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Abstrakt 

 

Ochranné léčení a zabezpečovací detence 

 

Cílem mé diplomové práce je rozebrat ochranné léčení a zabezpečovací detenci 

z pohledu platné právní úpravy a současně nastínit připravovanou právní úpravu. 

Předmětem mé práce je platná právní úprava ochranného léčení a zabezpečovací 

detence, a cílem je zjištění jejích nedostatků a předložení určitých doporučení 

k doplnění stávající právní úpravy, které by tyto nedostatky odstranily.  

V práci se také zabývám otázkou možností uložení ochranného léčení a zabezpečovací 

detence pachatelům závažných činů jinak trestných, kteří nedosáhli hranice trestní 

odpovědnosti. 

Diplomová práce sestává z dvanácti kapitol, každá z nich se zabývá různými 

aspekty ochranného léčení a zabezpečovací detence. 

První kapitola je úvodní a stanoví základní cíle této diplomové práce. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj ochranného léčení a zabezpečovací 

detence. Krátce se zabývá dualismem sankcí a následně se věnuje vývoji ochranných 

opatření v českém prostředí od vzniku Československa až po vznik zabezpečovací 

detence a zakotvení ochranného léčení a zabezpečovací detence v novém trestním 

zákoníku. 

Třetí kapitola vymezuje ochranná opatření, popisuje odlišné i společné znaky 

trestů a ochranných opatření. 

Čtvrtá kapitola vymezuje ochranné léčení, zabývá se nutnou přiměřeností při 

ukládání tohoto ochranného opatření a jeho účelem. Kapitola je rozdělena do sedmi 

částí. První část popisuje způsoby ukládání ochranného léčení, tedy obligatorní a 

fakultativní. Druhá část se zabývá podmínkami ukládání ochranného léčení. Třetí část 

se zabývá formami ochranného léčení, tedy ústavním a ambulantním ochranným 

léčením. Čtvrtá část vymezuje čtyři typy ochranného léčení z hlediska indikací a 

použitých lékařských metod, tedy ochranné léčení psychiatrické, sexuologické, 

protialkoholní a proti závislosti na omamných nebo psychotropních látkách. Jednotlivé 

podkapitoly této části blíže popisují uvedené typy ochranného léčení. Pátá část se 

zabývá výkonem ochranného léčení. Šestá část se zabývá změnou ochranného léčení, a 
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to jak z ústavního na ambulantní a naopak, tak i změnou na zabezpečovací detenci. 

Sedmá část se zabývá trváním ochranného léčení, řeší tedy kdy ochranné léčení zaniká, 

jaká je maximální doba jeho trvání, možnost jeho prodloužení a kdy se ochranné léčení 

ukončí. 

Pátá kapitola se zabývá zabezpečovací detencí a je rozdělena do osmi částí. 

První část popisuje způsoby ukládání zabezpečovací detence, tedy obligatorní a 

fakultativní. Druhá část se zabývá subsidiaritou zabezpečovací detence k ochrannému 

léčení. Třetí část popisuje osoby, kterým je zabezpečovací detence určena. Čtvrtá část 

popisuje důvody vzniku zabezpečovací detence vedle ochranného léčení. Zabývá se 

především nedostatečností ostrahy v ústavech, ve kterých je vykonáváno ochranné 

léčení. Pátá část se zabývá podmínkami, způsobem a cílem výkonu zabezpečovací 

detence. Šestá část popisuje současná zařízení pro výkon zabezpečovací detence a jako 

příklad uvádí případy některých pachatelů, kterým byla zabezpečovací detence uložena. 

Sedmá část se zabývá trváním zabezpečovací detence, řeší tedy kdy se od výkonu 

zabezpečovací detence upustí a zabývá se dobou, po kterou zabezpečovací detence trvá. 

Osmá část se zabývá možností změny zabezpečovací detence na ochranné léčení, 

vzájemnou prostupností těchto dvou institutů. 

Šestá kapitola se zabývá zabezpečovací detencí a ochranným léčením z hlediska 

de lege lata a de lege ferenda. Shrnuje tedy současnou právní úpravu těchto dvou 

institutů a zamýšlí se nad nedostatky této právní úpravy. 

Sedmá kapitola se zabývá ukládáním zabezpečovací detence a ochranného léčení 

mladistvým. Nejprve krátce definuje mladistvého a následně popisuje podmínky 

ukládání a výkonu zabezpečovací detence a ochranného léčení těmto pachatelům. 

Osmá kapitola se zabývá otázkou, zda lze uložit zabezpečovací detenci a 

ochranné léčení pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti a dochází k 

závěru, že to možné není, protože takovému pachateli lze uložit maximálně ochrannou 

výchovu. Dále se tato kapitola dělí na dvě části. První část rozebírá navrhovanou právní 

úpravu ukládání ochranného léčení pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní 

odpovědnosti. Zabývá se příčinami, které vedly k navržení právní úpravy, která, v 

případě že bude schválena Parlamentem, umožní úpravu ukládání ochranného léčení 

pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti. Dále tento návrh analyzuje. 

Druhá část se zabývá navrhovanou právní úpravou ukládání zabezpečovací detence 



 3 

pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti. Zabývá se návrhem, který má 

v plánu předložit současný ministr spravedlnosti v Poslanecké sněmovně při 

projednávání návrhu právní úpravy, která by umožnila ukládání ochranného léčení. 

Jedná se o návrh, který má za cíl umožnit vedle ukládání ochranného léčení pachatelům, 

kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti, i ukládání zabezpečovací detence. 

Devátá kapitola přemýšlí o aspektech ukládání ochranného léčení a 

zabezpečovací detence mladistvým pachatelům a pachatelům, kteří nedosáhli hranice 

trestní odpovědnosti. Dále se tato kapitola dělí na dvě části. První část je zamyšlením 

nad nedostatky předkládané právní úpravy a druhá část nad nutností možnosti uložit 

mladistvým pachatelům a pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti, 

ochranné léčení a zabezpečovací detenci. 

Desátá kapitola předkládá návrh nového ochranného opatření ukládaného 

mladistvým pachatelům a pachatelům, kteří nedosáhli hranice trestní odpovědnosti. 

Jedenáctá kapitola srovnává českou právní úpravu ochranného léčení a 

zabezpečovací detence s právními úpravami těchto ochranných opatření v některých 

evropských státech. Jedenáctá kapitola je rozdělena do tří částí. První část srovnává 

českou právní úpravu ochranného léčení a zabezpečovací detence s nizozemskou právní 

úpravou těchto ochranných opatření, druhá část s německou a třetí část s rakouskou. 

Na závěr, ve dvanácté kapitole, se vyjadřuji ke stávající platné právní úpravě 

ochranného léčení a zabezpečovací detence a předkládám doporučení jak ji změnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


