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Abstrakt 

 Tématem diplomové práce je ochranné léčení a zabezpečovací detence. Jedná se 

o trestněprávní sankce, ochranná opatření, jimiž stát může reagovat na spáchaný trestný čin 

nebo čin jinak trestný. V určitých případech není trest adekvátním postihem za spáchaný trestný 

čin, tehdy nastupují k ochraně společnosti a nápravě pachatele právě ochranná opatření. 

Ochranné léčení a zabezpečovací detence jsou sankce vzájemně propustné. Zabezpečovací 

detence je zároveň vždy sankcí subsidiární vůči ochrannému léčení. Diplomová práce je 

rozdělena do pěti částí. Obsahem části první je obecná úprava ochranných opatření, a to jak 

hmotněprávní, tak procesní, včetně jejich odlišení od trestů. V části druhé jsou poté vymezeny 

pojmy, které trestní zákoník užívá při úpravě podmínek ukládání ochranného léčení 

a zabezpečovací detence. Stěžejními částmi diplomové práce jsou část třetí a část čtvrtá, kdy 

v části třetí je podrobně vymezeno ochranné léčení a v části čtvrté zabezpečovací detence. 

Jednotlivé kapitoly části třetí a čtvrté jsou pro snadnější orientaci a porovnání obou ochranných 

opatření mezi sebou řazeny obdobně. Ve třetí i čtvrté části diplomové práce jsou ochranná 

opatření ochranné léčení a zabezpečovací detence nejprve vymezena obecně, dále se práce 

zaměřuje na předpoklady jejich uložení vymezené v trestním zákoníku, délce trvání a ukončení 

ochranného léčení a zabezpečovací detence, a v neposlední řadě se podrobně věnuje výkonu 

ochranného léčení a zabezpečovací detence, a to jak z hlediska právního, tak z hlediska 

praktického. V části týkající se ochranného léčení nechybí právní vývoj této trestněprávní 

sankce, neboť je součástí českého právního řádu od roku 1950. Část pátá je poté věnována 

vybrané problematice související s právní úpravou ochranného léčení a zabezpečovací detence. 

Práce si klade za cíl podat ucelený, komplexní pohled na právní úpravu ochranného léčení 

a zabezpečovací detence a rovněž poukázat na nedostatky v jejich právní úpravě, což se 

zejména týká ochranného léčení, jehož právní úprava je v současné době nedostatečná. 
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