funkce, o zastavení řízení) nebo, dle názoru M. Hromady, automaticky 

v důsledku zvolení zmocněnce – lhostejno zda advokáta či nikoli – pacientem.119 Zastoupení 

zmocněncem, které vyloučí nutnost jmenování opatrovníka, je ovšem v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních vázáno na formální a materiální podmínku. Formální podmínka spočívá 

ve volbě zmocněnce pacientem, materiální pak v tom, že tento zmocněnec je schopen chránit 

pacientovy zájmy. Domnívám se proto, že v případě, kdy si pacient zastoupený jmenovaným 

opatrovníkem zvolí zmocněnce, nezaniká opatrovnictví ex lege, jak uvádí M. Hromada. 

Soud by měl v těchto situacích posoudit, zda bude naplněna výše uvedená materiální 

podmínka zastoupení zmocněncem. V případě, že soud dospěje k závěru, že zmocněnec 

nebude schopen dostatečně chránit zájmy pacienta, neměla by funkce opatrovníka 

zaniknout. Kdyby automaticky zanikla a soud by dospěl k tomu, že ochrana zájmů pacienta 

není dostatečná, musel by opatrovníka znovu jmenovat. Zastávám proto názor, že 

v takovýchto případech nezaniká funkce opatrovníka automaticky volbou zmocněnce, ale že 

soud musí rozhodnout o tom, že se opatrovník zprošťuje funkce, a to po alespoň zběžném 

posouzení schopnosti zvoleného zmocněnce chránit zájmy pacienta. Následně by měl soud 

usnesením rozhodnout o odměně, která advokátovi přísluší, a která mu bude po právní moci 

usnesení vyplacena z rozpočtových prostředků České republiky přidělených příslušnému 

soudu. 

 

 

 
117 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky 

a pravidla soutěže advokátů České republiky, čl. 6 a 9. 
118 SEDLATÝ, B. in SVEJKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M. a kol. Zákon o advokacii. Vydání první. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck. 2012. Str. 230. 
119 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 141. 



49 

4.2 Standardní detenční řízení 

Průběh standardního detenčního řízení je možné rozdělit do dvou fází, přičemž to, zda 

bude zahájena druhá fáze, závisí na výsledku fáze první. V první fázi řízení, ve které musí 

soud vydat rozhodnutí do 7 dnů od okamžiku nedobrovolné hospitalizace pacienta, soud 

usnesením rozhoduje o zákonnosti převzetí pacienta do zdravotního ústavu bez jeho 

souhlasu a o tom, zda tyto důvody trvají (v případě použití omezovacích prostředků o tom, 

zda k jejich použití došlo ze zákonných důvodů a zda tyto důvody trvají). Do druhé fáze 

vstupuje detenční řízení pouze za předpokladu, že v první fází rozhodl soud o tom, že důvody 

nedobrovolné hospitalizace (použití omezovacích prostředků) jsou dány a trvají. Soud musí 

poté do tří měsíců od vydání usnesení v první fázi rozsudkem rozhodnout o tom, zda další 

držení (použití omezovacích prostředků) je možné a pokud ano, po jakou dobu. Rozdíly mezi 

řízením, ve kterém se posuzuje zákonnost převzetí a držení ve zdravotním ústavu a řízením, 

ve kterém se posuzuje zákonnost použití omezovacích prostředků, jsou zejména po praktické 

stránce značné a považuji proto za nezbytné na ně dále upozornit. 

4.2.1 První fáze standardního detenčního řízení 

Jakmile se do dispozice soudu dostane informace o hospitalizaci pacienta bez 

souhlasu, ať už z jakéhokoli zdroje, soud usnesením rozhodne o zahájení řízení dle § 76 odst. 

1 z. ř. s. Nejběžnějším případem je splnění oznamovací povinnosti zdravotním ústavem 

(kterou český právní řád upravuje celkem třikrát) dle § 75 z. ř. s. Zdravotnímu ústavu je pro 

oznámení hospitalizace, odvolání souhlasu s hospitalizací či použití omezovacích 

prostředků, stanovena lhůta 24 hodin. Tato lhůta začíná dle T. Doležala, který dovozuje 

analogii se zadržením v případě trestního řízení, běžet od okamžiku prvního skutečného 

omezení pacienta, nikoli až od chvíle jeho předání zdravotnímu ústavu. Jedná se o lhůtu 

hmotněprávní a je tedy nutné, aby bylo oznámení soudu nejpozději do 24 hodin od prvního 

omezení pacienta doručeno, nikoli odesláno.120 Pro formu ani obsah oznámení nejsou 

zákonem stanovena žádná kritéria a záleží proto zejména na dohodě zdravotního ústavu 

s příslušným soudem, jakým způsobem budou oznámení činěna. Zejména forma oznámení 

přitom bývá často určující pro to, zda bude či nebude dodržena čtyřiadvacetihodinová lhůta. 

Nejvyšší soud shrnul čtyři formy, které soudy a zdravotní ústavy napříč Českou 

republikou volí pro oznámení hospitalizace. Jedná se o oznámení formou telefaxu, formou 

e-mailu, písemnou formou za použití kurýra a formou ústní. Oznámení činěná formou 

 
120 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 32. Str. 212. 
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telefaxu a e-mailu nejsou podáním ve věci samé, a proto je není nutné dle § 42 odst. 3 o. s. ř. 

do tří dnů doplňovat předložením originálu nebo písemným podáním. Ústní forma byla 

využívána spíše výjimečně, jednalo se o sdělení o hospitalizaci pracovníkovi soudu při jeho 

návštěvě ve zdravotním ústavu a následné sepsání úředního záznamu.121 Lze si také 

představit předání informace formou ústního sdělení po telefonu, ve všech případech ústního 

sdělení lze však pouze obtížně doložit splnění čtyřiadvacetihodinové lhůty. V praxi jsem se 

setkal s prvními třemi popsanými formami informování o nedobrovolné hospitalizaci, 

přičemž v případě písemné formy došlo ve všech případech k překročení stanovené lhůty, 

protože zdravotní ústav odeslal oznámení poštou. Také v ostatních případech jsem se však 

poměrně často setkával s nedodržením lhůty, avšak téměř výlučně u oznámení o použití 

omezovacích prostředků; u oznámení o převzetí a držení pacienta ve zdravotním ústavu byly 

lhůty v naprosté většině případů dodržovány. Jak však vyplývá ze stanoviska Nejvyššího 

soudu, nedodržení lhůty zdravotním ústavem není nijak neobvyklé.122 Nedodržení lhůty je 

přitom dle § 117 odst. 1 písm. v) ZdravSl přestupkem, za který je možné uložit poskytovateli 

zdravotních služeb pokutu až do výše 200 000 Kč. M. Kokeš předpokládá pro oznámení 

využití datových schránek,123 a ačkoli se tato varianta nabízí, paradoxně jsem se s jejím 

využitím v praxi ani jednou nesetkal a nezmiňuje ji ani Nejvyšší soud. Domnívám se, že 

překážkou pro využití datových schránek je skutečnost, že ve větších zdravotních ústavech 

by komunikace na ose ošetřující lékař – příslušné oddělení nemocnice – osoba s přístupem 

do datové schránky (právní oddělení zdravotního ústavu) byla příliš neefektivní a zdlouhavá, 

oznámení proto činila přímo příslušná oddělení zdravotního ústavu, a to nejčastěji telefaxem 

a e-mailem. 

Co se týče obsahu oznámení, dle závěrů Nejvyššího soudu by oznámení hospitalizace 

mělo obsahovat informaci o tom, kdy a v kolik hodin k převzetí pacienta došlo, protože je 

lhůta k oznámení stanovena v hodinách a dle § 608 ObčZ se tak počítá od okamžiku, kdy 

začne, do okamžiku, kdy skončí. Oznámení by dále mělo dle Nejvyššího soudu obsahovat 

označení pacienta, důvod jeho převzetí, označení oddělení zdravotního ústavu, kde je pacient 

hospitalizován, jméno ošetřujícího lékaře a označení osob pacientovi blízkých a měla by 

k němu být připojena lékařská zpráva o stavu pacienta. Podle J. Macha by oznámení zasílané 

telefaxem nebo e-mailem nemělo z důvodu ochrany osobních údajů pacienta obsahovat jeho 

 
121 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
122 Tamtéž. 
123 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 155. 
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identifikaci, která by měla být učiněna až dodatečně.124 S takovým postupem nemohu 

souhlasit již jen s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení, neboť v takovém případě by 

musel soud (zřejmě telefonicky) zjišťovat od příslušného oddělení zdravotního ústavu 

pacientovy osobní údaje, které potřebuje již jen kvůli vydání usnesení o zahájení řízení. 

V praxi jsem se setkal se dvěma přístupy k obsahu oznámení. V případě oznámení o 

hospitalizaci pacienta bez souhlasu zasílal zdravotní ústav telefaxem nebo e-mailem na 

vyplněném předtištěném formuláři jméno, příjmení a datum narození pacienta, jméno 

ošetřujícího lékaře, datum a čas převzetí pacienta, informaci o tom, zda byl pacient přeložen 

z jiného zdravotního ústavu a zda je dle posouzení ošetřujícího lékaře schopen výslechu. 

Oznámení odesílalo vždy příslušné oddělení zdravotního ústavu. V případě oznámení o užití 

omezovacích prostředků byl vedle výše uvedených informací uveden také důvod, pro který 

k jejich užití došlo a informace o tom, zda byl pacient poučen o tom, že bude k použití 

omezovacích prostředků přistoupeno. Ani v jednom případě zdravotní ústav nikdy nezasílal 

lékařskou zprávu a veškeré okolnosti podstatné pro rozhodnutí byly zjišťovány při výslechu 

ošetřujícího lékaře a pacienta. Z neformálních jednání mezi zdravotním ústavem a soudem 

vyplynulo, že zasílání lékařské zprávy nezašifrovanou komunikací by mohlo být v rozporu 

s ochranou osobních údajů pacientů a informací o jejich zdravotním stavu, a navíc by bylo 

pro lékaře příliš administrativně zatěžující. Povinnost zjišťovat informace potřebné 

k rozhodnutí přitom leží zejména na soudu, neboť detenční řízení je ovládáno zásadou 

vyšetřovací dle § 20 odst. 1 z. ř. s. 

Nesplní-li zdravotní ústav svou oznamovací povinnost, zahájí soud řízení, jakmile se 

o nedobrovolné hospitalizaci dozví ze své úřední činnosti, případně na návrh státního 

zastupitelství, pacienta, jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, jeho důvěrníka či 

podpůrce. Možnost pacienta nebo jiných vhodných osob podat návrh na zahájení detenčního 

řízení zdůrazňuje jako relevantní záruku proti svévoli Evropský soud pro lidská práva.125 

Ze skutečnosti, že soud může zahájit řízení i bez návrhu (§ 13 odst. 1 a § 76 odst. 1 z. ř. s.) 

vyplývá, že podnět k zahájení řízení může dát i jakákoli jiná osoba, soud pouze na tento 

podnět nebude pohlížet jako na návrh a nezahájí řízení na základě něj, ale na základě 

vlastního uvážení. V opačném případě by bylo nutné pohlížet na osobu jako na navrhovatele 

a v důsledku toho by se stala účastníkem řízení. Způsob zahájení řízení má nicméně význam 

 
124 MACH, J. Op. cit. sub 50. Str. 140. 
125 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 11. 2012 ve věci č. 23419/07, Sýkora proti České 

republice. Odst. 67. 
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pouze co do vymezení účastníků (např. je-li řízení zahájeno na návrh státního zastupitelství, 

je státní zastupitelství od počátku účastníkem řízení). 

Usnesení o zahájení řízení se vždy doručuje zdravotnímu ústavu, pacientovi, 

příslušnému okresnímu nebo obvodnímu státnímu zastupitelství a ustanovenému 

opatrovníkovi (případy, kdy si pacient zvolí zmocněnce, jsou v praxi spíše výjimečné, proto 

pokud bude dále pojednáno o opatrovníkovi, mutatis mutandis se totéž uplatní také na 

zvoleného zmocněnce), případně dalším účastníkům řízení, jsou-li tací. Aby bylo zajištěno 

zastoupení pacienta hned od počátku detenčního řízení, zpravidla se v usnesení o zahájení 

řízení rozhoduje dalším výrokem také o jmenování opatrovníka z řad advokátů dle § 69 odst. 

2 z. ř. s. Proti výroku o zahájení řízení není odvolání dle § 13 odst. 3 z. ř. s. přípustné, proti 

případnému výroku o ustanovení opatrovníka odvolání přípustné je. 

Zpravidla spolu se zahájením řízení dochází k nařízení jiného soudního roku, který pro 

projednání věci předpokládá ustanovení § 77 odst. 1 z. ř. s. Jiný soudní rok má být dle 

ustanovení § 18 z. ř. s. prostorem pro vyjádření účastníků, dokazování je při něm možné 

pouze v případě, že je to účelné a povaha věci to umožňuje. Jiný soudní rok se nařizuje 

opatřením, jež obsahuje informace o jeho způsobu, místu konání a průběhu, může se konat 

mimo budovu soudu a také mimo obvyklou úřední dobu soudu, navíc z něho může být 

vyloučena veřejnost. Pro účely detenčního řízení zákon stanoví, že se zpravidla koná ve 

zdravotním ústavu. Stanovená forma opatření značí důraz na rychlost a neformálnost svolání 

jiného soudního roku a zejména indikuje značný rozdíl oproti soudnímu jednání (není 

například stanovena lhůta, kterou musí mít účastníci zachovánu pro přípravu na jednání, je 

možné vyloučit veřejnost, konat jiný soudní rok mimo úřední dobu soudu) i přesto, že na 

jiném soudním roku se věc projednává meritorně. Při svolávání jiných soudních roků jsem 

v praxi přistupoval k přípisu, jehož obsahem byly základní informace o řízení, o tom, že 

proběhne výslech pacienta a ošetřujícího lékaře, určení místa (zpravidla konkrétní oddělení 

některé kliniky) a času konání jiného soudního roku. Opatření svolávající jiný soudní rok je 

třeba doručit zejména opatrovníkovi pacienta, který by už v době svolání měl být jmenován, 

dále zdravotnímu ústavu a případě dalším účastníkům. Pacientovi samotnému není potřeba 

opatření doručovat, neboť se o konání jiného soudního roku dozví přímo při jeho konání. 

Osvědčilo se mi informovat o konání jiného soudního roku přímo příslušná oddělení 

jednotlivých klinik a případně koordinovat čas konání s ošetřujícím lékařem. Přesto se však 

stávalo, že služeb ošetřujícího lékaře pacienta bylo třeba na urgentním příjmu nebo na 

probíhající vizitě. Ačkoli má státní zastupitelství právo vstoupit do řízení a doručuje se mu 

dle Jednacího řádu usnesení o zahájení řízení, dokud nevstoupí do řízení, není třeba 
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doručovat ani informaci o svolání jiného soudního roku a nemám ani zkušenost s tím, že by 

se státní zástupce jiného soudního roku v první fázi detenčního řízení účastnil. Zákon o 

zvláštních řízeních soudních neurčuje, že by bylo třeba opatření, jímž se svolává jiný soudní 

rok, doručit účastníkům nebo jejich zástupcům v předstihu, a to nejspíš s ohledem na krátkou 

časovou lhůtu pro vydání rozhodnutí. Domnívám se však, že je vhodné doručit informaci o 

konání jiného soudního roku zejména jmenovanému opatrovníkovi alespoň v předstihu 

jednoho dne (zdravotní ústav i pacient se o konání dozví nejpozději ve chvíli, kdy je jiný 

soudní rok zahájen, neboť se koná ve zdravotním ústavu), jinak by soud de facto 

neumožňoval efektivní právní zastoupení a ochranu práv pacienta, ač by formálně 

postupoval správně. Ve vztahu k opatrovníkům jmenovaným z řad advokátů se osvědčilo 

jejich střídání po určitém časovém úseku, jak bylo uvedeno výše, a svolávání jiných 

soudních roků na dopolední hodiny, neboť s doručením prvního usnesení o zahájení řízení a 

jmenování opatrovníkem advokáti věděli, že po určitý časový úsek budou opatrovníky 

jmenováni ve více případech a zpravidla tomu přizpůsobili frekvenci vybírání datové 

schránky a svůj časový rozvrh, případně byli schopni zajistit substituci. 

Při samotném jiném soudním roku zákon o zvláštních řízeních soudních v § 77 odst. 2 

výslovně umožňuje soudu provádět důkazy potřebné pro posouzení, zda k převzetí do 

zdravotního ústavu nebo k užití omezovacích prostředků došlo ze zákonných důvodů. 

Jedná se o speciální úpravu vůči obecné úpravě jiného soudního roku v § 18 z. ř. s., podle 

které se mohou důkazy při jiném soudním roku provádět pouze za kumulativního splnění 

podmínek účelnosti a toho, že povaha věci provedení důkazů umožňuje. Zákon také 

demonstrativně uvádí, jaké důkazy by měly být provedeny: jde zejména o výslech pacienta 

a ošetřujícího lékaře a případně další osoby, pokud o její výslech pacient požádá; že se jedná 

o demonstrativní výčet důkazů stvrzuje jednak jazykový výklad ustanovení („zejména“) a 

jednak vyšetřovací zásada ovládající detenční řízení. Soud by měl důsledně posoudit to, co 

při výsleších vyjde najevo, a přizpůsobit tomu svůj další postup v řízení.126 Stejně jako je 

spíše neformálního charakteru svolání jiného soudního roku, ani samotný jiný soudní rok 

není svázán striktními formalitami. Je ovšem nezbytně nutné trvat na poučení pacienta o 

jeho procesních právech (§ 68 z. ř. s.), je také vhodné jej informovat o účelu vedeného řízení, 

vysvětlit mu, jak probíhá a jaké jsou jeho důsledky. Nezřídka jsem se totiž při konání jiného 

soudního roku setkal se situacemi, kdy zejména starší lidé, u nichž bylo přistoupeno k použití 

 
126 Například nevyslechnutí obvodní lékařky pacienta, na jejíž doporučení došlo k jeho hospitalizaci bez 

souhlasu, je nesprávným postupem. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 5. 2011 ve věci 

č. 39822/07, Ťupa proti České republice. Odst. 57. 
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omezovacích prostředků, byli zahájením soudního řízení velmi rozrušeni. Bylo proto na 

místě vysvětlit také obsah usnesení o zahájení řízení, které bylo pacientům při konání jiného 

soudního roku zpravidla doručováno. Velmi často se také pacienti obávali, že jim bude 

uložena povinnost náhrady nákladů vedeného detenčního řízení. Poučení ve smyslu § 68 

z. ř. s. by se proto nemělo omezit pouze na procesní práva, pacientovi by měl být 

srozumitelným způsobem vysvětlen širší kontext situace a vedeného řízení. 

Ustanovení § 77 odst. 2 z. ř. s. vylučuje pro konání jiného soudního roku užití 

ustanovení § 70 z. ř. s., které upravuje průběh druhé fáze detenčního řízení a provádění 

důkazů, neznamená to ovšem, že by při konání jiného soudního roku nesměly být provedeny 

důkazy uvedené v § 70 z. ř. s., neboť by tím došlo k popření vyšetřovací zásady a účelu 

konání jiného soudního roku, kterým je zjištění, zda jsou dány zákonné důvody pro omezení 

či převzetí a držení pacienta ve zdravotním ústavu.127 

Při konání jiných soudních roků bylo dle mých praktických zkušeností nejprve 

přistupováno k výslechu ošetřujícího lékaře pacienta, zejména proto, že soud neměl buď 

vůbec žádné, nebo jen velmi povrchní informace o tom, proč byl pacient hospitalizován nebo 

proč byly použity omezovací prostředky. Před samotným výslechem byl ošetřující lékař 

vždy poučen dle § 126 o. s. ř., neboť v řízení vystupoval jako svědek. Také další postup při 

jeho výslechu byl zpravidla takový, jaký předvídá § 126 odst. 3 o. s. ř., ošetřující lékař byl 

nejprve vyzván k vylíčení okolností přijetí pacienta do zdravotního ústavu a ke sdělení, 

v jakém ohledu bylo shledáno naplnění podmínek pro hospitalizaci bez souhlasu. Následně 

soud kladl dotazy, aby zjistil veškeré potřebné informace, zejména v případech, kdy 

ošetřující lékař nedostatečně vylíčil, v čem shledal naplnění podmínek stanovených v 

§ 38 ZdravSl. Nejčastěji se bylo nutné při výslechu lékaře zaměřit na kritérium 

bezprostřednosti a závažnosti ohrožení v důsledku jednání pacienta, na to, zda tento 

pacientův stav trval i v době jeho převzetí a zda trvá dosud. V případě použití omezovacích 

prostředků byl ošetřující lékař vyzván k vylíčení okolností, za kterých bylo nezbytné 

přistoupit k jejich užití, zejména k obecnému vyjádření ke zdravotnímu stavu pacienta, k 

důvodu jeho hospitalizace a k tomu, v čem bylo shledáno bezprostřední ohrožení života, 

zdraví či bezpečnosti pacienta nebo jiných osob (kritéria dle § 39 ZdravSl). Zatímco 

v případě převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu, zejména na psychiatrických 

klinikách, byl výslech veden velmi podrobně, v případě užití omezovacích prostředků byl 

zpravidla mnohem stručnější. V tomto ohledu se projevila zásadní odlišnost obou typů 

 
127 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 158. 
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detenčního řízení a nevhodnost jejich společné úpravy. Byla-li důvodem vedení detenčního 

řízení např. nedobrovolná hospitalizace po pokusu o sebevraždu, bylo nutné zjistit veškeré 

okolnosti pokusu, to, zda byl myšlen vážně, zda suicidální proklamace pacienta či přímo 

pokusy trvaly i při jeho převzetí a dosud trvají, jak vážné a jak vážně míněné jsou, zda 

pacient trpí duševní poruchou a jakou a jaký lze odhadovat vývoj zdravotního stavu. Bylo-

li však důvodem vedení detenčního řízení užití omezovacích prostředků (v naprosté většině 

případů kurtů či ochranných pásů a/nebo psychofarmak) kvůli nočnímu neklidu po operaci 

pacienta, lze zjišťovat pouze okolnosti užití omezovacích prostředků. V tomto ohledu mohu 

generalizovat, neboť jen výjimečně jsou důvody omezení jiné než neklid či zmatenost 

pacienta, v důsledku nichž hrozí extrakce zavedených invazivních vstupů, přerušení přísunu 

nezbytných léků a krvácení. Často hrozí také riziko pádu pacienta z lůžka, kterému nemohou 

zabránit ani zvednuté bočnice lůžka (pokud jimi je lůžko vybaveno). Neklid a zmatenost 

bývají u pacientů běžné zejména v noci a pacienti si většinou omezení vůbec nepamatují a 

nevnímají jej proto jako zásah do jejich osobní svobody. 

Velmi často je vhodné provést také výslech dalšího zdravotnického personálu, 

zejména staničních sester. Ošetřující lékaři totiž, na rozdíl právě od zdravotních sester a 

dalšího zdravotnického personálu, nebývají na oddělení přítomní neustále a bezprostřední 

zkušenost s chováním pacienta (ať už vědomým či nikoli) má právě permanentně přítomný 

zdravotnický personál. Jeho svědectví je využíváno hlavně ve vztahu k použití omezovacích 

prostředků, kdy v případě nepřítomnosti lékaře to bývá zdravotnický personál, který si 

neklidu nebo zmatenosti pacienta jako první všimne a lékaře přivolá. 

Hojně využívaným důkazním prostředkem je také nahlédnutí do zdravotní 

dokumentace, zpravidla společně s ošetřujícím lékařem, který je schopen vysvětlit užívanou 

lékařskou terminologii. 

Následně jsem obvykle přistupoval k výslechu pacienta. Způsob vedení výslechu se 

opět značně liší v závislosti na tom, zda soud rozhoduje o zákonnosti převzetí a dalšího 

držení nebo o zákonnosti užití omezovacích prostředků. Společným je v obou případech 

přizpůsobení poučení pacienta, o kterém bylo pojednáno výše. V prvním případě se po 

vylíčení okolností hospitalizace soud dotazoval pacienta zejména na podmínky 

nedobrovolné hospitalizace, které ošetřující lékař shledal splněnými, a na důvody 

nesouhlasu s hospitalizací. V závislosti na zdravotním stavu pacienta může být výslech 

někdy nepříliš relevantní – někteří pacienti trpící duševní poruchou neodpovídají na 

pokládané otázky nebo nemluví vůbec. Někteří pacienti, zejména trpící maniodepresivní 
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psychózou v manické fázi, naopak mluví rychle a hodně, ovšem o skutečnostech pro řízení 

zcela irelevantních. Uvedením výslechu pacienta v zákoně jako prvního důkazu, jenž by měl 

být proveden, zákonodárce zdůraznil nutnost osobního kontaktu soudu s pacientem, neboť 

přímá zkušenost s pacientem může být zcela odlišná od té, kterou má ošetřující lékař. Na to, 

že by měl soud osobně zhlédnout pacienta a umožnit mu vyjádřit se k věci upozornil i 

Ústavní soud, když uvedl, že pokud Evropský soud pro lidská práva vyžaduje osobní slyšení 

„v řízení o omezení svéprávnosti z důvodu nutnosti osobního zhlédnutí posuzované osoby, 

je nutno to vyžadovat i v řízení o zbavení osobní svobody z důvodu duševní poruchy, neboť i 

tam je umístěná osoba hlavním předmětem zkoumání soudu.“128 Ústavní soud zřejmě 

úmyslně užívá relativizující „měl by“, neboť mohou nastat situace, kdy výslech pacienta 

možný není. Setkal jsem se s případy, kdy v době konání jiného soudního roku pacient 

procházel afektem, byl rozrušený, vulgární, křičel a nenechal se utišit, u některých pacientů 

se takový stav opakoval a ani při opakovaném jiném soudním roku nebyl výslech v první 

fázi řízení možný. Ošetřující lékař v takových případech výslech důrazně nedoporučil, i 

s ohledem na to, že by mohlo dojít k fyzickému napadení vyslýchajícího pacientem. Byl 

jsem také svědkem několika případů, kdy přítomnost osoby, kterou pacient neznal, jej silně 

rozrušila a výslech musel být přerušen. Soud by se měl o výslech pacienta vždy alespoň 

pokusit, ale ve výjimečných případech, kdy je zjevné, že účelu výslechu by bylo stěží 

dosaženo, je na místě od výslechu nebo jeho dokončení upustit a v odůvodnění rozhodnutí 

uvést konkrétní důvod, proč se tak soud rozhodl. Konečné slovo v tomto ohledu nemá 

ošetřující lékař, ale právě soud, který musí vyjádření ošetřujícího lékaře podrobit kritickému 

hodnocení. Jako nesprávný byl proto vyhodnocen postup Obvodního soudu pro Prahu 2, 

který upustil od výslechu pacienta na základě vyjádření ošetřujícího lékaře, že pacient není 

výslechu schopen kvůli sníženému kontaktu s realitou a pocitu, že musí jednat podle toho, 

co mu říkají démoni. Podle Městského soudu v Praze je totiž zcela nedostačující odkázat na 

vysvětlení ošetřujícího lékaře, ale je třeba, aby soud zhodnotil, v čem nemožnost výslechu 

spočívá.129 Upuštění od výslechu nedobrovolně hospitalizovaného pacienta je vnímáno jako 

mimořádně razantní opatření a přistoupit k němu je tedy možné pouze v případě, že je tento 

postup přiměřený a sleduje legitimní cíl. I v případech, kdy soud k takovému opatření 

přistoupí, musí pacienta alespoň osobně shlédnout.130  

 
128 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14. 
129 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 53 Co 142/2017. 
130 PODRAZIL, P. Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení. Právní rozhledy. 

2019, č. 21. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck. 
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Ve druhém případě, tj. u rozhodování o zákonnosti užití omezovacích prostředků, 

dochází zpravidla k výslechu osob po prodělané operaci či obecně ve vážném zdravotním 

stavu upoutaných na lůžko. Tito pacienti mívají zavedené kanyly i jiné invazivní vstupy a 

jejich výslech se zaměřuje zejména na zjištění, zda vědí o tom, že k jejich omezení došlo a 

případně proč se tak stalo. Opět je důležité přizpůsobit vedení výslechu a jeho trvání 

aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, déletrvající výslech může být pro pacienty po 

operaci nebo pacienty vyššího věku velmi náročný. Zcela nevhodné je například použití 

zákonného termínu „psychofarmaka“, které dle mé zkušenosti pacienty často zmátlo a 

rozrušilo. V naprosté většině případů si pacienti užití omezovacích prostředků, jak bylo výše 

uvedeno, vůbec nepamatují, a to i v případech, kdy byli zdravotnickým personálem poučeni, 

že k jejich použití bude přistoupeno. K samotnému užití omezovacích prostředků a jeho 

okolnostem proto sami pacienti nemohou často nic uvést a soud vychází pouze z výpovědí 

ošetřujícího lékaře a zdravotnického personálu. Ani tato praktická zkušenost ovšem nic 

nemění na povinnosti soudu výslech pacienta provést a v případech, kdy je od něho 

z legitimních důvodů upuštěno, pacienta vždy alespoň osobně shlédnout a zdůvodnit, proč 

bylo od výslechu upuštěno. 

Jen zřídka se stává, že by pacienti požádali o výslech dalších osob, a když už, tak 

zpravidla pouze v řízení o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu. Pokud se tak stalo, 

nebývalo jasné, co by tyto další osoby mohly k věci sdělit a pacient to uvést nedokázal. 

V takových případech může soud výslech označených osob odmítnout.131 Pouze dvakrát 

v průběhu dvou let jsem se setkal s řízením, ve kterém byla vyslechnuta osoba, o kterou 

nedobrovolně hospitalizovaný pacient požádal.  

Ústavní soud se obecně vyjádřil k podmínkám, které by měl soud při konání jiného 

soudního roku a výslechu pacienta zajistit. Chování, způsob a forma komunikace soudu 

s pacientem by měla být přizpůsobena jeho zdravotnímu stavu a měla by být nastolena 

neformální atmosféra. Za tím účelem by měl soud zvolit takové místo výslechu, kde se 

pacient bude cítit dobře. Soud by měl také zajistit, aby se pacient při výslechu cítil svobodně 

v tom ohledu, že může vyjadřovat svůj názor, takže nemusí být vhodná přítomnost zástupce 

zdravotního ústavu.132 S vytvořením těchto podmínek ovšem vzniká v praxi velmi často 

problém už jen proto, že některá uzavřená oddělení psychiatrických klinik jsou koncipována 

jako vysokokapacitní (což kritizuje Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či 

 
131 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 32. Str. 217. 
132 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14. 
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ponižujícímu zacházení nebo trestání, viz výše) a není na nich prostor pro rozhovor 

v soukromí. Totéž platí pro pacienty, jež jsou kvůli závažnosti svého zdravotního stavu pod 

neustálým dohledem, neboť se jedná zpravidla o jednu místnost sdílenou více pacienty. 

Je také otázkou, zda je na místě rozhovor bez přítomnosti ošetřujícího personálu s pacienty, 

u nichž se objevuje agresivní jednání. Výše uvedené platí zejména pro pacienty 

nedobrovolně hospitalizované, pro pacienty, u nichž bylo užito omezovacích prostředků, jen 

v omezené míře. Vytvoření neformálních podmínek a volba místa výslechu je například u 

pacientů hospitalizovaných ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče zcela vyloučena.  

Pokud je hospitalizovaným pacientem cizinec, který nerozumí či nemluví česky, je 

potřeba mu v řízení ustanovit tlumočníka, jehož přítomnost při jiném soudním roku je 

nezbytná. Právo na tlumočníka vychází z čl. 37 odst. 4 Listiny, H. Baňouch k němu uvádí, 

že „(…) stát není technicky ani finančně schopen automaticky zajistit tlumočníka každému 

účastníkovi, který hovoří jinak než česky. Míra naplnění tohoto práva záleží na povaze a 

závažnosti věci (…).“133 Zákon o zvláštních řízeních soudních úpravu ohledně cizinců a 

potřebě tlumočníka neobsahuje, podle subsidiárně působícího občanského soudního řádu je 

třeba tlumočníka ustanovit, jakmile tato potřeba vyjde v řízení najevo (§ 18 odst. 2 o. s. ř.). 

Detenční řízení je nutné považovat za věc značné závažnosti, neboť je v něm rozhodováno 

o základních právech pacientů, a proto se domnívám, že je nutné v každém případě 

tlumočníka ustanovit. Zpravidla již z oznámení zdravotního ústavu soud sezná, zda je 

pacient cizincem či nikoli. Následně je proto vhodné kontaktovat příslušné oddělení, na 

kterém je pacient hospitalizován, a informovat se o tom, zda pacient rozumí a mluví česky a 

pokud nikoli, jakým jazykem je možné s ním komunikovat. Ustanovení tlumočníka může 

být v praxi problematické zejména u méně běžných jazyků, neboť takoví tlumočníci bývají 

značně pracovně vytížení (jsou například frekventovaně využíváni soudy) a v detenčním 

řízení je třeba jejich služeb v řádu maximálně několika dnů. Může pak nastat situace 

předvídaná § 18 z. ř. s., kdy je nutné konání jiného soudního roku mimo obvyklou úřední 

dobu soudu, aby vůbec bylo možné přítomnost tlumočníka zajistit. V případě ustanovování 

tlumočníků se osvědčila neformální telefonická domluva dle časových možností tlumočníka 

a poskytnutí usnesení o zahájení řízení, aby mohl tlumočník při jiném soudním roku 

pacientovi jeho obsah shrnout. Tlumočník je soudem vybírán ze seznamu znalců a 

tlumočníků, který vedou krajské soudy.134 Zpravidla v usnesení, jímž je tlumočník 

ustanoven, musí soud účastníky poučit o možnosti namítat jeho podjatost (§ 17 o. s. ř.). 

 
133 BAŇOUCH, H. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op. cit. sub 21. Str. 780. 
134 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících), § 7. 
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Pro dodržení lhůty stanovené zákonem pro vydání rozhodnutí je telefonická nebo osobní 

komunikace mezi soudem, zdravotním ústavem a tlumočníkem nezbytná. V praxi jsem 

zaznamenal situaci, kdy byl na psychiatrické klinice hospitalizován pacient, o němž staniční 

sestra sdělila, že hovoří pouze rusky. Následně byl proto kontaktován tlumočník z ruštiny a 

bylo dohodnuto konání jiného soudního roku. Při konání jiného soudního roku za 

přítomnosti tlumočníka bylo nejprve přistoupeno k výslechu ošetřujícího lékaře, který uvedl, 

že pacient je ukrajinským státním příslušníkem a mluví ukrajinsky, přičemž trpí paranoidní 

schizofrenií a je přesvědčen, že je pronásledován ruskou tajnou službou. Výslech pacienta 

za pomoci tlumočníka z ruského jazyka proto vzhledem k okolnostem nepřipadal v úvahu, 

po výslechu ošetřujícího lékaře byl jiný soudní rok ukončen a bylo nezbytné, aby soud 

ustanovil pacientovi tlumočníka z jazyka ukrajinského. Pacient byl ovšem ještě téhož dne ze 

zdravotního ústavu propuštěn. Náklady vzniklé v souvislosti s tlumočením jsou součástí 

nákladů řízení (§ 137 odst. 1 o. s. ř.) a v detenčním řízení je proto platí stát (§ 74 z. ř. s.). 

Tyto náklady jsou představovány odměnou tlumočníka, o které soud rozhodne poté, co již 

není jeho služeb třeba, dle ustanovení § 17 a následujících zákona o znalcích a tlumočnicích 

a dle § 17 a následujících vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení 

zákona o znalcích a tlumočnících. 

Jiný soudní rok je úkon soudu, při kterém je jednáno s účastníky a provádí se při něm 

dokazování. Pokud nedochází k jeho audiovizuálnímu nebo alespoň zvukovému záznamu, 

je v souladu s § 40 o. s. ř. třeba sepsat o jeho průběhu protokol, který podepisuje osoba, která 

jiný soudní rok vede; podpis pacienta ani jiných osob není na protokolu třeba. 

Odbornou veřejností byla řešena otázka, zda může nařizovat a vést jiný soudní rok a 

provádět výslechy vyšší soudní úředník, asistent soudce nebo justiční čekatel. Rozsah jejich 

oprávnění v rámci řízení před soudem prvního stupně je vymezen v § 11 zákona 

č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, 

a to negativním výčtem, ve kterém není jiný soudní rok uveden. M. Hromada přesto zastává 

názor, že „(j)edná-li se o provádění dokazování místně příslušným soudem, nepřipadá ve 

smyslu § 122 odst. 2 OSŘ v úvahu, aby byl výslechem umístěného člověka pověřen vyšší 

soudní úředník nebo justiční čekatel.“135 Ústavní soud otázku přípustnosti výslechu 

v detenčním řízení prováděným vyšším soudním úředníkem ve svých nálezech opakovaně 

vznesl, nechal ji však bez odpovědi.136 Nejvyšší soud tuto možnost přímo nevyloučil, uvedl 

 
135 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 153. 
136 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14, nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, 

sp. zn. II. ÚS 2545/17. 
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však, že pokud výslech provádí jiná osoba než soudce, není dojem z výslechu přenositelný 

do poměrů soudce, který má s přihlédnutím k němu ve věci rozhodovat. Pokud již tedy 

výslech provede jiná osoba než soudce, mělo by se jednat o postup zcela mimořádný a 

výjimečný, který by měl být v rozhodnutí podrobně a důkladně odůvodněn.137 

S argumentem, že důvody pro hospitalizaci pacientů vyplývají z jejich zdravotního stavu a 

soudce by tak na místě samém nebyl větší zárukou jeho posouzení, zastává O. Szalonnás 

názor, že vedení jiného soudního roku v první fázi detenčního řízení vyšším soudním 

úředníkem, asistentem nebo justičním čekatelem je rozumným kompromisem.138 

Z praktické zkušenosti mohu konstatovat, že jiné soudní roky a výslechy jsou vyššími 

soudními úředníky, asistenty soudců a justičními čekateli běžně vedeny. Vzhledem k výše 

uvedenému značnému rozdílu v povaze posuzování zákonnosti nedobrovolné hospitalizace 

a zákonnosti užití omezovacích prostředků by mohlo být řešením umožnit vést jiné soudní 

roky a provádět důkazy vyšším soudním úředníkům, asistentům soudců a justičním 

čekatelům v případech rozhodování o zákonnosti užití omezovacích prostředků, a jiné 

soudní roky a výslechy v případě rozhodování o zákonnosti převzetí a držení ve zdravotním 

ústavu svěřit výlučně soudcům. Toto řešení by zachovalo vysokou míru procesní ochrany 

práv pacientů hospitalizovaných bez souhlasu a zároveň by neúměrně nezatížilo soudce 

rozhodující v agendě detenčního řízení. 

Dokazování musí být v první fázi detenčního řízení provedeno alespoň v zákonem 

minimálně stanoveném rozsahu výslechem pacienta (je-li to objektivně možné) a jeho 

ošetřujícího lékaře, provedené důkazy je poté potřeba zhodnotit podle úvahy soudu, 

jednotlivě i ve vzájemné souvislosti dle § 132 o. s. ř. a zjištěné skutkové závěry spolu s 

navazující právní kvalifikací je třeba uvést v odůvodnění rozhodnutí.139 

Na základě skutečností zjištěných při konání jiného soudního roku a na základě 

provedeného dokazování vydá soud meritorní usnesení, kterým bude první fáze detenčního 

řízení skončena. Usnesení, jímž soud rozhodne, obsahuje dle § 78 odst. 1 z. ř. s. dva výroky 

– prvním soud rozhodne o tom, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů či nikoli, druhým 

o tom, zda tyto důvody nadále trvají či nikoli. Soud může ve věci rozhodnout celkem třemi 

způsoby, v některých případech obsahuje usnesení také další výrok. Zaprvé, soud může 

rozhodnout, že k převzetí pacienta došlo ze zákonných důvodů a důvody pro další držení ve 

 
137 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3005/2017 nebo usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5125/2016. 
138 SZALONNÁS, O. Několik úvah nad detenčním řízením. In epravo.cz [online]. 27. 7. 2016 [cit. 3. 12. 2019]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-uvah-nad-detencnim-rizenim-102127.html 
139 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 10 Co 798/2003. 
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zdravotním ústavu nadále trvají. Zadruhé, soud může rozhodnout, že k převzetí pacienta ze 

zákonných důvodů nedošlo, není proto třeba rozhodovat také o tom, že důvody převzetí 

netrvají, nýbrž druhým výrokem soud v tomto případě nařídí propuštění pacienta ze 

zdravotního ústavu. Zatřetí, soud může rozhodnout, že k převzetí pacienta sice došlo ze 

zákonných důvodů, ale tyto důvody už netrvají; i v takovém případě bude proto usnesení 

obsahovat výrok nařizující propuštění pacienta ze zdravotního ústavu. Dikce zákona 

použitím sousloví „a pokud ano“ vylučuje, aby soud učinil závěr o tom, že k převzetí 

pacienta ze zákonných důvodů nedošlo, ale v době rozhodování již jsou dány; zákonnost 

převzetí pacienta je předpokladem pro to, aby bylo možné celou nedobrovolnou hospitalizaci 

považovat za zákonnou. Navíc, pokud by se důvody hospitalizace bez souhlasu objevily až 

v průběhu hospitalizace, nutně by vyvstávala otázka, zda zdravotní ústav postupoval de lege 

artis, když k nedobrovolné hospitalizaci přistoupil. Pouze v prvním popsaném případě pak 

detenční řízení pokračuje svou druhou fází, ve druhém a třetím případě vydáním takového 

rozhodnutí a propuštěním pacienta ze zdravotního ústavu detenční řízení končí. Tytéž 

možnosti rozhodnutí má soud také v případě užití omezovacích prostředků s tou výjimkou, 

že ve výroku bude rozhodovat o tom, zda k jejich užití došlo ze zákonných důvodů a zda 

tento důvod trvá. Pokud bude odpověď na některou z těchto otázek negativní, nařídí soud 

upuštění od dalšího užití omezovacích prostředků.  

V první řadě tedy musí soud rozhodnout o tom, zda byly naplněny zákonné důvody 

hospitalizace pacienta bez souhlasu. Z logiky věci proto soud tyto důvody posuzuje 

k okamžiku, kdy k hospitalizaci došlo a vychází ze skutečností, které byly v ten moment 

známé.140 Jednotlivé podmínky pro zákonnost nedobrovolné hospitalizace byly podrobně 

rozebrány výše, proto na tomto místě pouze telegraficky: v případě převzetí pacienta do 

zdravotního ústavu musí pacient bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat sebe nebo 

své okolí, jevit známky duševní poruchy nebo duševní poruchou trpět, případně být pod 

vlivem návykové látky; zároveň nebylo možné předejít hrozbě představované pacientem 

jiným, mírnějším a méně omezujícím opatřením (§ 38 ZdravSl, § 104 ObčZ). V případě užití 

omezovacích prostředků musí být účelem jejich použití odvrácení bezprostředního ohrožení 

života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, ovšem pouze poté, co se mírnější 

postup ukázal být nedostačujícím a pouze po dobu, kdy bezprostřední ohrožení trvá (§ 39 

ZdravSl). Obecné náležitosti odůvodnění rozsudku dle § 157 o. s. ř. se obdobně uplatní také 

pro usnesení (§ 167 odst. 2 o. s. ř.), v usnesení musí soud zejména vysvětlit, o jaké důkazy 

 
140 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. 58 Co 400/2017. 
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opřel svá skutková zjištění a dbát o to, aby bylo odůvodnění přesvědčivé. Jako zcela 

nedostatečné například shledal Nejvyšší soud odůvodnění usnesení Okresního soudu 

v Opavě, sp. zn. 24 L 2045/2016, kterým bylo rozhodnuto o zákonnosti převzetí pacientky 

do zdravotního ústavu, neboť v něm soud pouze uvedl, že pacientka trpí duševní poruchou, 

aniž by jakkoli rozvedl, o jakou duševní poruchu se jedná, případně o jaké projevy této 

duševní poruchy se jednat mělo a jakým způsobem byla tato porucha relevantní ve vztahu 

k naplnění důvodů nedobrovolné hospitalizace.141 Stejně tak bylo nedostatečným shledáno 

odůvodnění usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 21 L 116/2017, 

neboť v něm soud postupoval příliš formálně, když nekriticky přebral vyjádření ošetřujícího 

lékaře a zároveň nijak nezhodnotil, v čem by spočívalo bezprostřední ohrožení pacienta nebo 

jeho okolí, kdyby nedošlo k hospitalizaci. Takové ohrožení totiž musí mít konkrétní a 

reálnou podobu.142  

Pokud soud shledá převzetí pacienta do zdravotního ústavu zákonným, zaměří se na 

jeho aktuální zdravotní stav. Rozhodování o dalším držení ve zdravotním ústavu je 

ovlivněno zejména tím, že pacient již je po určitou dobu hospitalizován a od okamžiku jeho 

převzetí mohlo dojít ke stabilizaci zdravotního stavu, která by znamenala, že další 

hospitalizace již není bezpodmínečně nutná, resp. že nejsou splněny všechny podmínky pro 

hospitalizaci bez souhlasu. Ještě větší důraz tak musí soudy klást na přezkum proporcionality 

omezení svobody pacienta a ochrany společnosti nebo pacienta samého, zejména v tom 

ohledu, zda by nebylo vhodné přistoupit k méně omezujícím opatřením (typicky ambulantní 

léčba),143 úvahy soudu v tomto ohledu je opět nezbytné řádně odůvodnit.144 V době přijetí 

pacienta se mohlo jednat o urgentní situaci a psychickou poruchu nemuselo být možné 

diagnostikovat (projevení známek duševní poruchy je dostačující), dle důvodové zprávy by 

však mělo být po uplynutí sedmi dnů spolehlivě lékařsky ověřeno, zda pacient duševní 

poruchou trpí či nikoli.145 Pro vyslovení závěru o zákonnosti dalšího držení pacienta ve 

zdravotním ústavu by tak již v tomto okamžiku nemělo být dostačující, že pacient jeví 

známky duševní poruchy, nýbrž by mělo být alespoň osvědčeno,146 že duševní poruchou 

skutečně trpí. V zásadě totéž platí, mutatis mutandis, pro užití omezovacích prostředků. 

 
141 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 30 Cdo 514/2018. 
142 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 53 Co 142/2017. 
143 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 159. 
144 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 5. 2011 ve věci č. 39822/07, Ťupa proti České 

republice. Odst. 60. 
145 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. K § 77 a 78. 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17. 
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Rozhodne-li soud, že nadále trvá zákonný důvod nedobrovolné hospitalizace (užití 

omezovacích prostředků), vstupuje tím detenční řízení do své druhé fáze. Naopak, dospěje-

li k závěru, že další držení pacienta ve zdravotním ústavu bez souhlasu již nemá zákonnou 

oporu, nařídí pacientovo propuštění. 

Rozhodnutí o souladu převzetí pacienta do zdravotního ústavu se zákonem je příslušný 

okresní soud povinen oznámit Ministerstvu vnitra. Tato povinnost se nevztahuje na užití 

omezovacích prostředků.147 

V praxi jsem se při posuzování zákonnosti použití omezovacích prostředků běžně 

setkával se situacemi, kdy bylo užití omezovacích prostředků nezbytné pouze na krátkou 

dobu v určité části dne, nejčastěji během noci, kdy se zmatenost a neklid pacientů stupňoval. 

Při konání jiného soudního roku lékař a zdravotnický personál sdělili, že přes den je pacient 

klidný, avšak již několikátou noc má v polobdělém stavu tendence odcházet z lůžka nebo 

trhavými a mimovolnými pohyby manipulovat se zavedenými invazivními vstupy. Pacient 

si zpravidla noční dění nepamatoval. V průběhu dne tedy nebyly omezovací prostředky 

užity. Rozhodnutí o zákonnosti užití omezovacích prostředků a o možnosti je nadále užívat 

proto dávalo zdravotnímu ústavu možnost omezovací prostředky znovu užít pouze v 

nezbytně nutném případě a za splnění zákonných podmínek. Při důsledném postupu dle 

zákonů by měl soud zahajovat řízení o každém jednotlivém omezení zvlášť, pakliže 

v průběhu času došlo k jeho odstranění. Takový postup by však byl extrémně nehospodárný, 

neboť u některých pacientů byly pro noční neklid užívány omezovací prostředky pouze 

v nočních hodinách dlouhodoběji, a znamenal by exponenciální nárůst počtu zahajovaných 

detenčních řízení, jejichž předmětem by bylo v zásadě totéž, jen s jiným časovým určením 

užití omezovacích prostředků. Neznamená to ovšem, že by rozhodnutí soudu o zákonnosti 

dalšího užití omezovacích prostředků umožňovalo zdravotnímu ústavu jejich libovolné 

užívání. Pokud nebyl soud zpravidla v časovém horizontu jednoho týdne informován o tom, 

že užití omezovacích prostředků není již nadále třeba, kontaktoval nejprve příslušné 

oddělení zdravotního ústavu ke zjištění aktuálního zdravotního stavu pacienta a případně 

bylo namátkově osobní návštěvou zjišťováno, zda nedochází k nadužívání omezovacích 

prostředků a zda jsou užívány pouze při naplnění zákonných podmínek. 

Soud rozhodnutí doručuje všem účastníkům řízení, osobám specifikovaným 

v ustanovení § 79 z. ř. s. jej však musí, v souladu s důrazem na rychlost detenčního řízení, 

 
147 Instrukce ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001 – Org, kterou se vydává vnitřní kancelářský řád pro 

okresní, krajské a vrchní soudy (dále jen „Instrukce“), § 8 odst. 3 písm. k) bod 5. 
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doručit do 24 hodin od jeho vydání. Jsou jimi pacient, jeho zástupce a/nebo opatrovník a 

zdravotní ústav. Zároveň zákon ukládá soudu povinnost učinit „jiná vhodná opatření“, aby 

se pacient mohl s obsahem rozhodnutí seznámit a aby jej měl k dispozici. V tomto ohledu 

zákon nepochybně navazuje na to, že jakákoli poučení poskytovaná pacientovi by měla být 

podávána takovým způsobem, aby byl pacient schopen jim porozumět. I obsah usnesení by 

proto měl být pacientovi vyložen tak, aby dokázal pochopit jeho důsledky. T. Doležal rozumí 

jiným vhodným opatřením také například sdělení obsahu rozhodnutí soudu pacientovi 

osobou, kterou zná a důvěřuje jí.148 Rozhodnutí se doručí také ostatním účastníkům řízení, 

jsou-li tací. Zatímco pro poskytnutí poučení stanoví zákon výjimku pro případ, že zdravotní 

stav pacienta poučení zcela vylučuje, pro doručení rozhodnutí v první fázi detenčního řízení 

tato výjimka neplatí a pacientovi je nutné rozhodnutí doručit vždy. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních oproti předchozí právní úpravě ani neumožňuje upustit od doručení 

rozhodnutí, které bylo nežádoucím způsobem nadužívané a „spíše sloužilo k ‚ochraně‘ 

soudů a ústavů před reakcemi umístěných, jejichž podání někdy bývají ‚specifická‘.“149 

Z povahy věci je vzhledem ke čtyřiadvacetihodinové lhůtě stanovené pro doručení 

vyloučeno doručování prostřednictvím pošty, běžně se proto pro doručování rozhodnutí 

(i s ohledem na potenciální nutnost vysvětlení jeho obsahu) pacientovi a případně jeho 

zástupci využívá soudních doručovatelů a vyšších soudních úředníků nebo justiční stráže. 

Je-li opatrovníkem advokát, rozhodnutí se mu doručuje do datové schránky, stejně jako 

zdravotnímu ústavu. Není-li pacient schopen rozhodnutí převzít například kvůli zhoršenému 

zdravotnímu stavu nebo kvůli bezvědomí, předá se v praxi doručované rozhodnutí 

ošetřujícímu personálu s tím, aby jej uložil do osobních věcí pacienta a při nejbližší možné 

příležitosti s ním pacienta seznámil. A. Deréová a P. Charvát sice upozorňují, že doručujícím 

orgánem nesmí být zdravotní ústav,150 nicméně v takovýchto případech je rozhodnutí 

doručené prostřednictvím soudu a vzhledem k okolnostem se domnívám, že předání 

rozhodnutí zdravotnickému personálu k vložení mezi osobní věci pacienta (nikoli do 

zdravotnické dokumentace) splňuje požadavek zákona na učinění jiných vhodných opatření 

pro to, aby měl pacient rozhodnutí k dispozici. Do soudního spisu se ve všech případech 

doručení zaznamená den a hodina, kdy k doručení došlo, a je-li to vhodné, učiní se úřední 

záznam o okolnostech doručení.  

 
148 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 32. Str. 219. 
149 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 218. 
150 Tamtéž. 
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Pokud soud nařídí propuštění pacienta, je zdravotní ústav povinen jej propustit 

neprodleně po doručení usnesení. Výše bylo uvedeno, že zdravotnímu ústavu se rozhodnutí 

zpravidla doručuje do datové schránky, v případech nařízení propuštění je proto nanejvýš 

vhodné, aby soud telefonicky nebo osobně kontaktoval také příslušné oddělení zdravotního 

ústavu a ošetřujícího lékaře. Neprodlené propuštění je třeba chápat v souladu s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva tak, že „určitá prodleva v provádění nařízeného 

propuštění je někdy nevyhnutelná, nicméně se musí jednat o prodlevu co nejkratší.“151 

Nařízení propuštění pacienta není za žádných okolností, jak zdůraznil Okresní soud 

v Pardubicích, hodnocením, zda pacient psychiatrickou léčbu potřebuje či nikoli; soud 

hodnotí výlučně zákonnost převzetí ve smyslu ochrany osobní svobody pacienta.152 Jinými 

slovy, soud nikterak nezasahuje do medicinského posouzení stavu pacienta a doporučení 

léčby, je povolán výlučně k posouzení toho, zda byly či nebyly naplněny zákonné podmínky 

hospitalizace bez souhlasu. Nepostupoval-li by zdravotní ústav podle rozhodnutí soudu a 

pacienta neprodleně nepropustil (ač jsem se s takovou situací osobně nesetkal a domnívám 

se, že by se jednalo o situaci zcela ojedinělou), má podle A. Deréové a P. Charváta soud 

možnost ukládat zdravotnímu ústavu pořádkové pokuty pro nesplnění příkazu soudu ve 

smyslu § 53 odst. 1 o. s. ř., protože nařízení propuštění není co do své povahy uložením 

povinnosti, kterou by bylo možné vymoci ve vykonávacím řízení.153 

V několika případech jsem se v praxi setkal s tím, že soud řešil otázku, zda každá 

hospitalizace pacienta na uzavřeném oddělení psychiatrické kliniky bez jeho souhlasu je 

omezením osobní svobody a důvodem pro vedení detenčního řízení. Jednalo se například o 

situaci, kdy pacient vyššího věku trpící Alzheimerovou chorobou byl zcela nesoběstačný, 

neorientovaný časem, místem ani situací, přesto však bydlel sám a poté, co jeho sousedé 

přivolali záchrannou službu, byl hospitalizován. Zdravotní stav pacienta neumožňoval 

udělení svobodného a informovaného souhlasu s hospitalizací, protože pacient nedokázal 

chápat jeho důsledky, vzhledem k okolnostem pacient bezprostředně a akutně neohrožoval 

sebe ani své okolí, byla však velmi vysoká pravděpodobnost, že vzhledem k absolutní 

dezorientaci a nesoběstačnosti k tomuto ohrožení dříve či později dojde. Pacient nemohl být 

hospitalizován na běžném oddělení, kvůli dezorientaci chodil po oddělení a vcházel do 

pokojů ostatních pacientů. Ošetřující lékař zpravidla kontaktoval specializované zařízení 

 
151 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 4. 2000 ve věci č. 26772/95, Labita proti Itálii. 

Odst. 171. Překlad z anglického jazyka. Rozsudek se sice týká propuštění osoby držené ve vazbě, nicméně 

v kontextu Evropské úmluvy o lidských právech je možné jej vztáhnout k omezení osobní svobody obecně. 
152 Usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 24 L 94/2015. 
153 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 217. 
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poskytující sociální služby za účelem překladu pacienta, když zařízení sociálních služeb je 

bezesporu méně omezující než uzavřené oddělení psychiatrické kliniky. Jsem přesvědčen, 

že v takových případech je nezbytné vykládat zákonná ustanovení s ohledem na jejich účel 

a proporcionálně poměřovat, zda upřednostnit ochranu osobní svobody pacienta (který ji 

nicméně není schopen vnímat) nebo ochrana jeho života a zdraví. Při splnění nepřekročitelné 

podmínky důkladného posouzení individuální situace takového pacienta zastávám názor, že 

sociální rozměr krátkodobé hospitalizace bez uděleného souhlasu je v tomto ohledu 

postaven výše, neboť pouze takto může být zajištěna ochrana zdraví a života pacienta a ve 

svém důsledku tak hospitalizace, ač nedobrovolná, není v rozporu s účelem zákona. Důraz 

kladu na podmínku krátkodobosti hospitalizace – hospitalizace na uzavřeném oddělení by 

měla trvat pouze tak dlouho, než se (s nejvyšším urychlením) podaří zajistit překlad pacienta 

do jiného specializovaného zdravotního ústavu (ústavu sociálních služeb). Ostatně, 

Evropský soud pro lidská práva ve věci Shtukaturov proti Rusku vázal nedobrovolnost 

hospitalizace také na to, že pacient vnímá hospitalizaci jako omezení své osobní svobody. 

Ze zkušenosti s výslechy těchto pacientů při jiném soudním roku zpravidla vyplývalo, že 

hospitalizaci na uzavřeném oddělení jako zásah do osobní svobody vůbec nevnímají 

(zejména kvůli tomu, že nebyli orientováni místem a situací), protože vůbec neví, že jsou 

hospitalizováni a kde. Navíc, kdyby soud rozhodl o povinnosti zdravotního ústavu pacienta 

neprodleně propustit, došlo by s největší pravděpodobností k naplnění podmínky 

bezprostředního a závažného ohrožení života či zdraví pacienta, který by bez dohledu a 

neorientovaný mohl například vkročit do vozovky a být sražen jedoucími automobily. 

Jestliže soud v takových případech rozhodl, že převzetí pacienta do zdravotního ústavu bylo 

v souladu se zákonem a že pacient může být ve zdravotním ústavu dále držen, byl 

v následujících dnech opakovaně kontaktován ošetřující lékař s dotazy stran překladu 

pacienta. Přeložení pacientů se v těchto případech podařilo vyřídit zpravidla v řádu jednotek 

dnů. 

Uvedu také příklad situace, kdy soud nařídil propuštění pacienta z uzavřeného 

oddělení psychiatrické kliniky. Pacient byl na kliniku přivezen rychlou záchrannou službou, 

kterou zavolali kolegové v práci proto, že hovořil se skřítky, říkal, že musí udělat to, co mu 

řeknou a vykláněl se přitom z okna. Při přijetí na psychiatrickou kliniku ošetřující lékař 

shledal bezprostřední a závažné ohrožení zdraví pacienta (naklánění z okna a riziko 

vypadnutí, povinnost dělat to, co mu nařídí imaginární skřítci) jevícího známky duševní 

poruchy (halucinace imperativního charakteru jako projev paranoidní schizofrenie) a lékař 

neviděl žádnou možnost méně omezujícího opatření, které by hrozbu odvrátilo. Při jiném 
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soudním roku konaném dva dny po hospitalizaci pacient uvedl, že pracuje jako datový 

analytik a zabývá se virtuálními měnami, přičemž před událostí přecházející hospitalizaci 

byl více než 30 hodin vzhůru a celou dobu pracoval s počítačem. Uvedl, že byl velmi 

unavený a jeho jednání tak bylo zřejmě projevem extrémní únavy, na klinice se přitom 

vyspal, halucinace zmizely a cítí se dobře. Pacient přesně chápal, v jaké situaci se octl, uvedl, 

kdo je jeho zaměstnavatelem, kde studuje apod., byl zcela orientován a domáhal se 

okamžitého propuštění, protože měl mít další den zkoušku na vysoké škole. Po skončení 

jiného soudního roku soud telefonicky ověřil u zaměstnavatele skutečnosti uváděné 

pacientem a na vysoké škole také to, že pacient má mít další den skutečně zkoušku. 

S přihlédnutím k tomu, že od převzetí do zdravotního ústavu se u pacienta žádné známky 

duševní poruchy neobjevily a pacient nikoho (ani sám sebe) neohrožoval, nařídil soud 

okamžité propuštění pacienta ze zdravotního ústavu. 

Nedokáži si představit situaci, kdy by soud nařídil zdravotnímu ústavu přestat používat 

omezovací prostředky a, jak ukazuje praxe, takové případy nenastávají. Jak vyplývá 

z kapitoly II. 4. a dat jednotlivých pražských soudů, v letech 2016-2018 shledal užití 

omezovacích prostředků jako rozporné se zákonem a nařídil zdravotnímu ústavu upustit od 

jejich užití jen Obvodní soud pro Prahu 2, a to pouze v jednom případě. Soud dost dobře 

není schopen ověřit tvrzení lékaře nebo zdravotnického personálu například o nočním 

neklidu pacienta, jediným dalším důkazem bývá lékařská zpráva. V situacích, kdy si navíc 

pacient noční omezení vůbec nepamatuje, by soud musel konání jiného soudního roku nařídit 

na noční hodiny a pacienta v průběhu noci sledovat, což však zcela jistě není účelem 

vedeného detenčního řízení o zákonnosti užití omezovacích prostředků. 

Proti všem výrokům usnesení soudu je možné podat odvolání, které nemá odkladný 

účinek v tom smyslu, že jeho (předběžná) vykonatelnost nastává i přes podané odvolání, 

nedobrovolná hospitalizace může na základě tohoto rozhodnutí dále pokračovat, případně 

musí být pacient propuštěn. Suspenzivní účinek dle § 206 odst. 1 o. s. ř. v tom smyslu, že 

usnesení nenabyde právní moci, zůstává zachován.154 Soud prvního stupně po odstranění 

potenciálních vad postoupí, v souladu s důrazem na rychlost detenčního řízení, s nejvyšším 

urychlením odvolání odvolacímu soudu, aniž by jej rozesílal ostatním účastníkům a vyzýval 

je k vyjádření. Odvolacímu soudu pak zákon stanoví pro rozhodnutí pořádkovou lhůtu 

jednoho měsíce od předložení spisu; datum předložení vyplývá z předkládací zprávy 

vypracované soudem prvního stupně. Tato lhůta byla zákonodárcem zvolena v reakci na 

 
154 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 147. 
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rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Patoux proti Francii ze dne 14. 4. 2011, 

č. 35076/06, a ve věci Baudoin proti Francii ze dne 18. 11. 2010, č. 35935/03, ve kterých 

soud označil trvání řízení v délce dvou měsíců jako příliš dlouhé.155 Pokud by odvolací soud 

rozhodl, že soud prvního stupně dospěl k nesprávnému závěru o zákonnosti převzetí či 

dalšího držení pacienta ve zdravotním ústavu (užití omezovacích prostředků), nařídí 

propuštění pacienta právě odvolací soud. Dospěje-li soud naopak k odvolání zdravotního 

ústavu k závěru, že nedobrovolná hospitalizace byla v souladu se zákonem, neznamená to 

povinnost zdravotního ústavu opět pacienta hospitalizovat (případně znovu začít používat 

omezovací prostředky). Jednalo by se o svého druhu akademický výrok, který by mohl mít 

vliv pouze na odpovědnost zdravotního ústavu za škodu. Odvolací řízení probíhá v režimu 

úplné apelace (§ 28 z. ř. s.). K podání odvolání jsou aktivně legitimováni všichni účastníci 

řízení; vystupuje-li v řízení důvěrník nebo podpůrce pacienta, mohou odvolání podat pouze 

ve prospěch pacienta (§ 68 odst. 1 z. ř. s.).  

Dovolání proti rozhodnutí, kterým je konstatována zákonnost převzetí a trvání 

zákonných důvodů hospitalizace není přípustné, neboť takové usnesení není rozhodnutím ve 

věci samé a řízení se jím nekončí.156 Dovolání není přípustné ani proti rozhodnutí, které by 

vyslovilo nezákonnost převzetí nebo dalšího držení ve zdravotním ústavu, ač je takovým 

rozhodnutím detenční řízení de facto skončeno. I v takovém případě je nutné brát v úvahu 

specifičnost první fáze detenčního řízení a to, že rozhodnutí v ní má zatímní charakter, 

protože co do obsahu je první fáze detenčního řízení obdobou řízení o předběžném opatření, 

u kterého není odvolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.).157 P. Podrazil oponuje, že 

po terminologické stránce by bylo vhodnější označit usnesení soudu spíše jako předběžné 

rozhodnutí než jako předběžné opatření, a shledává proto výklad Nejvyššího soudu 

problematickým a účelovým, s cílem bránit zabřemenění soudu.158 Městský soud v Praze 

nicméně například (dle výše uvedených závěrů Nejvyššího soudu nesprávně) poučil 

pacientku o možnosti podat dovolání, když usnesením potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu 

pro Prahu 6 o zákonnosti jeho převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu.159 

Rozhodnutím o zákonnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu, resp. o užití 

omezovacích prostředků a možnosti jejich dalšího užití, je ukončena první fáze detenčního 

 
155 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. K § 73. 
156 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2738/2006. 
157 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17. 
158 PODRAZIL, P. Op. cit. sub 114.  
159 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2018, sp. zn. 69 Co 253/2018. 



69 

řízení a zároveň jím řízení vstupuje do fáze druhé. V případě jiného rozhodnutí řízení dále 

nepokračuje. Skončení detenčního řízení zastavením se práce věnuje v samostatné kapitole. 

4.2.2 Druhá fáze standardního detenčního řízení 

Do druhé fáze vstupuje detenční řízení automaticky, soud nevydává žádné zvláštní 

usnesení a ani nemusí vyčkávat, až se rozhodnutí, jímž se končila první fáze, stane 

pravomocným. Účelem druhé fáze je rozhodnout, zda je přípustné další držení pacienta ve 

zdravotním ústavu, a pokud ano, jak dlouho. V případě omezovacích prostředků soud 

rozhoduje, zda je možné tyto prostředky dále užívat a po jak dlouhou dobu. Vzhledem 

k povaze jednotlivých fází se z důrazu na rychlost a z toho, že skutkový stav věci postačí 

v první fázi pouze osvědčit, přesouvá ve fázi druhé důraz na důkladnější zjištění skutkového 

stavu a na prokázání rozhodných skutečností. Ve druhé fázi rozhoduje soud rozsudkem, 

který musí být vyhlášen do tří měsíců od vydání usnesení, jež ukončilo první fázi řízení. 

Vzhledem k tomu, že zákon o zvláštních řízeních soudních v § 81 odst. 2 vyžaduje, aby byl 

ve lhůtě tří měsíců rozsudek vyhlášen, a nestanoví nic o lhůtě pro doručení, měla by se 

uplatnit obecná úprava v § 158 odst. 4 o. s. ř. a stejnopis rozsudku by měl být soudem odeslán 

do 30 dnů ode dne jeho vyhlášení. Ve shodě s A. Deréovou a P. Charvátem160 se však 

domnívám, že je na místě analogický postup dle § 79 z. ř. s. a doručení rozsudku do 24 hodin 

již jen proto, že je v tomto ustanovení použitý pojem „rozhodnutí“ a nikoli „usnesení“. 

Tříměsíční lhůta je lhůtou pořádkovou, její zmeškání neznamená nutnost propustit pacienta 

ze zdravotního ústavu a nebrání soudu vydat rozsudek.161 

Lhůta tří měsíců pro vydání rozhodnutí je o poznání delší, než lhůta v první fázi řízení, 

a soud musí během této lhůty obstarat znalecký posudek, který bude ve většině případů 

klíčovým důkazem. Další obligatorní důkazy jsou uvedeny v § 70 z. ř. s., jsou jimi 

zdravotnická dokumentace, záznam z ní a případně vyjádření ošetřujícího lékaře o 

neschopnosti úsudku pacienta. I druhá fáze řízení je však ovládána zásadou vyšetřovací a 

soud je tak povinen obstarat a provést jakékoli další důkazy nezbytné pro objektivní zjištění 

zdravotního stavu pacienta a toho, zda jsou nadále naplněny zákonné důvody hospitalizace 

bez souhlasu. Během této lhůty musí soud nařídit jednání, k němuž bude přizván také 

pacient, umožňuje-li to jeho zdravotní stav, a předvoláni další účastníci, přičemž při jednání 

musí být proveden výslech pacienta, znalce a případně také dalších osob (opatrovník, 

ošetřující lékař). Demonstrativní výčet důkazů, jež je soud povinen provést, neznamená, že 

 
160 DERÉOVÁ, A. a CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op, cit. sub 3. Str. 222. 
161 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
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by jejich důležitost byla jiná než důkazů ostatních, nadále v řízení platí zásada volného 

hodnocení důkazů.162  

Znalecký posudek musí pro účely řízení vypracovat znalec, který nepracuje ve 

zdravotním ústavu, kde je pacient hospitalizován (§ 70 odst. 1 z. ř. s.), nesmí být ani závislý 

na poskytovateli zdravotních služeb v tomto zdravotním ústavu a na jeho provozovateli 

(§ 109 ObčZ). Je tomu tak zejména proto, aby se předešlo případnému střetu zájmů a 

znalecký posudek vypracovával znalec nestranný. Znalce soud vybírá ze seznamu znalců 

vedeného krajskými soudy a (zpravidla v usnesení, kterým je znalec jmenován) musí 

účastníky řízení vždy poučit o možnosti namítat znalcovu podjatost (§ 17 o. s. ř.); znalecký 

posudek bývá soudy žádán jako spěšný. Obor působnosti znalce bude u pacientů převzatých 

do zdravotního ústavu zpravidla psychiatrie, u pacientů omezovaných omezovacími 

prostředky pak bude pro obor znalce určující diagnóza pacienta a lze si tak představit 

jmenování znalce z jakéhokoli medicinského oboru. Je zejména na soudu, aby formulovat 

otázky pro znalce, což je jeden z projevů vyšetřovací zásady ovládající detenční řízení. 

V první řadě by měl znalec odpovědět na otázku, zda pacient trpí duševní poruchou, zda a 

jak konkrétně bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a zda by bylo možné ohrožení 

odvrátit i jiným způsobem než hospitalizací. Znalec ovšem nemůže být dotazován, zda je 

hospitalizace pacienta nezbytná, na tuto otázku musí na základě provedeného dokazování 

odpovědět výlučně soud. Soud se nicméně může znalce dotázat, zda je duševní porucha 

pacienta (trpí-li jí) přechodná a jakou dobu je v takovém případě možné očekávat, že se bude 

projevovat, nebo zda je trvalá. Tuto skutečnost pak soud může reflektovat při rozhodování 

o době, po jakou nedobrovolnou hospitalizaci umožní. Stejně tak je vhodné se znalce 

dotázat, zda zdravotní stav pacienta umožňuje jeho účast na jednání soudu, aniž by došlo k 

jeho zhoršení. V případě znaleckého posudku vypracovávaného ohledně užití omezovacích 

prostředků (se kterým jsem se nicméně v praxi nesetkal) by otázky soudu měly být zaměřené 

zejména na to, jaká je diagnóza pacienta a jaké jsou její projevy, zda zdravotní stav pacienta 

může způsobit například mimovolné pohyby, zmatenost a neklid a jakým způsobem je 

případně možné tyto pohyby, zmatenost a neklid zmírnit nebo eliminovat. Po vypracování 

znaleckého posudku a po výslechu znalce na jednání rozhodne soud o odměně znalce dle 

ustanovení § 17 a následujících zákona o znalcích a tlumočnicích a dle § 16 a následujících 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 

tlumočnících. 

 
162 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 143. 



71 

Zákon o zvláštních řízeních soudních poslední větou § 70 odst. 1 nereflektuje 

ustanovení § 109 ObčZ o možnosti pacienta nechat posoudit svůj zdravotní stav jiným 

lékařem. Soud je nicméně musí vzít v úvahu a za předpokladu, že bylo posouzení provedeno 

před rozhodnutím soudu, vzít toto posouzení jako listinný důkaz, je-li písemné, nebo tohoto 

jiného lékaře vyslechnout.163 

Na nařízené jednání soud obligatorně předvolává zdravotní ústav, opatrovníka nebo 

zástupce pacienta a pacienta samotného, ovšem pouze za předpokladu, že by jeho přítomnost 

neznamenala možnost vážného poškození jeho zdraví. Při rozhodování, zda pacienta 

k jednání přizvat či nikoli, vychází soud dle § 70 odst. 2 z. ř. s. z vyjádření ošetřujícího lékaře 

nebo ze znaleckého posudku, doplnil bych také případné vyjádření jiného lékaře ve smyslu 

§ 109 ObčZ. Rozhodne-li soud o nepřizvání pacienta, musí své rozhodnutí řádně odůvodnit. 

Neúčast pacienta na jednání je podle zákona přípustná pouze tehdy, když by hrozilo 

nebezpečí pro zdraví pacienta samotného, nikoli dalších osob. V takovém případě by měl 

soud učinit vhodná opatření, aby k ohrožení zdraví jiných osob nedošlo.164 Jednání se, 

vzhledem k jeho povaze, může konat přímo ve zdravotním ústavu. Tuto možnost dává soudu 

ustanovení § 3 odst. 1 jednacího řádu, které předpokládá dohodu s vedoucím zdravotního 

ústavu. Místnost, kde se jednání koná, by v takovém případě měla splňovat požadavky 

stanovené v § 39 Instrukce. Pokud by lékaři nebo znalec nedoporučili účast pacienta na 

jednání v soudní budově, ale shledali by jako přijatelnou variantu účast pacienta na jednání 

ve zdravotním ústavu, měl by soud takto jednoznačně postupovat, což ostatně doporučuje 

také důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních.165 Ve vztahu k pacientovi 

zákon užívá pojem „přizve k jednání“, čímž lze rozumět zajištění informování pacienta o 

místě a čase jednání, zpravidla prostřednictvím zdravotního ústavu, osoby blízké nebo 

zaměstnance soudu při návštěvě zdravotního ústavu. Stejný pojem užívá zákon i ve vztahu 

ke zdravotnímu ústavu a zástupci nebo opatrovníkovi pacienta, v jejich případě je však 

vhodné formální předvolání k jednání. V případě opatrovníka lze znění zákona interpretovat 

také tak, že by měli být předvoláni jak opatrovník pro řízení, tak opatrovník „hmotněprávní“, 

jsou-li tací. Na jednání je povinností soudu vyslechnout pacienta a znalce a provést důkaz 

zdravotnickou dokumentací nebo záznamem z ní, a případně také vyjádřením jiného lékaře 

dle § 109 ObčZ. Provedení dalších výslechů, stejně jako jiných důkazů, je ponecháno na 

 
163 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 70. 
164 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 143. 
165 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 70. 
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uvážení soudu. Soud může – s řádným odůvodněním – odmítnout provést některé důkazy 

navržené účastníky. 

Po provedeném dokazování a náležitém zjištění skutkového stavu, zejména náležitém 

zjištění zdravotního stavu pacienta, rozhodne soud rozsudkem. Pokud dospěje k závěru, že 

další hospitalizace pacienta bez souhlasu není v souladu se zákonem, rozhodne takovým 

deklaratorním výrokem („další držení není přípustné“). Zákon nestanoví, že by v takovém 

případě měl soud rozhodovat o nařízení propuštění pacienta ze zdravotního ústavu, jako je 

tomu v první fázi řízení. M. Hromada ovšem zastává názor, že by soud v takových případech 

měl svým výrokem propuštění pacienta zdravotnímu ústavu nařídit.166 Ať tak nebo tak, 

reakce zdravotního ústavu na doručení rozsudku by měla být okamžitá a pacient by měl být 

bez zbytečného odkladu propuštěn, i když taková povinnost nebude zdravotnímu ústavu 

uložena. Jestliže soud dospěje k závěru, že další hospitalizace je v souladu se zákonem, 

rozhodne o její přípustnosti („další držení je přípustné…“) a zároveň o tom, na jakou dobu 

(„… na dobu XX měsíců“). Doba, po kterou je další držení pacienta ve zdravotním ústavu 

přípustné, může být stanovena maximálně na jeden rok. Při jejím určení by měl soud 

vycházet zejména ze znaleckého posudku a vždy, když není duševní porucha pacienta 

diagnostikována jako trvalá, by měl zvolit dobu kratší, než je zákonem maximálně povolená. 

Určení doby jednoho roku by mělo být vždy prostředkem ultima ratio, neboť pro soud de 

facto znamená, že po poměrně dlouhou dobu nebude nucen přezkoumávat trvání podmínek 

nedobrovolné hospitalizace.167 A. Deréová a P. Charvát v tomto ohledu trefně konstatují, že 

„(d)ržení v ústavu zdravotnické péče bez písemného souhlasu umístěného člověka nemůže 

ani nesmí nahrazovat nefunkční rodinu nebo sociální systém (jejichž řádné fungování 

dokonce není primárně otázkou práva, natož pak procesního, nýbrž komplexním úkolem 

společnosti, tzn. občanů, rodiny i státu, resp. obce).“168 V každém případě musí soud své 

rozhodnutí o přípustné době hospitalizace řádně odůvodnit, jinak by bylo rozhodnutí 

zatíženo podstatnou vadou.169 

Pouze minimální množství zahájených detenčních řízení ovšem dojde do fáze vydání 

rozsudku. Všechny pražské obvodní soudy zahájily v roce 2016 celkem 8 888 řízení, 

rozsudkem bylo ovšem rozhodnuto pouze ve 198 případech, tj. ve 2,23 % případů. V roce 

 
166 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 157. 
167 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 163. 
168 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 223. 
169 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 222. 
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2017 to bylo ve 2,06 % případů (187 vydaných rozsudků, 9 087 zahájených řízení) a v roce 

2018 ve 2,37 % případů (225 vydaných rozsudků, 9 468 zahájených řízení).170 

Uplynutím stanovené doby zaniká právní podklad pro nedobrovolnou hospitalizaci 

pacienta a nerozhodne-li soud o prodloužení této doby, musí být s jejím uplynutím pacient 

ze zdravotního ústavu propuštěn. Pokud by k propuštění nedošlo, měl by soud neprodleně 

potom, co se tuto skutečnost dozví, zahájit nové detenční řízení. Má-li být proto pacient ve 

zdravotním ústavu bez svého souhlasu držen i nadále, aniž by došlo k porušení zákona, musí 

soud nejpozději v den skončení stanovené doby rozhodnout o zákonnosti dalšího držení 

pacienta ve zdravotním ústavu novým rozsudkem. Vydání nového rozsudku přitom musí 

opět předcházet dokazování ve výše popsaném rozsahu, včetně vypracování nového 

znaleckého posudku. 

Pakliže soud rozsudkem rozhodne o přípustnosti dalšího držení pacienta ve 

zdravotním ústavu a určí dobu, na kterou je držení možné, nemusí pacient (či účastníci řízení 

vystupující v jeho prospěch) vyčkávat uplynutí lhůty a případného dalšího rozhodování 

soudu o dalším držení pacienta ve zdravotním ústavu, nesouhlasí-li s další nedobrovolnou 

hospitalizací. Zákon o zvláštních řízeních soudních v ustanovení § 82 umožňuje pacientovi, 

jeho zástupci, opatrovníkovi a také obecně osobám pacientovi blízkým (§ 22 ObčZ) žádat 

soud o nové přezkoumání zdravotního stavu pacienta a o nové rozhodnutí soudu o 

hospitalizaci bez souhlasu. Toto právo bezesporu svědčí i důvěrníkovi a podpůrci pacienta 

(§ 68 odst. 1 z. ř. s.), i pokud nejsou osobami blízkými, a státnímu zastupitelství (§ 8 odst. 2 

z. ř. s.). Předpokladem pro žádost (návrh) je ovšem odůvodněná domněnka, že další trvání 

nedobrovolné hospitalizace již není důvodné. Navrhovatel musí tuto domněnku v návrhu 

uvést, v případě její absence (nebo v případě absence jejího srozumitelného odůvodnění) by 

jej měl dle M. Hromady soud vyzvat dle § 43 odst. 1 o. s. ř. k odstranění vady návrhu a 

nedošli-li by k jejímu odstranění, soud by měl takový návrh odmítnout, protože se jedná o 

podmínku procesní.171 T. Doležal naproti tomu zastává názor, že soud by měl řízení o návrhu 

neobsahujícím osvědčení domněnky změny zdravotního stavu pacienta po neúspěšné výzvě 

na odstranění vad zastavit dle § 16 z. ř. s.;172 shodný závěr o nutnosti řízení zastavit a nikoli 

návrh odmítnout činí také A. Deréová, P. Charvát173 a M. Kokeš,174 ačkoli ne podle § 16 

 
170 Příloha č. 1 a příloha č. 2. 
171 HROMADA, M. in SVOBODA, K. a kol. Op. cit. sub 92. Str. 159. 
172 DOLEŽAL, T. in LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit. sub 32. Str. 223. 
173 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 226. 
174 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 165. 
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z. ř. s., ale podle subsidiárně působícího § 104 odst. 2 o. s. ř. V tomto ohledu se ztotožňuji 

se závěrem, že uvedení a odůvodnění domněnky změny zdravotního stavu je specifickou 

podmínkou řízení a domnívám se proto, že by v takových případech mělo být řízení o návrhu 

zastaveno dle § 104 odst. 2 o. s. ř.. Je-li v návrhu domněnka alespoň osvědčena, soud se 

tímto návrhem musí zabývat a postupovat v souladu s § 70 z. ř. s. (jmenovat znalce, nařídit 

jednání, vyslechnout pacienta, ošetřujícího lékaře a v souladu s vyšetřovací zásadou provést 

další důkazy, které mu umožní zjistit zdravotní stav pacienta). Soud musí o návrhu 

rozhodnout do dvou měsíců od jeho podání rozsudkem. Jestliže soud shledá návrh jako 

důvodný a dojde k závěru, že pro další držení pacienta ve zdravotním ústavu již nejsou 

splněny zákonné podmínky, rozhodne ve výroku rozsudku jednak o tom, že další držení 

pacienta ve zdravotním není přípustné, a jednak o tom, že nařizuje jeho propuštění. K tomuto 

závěru vede jazykový výklad ustanovení § 82 z. ř. s. a bude se tak jednat o jakousi syntézu 

rozhodnutí v první a druhé fázi řízení. Ustanovení § 82 z. ř. s. je nazváno „návrh na 

propuštění“ a navrhovatelé mohou žádat nové „rozhodnutí o propuštění“ pacienta, a to na 

podkladě domněnky, že „další držení ve zdravotním ústavu není důvodné“. Jestliže naopak 

soud návrh důvodným neshledá, měl by jej zamítnout. V zájmu hospodárnosti a pro předejití 

zahajování řízení o „množství zjevně nedůvodných až kverulantských návrhů na 

propuštění“175 může soud poté, co již o návrhu na propuštění stejného pacienta opakovaně 

rozhodl, znemožnit další podávání návrhů na propuštění, resp. rozhodnout o tom, že řízení 

o těchto návrzích již dále nepovede do okamžiku, než uplyne doba stanovená pro možnost 

držení pacienta ve zdravotním ústavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatný zásah do 

procesních práv pacienta a k tomu, že je v důsledku vydaných rozhodnutí omezena 

pacientova svoboda, domnívám se, že by soudy měly taková rozhodnutí vydávat s největší 

zdrženlivostí a pouze v případě splnění určitých předpokladů. Explicitní podmínka 

vyplývající ze zákona je opakované podání návrhu, musí se tedy jednat nejméně o návrh 

druhý. Další ze zákona vyplývající podmínkou je předpoklad, že zlepšení stavu pacienta 

nelze očekávat. Naplnění této podmínky by měl soud posuzovat zejména na základě 

znaleckého posudku a jeho kritického zhodnocení s ohledem na další provedené důkazy. 

Domnívám se také, že by soud měl vzít v úvahu dobu, na kterou povolil držení pacienta ve 

zdravotním ústavu v původně vydaném rozsudku, ač zákon toto hledisko výslovně 

nepředpokládá. V extrémním případě by totiž mohla nastat situace, kdy je ihned po vyhlášení 

rozsudku dle § 81 z. ř. s., který umožní nedobrovolnou hospitalizaci na jeden rok, podán 

návrh na propuštění pacienta. Tento návrh soud do dvou měsíců zamítne, následně je ihned 

 
175 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 165. 
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podán další návrh, který je opět zamítnutý, a pokud by v tento okamžik soud rozhodl, že 

další řízení do uplynutí povolené doby nedobrovolné hospitalizace pacienta nepovede, 

znamenalo by to, že pacient nemá po následujících osm měsíců nárok na posouzení 

zákonnosti omezení své osobní svobody (kromě ústavní stížnosti). Jestliže soud takové 

rozhodnutí vydá, řízení o každém dalším podaném návrhu by měl zastavit pro 

neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.176 Podání návrhu na propuštění chápe Ústavní 

soud, alespoň v případě osob blízkých, jako jeden z prostředků ochrany, které musí být 

vyčerpány pro přípustnost ústavní stížnosti.177 Nedomnívám se, že totéž by Ústavní soud 

vyžadoval také od pacienta a ostatních účastníků (pokud by vyčerpali řádné i mimořádné 

opravné prostředky). 

Vše výše uvedené se obdobně uplatní také pro užití omezovacích prostředků, nicméně 

v praxi jsem se ani jednou nesetkal s tím, že by soud o zákonnosti jejich dalšího užití 

rozhodoval rozsudkem, dokonce ani s tím, že by soud v těchto případech jmenoval znalce. 

Pacientův zdravotní stav se zpravidla zlepšil do té míry, že jejich užití již nebylo třeba, nebo 

pacient zemřel, a to v obou případech dříve, než bylo přistoupeno ke jmenování znalce. 

Trvání řízení, jehož předmětem je užití omezovacích prostředků, déle než tři týdny, bylo 

z mé zkušenosti zcela výjimečné. V žádném z případů, jichž jsem byl svědkem, nepřekročila 

doba užití omezovacích prostředků šest týdnů.  

Proti rozsudku vydanému jak dle § 81 z. ř. s., tak dle § 82 z. ř. s., je možné podat 

odvolání, které, stejně jako v případě rozhodnutí v první fázi detenčního řízení, nemá 

odkladný účinek (§ 73 z. ř. s.). O odvolání musí odvolací soud rozhodnout opět do jednoho 

měsíce od předložení spisu soudem prvního stupně.  

Proti rozsudkům vydaným ve druhé fázi detenčního řízení je, na rozdíl od rozhodnutí 

v první fázi, možné podat dovolání, neboť jimi již soudy rozhodují ve věci samé.178 

4.2.3 Zastavení detenčního řízení 

Detenční řízení může skončit pouze dvěma způsoby – buď soud rozhodne o tom, že 

netrvají zákonné důvody pro nedobrovolnou hospitalizaci pacienta (další držení není 

přípustné) a případně nařídí jeho propuštění, nebo soud rozhodne o zastavení řízení. 

 
176 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 226. 
177 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3737/16. 
178 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2738/2006. 
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Až v těchto chvílích zaniká funkce opatrovníka (je-li jmenován a není-li podáno odvolání) a 

soud rozhoduje o nákladech řízení. 

Soud zastaví řízení i bez návrhu v jakékoli fázi poté, co je nedobrovolná hospitalizace 

ukončena, ať už proto, že je pacient ze zdravotního ústavu propuštěn, nebo proto, že 

s hospitalizací souhlasil, případně zemřel.179 Ve všech těchto případech totiž odpadne důvod 

dalšího vedení řízení (§ 16 z. ř. s.). 

K propuštění pacienta může dojít z vůle dvou subjektů – soudu, nařídí-li pacientovo 

propuštění dle § 78 nebo dle § 82 z. ř. s., a zdravotního ústavu. Zdravotní ústav má 

privilegované postavení v tom, že jakékoli rozhodnutí soudu mu nebrání v propuštění 

pacienta, jakmile dojde k závěru, že již není naplněna některá z podmínek nedobrovolné 

hospitalizace. Jedná se o důležitý prostředek ochrany práv pacienta, protože zdravotní ústav 

dokáže na každodenní bázi vyhodnocovat pacientův zdravotní stav a jako první by měl 

seznat, že podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci odpadly a měl by pacienta (nesouhlasí-

li s další hospitalizací) propustit. Soud sice váže ohledně zdravotního stavu pacienta 

vyšetřovací zásada, ovšem nezajímá se o něj a ani se o něj nemůže zajímat kontinuálně; 

k „aktivaci“ vyšetřovací zásady dochází vždy ve chvíli, kdy má soud o nedobrovolné 

hospitalizaci rozhodnout, ať už z úřední povinnosti nebo na základě podaného návrhu. 

Nejenže zdravotní ústav nemusí se soudem své rozhodnutí jakkoli konzultovat, soud nemůže 

propuštění pacienta ani v žádném ohledu přezkoumávat. Z praktické zkušenosti je 

propuštění pacienta (resp. ustoupení od užití omezovacích prostředků, které je obdobou 

propuštění) nejčastějším důvodem pro zastavení řízení. Výše uvedené se pro užití 

omezovacích prostředků uplatní obdobně. 

Dle § 71 in fine z. ř. s. může soud kdykoli v řízení učinit jiné vhodné opatření týkající 

se opatrovnictví člověka. Jedná se například o možnost zprostit funkce (procesního) 

opatrovníka a jmenovat jiného, činit opatření ohledně správy majetku pacienta dle § 465 

ObčZ180 nebo iniciovat řízení o omezení svéprávnosti.181  

Dojde-li k propuštění pacienta z rozhodnutí zdravotního ústavu, vyvstává otázka, zda 

má soud vydat rozhodnutí, kterým určí, zda k převzetí pacienta došlo ze zákonných důvodů 

či nikoli. Jedná se zejména o krátkodobé hospitalizace nebo krátkodobá použití omezovacích 

prostředků, kdy soud již řízení zahájí, avšak než vydá usnesení dle § 78 z. ř. s., je pacient 

 
179 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006 
180 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 200. 
181 KOKEŠ, M. in MACKOVÁ, A. a kol. Op. cit. sub 25. Str. 150. 
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propuštěn. Zároveň se také nabízí otázka, zda má soud o zákonnosti převzetí pacienta 

rozhodovat v situaci, kdy je pacient propuštěn ze zdravotního ústavu dříve, než je řízení 

zahájeno. Ačkoli jsem se v praxi setkal s názory, že v takových případech je nezbytné řízení 

zahájit, rozhodnout o zákonnosti převzetí pacienta do zdravotního ústavu a stejným 

usnesením řízení zastavit, tento názor nesdílím. Důvod vedení řízení v takových případech 

vyvstal a zase odpadl (v některých reálných případech byl například pacient nedobrovolně 

hospitalizován v pátek odpoledne a v neděli odpoledne byl propuštěn), soud by tedy měl 

řízení zahájit a ihned zastavit, neshledávám však žádný důvod pro to, aby rozhodoval o 

zákonnosti převzetí. Je-li totiž pacient ze zdravotního ústavu propuštěn, bývá často obtížné 

jej kontaktovat a zajistit jeho výslech tak, aby bylo možné do sedmi dnů vydat rozhodnutí o 

zákonnosti převzetí na podkladě i jiných důkazů než pouhého vyjádření ošetřujícího lékaře. 

Navíc, pokud by soudy měly propuštěné pacienty kontaktovat, přizvat je ke konání jiného 

soudního roku a vyslýchat je k důvodům jejich hospitalizace, významně by vzrostlo jejich 

zatížení. Na druhou stranu, rozhodnout o zákonnosti převzetí, aniž by byla dána možnost 

pacientovi být slyšen k důvodům hospitalizace uváděným lékařem, by z mého pohledu 

znamenalo rozhodnout na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a řízení by 

trpělo zásadní vadou. Domnívám se, že správný postup je v případě pacienta 

hospitalizovaného bez souhlasu a propuštěného dříve, než soud vůbec zahájí řízení, řízení 

jedním usnesením zahájit, jmenovat pacientovi opatrovníka a řízení zastavit s tím, že 

v usnesení bude obsaženo poučení dle § 72 z. ř. s. o možnosti pacienta prohlásit, že na 

projednání věci trvá. V žádném ohledu tím nedojde k porušení či omezení pacientových 

práv, neboť rozhodnutí o zákonnosti převzetí nebude vydáno, pokud na něm nebude sám 

pacient trvat (a v takovým případě není soud vázán sedmidenní lhůtou dle § 77 odst. 1 

z. ř. s.). Zároveň bude pacientovi umožněno věc konzultovat s opatrovníkem jmenovaným 

z řad advokátů do doby, než usnesení o zahájení a zastavení řízení nabyde právní moci (což 

bude vždy později, neboť pacient může prohlásit, že na projednání věci trvá do dvou týdnů, 

zatímco právní moci nabyde usnesení až uplynutím patnácti dnů). Prakticky totožný by pak 

měl být, dle mého názoru, postup soudu, když řízení sice zahájí, ale před vydáním usnesení 

dle § 78 z. ř. s. je pacient propuštěn. V takovém případě by mělo následovat zastavení řízení, 

aniž by soud rozhodl o zákonnosti převzetí pacienta do zdravotního ústavu, a jeho poučení 

o možnosti trvat na projednání věci. Dovoluji si v tomto ohledu polemizovat s názorem 

Městského soudu v Praze, se kterým se ztotožnil Nejvyšší soud,182 že „(i) pro případ, že již 

dodatečně udělil svůj písemný souhlas s převzetím do ústavu (nebo byl již z ústavu 

 
182 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
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propuštěn), je nutné rozhodnout usnesením o přípustnosti jeho převzetí do ústavu, a to bez 

zbytečného odkladu.“183 Domnívám se totiž, že na těchto závěrech není nutné trvat vzhledem 

k výše uvedené argumentaci ohledně ustanovení § 72 z. ř. s., které právní úprava v době 

vydání stanoviska Nejvyššího soudu neobsahovala. Rozhodnout vždy o přípustnosti převzetí 

bylo jedinou možností, jak zachovat právo pacienta na přezkoumání zákonnosti jeho 

nedobrovolné hospitalizace. 

Jediný případ, kdy se domnívám, že by soud měl rozhodnout o zákonnosti převzetí 

pacienta do zdravotního ústavu po jeho propuštění je ten, kdy je řízení zahájeno a uskuteční 

se jiný soudní rok, na kterém jsou provedeny důkazy dle § 77 odst. 2 z. ř. s., avšak předtím, 

než soud ve věci rozhodne, je pacient propuštěn. Jedná se o poměrně úzkou výseč případů, 

kdy k propuštění dojde v řádu hodin mezi konáním jiného soudního roku a vydáním 

rozhodnutí dle § 78 z. ř. s., avšak v praxi se i takové případy objevují. Pro tyto případy 

zastávám názor, že soud může o zákonnosti převzetí rozhodnout, neboť vychází 

z osvědčeného skutkového stavu, jenž je předpokladem vydání rozhodnutí. 

V zásadě totéž platí také pro rozhodování o zákonnosti užití omezovacích prostředků, 

ovšem s tou výjimkou, že je-li pacient i po ustoupení od užití omezovacích prostředků 

hospitalizován, je možné jeho výslech ve zdravotním ústavu provést a vyjít tak 

z osvědčeného skutkového stavu. Případů, kdy by mělo být řízení o zákonnosti užití 

omezovacích prostředků zahájeno a ihned zastaveno, tak bude poměrně málo. 

V jakýchkoli dalších případech již soud rozhodne o tom, zda k převzetí došlo ze 

zákonných důvodů a zda tento zákonný důvod trvá, na základě osvědčeného skutkového 

stavu. Je-li pak řízení zastaveno z důvodu propuštění pacienta, je nezbytné jej vždy poučit o 

možnosti trvat na projednání věci, neboť postavení pacienta a možnost uplatňování jeho práv 

se po skončení první fáze řízení značně změní. Zatímco v první fázi je rozhodováno pouze 

na podkladě osvědčených skutečností, se začátkem druhé fáze je již možné provést veškeré 

relevantní důkazy, důkladně zjistit skutkový stav a zejména nechat vypracovat stěžejní 

důkaz, znalecký posudek. Pokud je navíc pacient ve druhé fázi řízení ze zdravotního ústavu 

propuštěn, může například sám důkazy obstarávat a sám svá práva hájit. 

Totožné závěry platí také pro případy, kdy je řízení zastaveno pro souhlas pacienta 

s hospitalizací. 

 
183 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2006, sp. zn. 20 Co 194/2006. 
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Po pacientově propuštění je při zastavení řízení otázkou, zda by mělo být zároveň 

zrušeno „předběžné“ rozhodnutí soudu dle § 78 z. ř. s. Nemyslím si, že by soudy měly toto 

rozhodnutí, právě vzhledem k jeho předběžnému charakteru (jak jej chápe také Nejvyšší 

soud), rušit. Rozhodnutí bylo legálním podkladem pro hospitalizaci pacienta bez jeho 

souhlasu, a kdyby došlo k jeho zrušení, neexistoval by pro nedobrovolnou hospitalizaci 

legální podklad. 

Proti usnesení o zastavení řízení je možné podat odvolání bez odkladných účinků, o 

kterém musí odvolací soud rozhodnout do jednoho měsíce od předložení spisu (§ 73 z. ř. s.). 

V praxi jsem se i v rámci jednoho soudu setkal s různými názory na to, jak naložit se 

situací, kdy bylo soudem prvního stupně vydáno usnesení dle § 78 z. ř. s. o zákonnosti 

převzetí a dalšího držení, proti kterému se pacient odvolal a následně byl ze zdravotního 

ústavu propuštěn. V prvním případě odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a 

odvolací řízení zastavil,184 ve druhém případě odvolací řízení pouze zastavil185 a ve třetím 

případě potvrdil rozhodnutí soudu o zákonnosti převzetí a zároveň zrušil rozhodnutí o 

zákonnosti dalšího držení pacienta ve zdravotním ústavu a řízení v této části zastavil.186 

Dle mého názoru je, vzhledem k výše uvedenému, správné postupovat stejně, jako to učinil 

soud v posledním případě, tedy bez ohledu na popuštění pacienta přezkoumat rozhodnutí 

soudu prvního stupně o zákonnosti převzetí, a o přípustnosti dalšího držení rozhodnout podle 

aktuálního stavu (v režimu úplné apelace). Pokud již byl pacient propuštěn, odpadl důvod 

dále vést řízení v této části, protože o zákonnosti dalšího držení pacienta ve zdravotním 

ústavu se rozhoduje ke dni vydání rozhodnutí, a řízení by v této části mělo být zastaveno. 

Zároveň se ovšem domnívám, že by i odvolací soud měl v takovém případě pacienta poučit 

dle § 72 z. ř. s. o možnosti navrhnout pokračování v řízení.187 

Pokud pacient po svém propuštění nepodá odvolání, ale pouze prohlásí, že na 

projednání věci trvá, není již soud vázán sedmidenní lhůtou dle § 77 odst. 1 z. ř. s. ani 

tříměsíční lhůtou dle § 81 odst. 2 z. ř. s. Je proto nezbytné, aby postupoval dle § 70 z. ř. s. a 

prováděl ve věci důkladné dokazování, včetně jmenování znalce a zadání znaleckého 

posudku. Jak totiž konstatoval Ústavní soud, objektivní zjištění důvodnosti nedobrovolné 

hospitalizace je možné pouze na tomto základě.188 Odborná veřejnost se však neshoduje 

 
184 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. 20 Co 422/2016. 
185 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 22 Co 486/2016. 
186 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2016, sp. zn. 16 Co 253/2016. 
187 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17. 
188 Tamtéž. 
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v odpovědi na otázku, jaký je osud usnesení vydaného dle § 78 z. ř. s. A. Deréová a 

P. Charvát navrhují několik možných řešení: na usnesení by bylo možné hledět jako na 

neúčinné nebo jako kdyby nebylo vydáno, bylo by možné také vázat prohlášení o trvání na 

projednání věci na odvolání. Pak by se ovšem toto prohlášení stalo odvolacím důvodem 

sui generis. Praktické řešení shledávají v tom, že by se soud po propuštění pacienta nejprve 

dotázal, zda má být v řízení o přípustnosti převzetí pokračováno, a v závislosti na odpovědi 

by buď řízení zastavil jako celek, nebo by jej zastavil jen částečně a pokračoval by řešením 

otázky, zda k hospitalizaci došlo v souladu se zákonnými důvody.189 Nepřijatelnějším 

řešením se mi jeví pohlížet na prohlášení pacienta o tom, že trvá na pokračování řízení, jako 

na podání zahajující návazné řízení svého druhu, které bude zakončeno vydáním rozhodnutí 

s výrokem akademické povahy – k převzetí pacienta došlo či nedošlo v souladu se zákonem. 

Na rozdíl od usnesení vydaného dle § 78 z. ř. s. nebo od rozhodnutí odvolacího soudu o 

odvolání proti tomuto usnesení, nemůže v tomto navazujícím řízení přinést výrok soudu 

žádné důsledky (propuštění pacienta). Je pouze pokladem pro případné řízení o náhradě 

škody.190 Ústavní soud v tomto ohledu doplňuje, že detenční řízení sice je řízením 

nesporným, avšak pokud pacient iniciuje pokračování detenčního řízení a tvrdí, že pro jeho 

hospitalizaci bez souhlasu nebyly splněny zákonné podmínky, dostává se do řízení určitý 

kontradiktorní rozměr, neboť „je zjevné, že oba účastníci detenčního řízení (zdravotní ústav 

a pacient) mají opačný zájem na výsledku řízení, a to i s ohledem na případné uplatnění 

nároku na náhrady škody a nemajetkové újmy za případné porušení práv v průběhu 

detenčního řízení.“191 S tímto vědomím by měl soud posuzovat důkazy prováděné 

v navazujícím řízení. 

Nejasný je také vztah mezi odvoláním a podáním pacienta, kterým trvá na projednání 

věci; ze zákona ani v tomto případě nevyplývá, jakým způsobem by měl soud postupovat, 

pokud pacient učiní oba tyto procesní úkony. Soudy řeší tuto situaci různě. Setkal jsem se 

například se situací, kdy odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se 

řízení nezastavuje a předložil mu věc zpět k dalšímu řízení.192 Setkal jsem se také se situací, 

kdy bylo prohlášení pacienta předloženo přímo odvolacímu soudu poté, co tento soud po 

propuštění pacienta odvolací řízení zastavil. Prohlášení bylo všem soudu doručeno po 

 
189 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 201. 
190 Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17, kde se nicméně Ústavní soud 

ke správnému postupu soudu po prohlášení pacienta dle § 72 z. ř. s. nevyjádřil.  
191 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2647/16. 
192 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 19 Co 301/2018. 
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uplynutí dvoutýdenní lhůty a soud proto rozhodl, že se v odvolacím řízení nepokračuje.193 

Takto specifické rozhodnutí jen podtrhuje nejasnosti ohledně následků prohlášení pacienta 

dle § 72 z. ř. s. Z mého pohledu by měl být respektován odlišný účel obou procesních úkonů. 

Zatímco v případě odvolání proti usnesení o zastavení řízení (ať už v důsledku propuštění 

nebo uděleného souhlasu), ve kterém je pacient o právu dle § 72 z. ř. s. poučen, nesouhlasí 

pacient s procesním rozhodnutím soudu o zastavení řízení, v případě prohlášení se domáhá 

přezkoumání věcného rozhodnutí o zákonnosti jeho převzetí. Zastávám tedy názor, že o 

podaném odvolání by měl rozhodnout odvolací soud, a to pouze v tom ohledu, zda byly dány 

procesní podmínky pro zastavení řízení. Následně by měl věc předložit zpět soudu prvního 

stupně, který by pokračoval v řízení a na závěr vydal (věcné) rozhodnutí, v němž by na 

podkladě provedeného dokazování rozhodl, zda hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu 

byla či nebyla v souladu se zákonem. 

Bez ohledu na výsledek řízení platí jeho náklady vždy stát (zejména náklady advokáta 

jmenovaného opatrovníkem, tlumočné a znalečné), a to s výjimkou zmocněnce zvoleného 

pacientem, jehož odměnu platí pacient sám. Není vyloučeno, aby soud rozhodl o separaci 

nákladů dne § 148 odst. 2 o. s. ř., pokud některá z osob zde vyjmenovaných způsobí jejich 

vznik.194 

4.3 Zjednodušené detenční řízení 

Postup soudu v detenčním řízení podle § 83 z. ř. s. je oproti standardnímu postupu 

značně zjednodušen, probíhá pouze v jedné fázi a činnost soudu je omezena výlučně na 

přezkum formálního naplnění podmínek stanovených zákonem. Zjednodušený postup má 

svůj odraz také v tom, že jsou omezena některá procesní práva pacientů hospitalizovaných 

bez souhlasu, například právo na poskytnutí poučení ze strany soudu dle § 69 z. ř. s., právo 

být slyšen nebo právo podat odvolání. Zákonodárce totiž dospěl k závěru, že ve specifických 

případech není zachování všech procesních práv pacientů nezbytné. Z toho důvodu zavedl 

specifický postup soudu, jenž řízení zefektivní a zrychlí a současně zachová ochranu 

lidských práv a svobod.195 Standardní a zjednodušené detenční řízení mají společný důraz 

na rychlost a povinnost soudu vydat rozhodnutí v sedmidenní lhůtě. 

Podle ustanovení § 83 z. ř. s. postupuje soud v případě, že jsou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

 
193 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 21 Co 168/2018. 
194 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 204. 
195 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 83. 
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i) do zdravotního ústavu je přijat pacient, jehož zdravotní stav vyžaduje 

neodkladnou péči; 

ii) pacient není kvůli svému zdravotnímu stavu schopen právně jednat (a tedy 

projevit svůj souhlas či nesouhlas s hospitalizací); a 

iii) pacientův zdravotní stav není způsoben duševní poruchou. 

Důvodová zpráva tyto podmínky konkretizuje, když uvádí, že se postup podle § 83 z. ř. s. 

uplatní u pacientů v ohrožení života, tedy například u pacientů hospitalizovaných na 

jednotce intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.196 

Zjednodušené detenční řízení zahajuje soud stejně jako standardní (a lze na něj v tomto 

směru plně odkázat), tedy zpravidla po splnění notifikační povinnosti zdravotního ústavu, 

ve kterém je pacient hospitalizován. Nesplní-li zdravotní ústav svou notifikační povinnost, 

může být řízení zahájeno na návrh jiné osoby dle § 68 a § 76 odst. 2 z. ř. s. nebo na návrh 

státního zastupitelství dle § 8 z. ř. s. Oznámení zdravotního ústavu by mělo obsahovat 

alespoň takové informace, aby z nich bylo zřejmé, že je na místě postup podle § 83 z. ř. s. 

Dle mé praktické zkušenosti měl zdravotní ústav na tyto případy připraven specifický 

předtištěný formulář, který shrnoval výše uvedené kumulativní podmínky a ošetřující lékař 

doplňoval pouze konkrétní okolnosti o tom kterém pacientovi a kontakt na osobu, kterou 

pacient uvedl, nebo která byla zdravotnímu ústavu známa. 

Po zahájení detenčního řízení je na soudu, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky 

pro vedení zjednodušeného řízení a poté zvolil další postup. Ustanovení § 83 odst. 5 z. ř. s. 

explicitně vylučuje použití § 70 a § 77 z. ř. s., je tedy zjevné, že soudy nebudou nařizovat 

jiný soudní rok ani jednání a dokazování budou provádět v omezené míře. Jediný důkaz, 

který soud obligatorně musí provést, je důkaz vyjádřením ošetřujícího lékaře. Nemusí se 

ovšem jednat o důkaz jediný, o čemž svědčí jazykový výklad ustanovení a slovo „zejména“. 

Soud je i v případě zjednodušeného řízení vázán vyšetřovací zásadou, měl by proto alespoň 

zjistit, zda tu nejsou okolnosti nasvědčující tomu, že by mělo být zahájeno standardní řízení. 

Z praktického hlediska se domnívám, že by mělo být dostačující telefonicky kontaktovat 

oddělení, na kterém je pacient hospitalizovaný, zjistit jeho aktuální zdravotní stav a 

poznamenat zjištěné informace do spisu formou úředního záznamu. Mezi okamžikem 

hospitalizace a okamžikem, kdy soud rozhoduje, totiž může uběhnout určitá doba, v průběhu 

které se zdravotní stav pacienta může změnit. 

 
196 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 83. 
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Má-li soud za osvědčené, že jsou splněny podmínky pro postup dle § 83 z. ř. s., musí 

pacientovi jmenovat pro řízení opatrovníka. Z použití ve zjednodušeném řízení je explicitně 

vyloučeno ustanovení § 69 z. ř. s., nemyslím si však, že by bylo možné pacientovi odepřít 

možnost zastoupení případným zvoleným zmocněncem. Vyloučení tohoto ustanovení chápu 

spíše jako odpadnutí poučovací povinnosti soudu o možnosti si zástupce zvolit. Jelikož 

zákon o zvláštních řízeních soudních další kritéria, podle kterých by měl soud při jmenování 

opatrovníka postupovat, neobsahuje, uplatní se obecné ustanovení § 29 odst. 4 o. s. ř. a 

pacientovi by měla být opatrovníkem jmenována na prvním místě osoba blízká, není-li, tak 

jiná vhodná osoba, a až není-li ani tato, advokát. Nedomnívám se, že by vyloučení použití 

§ 69 z. ř. s. znamenalo, že není za žádných okolností možné jmenovat opatrovníkem 

advokáta, ač by se tak mohlo z čistě jazykového výkladu zákona zdát, a to s ohledem na 

důvodovou zprávu197 a také s ohledem na zkušenost s praktickým fungováním 

zjednodušeného detenčního řízení. Zdravotní ústav při plnění notifikační povinnosti vždy 

uváděl kontakt na blízkou osobu pacienta, měl-li jej k dispozici. Pokud zdravotní ústav 

kontakt k dispozici neměl v době plnění oznamovací povinnosti, pokusil se jej soud zjistit 

při telefonickém hovoru s oddělením ohledně aktuálního stavu pacienta. Pakliže ani tehdy 

neměl zdravotní ústav kontakt k dispozici (a musím konstatovat, že se jednalo o nijak 

výjimečné situace), soudu nebyla žádná osoba pacientovi blízká ani jiná osoba vhodná 

známa. Soud sice může provést lustraci příbuzných osob pacienta v centrální evidenci 

obyvatel (je-li pacient občanem České republiky), nicméně dostane se pouze k adrese 

trvalého pobytu rodinných příslušníků. Soud nemůže bez dalšího předpokládat, že bude 

příbuzný se jmenováním opatrovníkem souhlasit (jmenování opatrovníkem bez jeho 

souhlasu brání § 29 odst. 4 věta třetí o. s. ř.), navíc může tuto osobu kontaktovat pouze poštou 

nebo prostřednictvím soudních doručovatelů. Tento postup se však ukázal jako velmi 

neefektivní, když málokdy byl příbuzný pacienta zastižen doma a využití poštovních služeb 

bylo de facto vyloučeno sedmidenní lhůtou pro vydání rozhodnutí. Nebylo-li by tedy možné 

jmenovat opatrovníkem advokáta, musel by soud pátrat po jiných vhodných osobách, 

přičemž například procesní opatrovnictví vykonávané zaměstnanci soudu sice přímo 

nevyloučil, ale opakovaně kritizoval Ústavní soud.198 Nejpřijatelnější cestou, která zároveň 

zajistí efektivní ochranu práv pacienta, je proto jmenovat opatrovníkem právě advokáta. 

V případech z praxe, kdy zdravotní ústav kontakt na osobu pacientovi blízkou nebo jinou 

vhodnou osobu uvedl, ji soud kontaktoval a v případě souhlasu ji opatrovníkem jmenoval. 

 
197 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. K § 83. 
198 Například nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. III. ÚS 1400/09. 
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Vzhledem k tomu, že se v naprosté většině případů jedná o právní laiky, je nezbytné těmto 

osobám vysvětlit, v čem funkce opatrovníka spočívá a co se od opatrovníků v řízení 

očekává. Za dva roky jsem se pouze jednou setkal s tím, že příbuzný pacienta odmítl své 

jmenování opatrovníkem s tím, že se necítí být dostatečně erudován k výkonu této funkce, a 

pouze několikrát s odmítnutím z důvodu vysokého věku. Lze proto zobecnit, že – alespoň 

z mé zkušenosti – pokud měl soud k dispozici kontakt na osobu pacientovi blízkou, byla tato 

nebo jiná osoba, na kterou byl soudu předán kontakt, jmenována opatrovníkem. Pokud soud 

k dispozici tento kontakt neměl, byl opatrovníkem jmenován advokát. 

Postup dle ustanovení § 83 z. ř. s. předznamenává také znění výroku soudu, který bude 

legální podkladem pro hospitalizaci pacienta ve zdravotním ústavu. Nejpozději do sedmi 

dnů od převzetí pacienta do zdravotního ústavu musí soud rozhodnout, zda s jeho 

nedobrovolnou hospitalizací souhlasí. Nesouhlas soudu by znamenal nemožnost využití 

postupu dle § 83 z. ř. s. a soud by tedy ve výroku nevyslovil svůj nesouhlas, ale zahájil by 

standardní detenční řízení. Negativní rozhodnutí bez dalšího by totiž „muselo být formou 

nahrazení odmítnutí lékařské péče. Vzhledem k pravděpodobným následkům takového 

jednání ve zcela výjimečných situacích osob na rozhraní života a smrti se lze oprávněně 

domnívat, že k něčemu takovému ani obecné principy humánního a demokratického 

právního řádu, ani Listina základních práv a svobod nedávají soudu mandát.“199 

Rozhodnutí, kterým soud de facto nahradí souhlas pacienta s hospitalizací do doby, než bude 

pacient schopen souhlas či nesouhlas projevit, je rozhodnutím, kterým se zjednodušené 

detenční řízení končí. Soud v něm proto rozhoduje také o náhradě nákladů řízení dle § 74 

z. ř. s. 

V praxi soudy vydávají v případě postupu dle § 83 z. ř. s. pouze jedno rozhodnutí, kde 

první výrokem řízení zahájí, druhým jmenují pacientovi opatrovníka, třetím vysloví souhlas 

s hospitalizací a čtvrtým rozhodnou o nákladech řízení. Zákon ukládá povinnost doručit 

usnesení zdravotnímu ústavu a jmenovanému opatrovníkovi. Pacientovi se rozhodnutí 

nedoručuje, patrně proto, že zjednodušené detenční řízení probíhá pouze v případech, kdy je 

pacient v závažném zdravotním stavu a není schopen právně jednat. 

Ustanovení § 83 odst. 5 z. ř. s. výslovně vylučuje použití § 69, § 70 a § 77 až § 81 

z. ř. s. Není tedy vyloučena možnost pacienta propustit na základě uvážení zdravotního 

ústavu a není ani vyloučena možnost pacienta trvat na pokračování řízení. Domnívám se, že 

vzhledem k ustanovení § 83 odst. 3 z. ř. s. in fine je zřejmé, že by měla být vyloučena i 

 
199 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 229. 
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aplikace § 73 z. ř. s. o možnosti podat odvolání (viz dále). Domnívám se také, že by ve 

zjednodušeném řízení nemělo být možné podat návrh na propuštění pacienta ze zdravotního 

ústavu dle § 82 z. ř. s. Po systematické stránce chápu návrh na propuštění jako návazný na 

rozhodnutí soudu dle § 81 z. ř. s., ve zjednodušeném řízení soud nerozhoduje o době 

hospitalizace a řízení je rozhodnutím o souhlasu s hospitalizací skončeno. Využití 

ustanovení § 82 z. ř. s. proto ve zjednodušeném řízení není dost dobře možné a je zjevně 

koncipováno jako ochrana práv pacientů ve standardním detenčním řízení. Pokud však není 

možnost podat návrh na pokračování v řízení vyloučena, myslím si, že bude-li po rozhodnutí 

dle § 83 z. ř. s. návrh podán, je nutné jej posoudit jako návrh na zahájení standardního 

detenčního řízení. 

Je otázkou, jakým způsobem by mohlo ve zjednodušeném detenčním řízení dojít k 

využití pacientova práva prohlásit, že trvá na projednání věci dle § 72 z. ř. s., a to zejména 

s ohledem na praktický postup soudů, které ve zjednodušeném detenčním řízení rozhodují 

jen jedním rozhodnutím, jímž řízení zahajují a zároveň končí. Nepřichází tak v úvahu, že by 

rozhodovaly o zastavení řízení. Lze si zřejmě představit variantu, že by se pacientův stav 

v období mezi hospitalizací a rozhodnutím soudu zlepšil natolik, že by byl schopen udělit 

souhlas s hospitalizací (nesouhlas by znamenal nutnost zahájení standardního detenčního 

řízení) nebo by byl propuštěn a pak by soud zároveň rozhodl o zahájení řízení, jmenování 

opatrovníka a o zastavení řízení. V takovém případě by pacient mohl trvat na pokračování 

řízení a zřejmě by bylo nutné postupovat dle § 70 z. ř. s. a provádět dokazování ohledně 

toho, zda byly v okamžiku hospitalizace naplněny podmínky převzetí stanovené v § 83 odst. 

1 z. ř. s. nebo v § 38 odst. 1 písm. b) nebo c) ZdravSl (soud by řízení zahájil dle § 13 z. ř. s. 

a zastavil dle § 16 z. ř. s., nebylo by proto dopředu zřejmé, zda by postupoval cestou 

standardního nebo zjednodušeného detenčního řízení a záleželo by zejména na obsahu 

oznámení zdravotního ústavu). Vyslovení souhlasu s převzetím dle § 83 odst. 1 z. ř. s. 

vylučuje rozhodnutí o zastavení řízení a vice versa. Nabízí se také zamyšlení nad tím, zda 

by v případech, kdy důvod pro vedení řízení odpadl ještě před jeho zahájením, nebylo 

vhodné řízení vůbec nezahajovat. Pro tento postup ovšem nenacházím zákonnou oporu a 

s ohledem na důvodovou zprávu, která uvádí, že „(u)vedené ustanovení vychází ze závěru, 

že rovněž v těchto zvláštních případech čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod 

vyžaduje, aby soud o umístění těchto osob rozhodl (…), neboť práva a svobody jsou pod 

ochranou soudní moci,“ se domnívám, že by nebyl správný. Totéž však zřejmě neplatí pro 

případ, kdy pacient před rozhodnutím soudu zemře, protože na takové případy ustanovení 

§ 72 z. ř. s. nedopadá (nezahájením řízení proto nebudou ani teoreticky omezena ničí práva) 
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a rozhodnutí soudu o zahájení a zastavení řízení by v takových případech nesloužilo ani 

zdravotnímu ústavu jako legální podklad pro hospitalizaci pacienta. Řízení by tedy bylo 

vedeno zcela neúčelně. 

Proti rozhodnutí soudu o souhlasu s hospitalizací nejsou opravné prostředky přípustné. 

Jestliže soudy ve zjednodušeném detenčním řízení rozhodují jedním usnesením, jak bylo 

uvedeno výše, není odvolání přípustné do výroku o zahájení řízení (§ 13 odst. 3 z. ř. s.) a do 

výroku o souhlasu s převzetím pacienta (§ 83 odst. 3 z. ř. s.). Je přípustné pouze do výroku 

o jmenování opatrovníka a do výroku o nákladech řízení. Jsem přesvědčen, že v případě 

odvolání proti těmto výrokům nikoli meritorního charakteru není nutné trvat na měsíční 

lhůtě pro rozhodnutí odvolacího soudu dle ustanovení § 73 z. ř. s., a to přesto, že není jeho 

aplikace vyloučena. Účelem lhůty jednoho měsíce pro rozhodnutí odvolacího soudu je důraz 

na rychlost řízení ve chvíli, kdy jsou omezována práva pacienta, což ovšem zjevně není tento 

případ. A. Deréová a P. Charvát zastávají názor, že odvolání není přípustné proti celému 

usnesení, a to proto, že není odvolání přípustné proti výroku ve věci samé a řízení se tímto 

usnesením končí.200 S jejich názorem se neztotožňuji už jen z toho důvodu, že odvolání je 

dle § 201 o. s. ř. přípustné do všech rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon 

nevylučuje, a ani občanský soudní řád, ani zákon o zvláštních řízeních soudních možnost 

podat odvolání do výše uvedených výroků nevylučují. 

Vedle obecné notifikační povinnosti dle § 75 z. ř. s., která vzniká okamžikem 

hospitalizace pacienta bez souhlasu, má zdravotní ústav oznamovací povinnost stanovenu 

dle § 83 odst. 4 z. ř. s. také v situacích, které by znamenaly nutnost zahájení standardního 

detenčního řízení. Stane se tak vždy, když odpadne některá z kumulativních podmínek § 83 

odst. 1 z. ř. s., tedy například je u pacienta zjištěna duševní porucha, která způsobila jeho 

zdravotní stav, nebo se pacient stane schopným právního jednání a neudělí souhlas 

s hospitalizací. Lhůta pro splnění obou notifikačních povinností je stejná, 24 hodin. 

Zjednodušené detenční řízení se neuplatní na případy užití omezovacích prostředků, 

v jejich případě je nutné vždy zahájit a vést standardní detenční řízení. 

5. Nezákonná detence 

Převzetí a držení pacienta ve zdravotním ústavu bez jeho souhlasu je, jak bylo výše 

opakovaně uvedeno, zásahem do jeho základních práv a svobod, zejména do práva na osobní 

svobodu. Nejsou-li přitom pro takový zásah splněny zákonné podmínky, jedná se o zásah 

 
200 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 230. 
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nezákonný, který pacientova základní práva porušuje. Pacientovi proto vzniká právo na 

náhradu způsobené újmy. Toto právo vyplývá jak z mezinárodních úmluv (čl. 5 odst. 5 

Evropské úmluvy o lidských právech, čl. 24 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně), tak 

z české legislativy (zejm. ustanovení § 81 a § 2910 ObčZ, zákon č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářský řád), dále také „zákon o odpovědnosti státu za škodu“ 

nebo „OdpŠk“). Považuji za nezbytné alespoň stručně zmínit možné důsledky nezákonné 

detence dle českého práva. Je možné využít také práva obrátit se na nadnárodní instituce, 

například na Evropský soud pro lidská práva (příklady jsou uvedeny v následující kapitole), 

podle kterého je právo na odškodnění v případě porušení čl. 5 odst. 5 Evropské úmluvy o 

lidských právech přímé, plyne tedy rovnou z úmluvy, bez ohledu na její reflexi ve 

vnitrostátním právu.201 

Náhrada újmy v sobě dle § 2894 ObčZ zahrnuje náhradu újmy na jmění (škody) a 

náhradu nemajetkové újmy v případech stanovených zákonem. Vyloučit nebo omezit 

povinnost k náhradě újmy způsobené na přirozených právech není dle § 2898 ObčZ možné. 

Právě při zásahu do přirozených práv pacienta, kterým bezesporu je také právo na osobní 

svobodu, vzniká škůdci dle § 2956 ObčZ povinnost nahradit i nemajetkovou újmu, jež v sobě 

zahrnuje také odčinění způsobených duševních útrap. Ačkoli tedy Evropská úmluva o 

lidských právech v čl. 5 odst. 5 používá termín „odškodnění“ (compensation), „nelze 

náhradu škody interpretovat doslovně, resp. úzce jen jako náhradu škody ve smyslu platné 

úpravy v občanském zákoníku; kompenzace (reparace) představuje širší kategorii a 

zahrnuje i to, co v současné tuzemská civilistice označujeme termínem nemajetková újma 

(…).“202 Termín „náhrada škody“ budu dále používat ve smyslu náhrady újmy na jmění, 

v případě újmy imateriální se budu držet zákonného termínu „náhrada nemajetkové újmy“. 

Vzhledem k tomu, že v případech nezákonné detence ve zdravotním ústavu není možné 

případně způsobenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, je její náhradu nutné 

dle § 2951 ObčZ poskytnout v penězích. 

V důsledku nezákonné hospitalizace pacienta bez souhlasu přichází u majetkové 

škody v úvahu zejména ušlý zisk (mzda nebo plat), teoreticky by pacientovi mohla 

 
201 MALÍŘ, J. Ochrana práv osob v detenci ve zdravotnictví podle čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  Právní rozhledy. 2013. Číslo 22. Str. 767. In: Beck-online [právní informační systém]. 

C. H. Beck. 
202 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 233. 
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vzniknout také jiná majetková škoda (například na osobních věcech, oblečení apod. a 

náklady právní zastoupení, viz dále). U nemajetkové újmy přichází v úvahu zejména výše 

uvedené duševní útrapy, kterými pacient při nedobrovolné hospitalizaci prošel. Povinnost 

jak k náhradě majetkové škody, tak k náhradě nemajetkové újmy, může vzniknout 

zdravotnímu ústavu a státu. 

5.1 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy způsobené zdravotním ústavem 

Při určování osoby odpovědné za škodu je nezbytné, aby se jednalo o osobu mající 

právní osobnost ve smyslu § 15 ObčZ, tedy základní způsobilost mít práva a povinnosti. 

Je proto nepochybné, že budeme-li vycházet z procesněprávního termínu zdravotní ústav, je 

na něj nutné pohlížet jako na poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu § 2 odst. 1 ZdravSl, 

protože ten má právní osobnost vždy. 

Odpovědnost zdravotního ústavu za nezákonnou hospitalizaci vychází z obecného 

ustanovení občanského zákoníku o náhradě zaviněné škody způsobené porušením zákona 

(§ 2910 ObčZ), může se také jednat o odpovědnost za zásah do osobnostních práv pacienta 

(§ 81 ObčZ). Porušením zákona bude v tomto případě primárně hospitalizace pacienta bez 

souhlasu, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v § 104 ObčZ a v § 38 ZdravSl. 

Odpovědnost zdravotního ústavu může vzniknout také v důsledku nezákonného použití 

omezovacích prostředků, tedy při jejich použití v situaci, kdy nebyly naplněny podmínky 

stanovené v § 39 ZdravSl. Způsobenou nemajetkovou újmu bude pacient prokazovat 

zejména znaleckým posudkem. Sekundárně je možné uvažovat o vzniku újmy také 

v důsledku porušení jiných pacientových práv zdravotním ústavem (ve vztahu k detenčnímu 

řízení by se mohlo jednat například o nesplnění poučovací povinnosti zdravotního ústavu 

dle § 106 ObčZ, nesplnění oznamovací povinnosti dle § 105 ObčZ apod.). Je však otázkou, 

jak úspěšný by pacient byl při prokazování existence újmy a při prokazování příčinné 

souvislosti mezi (ne)jednáním zdravotního ústavu a vznikem újmy. O jednání v rozporu se 

zákonem a o zavinění by zřejmě nebylo pochyb. 

Odpovědnost zdravotního ústavu bude možné dovodit zejména v těch případech, kdy 

soud v zahájeném detenčním nařídí propuštění pacienta, případně rozhodne, že další držení 

ve zdravotním ústavu není přípustné. Typickým případem by tak byla situace, kdy je pacient 

bez souhlasu hospitalizován a soud v první fázi detenčního řízení rozhodne, že jeho převzetí 

nebylo v souladu se zákonem, případně rozhodne, že převzetí sice v souladu se zákonem 

bylo, avšak další držení už nikoli. Mohlo by jít také o situaci, kdy by byl pacient propuštěn 

ze zdravotního ústavu ještě před rozhodnutím soudu a soud řízení zastavil, avšak na návrh 
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pacienta bylo v řízení pokračováno dle § 72 z. ř. s. Právě z tohoto důvodu se domnívám, že 

zákonodárce do zákona o zvláštních řízeních soudních ustanovení § 72 včlenil, neboť díky 

němu se pacient může vždy domáhat vydání meritorního rozhodnutí, ve kterém soud 

posoudí, zda k jeho převzetí do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů, a to i 

v případech, kdy bylo řízení zastaveno. Negativní rozhodnutí soudu je pak předpokladem 

pro možnost domáhat se náhrady škody nebo v tomto případě spíše nemajetkové újmy. 

J. Mach proto, právě s ohledem na potenciální nárok pacienta na náhradu škody či 

nemajetkové újmy, doporučuje zdravotnímu ústavu, aby je-li přesvědčen o tom, že 

k hospitalizaci pacienta bez souhlasu byly splněny zákonné podmínky, podal proti takovému 

rozhodnutí soudu odvolání: „Pokud odvolací soud rozhodne opačně než soud prvého stupně 

a uzná, že hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu proběhla ze zákonných důvodů, bude mít 

případná žaloba (…) mnohem menší naději na úspěch, než pokud nabude právní moci 

rozhodnutí soudu prvého stupně, že k převzetí do ústavní péče došlo bez splnění zákonných 

důvodů.“203 Jiným příkladem pochybení zdravotního ústavu může být situace, kdy není ve 

lhůtě 24 hodin splněna oznamovací povinnost ohledně nedobrovolné hospitalizace, neboť 

v takovém případě je hospitalizace považována za nezákonnou.204 

Není ovšem vyloučena ani možnost, že škoda nebo nemajetková újma vznikne 

pacientovi i v důsledku jeho propuštění po rozhodnutí zdravotního ústavu (§ 71 z. ř. s.), 

přičemž v těchto případech leží odpovědnost výhradně na zdravotním ústavu.205 

Řízení o náhradě (nemajetkové) újmy na zdraví je osvobozeno od soudních poplatků 

dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích, řízení o náhradě majetkové škody 

poplatkové povinnosti podléhá. 

5.2 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci 

Zákon o odpovědnosti státu za škodu stanoví základní podmínky, za kterých stát 

odpovídá za škodu a nemajetkovou újmu způsobnou při výkonu státní moci, přičemž tato 

odpovědnost státu je objektivní. Stát je dle § 5 OdpŠk odpovědný (mimo jiné) za škodu 

způsobenou rozhodnutím vydaným v občanském soudním řízení nebo za škodu vzniklou 

nesprávným úředním postupem, a to i v případech porušení práva na osobní svobodu 

(§ 6a OdpŠk). Ve vztahu k detenčnímu řízení tedy přichází v úvahu nezákonné rozhodnutí 

 
203 MACH, J. Op. cit. sub. 50. Str. 141. 
204 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 5. 2011 ve věci č. 39822/07, Ťupa proti České 

republice. Odst. 37, 40. 
205 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 200. 
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příslušného soudu a/nebo nesprávný úřední postup tohoto soudu v detenčním řízení. Z toho 

důvodu bude v souladu s § 6 OdpŠk jednat jménem státu Ministerstvo spravedlnosti a žalobu 

bude projednávat Obvodní soud pro Prahu 2 (v době uzavření rukopisu práce). Ministerstvo 

spravedlnosti však nebude žalovaným subjektem, tím bude Česká republika, která bude jeho 

prostřednictvím v řízení vystupovat. 

Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je nutné osobám, které byly 

nezákonně zbaveny osobní svobody či kterým byla osobní svoboda omezena bez naplnění 

zákonných důvodů, reálně umožnit získat odškodnění. ESLP v tomto ohledu k úpravě 

v zákoně o odpovědnosti státu za škodu poznamenal, že tato možnost sice není výslovně 

zaručena osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům (omezeným ve svéprávnosti), 

ale vnitrostátní právo je nutné vykládat v duchu článku 5 Evropské úmluvy o lidských 

právech a tuto možnost jim poskytnout.206 

Stát vedle náhrady způsobené škody poskytuje v případě, že došlo ke vzniku 

nemajetkové újmy, vždy také přiměřené zadostiučinění. Právě náhrada nemajetkové újmy je 

s největší pravděpodobností nárok, který by pacienti vůči státu vznášeli.  Přiměřené 

zadostiučinění je dle § 31a odst. 2 OdpŠk možné poskytnout formou konstatování porušení 

práva a pokud by toto zadostiučinění nebylo dostačující, poskytuje se v penězích. Součástí 

náhrady majetkové škody mohou být dle § 31 odst. 1 OdpŠk také náklady účelně vynaložené 

na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí případně na nápravu nesprávného úředního 

postupu, jde tedy nejčastěji o náklady právního zastoupení. 

Nárok na náhradu škody je před podáním žaloby k soudu nejprve nutné uplatnit u 

Ministerstva spravedlnosti (§ 14 odst. 1 OdpŠk), kterému zákon na posouzení věci a 

případné poskytnutí náhrady stanoví lhůtu šesti měsíců. Neuplatnění nároku je 

odstranitelným nedostatkem podmínky řízení, nebude-li však odstraněn, soud řízení o 

nároku pacienta na náhradu škody nebo nemajetkové újmy zastaví (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). 

Pakliže soud přizná pacientovi náhradu škody nebo nemajetkové újmy, je oprávněn 

požadovat po úředních osobách, které ji svým (ne)jednáním způsobily, regresní úhradu (§ 16 

odst. 1 OdpŠk). 

Řízení o žalobě na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem bylo osvobozeno od soudních poplatků 

(§ 11 odst. 1 písm. n) zákona o soudních poplatcích účinného do 29. 9. 2017), od 30. 9. 2017 

 
206 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 10. 2016 ve věci č. 62507/12, Červenka proti České 

republice. Odst. 152, 153. 
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však podléhá poplatkové povinnosti 2 000 Kč (položka 8a přílohy zákona o soudních 

poplatcích, Sazebník poplatků). 

5.2.1 Nezákonné rozhodnutí 

Odpovědnost státu za škodu nebo nemajetkovou újmu v případě vydání nezákonného 

rozhodnutí vzniká při kumulativním splnění následujících podmínek:  

i) škoda/újma byla způsobena pravomocným rozhodnutím, 

ii) toto pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno, 

iii) v případě předběžně vykonatelných rozhodnutí bylo toto rozhodnutí změněno 

nebo zrušeno na základě řádného opravného prostředku, a 

iv) poškozený (pacient) využil všech procesních prostředků k ochraně svých práv. 

V praxi by tedy bylo možné, vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí jsou v detenčním 

řízení předběžně vykonatelná, dovozovat odpovědnost státu za škodu či újmu způsobenou 

pacientovi zejména v následujících případech: 

- soud rozhodl v první fázi detenčního řízení o zákonnosti převzetí pacienta do 

zdravotního ústavu a toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení změněno; 

- soud rozhodl v první fázi detenčního řízení o zákonnosti dalšího držení pacienta ve 

zdravotním ústavu a toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení změněno; 

- soud rozhodl v první fázi detenčního řízení o zákonnosti převzetí pacienta do 

zdravotního ústavu a o zákonnosti jeho dalšího držení, proti tomuto rozhodnutí nebylo 

podáno odvolání, nicméně po propuštění pacienta nebo po pacientově souhlasu 

s hospitalizací bylo řízení zastaveno a v následném navazujícím řízením dle § 72 

z. ř. s. soud na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že převzetí pacienta 

v souladu se zákonem nebylo; 

- soud rozhodl ve druhé fázi detenčního řízení o tom, že další držení pacienta ve 

zdravotním ústavu není přípustné; 

- soud rozhodl ve druhé fázi detenčního řízení o přípustnosti dalšího držení pacienta ve 

zdravotním ústavu a toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení změněno. 

Vzhledem k objektivní odpovědnosti státu není třeba prokazovat zavinění, prokázání 

vzniku škody či spíše nemajetkové újmy v důsledku nezákonného rozhodnutí soudu je na 

pacientovi. S největší pravděpodobností by v těchto řízeních bylo nutné její vznik 
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prokazovat znaleckým posudkem. Jak uvádí A. Deréová a P. Charvát, v některých případech 

nelze o vzniku nemajetkové újmy příliš pochybovat, protože „nucený pobyt v ústavu, 

především psychiatrickém, může vést a pravidelně dosud vede ke společenské stigmatizaci, 

což má dopad ve sféře osobního života, v pracovních vztazích apod.,“207 Evropský soud pro 

lidská práva pak například konstatuje, že v důsledku nezákonné hospitalizace trpí pacient 

pocity marnosti a úzkosti,208 v důsledku extenzivního použití omezovacích prostředků zase 

trpí fyzickými útrapami a pocity tísně.209 

5.2.2 Nesprávný úřední postup 

Nesprávný úřední postup není v zákoně o odpovědnosti státu za škodu nijak definován, 

protože jeho výstižnou definici není možné pro jeho mnohotvárnost podat.210 Teorie pojem 

nesprávného úředního postupu vykládá jako jinou činnost státních orgánů než činnost 

rozhodovací, jedná se tedy zejména „o porušení pravidel předepsaných právními normami 

pro počínání státního orgánu při jeho činnosti, a to zejména takové, které nevede k vydání 

rozhodnutí. (…) Pokud orgán státu zjišťuje či posuzuje předpoklady pro rozhodnutí, 

shromažďuje podklady (důkazy) pro rozhodnutí, hodnotí zjištěné skutečnosti, právně je 

posuzuje apod., jde o činnosti přímo směřující k vydání rozhodnutí; případné nesprávnosti 

či vady tohoto postupu se pak projeví právě v obsahu rozhodnutí a mohou být zvažovány 

jedině z hlediska odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím 

(…).“211 Z takto podaného výkladu tedy vyplývá, že nesprávným úředním postupem soudu 

v řízení například nebude nevyslechnutí pacienta při jiném soudním roku nebo neprovedení 

jiných důkazů předpokládaných zejména § 70 a § 77 odst. 2 z. ř. s.  

Zákon o odpovědnosti státu za škodu však výslovně stanoví, že nesprávným úředním 

postupem je porušení povinnosti vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě (§ 13 odst. 1 

věta druhá OdpŠk). Bude jím proto například překročení lhůty 7 dnů pro vydání rozhodnutí 

v první fázi řízení, lhůty 1 měsíce při rozhodování o odvolání nebo lhůty 3 měsíců pro vydání 

rozhodnutí ve druhé fázi řízení. Bude jím nepochybně také překročení lhůty 24 hodin 

 
207 DERÉOVÁ, A., CHARVÁT, P. in JIRSA, J. a kol. Op. cit. sub 3. Str. 221. 
208 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 5. 2011 ve věci č. 39822/07, Ťupa proti České 

republice. Odst. 67. 
209 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2012 ve věci č. 37679/08, Bureš proti České 

republice. Odst. 90. 
210 Důvodová zpráva k zákonu č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářský řád). K § 13. 
211 VOJTEK, P. in VOJTEK, P. a BIČÁK, V. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Vydání čtvrté. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 2017. Str. 145. 
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stanovené pro doručení rozhodnutí dle § 79 z. ř. s. nebo nesplnění poučovací povinnosti dle 

§ 69 odst. 1 z. ř. s. 

Nesprávný postup soudu však znamená povinnost státu škodu nebo nemajetkovou 

újmu nahradit pouze tehdy, když pacient prokáže její vznik. V praxi se zřejmě zpravidla 

nedá hovořit o újmě, pokud soud rozhodnutí v první fázi detenčního řízení vydá osmý den, 

avšak je již představitelná, pokud rozhodnutí vydá například až den čtrnáctý. O to spíše, 

pokud jím nařídí propuštění pacienta ze zdravotního ústavu. Prokázání vzniku škody nebo 

nemajetkové újmy, existence nesprávného úředního postupu a kauzálního nexu bude opět 

na pacientovi. 

6. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k detenčnímu řízení 

v České republice 

Smluvní strany Evropské úmluvy o lidských právech se v čl. 19 dohodly na ustavení 

Evropského soudu pro lidská práva a v čl. 46 se podřídily jeho jurisdikci. Účelem této 

kapitoly není popis fungování ESLP ani podmínky přípustnosti stížností k němu. Zaměřuji 

se v ní bez dalšího na tři rozsudky, které byly vydány před účinností zákona o zvláštních 

řízeních soudních a které je možné ve vztahu k detenčnímu řízení v České republice 

považovat za zásadní. Kritiku české právní úpravy vyplývající z rozsudků vzal zákonodárce 

v úvahu také při sepisování návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních a některá 

z doporučení ESLP v něm reflektoval.212 Dále popíši jednotlivé případy, jejich skutkové 

okolnosti, závěry, ke kterým soud dospěl a zmíním také případnou kritiku ze strany ESLP 

ve vztahu k české úpravě detenčního řízení. 

6.1 Ťupa proti České republice 

Rozsudkem ze dne 26. 5. 2011 rozhodl ESLP o stížnosti č. 39822/07 Miloše Ťupy, 

který se na soud obrátil kvůli porušení práva na svobodu držením v psychiatrické léčebně, 

které nebylo odůvodněné a řízení o něm neproběhlo v souladu se zákonem. 

Dne 4. 1. 2007 byl stěžovatel bez svého souhlasu převezen z domova do psychiatrické 

léčebny a byl zde hospitalizován. Dne 8. 1. 2007 oznámila psychiatrická léčebna 

nedobrovolnou hospitalizaci stěžovatele soudu. Soud zjistil, že stěžovatel měl být 

hospitalizován na doporučení obvodní lékařky, která uvedla, že stěžovatel trpí auditivními 

halucinacemi a je paranoidní (obává se otravy jídla, otravy plynem) a vyhrožuje zabitím 

 
212 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Obecná část. Kapitola 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 



94 

svého bratra. Dále soud zjistil, že stěžovatel popřel, že by v několika posledních měsících 

navštívil svou obvodní lékařku, uvedl, že nikdy nebyl psychiatricky léčen a žádal okamžité 

propuštění. Na základě těchto zjištění soud rozhodl o zákonnosti převzetí stěžovatele na 

psychiatrickou kliniku a toto rozhodnutí doručil pouze jmenovanému opatrovníkovi. 

Dne 9. 3. 2007 byl stěžovatel z psychiatrické léčebny propuštěn. 

ESLP nejprve obecně konstatoval, že je nutné rozlišovat dvě období držení stěžovatele 

v ústavu: první trvá do rozhodnutí soudu o nedobrovolné hospitalizaci, druhé po něm. 

Psychiatrická léčebna nedodržela zákonnou lhůtu 24 hodin pro oznámení hospitalizace 

stěžovatele bez jeho souhlasu, učinila tak až po čtyřech dnech. Proto je z pohledu ESLP 

nutné považovat dobu od marného uplynutí lhůty ke splnění oznamovací povinnosti do 

rozhodnutí soudu považovat za dobu, po kterou byl stěžovatel hospitalizován nezákonně. 

Odpovědnost za tuto nezákonnou hospitalizaci přitom nese zdravotní ústav, vůči kterému se 

stěžovatel mohl domáhat zaplacení náhrady škody.  

ESLP poté soudu vytkl dvě zásadní skutečnosti: nedostatečný rozsah dokazování a 

s tím korelující nedostatečné odůvodnění rozhodnutí o zákonnosti nedobrovolné 

hospitalizace. Za zcela nedostatečné považoval ESLP provedené dokazování proto, že soud 

nijak nevzal v úvahu skutečnosti uváděné stěžovatelem, zejména to, že dosud nebyl 

psychiatricky léčen a že svou obvodní lékařku, na jejíž doporučení byl hospitalizován, již 

několik měsíců nenavštívil.  Soud přitom neměl k dispozici ani zprávu obvodní lékařky, ani 

neprovedl její výslech, aby si skutečnosti uváděné stěžovatelem ověřil; obvodní lékařka 

přitom měla hospitalizaci iniciovat a sehrála tak ve věci klíčovou roli. V odůvodnění soudu 

pak absentovalo vylíčení důvodů, pro které je stěžovatel považován za nebezpečného sobě 

samému či svému okolí a z čeho soud jeho nebezpečnost dovozuje. Odůvodnění také 

postrádalo zhodnocení, zda přichází v úvahu méně omezující opatření. 

Na základě výše uvedeného shledal ESLP porušení práva stěžovatele na osobní 

svobodu a přiznal mu z titulu náhrady nemajetkové újmy částku 12 000 € s tím, že stěžovatel 

jistě trpěl pocity marnosti a úzkosti, a proto není dostačující pouze konstatovat, že došlo 

k porušení jeho práv. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních i zákon o zdravotních službách vzal vytýkané 

skutečnosti v úvahu. V první řadě již není možné ustoupit od doručení rozhodnutí soudu o 

hospitalizaci bez souhlasu přímo pacientovi. Soud má v současné době již v první fázi řízení 

povinnost provést vedle výslechu pacienta a ošetřujícího lékaře také výslech těch osob, o 

které pacient požádá. Hmotněprávní podmínky hospitalizace bez souhlasu jsou pak 
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upraveny mnohem podrobněji, než tomu bylo v zákoně o péči o zdraví lidu, a řádné 

zdůvodnění naplnění těchto podmínek by mělo být součástí odůvodnění rozhodnutí už z jeho 

podstaty (§ 157 odst. 2 a § 167 odst. 2 o. s. ř.). 

6.2 Bureš proti České republice 

Lukáš Bureš se na ESLP obrátil se stížností kvůli tvrzenému špatnému zacházení na 

záchytné stanici a kvůli tvrzené nezákonné hospitalizaci v psychiatrické léčebně, rozsudek 

byl vydán dne 18. 10. 2012 pod č. 37679/08. Stěžovatel napadal jednání zdravotnického 

personálu vůči jeho osobě na záchytné stanici. Těmto specifickým případům detencí se práce 

nevěnuje, nicméně ESLP uvedl v rozsudku závěry, které jsou obecně použitelné ve vztahu 

k použití omezovacích prostředků. 

Stěžovatel byl před nedobrovolnou hospitalizací dlouhodobě léčen pro psychosociální 

postižení, byl mu předepsán lék Akineton. Tímto lékem se stěžovatel dne 9. 2. 2007 

neúmyslně předávkoval a odešel ze svého bytu oblečený pouze ve svetru, bez kalhot a 

spodního prádla. Policejní hlídkou byl převezen do psychiatrické léčebny, přijímající lékař 

nezjistil u stěžovatele žádné zranění, stěžovatel byl po celou dobu klidný a byl odeslán na 

záchytnou stanici. Následující den ráno byl převezen na jednotku intenzivní péče a byly u 

něho patrné oděrky na zápěstích a kotnících a odřeniny na kolenou. Později byla zjištěna 

také těžká paréza horních končetin v důsledku komprese nervů a cév. Dne 12. 2. 2007 

informovala psychiatrická léčebna o nedobrovolné hospitalizaci stěžovatele soud, který dne 

16. 2. 2007 jmenoval opatrovníka a téhož dne provedl výslech ošetřujícího lékaře. Výslech 

stěžovatele proveden nebyl, protože ošetřující lékař soudu sdělil, že by byl zcela nepřínosný. 

Téhož dne soud rozhodl o zákonnosti převzetí a dalšího držení stěžovatele v psychiatrické 

léčebně, rozhodnutí bylo doručeno pouze opatrovníkovi. Z psychiatrické léčebny byl 

stěžovatel propuštěn stěžovatel dne 13. 4. 2007. 

Předmětem stížnosti bylo jednání zdravotnického personálu na záchytné stanici vůči 

stěžovateli, který uvedl, že byl celou noc na zápěstí, kolenou a kotnících přikurtován k lůžku, 

přičemž v průběhu celé noci nebyl kontrolován. Doba kurtace byla Českou republikou 

zpochybněna záznamy ze záchytné stanice, nebylo ovšem sporu o tom, že ke kurtaci došlo 

v průběhu noci minimálně třikrát (dvě hodiny, 45 minut a po neuvedenou dobu). 

Předmětem stížnosti nebylo promeškání lhůty k oznámení nedobrovolné hospitalizace 

soudu, ani postup soudu spočívající v upuštění od výslechu na základě sdělení ošetřujícího 

lékaře o jeho nepřínosnosti, ačkoli je možné mít o správnosti tohoto postupu značné 

pochybnosti. Stěžovatel nesouhlasil se svým přikurtování k lůžku s tím, že byl při převozu 
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do psychiatrické léčebny a na záchytnou stanici klidný a užití kurtů bylo proto nadbytečné. 

Uvedl, že kurty byly tak utažené, že se nemohl hýbat a trpěl velkými bolestmi. 

ESLP k použití omezovacích prostředků uvedl, že je vzhledem k následkům 

způsobeným stěžovateli zjevné, že jejich užití nutně muselo stěžovateli způsobovat fyzické 

útrapy a tíseň. Obecně je přitom fyzické omezení výjimečným a krajním řešením v nezbytně 

nutných případech bezprostředně hrozící újmy stěžovatele nebo jiných osob. Před jeho 

užitím je nutné vyzkoušet alespoň nějaké méně omezující alternativy, jakékoli jiné metody 

uklidnění, pokud je pacient neklidný. Za žádných okolností nemůže odůvodnit kurtaci 

pacienta k lůžku po dobu téměř dvou hodin pouhý jeho neklid nebo to, že se použití kurtace 

brání. Navíc musí být přikurtovaný pacient důsledně sledován, a to právě proto, aby 

v důsledku užití omezovacích prostředků nedošlo k poškození jeho zdraví. 

Použití omezovacích prostředků v případě stěžovatele shledal soud jako nezákonné, 

uvedl, že stěžovatel musel zakoušet značné útrapy a tíseň a pro odčinění nestačí pouze 

konstatovat, že byla porušena jeho práva. V důsledku porušení zákazu podrobovat 

stěžovatele nelidskému nebo ponižujícímu zacházení mu bylo přiznáno odškodnění ve výši 

20 000 €. 

Podmínky použití omezovacích prostředků jsou v zásadě shodným způsobem, jako je 

definoval ESLP, obsaženy v § 39 ZdravSl, stejně jako povinnost dohledu zdravotnických 

pracovníků nad pacientem, vůči němuž jsou omezovací prostředky použity. K naplňování 

této povinnosti ovšem, i dle zpráv Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému 

či ponižujícímu zacházení nebo trestání citovaných výše, v některých zdravotních ústavech 

nedochází a nedošlo k němu ani v tomto případě. ESLP v rozsudku zdůraznil nutnost 

řádného zaznamenávání každého použití omezovacích prostředků, což mimo jiné napomáhá 

případnému přezkoumání oprávněnosti jejich použití. Od 31. 5. 2017 je poskytovatelům 

zdravotních služeb v § 39 odst. 4 ZdravSl uložena povinnost vést centrální evidence 

omezovacích prostředků. Každé jejich použití je navíc nutné i s důvodem, proč k němu 

došlo, uvádět ve zdravotnické dokumentaci pacienta (§ 39 odst. 3 písm. e) ZdravSl). 

6.3 Sýkora proti České republice 

ESLP rozhodl rozsudkem ze dne 22. 11. 2012 ve věci stížnosti č. 23419/07 Milana 

Sýkory, který namítal porušení jeho práva na svobodu a soukromý život tím, že byl zbaven 

způsobilosti k právním úkonům a následně hospitalizován v psychiatrické léčebně. 

Následující popis případu se zaměřuje pouze na namítané porušení práva na osobní svobodu 

v důsledku nedobrovolné hospitalizace. 
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Stěžovatel opakovaně podstoupil léčbu v psychiatrických léčebnách pro 

psychosociální postižení, byla mu diagnostikována paranoidní schizofrenie a z toho důvodu 

byl stěžovatel v roce 2000 zbaven způsobilosti k právním úkonům. Dne 9. 11. 2005 byl 

stěžovatel po nenásilné potyčce se svou partnerkou hospitalizován v psychiatrické léčebně 

poté, co dva přijímající lékaři konstatovali, že trpí schizofrenií. Stěžovatel s hospitalizací 

nesouhlasil, obrátil se postupně na ředitele psychiatrické léčebny a na soud. Dne 11. 11. 2005 

informovala psychiatrická léčebna o nedobrovolné hospitalizaci stěžovatele soud, dne 

14. 11. 2005 vyslovil s hospitalizací souhlas opatrovník stěžovatele. Dne 29. 11. 2005 byl 

stěžovatel z psychiatrické léčebny propuštěn. Následně se snažil iniciovat řízení o 

přezkoumání zákonnosti své hospitalizace, avšak jeho opatrovník (Město Brno) odmítl za 

stěžovatele podepsat plnou moc pro advokáta. Soud i přes podněty stěžovatele žádné řízení 

nezahájil. 

ESLP s odkazem na výše citovaný rozsudek Shtukaturov proti Rusku poznamenal, že 

ačkoli s nedobrovolnou hospitalizací stěžovatele vyslovil souhlas jeho opatrovník, stále je 

nutné hospitalizaci považovat za nedobrovolné zbavení stěžovatele osobní svobody a její 

pokračování za udržování tohoto stavu. Dále soud konstatoval, že žádný český soud 

nepřezkoumal nedobrovolnou hospitalizaci stěžovatele a stěžovatel neměl v důsledku 

zbavení způsobilosti k právním úkonům přístup k žádnému soudnímu řízení, ačkoli se jeho 

zahájení domáhal. Je přitom nutné, aby byl případný prostředek nápravy osobě zbavené 

osobní svobody dostupný a umožňoval přezkoumání zákonných podmínek hospitalizace. 

Za tato a další pochybení v řízení o zbavení stěžovatele způsobilosti k právním úkonům mu 

byla přiznána náhrada nemajetkové újmy ve výši 20 000 €. 

Ve vztahu k detenčnímu řízení kritizoval ESLP dvě skutečnosti. Zaprvé, není možné, 

aby zákony umožňovaly nedobrovolnou hospitalizaci pacienta zbaveného způsobilosti 

k právním úkonům jen na základě souhlasu jeho opatrovníka. Vnímá-li pacient hospitalizaci 

jako omezení osobní svobody a nesouhlasí-li s ní, opatrovníkův souhlas nemůže být 

dostačující. Zadruhé, ESLP kritizoval skutečnost, že pacient zbavený způsobilosti k právním 

úkonům nemá možnost obrátit se na soud a žádat přezkoumání své nedobrovolné 

hospitalizace. ESLP proto navrhl, že by bylo vhodné zavést soudní přezkum souhlasu 

opatrovníka zahajovaný automaticky nebo na základě návrhu osoby zbavené způsobilosti 

k právním úkonům, případně jiné vhodné osoby. Tato kritika je v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních výslovně reflektována druhou větou ustanovení § 76 odst. 2 („návrh na 

zahájení řízení je oprávněn podat rovněž člověk, jestliže souhlas s jeho převzetím dal 

opatrovník“). Další procesní záruky v tomto směru umožňují například přímo pacientovi 
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zvolit si pro řízení zástupce (§ 69 z. ř. s.), navrhnout své propuštění ze zdravotního ústavu 

(§ 82 z. ř. s.) nebo žádat přezkoumání svého zdravotního stavu nezávislým lékařem (§ 109 

ObčZ), přičemž svým jménem mohou ve prospěch pacienta uplatňovat všechna jeho práva 

také důvěrník a podpůrce (§ 68 z. ř. s.).  
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II. Detenční řízení v číslech 

Detenční řízení se zabývá osobami, jejichž osobní svoboda je omezena hospitalizací 

bez jejich souhlasu nebo použitím omezovacích prostředků. Není však detenční řízení jen 

zcela marginálním co do množství zahájených řízení a je na místě se jím detailně zabývat? 

Je možné zobecnit, o jakém podílu z celkového počtu hospitalizovaných pacientů se detenční 

řízení vede? 

Jako asistent soudce jsem pracoval nejprve na Obvodním soudu pro Prahu 2 a následně 

na Okresním soudu v Chomutově. Zaměřil jsem se proto na statistické údaje o detenčních 

řízeních zahajovaných jednotlivými pražskými obvodními soudy v letech 2016 až 2018 a na 

jejich souvislosti s počtem obyvatel a daty jednotlivých nemocnic. Tyto údaje poté v obecné 

rovině porovnávám s údaji o počtu detenčních řízení vedených okresními soudy v obvodu 

Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jedná se o soudní regiony se shodným množstvím 

prvostupňových soudů a s obdobným množstvím obyvatel, zejména proto jsem je zvolil k 

porovnání. Podrobněji se však zaměřuji na soudy prvního stupně v obvodu Městského soudu 

v Praze, protože poskytují srovnání v rámci jednoho města, a protože z jednoho z obvodních 

soudů mám přímou praktickou zkušenost s detenčním řízením. 

Statistické údaje o soudních řízeních jsou každoročně zveřejňované Ministerstvem 

spravedlnosti,213 ty, ze kterých jsem vycházel, tvoří přílohu č. 1 práce; část informací jsem 

si od pražských obvodních soudů vyžádal na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, položené otázky a odpovědi jednotlivých soudů jsou součástí přílohy 

č. 2 práce. V příloze č. 3 jsou obsaženy odpovědi od nemocnic, kterým jsem také zaslal 

žádost o informace a které mi požadované informace poskytly. V dalším textu a v grafech 

používám pro přehlednost pro prvostupňové soudy, tedy pro soudy obvodní a okresní, také 

zkratku „OS“. Pro Městský soud (v Praze) používám zkratku „MS“, pro Krajský soud (v 

Ústí nad Labem) zkratku „KS“. 

Použitá data mohou zahrnovat také řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení 

sociálních služeb dle § 84 a následujících z. ř. s., statistiky jednotlivých soudů totiž mezi 

těmito typy řízení nerozlišují a jejich rozdělení není možné jinak než manuálním oddělením 

jednotlivých spisů. I přes možnost drobné nepřesnosti budu z těchto dat v dalších kapitolách 

vycházet. 

 
213 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Statistika a výkaznictví [online]. Dostupné 

z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-agend.html. 
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Data o počtu hospitalizovaných pacientů v jednotlivých nemocnicích jsem čerpal 

z výročních zpráv jednotlivých nemocnic. Konkrétní výroční zprávy u uváděných čísel pro 

zachování přehlednosti necituji, jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů spolu s odkazem 

na ně. V Praze jsem se zaměřil na Nemocnici Na Bulovce, Všeobecnou fakultní nemocnici, 

Nemocnici Na Homolce, Fakultní nemocnici Motol, Ústřední vojenskou nemocnici a 

Thomayerovu nemocnici, které hospitalizovaly v roce 2016 dohromady 257 690 pacientů, 

celkem bylo v tomto roce v Praze hospitalizováno dle dat Českého statistického úřadu 

333 554 pacientů. Jedná se tedy o více než 77 % všech hospitalizací pacientů v Praze 

v dalších kapitolách budu proto vycházet z dat těchto nemocnic (v roce 2017 byl podíl 

dokonce 82 %). Co do počtu hospitalizací je, zejména s ohledem na svou velikost, 

nezanedbatelná také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která ovšem informace o 

počtu hospitalizovaných pacientů nezveřejňuje. Její podíl bude zřejmě činit značnou část 

zbývajících 23 % (resp. 18 %) hospitalizací, a to zejména spolu s Nemocnicí Na Františku, 

která také informace o počtu hospitalizací nezveřejňuje. Ostatní nemocnice jsou ovšem 

dostatečně reprezentativním vzorkem, od těchto dvou nemocnic jsem proto již jejich data 

nevyžadoval. Menšími podíly se pak budou na celkovém čísle podílet ostatní zdravotnická 

zařízení poskytující lůžkovou péči. V severočeském regionu vycházím z dat nemocnic 

v Děčíně, v Rumburku, v Tanvaldu, v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Duchcově, v Mostě, 

v Chomutově, v Kadani, v Litoměřicích, v Roudnici nad Labem, v České Lípě, v Liberci, 

v Turnově a v Jablonci nad Nisou, souhrnný počet hospitalizací v těchto nemocnicích v roce 

2016 je 244 907 z celkového počtu 270 150 v Ústeckém a Libereckém kraji, tj. téměř 91 % 

(v roce 2017 byl podíl obdobný). Informace o počtu hospitalizovaných pacientů nezveřejňují 

nemocnice ve Varnsdorfu (která je však primárně ambulantní a lůžkovou péči poskytuje 

pouze jako léčebna dlouhodobě nemocných,214 počet zde hospitalizovaných pacientů bude 

proto zřejmě zanedbatelný), v Lounech a v Žatci, platí však totéž, co bylo uvedeno výše – 

nemocnice, které data zveřejňují, jsou dostatečným vzorkem a budu proto vycházet z jejich 

dat. 

1. Rok 2016 

V roce 2016 bylo na deseti pražských obvodních soudech zahájeno celkem 8 888 

detenčních řízení. Největší podíl z tohoto množství připadá na OS pro Prahu 8, u kterého 

bylo zahájeno celkem 3 729 řízení, o poznání nižší počet detenčních řízení byl zahájen u 

 
214 MĚSTO VARNSDORF. Zdravotní a sociální péče [online]. [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.varnsdorf.cz/cz/o-varnsdorfu/data-fakta/zdravotni-socialni-pece.html. 
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OS pro Prahu 2 (1 375) a u OS pro Prahu 10 (1 165). Ani součet řízení zahájených u soudů 

s druhým a třetím největším množstvím nápadu detenčních věcí se tak nevyrovná počtu 

řízení zahájených u soudu nejvíce zatíženého touto agendou. OS pro Prahu 4, 5 a 6 zahájily 

obdobné množství řízení (827, 945 a 779), o agendu marginální se pak jedná u OS pro 

Prahu 1 (34 řízení), OS pro Prahu 9 (24 řízení), OS pro Prahu 3 (10 řízení), u OS pro Prahu 7 

nebylo v roce 2016 zahájeno ani jediné detenční řízení. Rozdělení agendy detenčního řízení 

mezi pražskými prvostupňovými soudy je tedy velmi nevyvážené. Vzhledem k úpravě 

místní příslušnosti soudů v § 66 z. ř. s. je zjevné, že největší množství řízení je zahájeno u 

těch soudů, v jejichž obvodu se nachází největší nemocnice. Z povahy případů, ohledně 

nichž se detenční řízení zahajuje, pak vyplývá, že největší množství standardních detenčních 

řízení bude zahajováno u soudů, v jejichž obvodu je nemocnice s psychiatrickou klinikou 

nebo psychiatrická nemocnice. Do obvodu OS pro Prahu 8 spadá zejména Nemocnice 

Na Bulovce, která v roce 2016 přijala k hospitalizaci celkem 40 750 pacientů, a 

Psychiatrická nemocnice Bohnice, která přijala v roce 2016 celkem 6 948 pacientů. 

V obvodu OS pro Prahu 2 se nachází Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která v roce 

2016 hospitalizovala celkem 67 495 pacientů, a v obvodu OS pro Prahu 10 Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady, jež však data o celkovém počtu pacientů neuvádí (uvádí 

pouze data o hospitalizaci pacientů na jednotlivých odděleních, ovšem ne u všech oddělení 

a není tak možné celkový počet hospitalizovaných pacientů ze zveřejněných dokumentů 

zjistit). Obě tyto nemocnice mají psychiatrické kliniky poskytující také lůžkovou péči. 

Poněkud překvapivý je nižší počet zahájených detenčních řízení u Obvodního soudu pro 

Prahu 5, do jehož obvodu spadá Nemocnice Na Homolce s 19 831 hospitalizovanými 

pacienty a Fakultní nemocnice Motol s celkovým počtem 79 450 hospitalizací (tj. celkem 

99 281 hospitalizovaných pacientů). Nízký počet zahájených detenčních řízení u OS pro 

Prahu 5 obzvláště vynikne v porovnání s OS pro Prahu 6, v jehož obvodu se nachází Ústřední 

vojenská nemocnice (26 494 hospitalizovaných pacientů) a s OS pro Prahu 4, v jehož 

obvodu je Thomayerova nemocnice (32 240 hospitalizovaných pacientů). Soudy, které 

zahájily obdobný počet řízení, mají ve svém obvodu výše uvedené nemocnice s celkovým 

počtem 32 240 pacientů, 99 281 pacientů a 26 494 pacientů. Žádná z nemocnic nemá 

lůžkové psychiatrické oddělení, vzhledem k celkovému počtu pacientů by však bylo možné 

očekávat, že v těchto nemocnicích bude docházet k hospitalizacím pacientů, o nichž se vede 

zjednodušené detenční řízení. V nemocnicích v obvodu OS pro Prahu 5 bylo 

hospitalizováno trojnásobné množství pacientů oproti nemocnicím v obvodu ostatních dvou 

soudů, počet zahájených detenčních řízení je však obdobný. Pro tuto disproporci nenacházím 
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jiné vysvětlení než to, že v nemocnicích v obvodu OS pro Prahu 5 nedochází 

k hospitalizacím pacientů vyžadujících neodkladné ošetření a zároveň neschopných právně 

jednat a že u hospitalizovaných pacientů nejsou užívány omezovací prostředky. Jinak by 

bylo zřejmě nutné hledat vysvětlení v tom, že nemocnice neplní řádně svou oznamovací 

povinnost ohledně všech pacientů, o nichž by mělo být detenční řízení vedeno. 

Od Nemocnice Na Homolce a od Fakultní nemocnice Motol jsem si vyžádal údaje o 

celkovém počtu nedobrovolně hospitalizovaných pacientů v letech 2016-2018. Vyplývá 

z nich, že v roce 2016 bylo bez souhlasu hospitalizováno v Nemocnici Na Homolce celkem 

285 pacientů. Fakultní nemocnice Motol mi sdělila, že tyto informace neeviduje. Vedoucí 

právního oddělení Nemocnice Na Homolce zdůraznil, že v každém jednotlivém případě 

hospitalizace pacienta bez souhlasu bylo postupováno dle zákona o zdravotních službách. 

Z celkového počtu 19 831 pacientů v Nemocnici Na Homolce jich tedy bylo 285 

hospitalizováno bez souhlasu, z počtu 945 detenčních řízení zahájených OS pro Prahu 5 tedy 

činí minimálně 285 podíl Nemocnice Na Homolce (přičemž v tomto počtu nejsou obsaženi 

pacienti, u nichž bylo použito dodatečné omezení). Zbývající počet řízení, tj. 660, připadá 

zejména na Fakultní nemocnici Motol. Ze srovnání podílu počtu pacientů hospitalizovaných 

nedobrovolně vůči celkovému počtu pacientů vyplývá, že v Nemocnici Na Homolce bylo 

nedobrovolně hospitalizováno asi 1,44 % z celkového počtu pacientů. Pokud by se o stejný 

počet jednalo ve Fakultní nemocnici Motol, muselo by být v této nemocnici nedobrovolně 

hospitalizováno asi 1 144 pacientů, v souhrnu by tedy v obvodu OS pro Prahu 5 bylo 

nedobrovolně hospitalizováno 1 429 pacientů, což nekoreluje s celkovým počtem 945 

zahájených řízení. Naopak, pokud by zbývajících 660 řízení zahájených OS pro Prahu 5 

opravdu připadalo jen na Fakultní nemocnici Motol, znamenalo by to, že v této nemocnici 

bylo bez souhlasu hospitalizováno pouze 0,83 % z celkového počtu hospitalizovaných 

pacientů, což je podíl hluboko pod průměrem (viz dále). Ačkoli jsem data o počtu pacientů 

hospitalizovaných bez souhlasu nevyžádal od Ústřední vojenské nemocnice ani od 

Thomayerovy nemocnice, jedná se o jediné větší nemocnice v obvodu OS pro Prahu 6 a OS 

pro Prahu 4. Tyto soudy přitom zahájily detenční řízení v 779 a 827 případech. Pokud bych 

tedy vyšel z předpokladu, že žádné jiné zdravotní ústavy v obvodech těchto soudů pacienta 

bez souhlasu nehospitalizovaly ani neužily omezovací prostředky, znamenalo by to, že 

Ústřední vojenská nemocnice hospitalizovala bez souhlasu 2,94 % pacientů a Thomayerova 

nemocnice 2,57 % pacientů. Podíl nemocnice Na Homolce je přitom poloviční a Fakultní 

nemocnice Motol přesná data o počtu nedobrovolně hospitalizovaných pacientů neeviduje, 

v případě dopočtení z dostupných dat by byl její podíl třetinový až čtvrtinový. 
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Podíl detenčních řízení jednotlivými pražskými soudy na celkovém množství 

zahájených detenčních řízení v obvodu MS v Praze zobrazuje následující graf: 

 

Graf č. 1 

U soudů v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo v roce 2016 zahájeno 

celkem 4 522 detenčních řízení, tj. zhruba polovina řízení zahájených soudy v obvodu 

Městského soudu v Praze, a dokonce méně než součet řízení zahájených u pouhých dvou 

pražských soudů, OS pro Prahu 8 a OS pro Prahu 2. Také v tomto soudním obvodu bylo 

rozdělení agendy detenčního řízení značně nevyrovnané. Největší množství řízení zahájil 

OS v Liberci (1 106), následovaný OS v Litoměřicích (1 034) a OS v Ústí nad Labem (860). 

Následující soudy evidují agendu detenčního řízení v nižších stovkách, případně desítkách 

ročně: u OS v Teplicích bylo zahájeno 432 řízení, u OS v Děčíně 346, u OS v Chomutově 

215, OS v Mostě zahájil 169 řízení, OS v Jablonci nad Nisou 150, OS v Lounech 143 a 

OS v České Lípě pouze 67 řízení. Podíl severočeských okresních soudů na agendě 

detenčního řízení v obvodu KS v Ústí nad Labem je následující: 
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Graf č. 2 

Pro kontext, v rámci celé České republiky bylo v roce 2016 u všech soudů zahájeno 

celkem 46 523 detenčních řízení, na obvod MS v Praze připadá podíl 19,10 % a na obvod 

KS v Ústí nad Labem podíl 9,72 %. Nejvíce detenčních řízení bylo v tomto roce zahájeno 

v severomoravském regionu, v obvodu Krajského soudu v Ostravě, celkem 11 134, což činí 

téměř čtvrtinový podíl na celkovém množství řízení zahájených v České republice 

(23,93 %). 

Vzhledem k výše uvedeným datům nepřekvapí ani počet detenčních řízení zahájených 

v přepočtu na obyvatele – celorepublikový průměr je 44 zahájených řízení/10 000 obyvatel, 

v Praze 69,4 řízení/10 000 obyvatel a v severočeském regionu 38,1 řízení/10 000 obyvatel. 

Jedná se o poměrně velký rozdíl, zvláště bereme-li v úvahu počet obyvatel těchto obvodů, 

který byl dle dat Českého statistického úřadu v roce 2016 v Praze 1 280 508 a 

v severočeském regionu 1 187 868.215 Rozdíl může být zřejmě do značné míry způsoben již 

tím faktem, že Praha jako hlavní město může poskytnout pacientům specializovanější 

nemocnice než severočeský region a také tím, že data Českého statistického úřadu evidují 

jako obyvatele osoby s trvalým pobytem na daném území a nikoli osoby na daném místě 

skutečně žijící, ať již cizince nebo občany České republiky. V roce 2019 například některé 

zdroje uvádí, že ač má dle Českého statistického úřadu Praha 1,308 milionu obyvatel, 

 
215 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. – územní srovnání [online]. 

Veřejná databáze [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=DEM01&z=T&f=TABULKA&skupId=606&katalog=30845&pvo=DEM01&str=v33&evo=v8

66_!_VUZEMI97-100_1&c=v3~2__RP2016MP12DP31 
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dlouhodobě žije v Praze 1,55 milionu lidí a při započtení turistů a dojíždějících za prací se 

v Praze nachází každý den dokonce 1,75 milionu lidí.216 Nedomnívám se, že by tomu v roce 

2016 bylo jinak, resp. že by byla čísla o mnoho nižší. Dalším z faktorů zapříčiňujících rozdíl 

může být i počet turistů, u nichž může vyvstat nutnost (nedobrovolné) hospitalizace, 

případně užití omezovacích prostředků. Prahu navštívilo v roce 2016 celkem 6 110 762 

turistů,217 severočeský region pouze 353 565,218 tedy necelých 6 % z počtu turistů, jež 

navštívili Prahu. I tato skutečnost by mohla přispívat k tomu, že v rámci Prahy bylo zahájeno 

dvojnásobné množství řízení oproti severočeskému regionu, ač je počet obyvatel obou 

srovnávaných území obdobný.  

Z porovnání obou soudních regionů s celkovým počtem hospitalizovaných pacientů 

v České republice vyplývá, že zatímco v Praze bylo v roce 2016 hospitalizováno celkem 

333 554 pacientů, jak je uvedeno výše, v severočeském regionu (Ústecký kraj a Liberecký 

kraj) celkem 270 150 pacientů.219 Znamená to tak, že v Praze připadá po přepočtu na počet 

hospitalizovaných pacientů jedno zahájené detenční řízení na 38 hospitalizací a 

v severočeském regionu na 60 hospitalizací.  

2. Rok 2017 

V roce 2017 se počet zahájených detenčních řízení zvětšil jak v rámci celé České 

republiky (46 591 řízení), tak v rámci srovnávaných soudních regionů: v Praze bylo 

zahájeno 9 087 řízení (o 199 více než v roce 2016) a v severočeském regionu 4 649 řízení 

(o 127 více než v roce 2016). Podíl zahájených detenčních řízení v těchto obvodech vůči 

celkovému počtu zahájených detenčních řízení v České republice se příliš nezměnil (19,5 % 

v případě Prahy, 9,98 % v případě severočeského regionu). V roce 2017 také narostl počet 

 
216 HELLER, J. V Praze žije o čtvrt milionu lidí více, než se zdálo. Je třeba 10 tisíc bytů ročně [online]. 

Aktuálně.cz [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-praze-zije-temer-o-ctvrt-

milionu-lidi-vice-nez-se-uvadi-uk/r~c26aef44971c11e993a6ac1f6b220ee8/. 
217 Pro účely statistického srovnání považuji za turistu osobu, která strávila alespoň jednu noc v ubytovacím 

zařízení. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

[online]. Veřejná databáze [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CRU03&z=T&f=TABULKA&skupId=1330&katalog=31743&pvo=CRU03&str=v285&u=v28

5__VUZEMI__100__3018 
218 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních [online]. 

Veřejná databáze [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CRU03&z=T&f=TABULKA&skupId=1330&katalog=31743&pvo=CRU03&str=v285&u=v28

5__VUZEMI__100__3077 a https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CRU03&z=T&f=TABULKA&skupId=1330&katalog=31743&pvo=CRU03&str=v285&u=v28

5__VUZEMI__100__3069 
219 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Nemocnice – územní srovnání [online]. Veřejná databáze [cit. 

20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZDR07&z=T&f=TABULKA&katalog=30849&c=v3~3__RP2016 
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obyvatel Prahy na 1 294 513 (o 14 005) i severočeského regionu na 1 188 498 (o 630).220 

Počet hospitalizovaných pacientů v Praze byl v roce 2017 celkem 327 136 (pokles oproti 

roku 2016 o 6 418), v severočeském regionu celkem 266 241 (pokles oproti roku 2016 o 

3 909).221 Ačkoli se tedy zvýšil počet obyvatel obou regionů i počet zahájených detenčních 

řízení, snížil se celkový počet hospitalizovaných osob. Znamená to proto, že se zvýšil počet 

zahájených detenčních řízení v přepočtu na 10 000 obyvatel (v Praze 70,2 a v severočeském 

regionu 39,1), a proto se také úměrně zvýšila intenzita zahajování detenčního řízení 

v přepočtu na hospitalizace (v Praze jedno detenční řízení na 36 hospitalizací, 

v severočeském regionu jedno detenční řízení na 57 hospitalizací). 

Mezi pražskými soudy se co do počtu zahájených detenčních řízení pořadí nezměnilo, 

největší množství řízení zahájil OS pro Prahu 8 (3 784), dále OS pro Prahu 2 (1 440), OS pro 

Prahu 10 (1 175), OS pro Prahu 5 (890), OS pro Prahu 4 (882) a OS pro Prahu 6 (834). Zbylé 

čtyři soudy zahájily v součtu 82 řízení, OS pro Prahu 7 žádné detenční řízení nezahájil ani 

v roce 2017. Podíly jednotlivých soudů na celkovém počtu zahájených řízení se měnily 

pouze v řádu desetin procentních bodů. Do nárůstu počtu detenčních řízení zahájených 

pražskými soudy se vedle nárůstu počtu obyvatel, který nebyl nijak výrazný, mohl projevit 

také značně vyšší počet turistů, který Prahu navštívil – v roce 2017 jich bylo o 451 756 více 

než v předchozím roce (celkem 6 562 518).222 Příliš se dle výročních zpráv jednotlivých 

velkých pražských nemocnic neměnil počet hospitalizovaných pacientů, největší nárůst 

zaznamenala Thomayerova nemocnice, ve které bylo oproti roku 2016 hospitalizováno o 

1 421 pacientů více. Jednotlivé počty pacientů jsou uvedeny v tabulce v kapitole 7.4. OS pro 

Prahu 5 sice zahájil oproti předchozímu roku o 45 řízení více, avšak dohromady o 596 

pacientů více bylo hospitalizováno v Nemocnici Na Homolce a ve Fakultní nemocnici 

Motol. Ve srovnání s OS pro Prahu 6 a OS pro Prahu 4 tak zůstal počet zahájených 

detenčních řízení ve vztahu k počtu pacientů hospitalizovaných v nemocnicích v obvodu OS 

pro Prahu 5 stále velmi nízký. Tento soud zahájil detenční řízení o každé 112. hospitalizaci 

 
220 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. – územní srovnání [online]. 

Veřejná databáze [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=DEM01&z=T&f=TABULKA&skupId=606&katalog=30845&pvo=DEM01&str=v33&evo=v8

66_!_VUZEMI97-100_1&c=v3~2__RP2017MP12DP31. 
221 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Nemocnice – územní srovnání [online]. Veřejná databáze [cit. 

20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZDR07&z=T&f=TABULKA&katalog=30849&c=v3~3__RP2017. 
222 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních [online]. 

Veřejná databáze [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CRU03&z=T&f=TABULKA&skupId=1330&katalog=31743&pvo=CRU03&str=v285&u=v28

5__VUZEMI__100__3018. 
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v uvedených nemocnicích, OS pro Prahu 4 tak činil o každé 38. hospitalizaci a OS pro 

Prahu 6 o každé 32. hospitalizaci. 

Ani v obvodu KS v Ústí nad Labem se pořadí soudů podle počtu zahájených 

detenčních řízení nezměnilo – nejvíce řízení zahájil OS v Liberci (1 078), dále OS 

v Litoměřicích (1 015) a OS v Ústí nad Labem (884). Skokově narostl počet zahájených 

detenčních řízení u OS v Chomutově, a to z 215 na 334, tedy celkem o 119, což činí nárůst 

o 55 %. Pro tento nárůst je poměrně obtížné hledat vysvětlení, neboť Nemocnice Chomutov 

a Nemocnice Kadaň spadající do obvodu OS v Chomutově hospitalizovala v roce 2016 

celkem 23 243 pacientů a v roce 2017 to bylo 22 914 pacientů, tedy o 574 méně. Zatímco 

tedy počet pacientů v nemocnicích v obvodu OS v Chomutově poklesl o 2,5 %, počet 

detenčních řízení zahájených tímto soudem se o 55 % zvýšil. 

3. Rok 2018 

Také v roce 2018 bylo nejvíce detenčních řízení ve srovnání pražských soudů zahájeno 

u OS pro Prahu 8 (4 128), kde došlo k nárůstu celkového počtu o více než 10 % oproti roku 

předchozímu. Dále zahájil největší množství řízení OS pro Prahu 2 (1 449) a OS pro 

Prahu 10 (1 112). K nárůstu téměř o 20 % došlo v počtu řízení zahájených OS pro Prahu 5 

(1 028), následovaly OS pro Prahu 4 (881) a OS pro Prahu 6 (776). Ani jediné detenční řízení 

nezahájil ve sledovaných letech OS pro Prahu 7. Celkový počet řízení zahájených pražskými 

soudy byl 9 468. Podíly jednotlivých soudů na celkovém množství věcí se tentokrát 

proměnily výrazněji, stále však platí, že téměř polovinu veškerých detenčních řízení 

vedených u soudů v obvodu MS v Praze zahájil OS pro Prahu 8: 
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Graf č. 3 

Celkový počet hospitalizovaných pacientů v největších pražských nemocnicích se 

snížil z počtu 268 342 v roce 2017 na 264 009 v roce 2018. Největší počet pacientů 

hospitalizovala Fakultní nemocnice Motol (77 322). Pouze ve dvou nemocnicích došlo 

k nárůstu počtu hospitalizací, a to v případě Nemocnice Na Homolce a Thomayerovy 

nemocnice, jednalo se však o nárůst v počtu nižších stovek hospitalizací, v případě ostatních 

nemocnic počet hospitalizací klesl. 

Výrazně se zvýšil počet detenčních řízení zahájených soudy v severočeském regionu, 

nárůst oproti roku 2017 činil 648 věcí, tedy téměř 14 %. Největší podíl na nárůstu množství 

věcí zaznamenal OS v Teplicích (celkem 593, nárůst o 156 věcí), OS v Ústí nad Labem 

(celkem 1 031, nárůst o 147 věcí) a OS v Liberci (celkem 1 212, nárůst o 134 věcí). Podíl 

OS v Teplicích na celkovém množství věcí v rámci soudního kraje narostl meziročně o 

1,82 %, zatímco podíl OS v Liberci se i přes nárůst nápadu detenčních věcí snížil o 1,31 %. 

Paradoxně však zaznamenaly nemocnice v obvodu OS v Teplicích (nemocnice v Teplicích 

a v Duchcově) meziroční pokles počtu hospitalizovaných pacientů o 1 834 (z 22 984 na 

21 150), stejně jako nemocnice v Ústí nad Labem, kde poklesl počet hospitalizovaných 

pacientů o 1 296 (z 41 983 na 40 687). Největší nárůst počtu hospitalizací nastal 

v nemocnicích v obvodu OS v Chomutově (nemocnice v Chomutově a v Kadani), o 1 448 

(z 22 914 na 24 362), počet zahájených detenčních řízení se však zvýšil pouze nepatrně 

(z 334 na 357). Soudy v obvodu KS v Ústí nad Labem zahájily v souhrnu celkem 5 297 

detenčních řízení. 
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V obou sledovaných obvodech narostl jak počet detenčních řízení, tak počet obyvatel. 

V Praze se počet obyvatel zvýšil o 14 119 na 1 308 632, v severočeském regionu o 765 na 

1 189 263.223 Je možné sledovat zajímavý trend, kdy se v porovnání let 2016 a 2017 zvýšil 

počet obyvatel Prahy o 14 005 a mezi roky 2017 a 2018 o 14 119, zatímco počet detenčních 

řízení se v prvním případě zvýšil o 199 a ve druhém případě o 381, tedy téměř o dvojnásobek 

při obdobném růstu počtu obyvatel. V severočeském regionu je rozdíl ještě markantnější, 

mezi roky 2016 a 2017 přibylo 630 obyvatel a zahájilo se o 127 řízení více, mezi roky 2017 

a 2018 přibylo 765 obyvatel a počet detenčních řízení vzrostl o 648, tedy více než pětkrát. 

Český statistický úřad do uzávěrky rukopisu práce nezveřejnil data o počtu 

hospitalizovaných pacientů za rok 2018, srovnání v tomto ohledu tak není možné provést. 

Důsledkem výše uvedeného je také zvýšení počtu zahájených řízení v přepočtu na 10 000 

obyvatel, v Praze se jedná o nárůst o 2,2 řízení, v severočeském regionu dokonce o 5,4 řízení. 

Jedná se o trend celorepublikový, neboť ohledně tohoto ukazatele je meziroční průměrný 

nárůst o 1,6 řízení. 

4. Shrnutí 

Výše uvedené statistické údaje ukazují, že počet obyvatel České republiky (a také 

Prahy a severočeského regionu) je setrvale rostoucí, stejně tak roste i počet zahájených 

detenčních řízení, avšak jedná se o růst nepoměrný. Zatímco nárůst v počtu obyvatel v celé 

republice počítáme mezi roky 2016-2017 a 2017-2018 v desetinách procent (0,3 % a 0,4 %), 

počet detenčních řízení narostl v tomto období o 0,15 % a o 4 %. Počet hospitalizovaných 

osob v rámci celé republiky přitom mezi roky 2016 a 2017 klesl o více než 2 % (2 260 239 

hospitalizací v roce 2016 oproti 2 210 635 hospitalizacím v roce 2017). Data za rok 2018 

dosud nebyla Českým statistickým úřadem zveřejněna. 

Mezi pražskými soudy se rozložení zahájených detenčních řízení v průběhu 

sledovaného období nijak výrazně neměnilo: 

 
223 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. [online]. Veřejná databáze [cit. 

20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=DEM01&z=T&f=TABULKA&skupId=606&katalog=30845&pvo=DEM01&str=v33&evo=v8

66_!_VUZEMI97-100_1&c=v3~2__RP2018MP12DP31. 
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Graf č. 4 

 Stejně tak tomu bylo i v případě severočeského regionu: 

 

Graf č. 5 

V Praze je jeden soud zatížen agendou detenčního řízení enormně, několik dalších 

soudů zahajuje okolo tisíce řízení ročně a některé soudy nezahajují žádná detenční řízení 

nebo jich ročně zahajují pouze desítky. Porovnání se zatížením jednotlivých soudů 

v severočeském regionu zdůrazňuje rozdíl mezi soudním krajem zahrnujícím jedno město 

rozdělené na obvody a mezi soudním krajem zahrnujícím více okresů, kde jsou nemocnice 

rozložené více či méně rovnoměrně v rámci celého kraje. 
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Vzhledem k nerovnoměrnému zatížení pražských soudů jsem z rozvrhů práce a z 

odpovědí jednotlivých soudů na mé dotazy zjišťoval, jaký počet soudců a vyšších soudních 

úředníků/asistentů soudců/justičních čekatelů se agendou detenčního řízení zabývá. OS pro 

Prahu 7 nemá vůbec zřízený rejstřík L, u všech ostatních pražských soudů kromě OS pro 

Prahu 2 a OS pro Prahu 3 má agendu detenčního řízení na starosti pouze jeden soudce. 

Znamená to tedy, že soudce OS pro Prahu 8 musí ročně vyřídit okolo čtyř tisíc věcí, a to 

s pomocí pouze jednoho vyššího soudního úředníka. U OS pro Prahu 2 a OS pro Prahu 3 se 

detenčním řízení zabývají dva, resp. tři soudci, mají však na starosti také agendu 

opatrovnickou. Počet asistentů soudců nebo vyšších soudních úředníků s agendou L se na 

jednotlivých soudech pohybuje mezi jedním a dvěma, s výjimkou OS pro Prahu 2, na kterém 

byla agenda detenčního řízení od září 2018 přidělena jednomu vyššímu soudnímu úředníkovi 

a dvěma asistentům soudce. 

V průběhu let narůstal počet řízení v přepočtu na obyvatele na sledovaných územích, 

ač celorepublikový průměr zaznamenal mezi lety 2016 a 2017 pokles: 

  

Graf č. 6 

Počty pacientů hospitalizovaných v šesti z největších pražských nemocnicích se také 

příliš neměnily, zatímco Nemocnice Na Bulovce zaznamenala setrvalý pokles počtu 

hospitalizací, rostl jejich počet v Thomayerově nemocnici. Významný pokles počtu 

hospitalizovaných pacientů zaznamenala mezi roky 2017 a 2018 Fakultní nemocnice Motol. 

Výroční zpráva Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za rok 2018 uvádí pro rok 2016 jiný 

počet hospitalizovaných pacientů než výroční zpráva za rok 2016. Rozdíl činí více než 

10 000 hospitalizovaných pacientů, dále vycházím z dat uvedených ve výroční zprávě za 
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rok 2018, neboť pro výpočet počtu hospitalizovaných pacientů zřejmě používala pro 

všechny roky (2016-2018) stejnou metodiku: 

 

Graf č. 7 

Od jednotlivých pražských soudů jsem si vyžádal informace o tom, kolik z celkového 

počtu zahájených detenčních řízení v letech 2016-2018 byla zjednodušená detenční řízení 

vedená dle § 83 z. ř. s. Tyto informace mi poskytly všechny soudy kromě OS pro Prahu 6, 

který mi sdělil, že tuto informaci není možné ze soudního informačního systému zjistit. 

Obvodní soud pro Prahu 7 nemá vůbec zřízený rejstřík L, žádné detenční řízení ostatně ve 

sledovaných letech nezahájil. OS pro Prahu 9 mi sdělil, že žádné zjednodušené řízení ve 
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pouze 1 146 zjednodušených a v roce 2018 z celkového počtu 4 128 pouze 1 256 

zjednodušených. Z jaké části se na celkovém nápadů věcí do agendy L podílí zjednodušená 
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 2016 2017 2018 

 

Celkem 

detenčních 

řízení 

Počet řízení 

dle § 83 

z. ř. s. 

Podíl (%) 

Celkem 

detenčních 

řízení 

Počet řízení 

dle § 83 

z. ř. s. 

Podíl (%) 

Celkem 

detenčních 

řízení 

Počet řízení 

dle § 83 

z. ř. s. 

Podíl (%) 

OS Praha 1 34 28 82,35 % 44 33 75 % 41 35 85,37 % 

OS Praha 2 1 375 1 040 75,64 % 1 440 754 52,36 % 1 449 823 56,8 % 

OS Praha 3 10 9 90 % 8 7 87,5 % 25 25 100 % 

OS Praha 4 827 827 100 % 882 883 100,1 % 881 881 100 % 

OS Praha 5 945 729 77,14 % 890 778 87,42 % 1 028 798 77,63 % 

OS Praha 8 3 729 1 022 27,41 % 3 784 1 146 30,29 % 4 128 1 256 30,43 % 

OS Praha 

10 
1 165 1 083 92,96 % 1 175 1 126 95,83 % 1 112 1 051 94,51 % 

Tabulka č. 1 
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Bez zajímavosti nejsou tři skutečnosti vyplývající z tabulky výše: zaprvé, OS pro 

Prahu 4 rozhodoval ve sledovaných letech ve zjednodušeném řízení dle § 83 z. ř. s. ve všech 

případech, v Thomayerově nemocnici tedy nebyl ani v jednom roce zaznamenán ani jediný 

případ užití omezovacích prostředků u asi 33 000 pacientů, kteří byli ve sledovaných letech 

v nemocnici hospitalizováni. Zadruhé, v roce 2017 rozhodl OS pro Prahu 4 dle § 83 z. ř. s. 

v 883 případech, ač celkový nápad v tomto roce činil 882 věcí. Nabízí se vysvětlení, že se 

jednalo o věc, která napadla na konci roku 2016 a rozhodnuto o ní bylo v roce 2017. Zatřetí, 

OS pro Prahu 2 rozhodoval v roce 2016 ve více než třech čtvrtinách všech věcí ve 

zjednodušeném řízení, následující roky už to ovšem bylo pouze o asi polovině všech věcí. 

Mezi roky 2016 a 2017 tak téměř o čtvrtinu poklesl počet zjednodušených řízení vedených 

tímto soudem. 

V následující tabulce jsou uvedeny počty zahájených detenčních řízení v letech 2016-

2018 u OS pro Prahu 2, OS pro Prahu 4, OS pro Prahu 5, OS pro Prahu 6 a OS pro Prahu 8, 

počty hospitalizovaných pacientů uváděných největšími nemocnicemi v obvodech těchto 

soudů a procentuální vyjádření podílu zahájených detenčních řízeních k počtu hospitalizací: 

 2016 2017 2018 

OS Praha 2 1 375 1 440 1 449 

Všeobecná fakultní nemocnice 67 495 68 523 67 594 

Podíl (%) 2,03 % 2,1 % 2,14 % 

OS Praha 4 827 882 881 

Thomayerova nemocnice 32 240 33 661 34 522 

Podíl (%) 2,57 % 2,62 % 2,55 % 

OS Praha 5 945 890 1028 

Nemocnice Na Homolce 19 831 20 476 20 790 

Fakultní nemocnice Motol 79 450 79 401 77 322 

Podíl (%) 0,95 % 0,89 % 1,04 % 

OS Praha 6 779 834 776 

Ústřední vojenská nemocnice 26 494 26 775 26 440 

Podíl (%) 2,94 % 3,11 % 2,93 % 

OS Praha 8 3 729 3 784 4 128 

Nemocnice Na Bulovce 40 750 39 506 37 341 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 6 948 7 050 7 140 

Podíl (%) 7,82 % 8,13 % 9,28 % 

Tabulka č. 2 
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Z tabulky vedle dat o disproporčním zatížení pražských soudů agendou detenčního 

řízení (přičemž nejméně zatížení soudy v tabulce vůbec zahrnuty nejsou) vyplývá, že zhruba 

2 až 3 % všech hospitalizací jsou hospitalizacemi, o nichž se vede detenční řízení. Výjimkou 

je nejzatíženější soud, OS pro Prahu 8, který má ve svém obvodu nejen co do počtu 

hospitalizací třetí největší pražskou nemocnici, ale také největší psychiatrickou nemocnici, 

ve které bylo v roce 2016 z celkového počtu 6 948 pacientů hospitalizováno 2 768 

nedobrovolně, v roce 2017 z celkového počtu pacientů 7 050 nedobrovolně 2 748 a v roce 

2018 z celkového počtu pacientů 7 140 nedobrovolně 2 976. Psychiatrická nemocnice 

v Bohnicích se tak podílela na celkovém počtu detenčních řízeních vedených OS pro Prahu 

8  ze 74,23 % v roce 2016, ze 72,62 % v roce 2017 a ze 72,09 % v roce 2018. Výjimkou je 

také Obvodní soud pro Prahu 5, který zahajuje oproti jiným soudům detenční řízení o méně 

než polovině hospitalizací v nemocnicích v jeho obvodu. 

Následující tabulka ukazuje tatáž data ve vztahu k severočeskému regionu a 

nemocnicím (bez OS v Lounech a nemocnic v Lounech a v Žatci, které data o počtu 

hospitalizovaných pacientů nezveřejňují a které jsem, vzhledem k tomu, že jsou známa data 

u devíti z deseti soudů, nepovažoval za nutné od nemocnic vyžadovat, neboť již tento počet 

je dostatečně průkazným vzorkem): 

 2016 2017 2018 

OS v Děčíně 346 372 394 

Nemocnice Děčín + Rumburk 18 593 18 394 18 924 

Podíl (%) 1,86 % 2,02 % 2,08 % 

OS v Ústí nad Labem 860 884 1 031 

Nemocnice v Ústí nad Labem 44 939 41 983 40 687 

Podíl (%) 1,91 % 2,11 % 2,53 % 

OS v Teplicích 432 436 593 

Nemocnice Teplice + Duchcov 22 580 22 984 21 150 

Podíl (%) 1,91 % 1,90 % 2,80 % 

OS v Mostě 169 181 222 

Nemocnice Most 24 396 23 768 23 321 

Podíl (%) 0,69 % 0,76 % 0,95 % 

OS v Chomutově 215 334 357 

Nemocnice Chomutov + Kadaň 23 243 22 914 24 362 

Podíl (%) 0,93 % 1,46 % 1,47 % 
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OS v Litoměřicích 1 034 1 015 1 125 

Nemocnice Litoměřice + Roudnice 

nad Labem 
27 443 27 404 

21 054* (bez 

nemocnice 

v Roudnici 

nad Labem) 

Psychiatrická nemocnice Horní 

Beřkovice 
2 761 2 655 2 492 

Podíl (%) 3,42 % 3,38 % 4,78 %* 

OS v České Lípě 67 67 53 

Nemocnice Česká Lípa 17 739 18 351 18 385 

Podíl (%) 0,38 % 0,37 % 0,29 % 

OS v Liberci 1 106 1 078 1 212 

Nemocnice Liberec + Turnov 44 888 44 149 43 955 

Podíl (%) 2,46 % 2,44 % 2,76 % 

OS v Jablonci nad Nisou 150 143 152 

Nemocnice Jablonec nad Nisou + 

Nemocnice Tanvald 
21 086 21 055 21 321 

Podíl (%) 0,71 % 0,68 % 0,71 % 

Tabulka č. 3 

Počet hospitalizací, o nichž je zahajováno detenční řízení, se u pěti soudů 

v severočeském regionu pohyboval od 1,5 do 3 %, tedy obdobně jako u pražských soudů. 

Některé soudy ovšem zahajovaly detenční řízení o velmi malém počtu věcí, například OS 

v České Lípě zahájil detenční řízení pouze o 0,3 % hospitalizovaných v nemocnici v České 

Lípě. Obdobně nízké procento zahájených řízení ve vztahu k hospitalizacím v nemocnicích 

v obvodu soudů má také OS v Mostě a OS v Jablonci nad Nisou. Naopak vyšší procento 

zahájených řízení, než je průměr, má OS v Litoměřicích, a to zřejmě z toho důvodu, že se 

v jejím obvodu nachází Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice. V porovnání s OS pro 

Prahu 8, v jehož obvodu se nachází Psychiatrická nemocnice Bohnice, činilo procento 

detenčních řízení zahájených o nedobrovolně hospitalizovaných pacientech v Psychiatrické 

nemocnici Horní Beřkovice v roce 2016 celkem 58,32 % (oproti 74,23 %), v roce 2017 

celkem 62,36 % (oproti 72,62 %) a v roce 2018 celkem 62,13 % (oproti 72,09 %). Zatímco 

tedy v případě OS v Litoměřicích tvoří nápad věcí zabývajících se psychiatrickými pacienty 

okolo tří pětin všech detenčních řízení, v případě OS pro Prahu 8 jsou to téměř tři čtvrtiny, 

asi o 10 % více. 
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Na základě výše uvedených dat je možné uzavřít, že v průběhu sledovaného období se 

ve sledovaném území setrvale zvyšoval počet zahájených detenčních řízení, a to i přesto, že 

celkový počet hospitalizovaných osob stagnoval nebo klesal. V roce 2016 bylo v Praze a 

severočeském regionu zahájeno 13 410 detenčních řízení, v roce 2017 to bylo 13 736 řízení 

a v roce 2018 už 14 765 řízení; počet pacientů byl přitom v roce 2016 celkem 603 704 a 

v roce 2017 celkem 593 377 (data za rok 2018 nebyla do uzavření rukopisu práce 

zveřejněna).224 Obecný trend tedy směřuje k častějšímu zahajování detenčního řízení. 

V průměru bylo detenční řízení zahajováno v letech 2016 až 2018 v 1,5-3 % případů 

hospitalizací, což odpovídá i celorepublikovému průměru (2,06 % v roce 2016 a 2,11 % v 

roce 2017); některé soudy však byly výrazně pod tímto průměrem. Obzvláště zarážející je 

to u OS pro Prahu 5, u OS v České Lípě, u OS v Mostě a u OS v Jablonci nad Nisou, kde je 

nepoměr počtu hospitalizovaných pacientů a počtu zahájených detenčních řízení značný. 

Zatímco však OS pro Prahu 5 a OS v Mostě kopírovaly trend zahajování většího počtu řízení, 

počet zahájených řízení u OS v Jablonci nad Nisou stagnoval a OS v České Lípě dokonce 

postupoval ve sledovaném období proti tomuto trendu a ač narůstal počet hospitalizovaných 

osob v nemocnici v jeho obvodu, zahajoval méně detenčních řízení.  

Možné vysvětlení trendu růstu počtu zahájených detenčních řízení by bylo možné 

hledat v tom, že se úprava detenčního řízení v zákoně o zvláštních řízeních soudních a úprava 

nedobrovolné hospitalizace a užití omezovacích prostředků v zákoně o zdravotních službách 

více dostává do povědomí lékařského a zdravotnického personálu nemocnic, stejně jako do 

povědomí pacientů, kteří se v případě, že hospitalizaci bez souhlasu nebo užití omezovacích 

prostředků považují za nezákonné, brání soudní cestou. Pozornost nemocnic i soudů se proto 

zřejmě více zaměřuje na důsledné dodržování zákonných ustanovení ohledně hospitalizace 

pacientů bez souhlasu a ohledně užití omezovacích prostředků. 

 
224 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Nemocnice – územní srovnání [online]. Veřejná databáze [cit. 

20. 12. 2019]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZDR07&z=T&f=TABULKA&katalog=30849&c=v3~3__RP2016 a https://vdb.czso.cz/vdbvo2

/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZDR07&z=T&f=TABULKA&katalog=30849&c=v3~3__RP2017 
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III. Detenční řízení de lege ferenda 

Domnívám se, že úprava detenčního řízení v českém právním řádu poskytuje 

dostatečné záruky ochrany práv a svobod pacientů, avšak jsem přesvědčen o tom, že 

v některých ohledech by bylo vhodné uvažovat o její úpravě. 

V první řadě se domnívám, že by bylo vhodné důsledně oddělit úpravu řízení o 

vyslovení přípustnosti převzetí a dalšího držení pacienta ve zdravotním ústavu od řízení o 

vyslovení přípustnosti použití omezovacích prostředků. Zahrnutí obou těchto do značné 

míry odlišných předmětů řízení do společné procesní úpravy naráží na jejich specifika. 

Již výše jsem uvedl svůj pohled na možnost soudu činit v řízení o přípustnosti použití 

omezovacích prostředků procesní úkony prostřednictvím vyššího soudního úředníka, 

asistenta soudce nebo justičního čekatele. Provádění dokazování při posuzování zákonnosti 

použití omezovacích prostředků je v praxi materií méně náročnou, přesto častou, a trvat na 

tom, aby byl každý pacient, u něhož byly omezovací prostředky použity, shlédnut a 

vyslechnut soudcem a aby soudce vedl jiný soudní rok, je proto dle mého názoru zbytečné. 

Pokud by soudce nebyl spokojen s průběhem jiného soudního roku vedeného vyšším 

soudním úředníkem, asistentem soudce nebo justičním čekatelem, mohl by před vydáním 

rozhodnutí jiný soudní rok zopakovat. Předpokládám však, že pokud by takové případy 

nastaly, byly by zcela ojedinělé. Výslovným zakotvením této možnosti do zákona by odpadla 

povinnost soudu obsáhle zdůvodňovat, z jakého důvodu neprováděl úkony v řízení sám 

soudce, kterou dovodil v několika rozhodnutích Nejvyšší soud. 

S ohledem na odlišnost obou typů řízení se nabízí také otázka, zda je nutné 

bezpodmínečně trvat při provádění jiného soudního roku na výslechu pacienta (§ 77 odst. 2 

z. ř. s.). Již výše jsem uvedl, že jsem se v praxi často setkal s pacienty, u kterých byly 

omezovací prostředky užity v noci, a tito pacienti si průběh noci vůbec nepamatovali. 

Při výslechu se tak neměli k čemu vyjádřit. Mnohdy také pacienti po operaci po neklidné a 

probdělé noci spali a obzvlášť v situacích, kdy se jednalo o pacienty vyššího věku, 

vyvstávala otázka, zda není na místě od výslechu upustit. Pokud byli pacienti probuzeni, 

bývali často zmatení a ani po chvíli neměli v naprosté většině případů k předmětu řízení co 

sdělit. Zastávám proto, a to zejména s ohledem na praktický průběh jiného soudního roku, 

názor, že by nemělo být nutné trvat u pacientů, u nichž byly použity omezovací prostředky, 

na výslechu jako na obligatorním důkazu. Od výslechu lze nepochybně upustit stejně jako 

od poučování pacienta v případech, kdy to jeho zdravotní stav zcela vylučuje, ale mělo by 

od něj být možné upustit také v případech, kdy se výslech jeví jako nepřínosný. Soudy by 
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stále byly vázány vyšetřovací zásadou a ve druhé fázi řízení by měly možnost kdykoli jiný 

soudní rok zopakovat, pokud by se jim doba trvání užití omezovacích prostředků jevila jako 

příliš dlouhá. Tuto variantu ovšem navrhuji pouze pro řízení o přípustnosti použití 

omezovacích prostředků, nikoli pro řízení o přípustnosti převzetí a dalšího držení pacienta 

ve zdravotním ústavu. 

Za úvahu by jistě stála také možnost předběžného souhlasu pacienta s použitím 

omezovacích prostředků za předem daných okolností. J. Mach uvádí příklad pacienta, který 

by v noci v důsledku neklidu mohl spadnout z lůžka, nebo který manipuluje se zavedenou 

infuzí, aniž by však jeho jednání bylo vědomé a aniž by měl v úmyslu přerušit léčbu. Takový 

pacient by mohl mít možnost vyslovit souhlas s tím, aby byl v noci kurtován nebo zklidněn 

psychofarmaky, a k omezení jeho svobody by proto došlo s jeho souhlasem. Rizikem by 

však mohlo být, že „poskytovatelé zdravotních služeb by si pak situaci ulehčovali tím, že by 

prakticky každý pacient v rámci souhlasu s hospitalizací podepsal (někdy i nevědomky) 

souhlas s případným použitím omezovacích prostředků (…).“225 Na jednu stranu by tedy 

mohla odpadnout poskytovatelům zdravotních služeb a soudům administrativa a nutnost 

vedení řízení v situacích, kdy pacient použití omezovacích prostředků nevnímá jako 

omezení své svobody, a dokonce s ním předběžně souhlasí, na stranu druhou by se ovšem i 

přes souhlas jednalo o zásah do práva pacienta na osobní svobodu a svobodu pohybu. 

Posouzení této otázky úzce souvisí s výjimkou z oznamovací povinnosti poskytovatele 

zdravotních služeb uvedené v § 40 odst. 2 ZdravSl, která byla rozebrána výše a o které se 

domnívám, že je v rozporu s Listinou, kterou je dle mého názoru v tomto ohledu nutné 

vykládat extenzivně. Ani v tomto případě tak nemohu učinit jiný závěr, než že by i přes 

předběžný souhlas pacienta s použitím omezovacích prostředků došlo k porušení povinnosti 

oznámit soudu omezení pacienta ve volném pohybu uložené čl. 8 odst. 6 Listiny (a dále 

ustanovením § 75 odst. 1 z. ř. s. a ustanovením 105 odst. 2 ObčZ). Zatímco totiž návětí 

ustanovení § 38 odst. 1 ZdravSl umožňuje hospitalizaci pacienta bez souhlasu a ukládá v 

takovém případě notifikační povinnost (a contrario tedy hospitalizaci se souhlasem není 

nutné oznamovat), ustanovení § 39 ZdravSl o souhlasu vůbec neuvažuje. Měla-li by být 

možnost předběžného souhlasu s použitím omezovacích prostředků zavedena, domnívám se, 

že by se neobešla bez zásahu do Listiny a nemyslím si, že by mělo být do ústavního pořádku 

zasahováno jen proto, aby soudům a poskytovatelům zdravotních služeb ubyla 

administrativní zátěž. 

 
225 MACH, J. Op. cit. sub 85. 
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Dále by bylo, dle mého názoru, vhodné vést debatu o tom, zda je nutné vnímat jako 

nedobrovolné veškeré hospitalizace, s nimiž pacient nevyslovil souhlas. Je nutné oznamovat 

soudu i hospitalizaci pacientů, kteří jsou plně při vědomí a schopni kvalifikovaného souhlasu 

s hospitalizací, ovšem nejsou schopni jej udělit písemně, jak vyžaduje § 34 odst. 2 ZdravSl 

a § 75 odst. 1 z. ř. s.? Mohlo by se například jednat o situaci, kdy má pacient po dopravní 

nehodě zlomené obě ruce a nemá možnost písemný souhlas udělit (ihned, ani do 24 hodin). 

Při důsledném postupu podle zákona je zřejmě i v těchto situacích notifikace soudu nutná, 

přepokládám však, že by se v praxi jednalo o velmi malé množství případů. Nutnost 

oznamovat soudům hospitalizaci pacientů v bezvědomí konstatoval Nejvyšší soud,226 avšak 

věřím, že by stála za úvahu úprava u hospitalizací, o nichž se vede zjednodušené detenční 

řízení. P. Podrazil navrhuje, aby u zjednodušeného řízení došlo k větší míře flexibilizace, 

spočívající například v delší lhůtě pro splnění oznamovací povinnosti uložené zdravotnímu 

ústavu nebo v připuštění možnosti vyslovit souhlas s hospitalizací osobou blízkou.227 

S oběma návrhy se plně ztotožňuji. V prvním případě bych byl nejen pro prodloužení lhůty 

pro splnění notifikační povinnosti (například na 72 hodin), ale také pro rozhodnutí soudu 

(například na 14 dní). Poměrně často se v praxi stává, že se zdravotní stav pacientů, o nichž 

by se vedlo řízení dle § 83 z. ř. s., zlepší, a jsou poté schopni se rozhodnout, zda souhlas 

s hospitalizací (ne)udělí.228 Pozitivním dopadem by bylo částečné odbřemenění zdravotních 

ústavů od urgentní administrativní zátěže, jejíž účel je značně formální (cílem 

zjednodušeného řízení je zejména získat legální podklad pro hospitalizaci pacienta, soudem 

vyslovený souhlas je ovšem platný pouze po dobu, po kterou pacient není schopen právně 

jednat). Dalším pozitivním dopadem by byla možnost soudu kontaktovat během delší lhůty 

pro vydání rozhodnutí osoby pacientovi blízké (zdravotní ústav by měl delší dobu na to, aby 

zjistil na blízké osoby kontakt) například i poštou, a to za účelem jejich jmenování 

opatrovníkem. Nedomnívám se, že by prodloužením lhůt došlo k omezení ochrany práv 

pacienta – pokud by se zdravotní stav pacienta ukázal být tak závažným, že by ani po 

uplynutí prodloužené lhůty nebyl schopen právně jednat, soud by rozhodl stejně, jako se to 

děje v současnosti. Pokud by se naopak pacientův zdravotní stav zlepšil a pacient by byl 

schopen právního jednání, bylo by na něm, zda s hospitalizací souhlas vysloví či nikoli a 

bude v důsledku toho zahájeno standardní detenční řízení. V případech podle § 83 z. ř. s. se 

navíc rozhodnutí ani nedoručuje pacientovi a není proti němu přípustné odvolání. Pokud by 

 
226 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Cpjn 29/2006. 
227 PODRAZIL, P. Op. cit. sub 130. 
228 MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Op. cit. sub 22. 
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počet takových řízení ubyl, ochrana práv pacientů by se mohla naopak zlepšit, protože by 

buď probíhalo standardní detenční řízení, v němž jsou rozhodnutí pacientovi doručována a 

má možnost podat opravné prostředky, nebo by byl hospitalizován na základě svého 

souhlasu a v souladu se svou vůlí, do jeho práv by tak nebylo jakkoli zasaženo. Je ovšem 

třeba opět poukázat na několikrát zmiňované ustanovení čl. 8 odst. 6 věta druhá Listiny, 

které explicitně stanoví lhůtu 24 hodin a 7 dní a žádné výjimky z oznamovací povinnosti 

nečiní. Jak konstatuje T. Langášek, „(k) porušení čl. 8 odst. 6 Listiny, resp. čl. 5 odst. 1 písm. 

e) Úmluvy (…) může dojít i v případech krátkého omezení svobody, ještě než se ke slovu 

dostane soud (…).“229 Druhá navrhovaná změna, možnost vyslovit souhlas s hospitalizací 

osobou blízkou namísto pacientem, by měla, stejně jako změna první, dopad na státní 

rozpočet. Ubylo by totiž opatrovníků z řad advokátů, jejichž odměnu platí stát. Dle účinné 

právní úpravy je často nezbytné jmenovat opatrovníkem nedobrovolně hospitalizovaného 

pacienta advokáta, jak bylo uvedeno v kapitole 4.3. V roce 2016 bylo soudy v obvodu 

Městského soudu v Praze vedeno celkem 4 729 řízení dle § 83 z. ř. s. Kdyby byl advokát 

jmenován opatrovníkem jen ve třech čtvrtinách případů (což je, z praktické zkušenosti, 

značně optimistický předpoklad ve prospěch jmenování jiných opatrovníků než advokátů), 

znamenalo by to, že by pražské obvodní soudy vyplatily advokátům odměnu za zastupování 

v 3 547 případech. Budu-li počítat, že byla advokátovi vyplacena odměna vždy pouze za 

jeden úkon a k tomu daň z přidané hodnoty (tj. celkem 847 Kč), vyplatily jen pražské 

obvodní soudy v roce 2016 advokátům za opatrovnictví v zásadě v pouze formálním řízení 

částku 3 004 309 Kč, v roce 2017 částku téměř stejnou a v roce 2018 částku 3 093 244 Kč 

(při zachování stejných předpokladů). Ani při realizaci této změny se nedomnívám, že by 

bylo jakkoli zasaženo do práv pacienta, neboť souhlas osoby blízké by se vztahoval pouze 

na dobu, po kterou není pacient schopen právně jednat a v průběhu této doby by bylo možné 

zahájit standardní detenční řízení na návrh jiné osoby blízké, důvěrníka nebo podpůrce (§ 68 

z. ř. s.). Návrh samotného pacienta by znamenal, že je schopen sám právně jednat a 

nesouhlasí s hospitalizací, což by opět bylo důvodem pro zahájení standardního detenčního 

řízení. Zastávám názor, že by takovému postupu nebránily ani závěry Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Shtukaturov proti Rusku, protože v této věci pacient svůj nesouhlas 

jasně projevoval, zatímco navrhovaná změna by se vztahovala jen na případy, kdy pacient 

není schopen projevit svou vůli. Sporným místem by se mohlo stát určení okruhu osob 

blízkých, které by bylo na zdravotním ústavu. 

 
229 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op cit. sub 21. Str. 249. 
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Odborná veřejnost se neshoduje na tom, jak by měl soud postupovat v případě, že je 

podán návrh na pokračování v řízení dle § 72 z. ř. s. poté, co bylo řízení zastaveno z důvodu 

propuštění pacienta ze zdravotního ústavu nebo z důvodu jeho dodatečného souhlasu 

s hospitalizací. Svůj pohled na správný procesní postup soudu jsem uvedl výše, avšak 

závazné stanovení postupu soudu pro takové případy zákonodárcem by bylo nanejvýš 

vhodné. Pokud by nedošlo k úpravě postupu legislativní cestou, domnívám se, že by za 

účelem jednotné praxe soudu bylo žádoucí sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu. 

Považoval bych také za vhodné terminologické sjednocení pojmů užívaných v 

detenčním řízení. Netrval bych na sjednocení napříč zákony, ač je jejich terminologie 

odlišná, ale domnívám se, že by bylo možné ji sjednotit alespoň v rámci zákona o zvláštních 

řízeních soudních stran toho, o čem soudy v té které konkrétní fázi řízení rozhodují. Zatímco 

totiž v první fázi řízení rozhodují soudy o tom, zda k převzetí pacienta do zdravotního ústavu 

došlo či nedošlo ze zákonných důvodů a zda tento důvod trvá, ve druhé fázi vyslovují 

přípustnost dalšího držení (tj. „k převzetí pacienta XY došlo ze zákonných důvodů a tento 

důvod trvá“ X „další držení pacienta XY ve zdravotním ústavu je přípustné“ resp. „k použití 

omezovacích prostředků u pacienta XY došlo ze zákonných důvodů a tento důvod trvá“ X 

„další použití omezovacích prostředků u pacienta XY je přípustné“). V případě negativního 

rozhodnutí v první fázi řízení soud nařídí propuštění pacienta (zakáže použití omezovacích 

prostředků), ve druhé fázi však již nikoli, pouze konstatuje, že další držení pacienta ve 

zdravotním ústavu není přípustné (další použití omezovacích prostředků není přípustné). 

Propuštění pacienta (zákaz užití omezovacích prostředků) může soud nařídit také v případě 

návrhu dle § 82 z. ř. s., v opačném případě se návrh na propuštění (na zákaz použití 

omezovacích prostředků) zamítne. Kromě zamítnutí návrhu dle § 82 z. ř. s. se nedomnívám, 

že by bylo nutné v každé fázi řízení rozhodovat o tomtéž za použití jiné zákonem předepsané 

formulace. Pro odlišení jednotlivých fází řízení je, dle mého názoru, zcela dostačující 

odlišení formy rozhodnutí (usnesení a rozsudek) v jednotlivých fázích řízení. Jiné znění 

výroku je naopak důvodné v případě rozhodování dle § 83 z. ř. s., neboť v tomto případě je 

nahrazován souhlas s hospitalizací. 

Domnívám se také – a zde již nikoli de lege ferenda –, že by bylo vhodné pokusit se o 

osvětu mezi lékaři a zdravotnickým personálem ohledně povahy a účelu detenčního řízení, 

například ve spolupráci na centrální úrovni s Českou lékařskou komorou nebo Českou 

asociací sester, případně na úrovni jednotlivých soudů a zdravotních ústavů. V praxi jsem se 

totiž někdy setkával s a priori odmítavým přístupem zdravotnického personálu a v některých 

případech i lékařů, kteří považovali konání detenčního řízení za kontrolu jejich práce a jimi 
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učiněné diagnózy. Nařízené propuštění pacienta ze zdravotního ústavu pak považovali za 

zpochybnění jejich úsudku. Tato skutečnost by mohla být i příčinou toho, že v některých 

případech nemusí být důsledně splněna oznamovací povinnost a v důsledku toho nemusí být 

soudy zahájeno detenční řízení, resp. může být zahájeno v menším množství případů, než by 

zahájeno být mělo. Jak v tomto ohledu trefně poznamenal Okresní soud v Pardubicích, 

„(s)oudu nepřísluší hodnotit, zda umístěný léčbu na psychiatrickém oddělení potřebuje či 

nikoliv, soud je povolán pouze k tomu, aby hodnotil zákonnost jeho převzetí ve smyslu 

ochrany práva umístěného na osobní svobodu.“230 S touto skutečností by měli být 

srozuměni lékaři a zdravotnický personál a v praxi by ji měly mít na paměti i samotné soudy. 

 
230 Usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 24 L 94/2015. 
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Závěr 

Řízení ve věci vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, 

případně o vyslovení zákonnosti omezení pacienta ve volném pohybu nebo ve styku 

s vnějším světem, je třeba věnovat pozornost hned ze dvou důvodů. Zaprvé, v řízení se 

rozhoduje o tom, zda je možné osobě (která nebyla pravomocně odsouzena) omezit jedno 

z jejích základních lidských práv uznávaných jak mezinárodními lidskoprávními úmluvami, 

tak Listinou základních práv a svobod, a to právo na osobní svobodu. Jedná se o jeden 

z nejzávažnějších zásahů do práv člověka, neboť právo na osobní svobodu je považováno za 

východisko pro všechna ostatní základní práva, která na něj bezprostředně navazují.231 

Zadruhé, v letech 2016-2018 bylo v České republice zahájeno každý rok asi 47 tisíc 

detenčních řízení, nárůst mezi roky 2017 a 2018 byl téměř o dva tisíce. O stížnostech proti 

České republice stran hospitalizace bez souhlasu nebo užití omezovacích prostředků a stran 

související ochrany práv pacientů před českými soudy rozhodoval ve třech případech také 

Evropský soud pro lidská práva. Ve všech třech případech bylo shledáno porušení práv 

pacienta a České republice byla uložena povinnost vyplatit pacientovi za utrpěnou 

nemajetkovou újmu odškodnění. Rozhodně se tedy nejedná o agendu, kterou by bylo možné 

označit za marginální, a to přesto, že značná část odborné veřejnosti nemá o detenčním řízení 

žádnou konkrétní představu, případně o něm má pouze povrchní znalost. 

Současná úprava detenčního řízení je obsažena hned v několika předpisech, přičemž 

se do značné míry opakuje, a některé hmotněprávní normy obsahují také ustanovení 

procesněprávního charakteru. Možná i z toho, že zákonodárce vložil úpravu detenčního 

řízení do více norem, je možné seznat důraz, který na důslednou ochranu práv pacientů 

klade. Nelze přitom říci, že by se úprava práv pacienta do některého z předpisů, ve kterém 

je obsažena, systematicky nehodila. Jedněmi z prvních ustanovení občanského zákoníku 

jako komplexního kodexu soukromého práva jsou ustanovení definující a upravující právní 

osobnost, svéprávnost a osobnostní práva, mezi která řadí také práva člověka převzatého do 

zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu, neboť se jedná o zásah do těchto osobnostních 

práv. Zákon o zdravotních službách zase komplexně upravuje zdravotní služby a podmínky 

a způsob jejich poskytování, včetně jejich poskytování bez souhlasu pacienta. I zde je tedy 

úprava práv nedobrovolně hospitalizovaného pacienta na místě. 

Úprava procesního postupu soudu v detenčním řízení obsažená zejména v § 66-82 

zákona o zvláštních řízeních soudních slučuje úpravu postupu a rozhodování soudu o 

 
231 LANGÁŠEK, T. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Op. cit. sub 21. Str. 217. 
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pacientech, kteří byli bez svého souhlasu hospitalizováni nebo jsou bez svého souhlasu ve 

zdravotním ústavu drženi, s úpravou postupu a rozhodování o pacientech, kteří jsou 

hospitalizováni se svým souhlasem, avšak s ohledem na vývoj jejich zdravotního stavu 

muselo být přistoupeno k užití omezovacích prostředků. Sloučení úpravy těchto dvou 

podtypů detenčního řízení není z mého pohledu příliš šťastné a naráží na problémy zejména 

v aplikační praxi. Zákonodárce od běžného postupu ve standardním detenčním řízení oddělil 

rozhodování soudu v případech definovaných v § 83 z. ř. s., a ačkoli ani tuto úpravu nelze 

považovat za dokonalou, je dle mého názoru vhodným kompromisem mezi formálními 

požadavky na průběh soudního řízení a ochranou základních práv a svobod pacienta ve 

specifických případech. Domnívám se, že by bylo vhodné stejným způsobem reflektovat 

také specifika rozhodování soudu o přípustnosti užití omezovacích prostředků u pacientů 

hospitalizovaných se svým souhlasem, neboť by tím mohl být tento typ detenčního řízení 

zefektivněn, aniž by došlo k omezení pacientových práv. Při jakýchkoli případných 

úpravách detenčního je nicméně nutno postupovat v souladu zejména s čl. 8 odst. 6 Listiny. 

Konkrétní postupy jednotlivých soudů v detenčním řízení shrnul Nejvyšší soud České 

republiky ve stanovisku ze dne 14. 1. 2009, které je mělo sjednotit. Vzhledem k tomu, že od 

vydání stanoviska uplynulo již více než deset let a mezitím nabyla účinnosti nová procesní 

úprava detenčního řízení v zákoně o zvláštních řízeních soudních a nová hmotněprávní 

úprava v občanském zákoníku a v zákoně o zdravotních službách, bylo by do budoucna 

vhodné opět srovnat konkrétní postupy soudů a v případě větších odlišností se pokusit praxi 

dle účinné právní úpravy sjednotit. 

Závěrem, podle Ústavního soudu představuje detenční řízení „významnou, důležitou a 

často náročnou rozhodovací agendu,“ a k jako takové je k ní nutné přistupovat jak ze strany 

jednotlivých soudů, tak soudců, kterým „by měly být vytvořeny náležité podmínky pro její 

řádné vykonávání.“232 Není v ní totiž rozhodováno o ničem menším, než o osobní svobodě 

člověka. 

 
232 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14. 
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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. 

Klíčová slova: detenční řízení, hospitalizace bez souhlasu, omezovací prostředky 
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Abstract 

The thesis Detention Proceedings in the Czech Republic is focused on the effective 

substantial and procedural legal regulation of the proceedings held to assess the legality of 

patient’s admission to the health-care institution without its consent, which is summarily 

called the detention proceedings. The thesis therefore concentrates mainly on the 

proceedings held about individuals hospitalized without their consent and also about the 

proceedings held to assess the legality of restrains on liberty of the patient hospitalized with 

granted consent. The thesis is divided into two main parts and contains also the third part 

with de lege ferenda thoughts. The first part is focused on the bases of detention proceedings 

contained in international covenants or treaties and in the constitutional order of the Czech 

Republic, further it is concerned with de lege lata legal regulation in the Civil Code, in the 

Act on Healthcare Services and in the Act on Special Court Procedures. The thesis closely 

analyses the different types and phases of the detention proceedings, theoretically as well as 

practically, as it reflects practical experience of an assistant of a judge involved in the 

proceedings. Moreover, in the first part the thesis deals with consequences of patient’s illegal 

involuntary hospitalization or with the consequences of the usage of restraints on the patient 

provided that the legal conditions for it are not fulfilled. At the end of the first part, the thesis 

encompasses a description of the judgements of the European Court of Human Rights in the 

cases held against the Czech Republic, concerning (il)legality of involuntary hospitalization 

or (il)legality of restraints usage. The second part of the thesis pursues statistical data about 

the detention proceedings in 2016-2018, it compares the amounts of initiated detention 

proceedings by the district courts in Prague and by the district courts in the district of 

Regional Court in Ústí nad Labem with the population, with the whole amount of 

hospitalized patients and with the amount of patients hospitalized in individual hospitals. 

The second part of the thesis is particularly focused on the statistical data of Prague district 

courts, comparing amounts and types of detention proceedings held and analyses, whether it 

is possible to conclude that there is an average amount of hospitalization, about which is the 

detention proceedings held. In the third and the last part, the thesis concentrates on possible 

adjustments of the detention proceedings legal regulation to improve its effectivity, 

providing that the highest possible standard of protection of involuntary hospitalized 

patient’s fundamental rights will be maintained. 
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