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Seznam zkratek 

TZ: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TŘ: Zákon č. 141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů 

ZOVZD: Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZSM: Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZStZ:  Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů 

LPS:  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky. 
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Úvod 

Problematika duševně nemocných pachatelů a jejich trestní 

odpovědnosti vyvolává diskuse a polemiky v podstatě již celá staletí. Z krátkého 

historického exkurzu se dozvíme, že souvislostí mezi trestní odpovědností 

a duševní chorobou se zabýval například již římský právník Domitius Ulpianus, 

dle jehož názoru není duševně nemocný člověk zodpovědný za své činy, 

a např. Justiniánův zákoník obsahoval seznam duševních chorob, které 

podmiňují absenci trestní odpovědnosti. Následovaly poněkud nehumánní 

středověké postoje spjaté s izolací duševně nemocných, první prolínání 

psychologie s právem v 18. století a v podstatě vyvrcholení zájmu právníků 

o psychologické poznatky ve století minulém. 

Tím, jak se přístup společnosti k duševně nemocným osobám měnil 

a stával se otevřenějším a tolerantnějším, vyvolával zároveň celou řadu 

spletitých otázek týkajících se trestní odpovědnosti. Např. do jaké míry a za 

jakých podmínek a situací mohou některé formy a stupně mentálních poruch 

významně přispět k páchání trestné činnosti a k rizikovému chování? Početné 

případy svědčily o tom, že někteří duševně nemocní jedinci skutečně mohou 

představovat zvýšené riziko pro společnost, a pokud společnost nenabídne jiný 

model péče, končí tyto osoby ve věznicích, které z povahy věci nejsou pro tyto 

případy utvářeny. 

Obecně je zastáván názor, ke kterému se přiklonila např. Organizace 

spojených národů, že léčba duševně nemocných pachatelů probíhá lépe mimo 

vězeňské zařízení než v jeho rámci. Ve zcela ideálním případě by problematičtí 

pachatelé měli zůstat na svobodě, což je jedna ze zásad stanovená 

v Principech OSN na ochranu osob s duševní chorobou:1 Pakliže je péče 

v psychiatrické léčebně nezbytná, měla by probíhat v ústavu umístěném co 

nejblíže k jejich domovu. Nikdy by se nemělo uvažovat o umístění ve věznici.2 

Trestní právo většiny zemí tyto zvláštní případy zacházení s duševně 

nemocnými pachateli upravuje, nicméně obtíže se mohou objevit v jejich praxi. 

Obviněná osoba, jejíž duševní stav vyvolává pochybnosti, je z pravidla 
                                                
1 Princip 7.1 Principů OSN na ochranu osob s duševní chorobou a zlepšení péče o duševní zdraví. 
Rezoluce Valného shromáždění č. A/RES/46/119 ze dne 17. prosince 1991. 
2 Tamtéž. Princip 7.2. 
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zadržena na určitou dobu, za účelem rozhodnutí, zda je duševně způsobilá 

podstoupit trestní řízení (a vypořádat se se svou obhajobou), a potažmo, zda je 

za své jednání trestně odpovědná. Za účelem vyšetření jejího duševního stavu 

by tato osoba měla být umístěna v psychiatrické léčebně (nikoliv ve věznici). 

Výsledkem takového vyšetření pak může být závěr, že nemoc není dostatečně 

závažná, aby zbavila obviněného odpovědnosti za trestní jednání. A právě 

v takových případech je stěžejní zohlednit existenci duševní choroby při 

rozhodování o tom, jak vůči takovým pachatelům postupovat.  

Zajištění kvalitního systému péče o duševní zdraví, a to jak v rámci 

uzavřených psychiatrických léčeben, tak v případě ambulantní formy léčby, by 

mělo být pro vyspělé státy klíčové. Nezbytná je dále spolupráce psychiatrů 

a psychologů, kteří se specializují na léčbu duševních nemocí, s policií, státními 

zástupci, soudci a probačními úředníky, při poskytování vhodné léčby duševně 

nemocným pachatelům. 

I Česká republika se zařadila mezi státy, které si výše nastíněný 

problém uvědomily, především pak potřebu na něj reagovat. Výsledkem 

dlouhého procesu hledání nejlepšího řešení se pak stal institut zabezpečovací 

detence, který rozšířil systém ochranných opatření k 1. lednu 2009. 

Horlivé snahy usilující o zřízení pevného ústavu pro zabezpečovací 

detenci byly zřetelné ze strany odborné veřejnosti dlouhá léta. Uspořádání 

ochranných léčeb pro duševně nemocné, osobnostně nebo sexuálně anomální 

delikventy donedávna vycházelo z právního rámce formovaného v období 

komunistické diktatury a již neodpovídalo transformovaným poměrům. Systém 

poznamenaný paternalistickým postojem k delikventům pokulhával, normativní 

uchopení postrádalo důkladnou právní expertizu a účinné řešení v podobě 

koordinovaného společenského dohledu, vycházející z kvalitní legislativní 

úpravy, mnohdy naráželo (nejen) na ekonomická úskalí. Na zavedení 

zabezpečovací detence tak nepohlížíme jako na zcela nový fenomén, vynořivší 

se náhle a odnikud, ale jedná se o úspěšné završení dlouholetého úsilí 

psychologů, psychiatrů, sexuologů a právníků, jemuž se konečně dostalo 

legislativní podoby u příležitosti rekodifikace trestního práva. 
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Tato práce se zabývá institutem zabezpečovací detence 

v České republice a rovněž obsahuje seznámení se s obdobným institutem 

praktikovaným v Anglii a Walesu. V obou případech práce pojednává o historii 

problému jako takového, o jeho vývoji, ukládání, výkonu a trvání. Do značné 

míry se věnuje i praktické stránce věci a fungování denního režimu 

zabezpečovací detence. 

V případě české právní úpravy je problematika samozřejmě detailnější 

a, vzhledem k odlišnostem ostrovního společenského a právního systému, 

pochopitelnější. Za účelem seznámení se s reálným fungování zabezpečovací 

detence jsem kontaktovala MUDr. Petra Stožického, t.č primáře psychiatrického 

oddělení nemocnice ve Vazební věznici Brno, který mi přiblížil praktickou 

stránku tohoto institutu a v mnohých případech nastínil, že praxe se do značné 

míry od teorie bohužel liší. Mimo jeho cenných zkušeností a profesních 

poznatků jsem samozřejmě čerpala z mnoha listinných pramenů i textů 

v elektronické podobě dostupných na internetových webových stránkách. 

Vzhledem k tomu, že zabezpečovací detence představovala novinku v našem 

právním řádu, věnovala se tomuto tématu celá řada článků v odborných 

časopisech, které převzaly podobu polemiky nebo popisovaly právní úpravu 

zabezpečovací detence, aniž by k zabezpečovací detenci poskytly osobní 

postoj. Jako velmi prospěšný se ukázal např. časopis České vězeňství, který 

věnoval zabezpečovací detenci nemalý prostor i z pohledu psychiatrů a 

sexuologů, nikoliv jen právníků. 

Při své práci jsem dále ocenila příspěvek P. Zemana, H. Přesličkové 

a J. Tomáška – Institut zabezpečovací detence, vydaný Institutem pro 

kriminální a sociální prevenci v roce 2005, Sborník příspěvků na téma 

zabezpečovací detence vydaný Západočeskou univerzitou v roce 2005 či 

právní analýzu P. Šámala s názvem Ochranné léčení a zabezpečovací detence 

v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené, zařazenou v publikaci 

uspořádané M. Vanduchovou a T. Gřivnou s názvem Pocta Otu Novotnému 

k 80. narozeninám, vydané v nakladatelství ASPI Wolters Kluwer v roce 2008. 

Rovněž jsem vycházela z důvodové zprávy k novele trestního zákona a zákona 

o zabezpečovací detenci. 
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Aktuálnost a novota institutu se ovšem negativně odrazila v nedostatku 

publikovaných praktických poznatků, komentářů a úvah na téma jeho 

fungování, ačkoliv v průběhu dokončování mé práce byla vydána studie Šárky 

Blatníkové, která pojednává o zabezpečovací detenci kompaktním a velmi 

kvalitním způsobem. Do své práce jsem zahrnula některé její poznatky a rovněž 

statistické údaje.  

Co se týče britského nástroje zabezpečovací detence, zde jsem 

obdobně vycházela z článků publikovaných v odborných časopisech; tamější 

program rovněž disponuje vlastními webovými stránkami, které nabízejí celou 

škálu materiálu zabývající se tímto tématem. Obsáhlé informace pak nabídla 

tzv. Bílá kniha, která byla k této problematice zpracována.  

Cílem této práce je odpovědět na otázky, zda institut zabezpečovací 

detence v České republice míří k obecnému cíli, který byl již zmíněn – tj. k léčbě 

duševně nemocných pachatelů, či zda se jedná jen o (další) trestní sankci, zda 

a jak právní úprava tento cíl reglementuje a v čem konkrétně je zabezpečovací 

detence odlišná od výkonu trestu odnětí svobody v běžné věznici. V neposlední 

řadě se práce věnuje tomu, s jakými aktuálními problémy se potýká institut 

zabezpečovací detence v České republice, a dále se dotkne i zhodnocení toho, 

zda institut zabezpečovací detence je dostatečně ze strany státu zajištěn po 

ekonomické a personální stránce. Druhá část práce by měla poskytnout 

odpovědi na to, jaké konkrétní postupy a přístupy jsou používány v Anglii 

a Walesu, v čem je úprava v těchto státech odlišná, případně v čem by se 

Česká republika de lege ferenda mohla od systému těchto států inspirovat. 
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1. Historie problému v České republice 

Zavedení zabezpečovací detence má svůj základ v dlouholeté kritice 

nedostatků ochranného ústavního léčení a je postaveno na neméně dlouhé 

snaze odborníků o zřízení specializovaného zařízení pro nebezpečné kriminální 

pachatele. Již v sedmdesátých letech se podařilo v tehdejší ČSR prosadit 

ochranné léčení jakožto jednomu z prvních států Evropy, a to v rámci trestního 

zákona z roku 1961. Ustanovení §72, zákona č. 140/1961 Sb., umožňovalo 

uložit ochranné léčení vedle trestu, anebo při upuštění od potrestání. Následně 

novela trestního zákona č. 148/1969 Sb., dokonce umožnila zahájit léčbu již 

během výkonu trestu odnětí svobody (§72 odst. 4 zákona č. 140/1961 Sb.). 

Váha tohoto relativně moderního pojetí trestněprávního přístupu k psychicky 

labilním pachatelům se ovšem znásobila ve spojení s jiným důležitým 

mezníkem, a sice, legislativním zaštítěním sexuologie jako samostatného 

lékařského oboru. Koncepce sexuologie, v podobě nástavbového studia, byla 

poprvé otištěna ve věstníku ministerstva zdravotnictví v roce 1974 pod názvem 

„Koncepce oboru sexuologie“, jejíž autorem byl významný psychiatr 

MUDr. Josef Hynie. Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 77/1981 Sb., 

uveřejněné ve sbírce zákonů 10.8.1981, pak byla sexuologie (v souladu 

s postojem Světové zdravotnické organizace) uznána za lékařskou disciplínu 

a za součást zdravotní služby. Čili, k tehdejší ochranné léčbě psychiatrické, 

protialkoholní a protitoxikomanické tímto přibyl institut ochranné léčby 

sexuologické.  

Od roku 1974 se tak začínají rozvíjet ústavní a ambulantní léčby 

zaměřené i na sexuální deviace. V  Čechách a na Moravě se ze sexuologů 

profilují dva týmy, z nichž jeden, na území Čech, pracuje na systému ochranné 

ústavní léčby, druhý, moravský, zdokonaluje systém ambulantní. Záhy se 

podařilo zprovoznit první sexuologické oddělení Horních Beřkovicích.  

Rok 1989 přinesl celou řadu změn, jež se projevily na poli ochranných 

léčeb, bohužel, ne úplně pozitivně. Nejen privatizace ambulantního sektoru na 

poli psychiatrie, ale i nedokonalá legislativa, zmařila do jisté míry mnoholeté 



 11 

úsilí terapeutů.3 Součástí následných jednání a diskusí o zkvalitňování systému 

ochranných léčeb se tak stále více stávala tématika detenčních ústavů. 

Od roku 1990 se o legalizaci projektu speciálního ústavu, zařízení, 

zařazeného svým zaměřením někam mezi represivní složku a zdravotnictví, 

kde by byli zadržování nebezpeční pachatelé, soustavně snažily prosadit 

výbory Psychiatrické a Sexuologické společnosti ČSL. Jejich konkrétní návrhy 

se ovšem ze strany politických reprezentantů a odpovědných ministrů setkávaly 

s odmítnutím. Ukázalo se, že jádro problému tkví z velké v části v určení, který 

z příslušných rezortů by měl být garantem a především provozovatelem 

takového zařízení. Tehdejší tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti V. 

Voráček k této dichotomii prohlásil: „Zdravotnictví stále volá: My nejsme 

bachaři, nemůžeme je hlídat. My voláme: My nejsme zdravotníci, nemůžeme je 

léčit. Vnitro volá, že s tím nemá nic společného.“4  

V první polovině devadesátých let se pomyslná miska vah, na níž 

spočívalo řešení tohoto problému, začala více naklánět na stranu veřejného 

zdravotnictví. V roce 1995 ministerstvo zdravotnictví zpracovalo záměr vytvořit 

zařízení pro ochrannou léčbu společensky zvlášť nebezpečných pacientů 

v psychiatrické léčebně Dobřany. Navzdory tomu, že se jednalo o nejméně 

nákladnou variantu, záměr z důvodu nedostatku finančních prostředků 

realizován nebyl.5 

Ve druhé polovině devadesátých let se problematice zabezpečovací 

detence začalo důsledně věnovat Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.6 

Aktivita této skupiny vyústila nejen v konkrétní návrhy na řešení, ale posléze 

také ve zřízení mezirezortní Komise ochranné léčby při ministerstvu 

zdravotnictví. Jejími členy byly jmenováni zástupci ministerstev zdravotnictví, 

vnitra, školství a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, dále Vězeňské služby, 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Všeobecné zdravotní 

pojišťovny a také zdravotníků, kteří se věnují ústavnímu či ambulantnímu 
                                                
3Ochranné léčby společensky zvlášť nebezpečných pacientů, Kulatý stůl časopisu České vězeňství, 
příspěvek MUDr. Hejnové, str. 6-14 [online]. Dostupné na World Wide Web: 
<http://www.vscr.cz/k/?s=d%ECt%ED>. 
4 (Autor neuveden), Detence – dlouholetý problém. České vězeňství č. 3, 2002, str. 23-28. 
5 Vacek, E.: Detenční ústav jako součást trestní justice: Kulatý stůl časopisu České vězeňství. České 
vězeňství č. 3-4, 2000, str. 29-30, 35-40. 
6 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (Centrum, CRPDZ) je nestátní nezisková organizace, která 
vznikla v roce 1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví. 
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ochrannému léčení. Vznik institutu zabezpečovací detence, začleněného do 

systému ochranných opatření, pak logicky představoval jednu z priorit vytrvalé 

činnosti komise. Současně se kolegium zabývalo také projektem nových 

pavilonů tzv. diferencovaného ochranného léčení v psychiatrické léčebně 

Brno – Černovice, jejichž součástí by se dle tehdejšího názoru mohl stát za 

určitých podmínek i detenční ústav. 

Mnohaleté úsilí lékařských odborníků a výše zmíněná iniciativa Komise 

ochranné léčby vedly nakonec k tomu, že se vznik institutu zabezpečovací 

detence podařilo prosadit v rámci rekodifikace trestního práva. Návrh na 

zavedení institutu zabezpečovací detence byl původně obsažen v návrhu 

trestního zákoníku7, který však nebyl na jaře 2006 Parlamentem ČR schválen, 

a to z důvodů, které se netýkaly zabezpečovací detence. Vzhledem k naléhavé 

potřebě tohoto opatření byl předložen a schválen nový návrh, který byl vyhlášen 

16. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 4, jako zákon o výkonu zabezpečovací 

detence, pod číslem 129/2008 Sb. V aktuálním znění byla však zabezpečovací 

detence upravena až novým trestním zákoníkem s účinností od 1.1.2010. 

 

                                                
7 Sněmovní tisk 744 a s ním související tzv. doprovodný zákon, sněmovní tisk 746. 
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2. Zabezpečovací detence v systému trestních sankcí 

2.1. Nová kodifikace trestního zákoníku a zákon o v ýkonu 
zabezpečovací detence 

Podle důvodové zprávy je rekodifikace trestního zákona založena na 

přesvědčení, že ochrany demokratického státního a společenského zřízení, 

práv a svobod jednotlivců a ochrany jejich života, zdraví a majetku je třeba 

dosahovat především mimotrestními prostředky. Na protiprávní jednání lze 

reagovat prostředky trestního práva až v krajních případech, v souladu 

s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva v právním řádu a ve 

společnosti. Kriminální politika, sledující kontrolu a potlačování kriminality, musí 

proto spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe. 

Nová filozofie ukládání trestních sankcí usiluje především o změnu 

hierarchie sankcí, v rámci níž je trest odnětí svobody chápán jako „ultima ratio“. 

Klade důraz na individuální přístup k řešení trestních věcí, který k zajištění 

pozitivní motivace pachatele předpokládá širokou možnost využití alternativních 

sankcí. Vychází ze zásady depenalizace, kdy na jedné straně jsou mimo 

upravených stávajících trestních sankcí (trestů a ochranných opatření) 

koncipovány nové, efektivnější alternativní sankce. Tyto jsou formulovány i se 

zřetelem na přiměřenou satisfakci obětí trestných činů (srov. § 38 odst. 3 TZ), 

přičemž v rámci revize trestních sazeb ve zvláštní části trestního zákoníku 

došlo i k snižování některých trestních sazeb. Na druhé straně bylo třeba zajistit 

v potřebné míře adekvátní trestněprávní reakci na závažné trestné činy (brutální 

vraždy, ozbrojené loupeže a únosy atd.) a nové specifické druhy kriminality 

(organizovaný zločin, terorismus apod.), kdy se uplatní náležitá, a povaze 

těchto trestných činů odpovídající, represe.  

Do této nové koncepce, která by měla zachovávat rovnováhu 

v ukládání alternativních sankcí na straně jedné a represivních prostředků na 

straně druhé, přibyl v rámci ustanovení § 98 TZ mezi ochranná opatření nově 

institut zabezpečovací detence. Podmínky pro její ukládání pak zákonodárce 

vtělil do ustanovení § 100 TZ.  

Vlastní výkon zabezpečovací detence je upraven zákonem č. 129/2008 

Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících 
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zákonů. Tento zákon upravuje výkon zabezpečovací detence v ústavech pro 

výkon zabezpečovací detence zřízených podle zvláštního právního předpisu 

[§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 555/1992 Sb., O Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky], které spravuje Vězeňská služba České republiky. 

Výkonem zabezpečovací detence se sleduje ochrana společnosti 

a terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací 

detence. 

 

2.2. Systém trestních sankcí a druhy ochranných opa tření 

Systém trestních sankcí je v trestním zákoníku koncipován jako 

dualistický. K ochraně sociálního pořádku tak slouží dvě paralelně existující 

koleje sankcí – tresty a ochranná opatření. Tento tzv. dvojkolejný systém 

trestních sankcí vychází z předpokladu, že trestní právo při plnění své ochranné 

funkce nemůže spoléhat jen na tresty, ale je třeba poskytnout trestní praxi 

takové nástroje, které účinně poslouží všem požadavkům společnosti.  

Ochranná opatření – na rozdíl od trestů, jež tvoří těžiště sankčního 

systému – jsou opatření výlučně preventivní povahy, která jsou sociálně eticky 

indiferentní a méně závislá na trestném činu (někdy jen na činu jinak trestném) 

a jeho závažnosti. Na rozdíl od trestných činů nemají být odpovědí na trestný 

čin, ale mají být ukládána z podnětu činu se zřetelem k nebezpečnosti osoby 

pachatele, která z činu vychází.8 

Ochranná opatření představují samostatnou kategorii trestněprávních 

sankcí (§ 36 TZ). Jde o specifické právní následky trestného činu nebo činu 

jinak trestného, které ukládá soud na základě zákona, aby jejich výkonem 

v procesu výchovy, léčení, resocializace a likvidací určitých, s trestným činem 

spojených věcí, zabezpečil ochranu společnosti. Ochranná opatření jsou vedle 

pohrůžky tresty, ukládání a výkonu trestů, prostředky k dosažení účelu zákona. 

Lze je uložit osobám trestně odpovědným, tak i osobám, které trestně 

odpovědné nejsou, například pro nepříčetnost nebo nízký věk. Představují 

státní donucení, jejich výkon je podobně jako u trestů spojen se zásahem do 

                                                
8 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 416 
a násl. 
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ústavou zaručených práv toho, komu jsou ukládána, nicméně újma způsobená 

výkonem ochranných opatření není jejich funkční složkou, ale jen 

nevyhnutelným účinkem. U ochranných opatření vystupuje do popředí 

prevence, a proto je akcentována jejich složka terapeutická, výchovná 

a zabezpečovací. Jejich konečným účelem je ochrana společnosti, odstranění 

nebo alespoň snížení nebezpečí dalšího porušení nebo ohrožení zájmů 

chráněných trestním zákonem, nicméně deklarují rovněž snahu po léčbě 

působením psychologických, vzdělávacích, pedagogických, rehabilitačních 

a činnostních programů.9 Společný cíl ochranných opatření a trestů umožňuje 

jejich ukládání samostatně nebo ve vhodné kombinaci - samostatně, jako jediný 

prostředek k dosažení účelu trestního zákona, vedle trestu nebo místo trestu. 

Ochranná opatření jsou zásadně ukládána soudem v trestním řízení, 

případně výjimečně v občanskoprávním řízení, a jsou vynutitelná státní mocí. 

Platí pro ně obdobně jako pro tresty zásada nullum crimen, nulla poena sine 

lege (čl. 39 LPS). 

O ochranných opatření se rozhoduje vždy podle zákona účinného 

v době, kdy se ukládají (§3 odst. 2 TZ). Výkon ochranných opatření se 

nepromlčuje, ochranná opatření se nezahlazují, ani nemůže dojít k jejich 

prominutí milostí prezidenta republiky. 

V § 98 až 104 TZ jsou upravena tato ochranná opatření: 

� ochranné léčení, 

� zabezpečovací detence, 

� zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

� ochranná výchova. 

Ochranná opatření lze uložit všem kategoriím pachatelů, ochrannou 

výchovu lze uložit pouze mladistvému. Ukládání ochranné výchovy upravuje 

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (§ 98 odst. 2 TZ). 

 

                                                
9 Šámal, P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím 
spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T.: Pocta Otu Novotnému k 80. narozeninám, ASPI Wolters 
Kluwer, 2008, str. 344. 
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2.3. Zabezpečovací detence jako „ultima ratio“ 

Funkční složkou ochranných opatření sloužící k dosažení účelu je 

léčení (ochranné léčení, zabezpečovací detence), výchova (ochranná výchova) 

a zajištění (zabezpečovací detence), resp. zneškodnění (zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty). U zabezpečovací detence převládá složka zajišťovací, a to 

proto, že osoba jíž je uložena, je umístěna do uzavřeného zařízení s určitými 

vězeňskými prvky, ačkoliv i nadále je předpokládáno působení léčebných, 

psychologických, vzdělávacích, pedagogických, rehabilitačních a činnostních 

programů (§ 100 odst. 4 TZ a §1 odst. 3 ZOVZD). Z tohoto pohledu detence 

vyjadřuje nutnost zajistit jinak než pouhým uložením ochranného léčení 

náležitou ochranu ostatních členů společnosti před vysoce pravděpodobnou 

recidivou takových pachatelů.10 Myšlenky nápravy tak nehrají mezi podmínkami 

pro uložení zabezpečovací detence téměř žádnou roli a pro její výkon mají 

význam spíše podpůrný. V zabezpečovací detenci se plně projevuje teze 

Jaroslava Kallaba, že byť je v trestu a tím víc v ochranném opatření spatřováno 

sociální opatření s preventivním působením do budoucna, může být jeho cílem 

vyloučení pachatele ze společnosti. Se svou téměř výhradní orientací na 

myšlenky detence, které umožňují takové osoby popřípadě i doživotně držet 

v izolaci, představuje zabezpečovací detence „ultima ratio“ trestněprávního 

sankčního systému a krajní opatření kriminální politiky vůbec.11 Jako takové tak 

může být ze strany chovanců vnímáno jako represivní opatření velmi intenzivní 

povahy, jestliže není stanovena délka jeho trvání a jestliže může ve své krajní 

podobě znamenat doživotní izolaci.  

Obecně se předpokládá, že účelem zabezpečovací detence pouhá 

izolace psychicky narušeného pachatele nebude, ale usiluje se rovněž 

o vykonání příslušných léčebných postupů. Ve svém výsledku pak 

zabezpečovací detence bude nepochybně mít v souvislosti s jejím v zákoně 

vyjádřeným smyslem (§ 1 odst. 3 a § 25 ZOVZD), účelem trestního řízení a 

                                                
10 Válková, H.: Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky 
tradičního trestání? In Detence: Nový způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, 
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 27 a násl. 
11 Vanduchová, M.: Ochranná detence z hlediska přiměřenosti. In Detence: Nový způsob ochrany před 
nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská 
univerzita Plzeň, 2005, str. 35-39. 
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aplikací institutů trestního řízení a trestního práva hmotného nepochybně větší 

či menší resocializační výsledek.12 

 

2.4. Zásady pro ukládání ochranných opat ření  

Trestní zákoník, na rozdíl od dřívější úpravy, obsahuje obecné zásady 

pro ukládání ochranných opatření v ustanovení § 96 a 97 TZ: 

 

§ 96 

Zásada přiměřenosti 

(1) Ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti 

pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu 

hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pachatele a jeho 

poměrům. 

(2) Újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být 

větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu. 

 § 97 

Ukládání ochranných opatření 

(1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně 

i vedle trestu. 

(2) Vedle trestu obdobné povahy může být ochranné opatření uloženo jen, jestliže 

by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné z hlediska působení na osobu, 

které je ukládáno, a ochrany společnosti. 

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uložení více ochranných opatření, lze je uložit 

vedle sebe, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. Lze-li však dosáhnout 

potřebného působení na osobu, které je ukládáno, a náležité ochrany 

společnosti jen jedním z nich, uloží se jen takové ochranné opatření. 

(4) Je-li uloženo více ochranných opatření vedle sebe, které nelze vykonávat 

současně, stanoví soud pořadí jejich výkonu. 

 

                                                
12 Král, V.: K institutu zabezpečovací detence v návrhu nového trestního zákona, Trestněprávní revue 
2004, č. 12, s. 337.  
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Hloubka zásahu do práv pachatele, se kterou je spojena realizace 

speciálně preventivního účelu ochranných opatření, musí být určitým způsobem 

ohraničena. Ne všechno, co se jeví jako účelné k dosažení nápravy a zajištění 

pachatele, je přípustné. Ke stanovení mezí speciálně preventivního působení 

slouží zásada přiměřenosti, která je formulována v ustanovení § 96 TZ. 

Zásada přiměřenosti je ústřední zásadou ochranných opatření, která 

má praktický význam pro jejich aplikaci. Tato zásada u ochranných opatření 

v podstatě přebírá funkci ochrany práv a sankcí dotčené osoby, kterou u trestů 

plní v mnohem silnější míře hlediska pro stanovení druhu trestu a jeho výměru 

stanovená v § 39 TZ.13 

Obecná zásada přiměřenosti trestních sankcí v § 38 odst. 1 TZ 

(„Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu a poměrům pachtele“) je modifikována v ustanovení 

§ 96 odst. 1 TZ, jež říká, že na straně jedné je třeba poměřovat hrozbu, kterou 

volný pohyb pachatele představuje pro společnost a na straně druhé zásah, 

který do jeho základních práv a svobod uložení ochranného opatření 

představuje. Podle tohoto ustanovení nelze ochranné opatření uložit, není-li 

přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, 

které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, 

jakož i osobě pachatele a jeho poměrům, přičemž újma způsobená uloženým 

a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být větší než je nezbytné 

k dosažení jeho účelu. Přitom je nutné celkové posouzení všech uvedených 

hledisek. Přípustnost určitého ochranného opatření tedy nesmí být hodnocena 

podle vztahu ke každému z uvedených hledisek odděleně, nýbrž musí být 

k těmto hlediskům přihlédnuto v jejich souhrnu. Při celkovém hodnocení všech 

v úvahu přicházejících hledisek má zpravidla největší váhu nebezpečí, které od 

pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákoníkem. Význam 

tohoto hlediska je odůvodněn účelem ochranných opatření, jímž je ochrana 

společnosti dosahovaná působením prostředků speciální prevence. Uložení 

ochranného opatření je proto v zásadě přípustné i tehdy, když dosavadní činy 

pachatele se jeví méně závažnými, ale nebezpečí hrozící v budoucnu je 

hodnoceno jako velmi závažné. 

                                                
13  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1049 
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V tomto směru se liší hlediska pro ukládání trestů a ochranných 

opatření. Při ukládání ochranných opatření se uplatní adekvátnost ke 

spáchanému činu, čímž jsou vedle zajištění ochrany společnosti reflektovány 

principy humanismu a právního státu. Vždy, když postačí uložení méně 

postihujícího ochranného opatření, nesmí být uloženo citelnější (§ 38 odst. 2 

TZ). Ochranná opatření lze uložit samostatně i vedle trestu (§ 97 TZ), vedle 

trestu obdobné povahy může být ochranné opatření uloženo jen tehdy, jestliže 

by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné z hlediska působení na osobu, 

které je ukládáno, a ochranu společnosti, což je určitým projevem monistického 

pojetí sankcí.  

Na rozdíl od ustanovení § 38 odst. 1 TZ je ustanovení § 96 odst. 1 TZ 

vymezeno negativně: pokud je ochranné opatření nepřiměřené, nelze je uložit. 

Kritéria přiměřenosti v ustanovení § 96 odst. 1 TZ vytyčená platí pro 

všechna ochranná opatření, ovšem zvláště důležitá jsou pro aplikaci 

ochranných opatření omezující osobní svobodu pachatele, která představují 

hluboký zásah do jeho práv (ochranné léčení v ústavní formě, zabezpečovací 

detence, ochranná výchova). 

Znění ustanovení § 96 odst. 2 TZ se vztahuje nejen na ukládání 

ochranných opatření, ale i na jejich výkon. V právní úpravě výkonu jednotlivých 

ochranných opatření se požadavek proporcionality projevuje především 

zavedením horní hranice, která omezuje trvání ochranného léčení, byť 

s možností jejího prolomení, a zavedení periodických soudních kontrol 

existence důvodů trvání časově neomezené zabezpečovací detence (§ 100 

odst. 5 TZ). Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, pak 

v základních ustanoveních (§ 2 odst. 2) výslovně stanoví, že zabezpečovací 

detenci lze vykonávat jen takovým způsobem, který je přiměřený osobě 

chovance a omezuje účinky zbavení osobní svobody; tím však nesmí být 

ohrožena ochrana společnosti.  

Velký význam má nesporně zásada přiměřenosti i pro přezkoumání 

doby trvání zabezpečovací detence jako nejzávažnějšího, časově 

neomezeného ochranného opatření, neboť s délkou trvání takového opatření 
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nabývá nárok na svobodu pachatele drženého v zařízení pro jeho výkon větší 

váhy. 

 

2.5. Problémy výkonu ochranného lé čení a důvody vzniku 
zabezpečovací detence 

Pachateli, který se dopustil trestného činu (nebo tzv. činu jinak 

trestného, pokud šlo o nepříčetného pachatele) ve stavu vyvolaném duševní 

poruchou, popřípadě pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím 

zneužíváním, a za podmínky, že jeho pobyt je na svobodě nebezpečný, 

umožňovala právní úprava platná před rekodifikací trestního zákoníku uložit 

ochranné léčení, jako jeden z druhů ochranného opatření (§ 99 odst. 1 a 2 TZ).  

Ukládání ochranného léčení je upraveno trestním zákoníkem, nicméně 

zákonná úprava výkonu ochranného léčení ústavního chybí, což přináší v praxi 

mnohé problémy.14 Obecně lze konstatovat, že současný stav je nedostačující 

ve dvou směrech. Za prvé neexistuje sjednocující zákonná právní úprava, která 

by – coby zastřešující zákon – upravovala výkon ochranných léčeb. Druhý 

nedostatek vyplývá z prvního – současná právní úprava je roztříštěná, 

nepřehledná a útržkovitá. V žádném případě neposkytuje jasný pohled, který by 

poté bylo možné aplikovat v praxi. Na tento fakt poukázala např. i Rada vlády 

ČR pro lidská práva, která předložila vládě podnět ve věci zákonné úpravy 

výkonu ochranného léčení ústavního a zákonné úpravy výkonu zabezpečovací 

detence, schváleného dne 20.6.2005. Ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo 

zdravotnictví uznaly potřebu existence zákona o výkonu ochranného léčení 

ústavního, oba resorty však byly nejednotné v otázce gesce. Pro ministerstvo 

spravedlnosti svědčila skutečnost, že ochranné léčení je jedním z druhů 

ochranných opatření, tedy institutu trestněprávního a ochranné léčení ústavní 

lze vykonávat mj. i ve věznicích souběžně s výkonem trestu odnětí svobody. 

Zákon o výkonu ochranného léčení by navíc měl primárně upravovat režim 

v zařízeních, kde se vykonává, nikoliv poskytování zdravotní péče. 

Argumentem pro to, aby návrh zákona vypracovalo primárně ministerstvo 

zdravotnictví byl ten, že zdravotnická zařízení, ve kterých se ochranné léčení 

                                                
14 Brichcín, S.: Detenční ústav a institut zabezpečovací detence. Kriminalistika č.2, 2005, str. 144-149. 
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převážně vykonává, jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví. I přes tento 

negativní kompetenční spor je patrné, že přijetí zákonné úpravy výkonu 

ochranného léčení bylo a je nezbytné. Výsledkem tohoto stavu je totiž do 

současnosti přetrvávající potřeba časté improvizace, neboť absence této úpravy 

se projevuje na mnoha místech, např. v rozdílném omezení práv a svobod 

pacientů během ochranného léčení na jednotlivých pracovištích nebo například 

dochází k paralelnímu ukládání ochranného léčení (je běžné, že jeden člověk 

má týž soudem uloženo několik ochranných léčení. Dokonce dochází ke 

kuriózním situacím, kdy je například na základě téhož rozsudku nařízeno 

ochranné léčení v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a zároveň s ním platí 

zákaz pobytu v Praze). Problémy se vyskytují i u financování ochranného léčení 

(léčebna je oprávněna fakturovat ochranné léčení soudu, neboť dle § 15 odst. 

10 zák.č. 48/1997 Sb. „..hrazená péče nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné 

zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů 

státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů 

podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se 

zdravotní výkony provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí.“)15, chybí 

nezávislá externí kontrola péče o pacienty.16 ČR se taktéž potýká 

s nedostatkem míst pro ochranné léčení mladistvých a s nedostatečným 

technickým zajištěním léčeben proti útěkům.  

Ochranné léčení lze uložit vedle jiných trestů nebo i při upuštění od 

potrestání (§ 99 odst. 3 TZ) a lze jej ukládat jako léčení ambulantní nebo 

ústavní (toto rozlišení zůstalo i po modifikaci trestního zákoníku; § 99 odst. 4 

TZ). Pokud je ochranné léčení uloženo spolu s trestem odnětí svobody, začíná 

zpravidla po nástupu výkonu trestu ve věznici.17 V ostatních případech se 

ochranné léčení vykonává obvykle v léčebném zařízení.  

                                                
15 Švarc., J.: Legislativní problematika ochranného léčení, Justiční aktuality, 2006, č. 6, str. 3 a násl.  
16 Poradna pro občanská a lidská práva. Ochranné léčení sexuologické, Praha 2002. 
17Ačkoliv podle §72 odst. 4 TZ má ochranné léčení při paralelním uložení trestu probíhat ve výkonu 
trestu, obvykle tomu tak nebývá, přestože lze kvalitní léčbu ve výkonu trestu odnětí svobody poskytnout 
(v Kuřimi probíhá léčba sexuologická, v Opavě protialkoholní a protitoxikomanická, v Heřmanicích 
protialkoholní, v Rýnovicích, Znojmě a Plzni protitoxikomanická). Největší společenskou zakázkou na 
vězeňskou službu jsou ochranná léčení protitoxikomanická a protialkoholní. Těchto pacientů je početně 
nejvíce a léčbu, má-li být účelná, je nutné zahájit co nejdříve, tedy ihned po nástupu výkonu trestu odnětí 
svobody. Po propuštění z výkonu trestu se již toto léčení v civilním zdravotnickém zařízení jeví jako 
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Mezi pachateli s nařízeným ústavním léčením (většina zařízení, kde se 

vykonávají ochranné léčby umožňují samozřejmě i dobrovolná léčení) je 

nezanedbatelná skupina osob, které vzhledem k charakteru závažnosti své 

duševní poruchy představují pro společnost mimořádné nebezpečí. Zpravidla 

jde o odsouzené pachatele závažné úmyslné trestné činnosti, kteří dlouhodobě 

odmítají radikální léčbu podstoupit. Jedná se o osoby nejčastěji hodnocené jako 

sexuální devianti a vysoce nebezpeční agresoři všeho druhu. Nikoliv však 

všichni sexuální devianti a všichni agresoři. Pouze ty osoby, jejichž společenská 

nebezpečnost je vysoká a u nichž lze na základě znaleckého zkoumání jejich 

duševního stavu oprávněně předpokládat, že se v budoucnu opět dopustí 

závažné trestné činnosti. Zjednodušeně řečeno, jedná se o osoby, které mají ve 

svém chování zaprogramováno agresivní jednání. Dalším ukazatelem těchto 

osob je skutečnost, že odmítají nařízenou ústavní léčbu. Maří výkon 

ochranného léčení tím, že se k výkonu ochranného léčení nedostaví nebo 

z nedostatečně zajištěných zdravotnických zařízení utíkají nebo jí vůbec nejsou 

schopni absolvovat. Často tak negativně ovlivňují ostatní léčené osoby ve 

vztahu k přístupu k ústavní léčbě i k jednotlivým terapeutickým programům. 

Odborníci hovoří o rozvratu režimové léčby osobami,18 které ostatní pacienty 

utlačují či je svým závadným chováním odvádějí od plnění léčebného 

programu. Je tak patrné, že léčba pachatelovy duševní poruchy, což je smysl 

ochranného léčení, u takových osob selhává, pokud se o ní vůbec dá hovořit.  

Neúspěch asimilace takových pachatelů však nebyl jediným důvodem 

snahy o zavedení detenčních ústavů. Psychiatrické léčebny, ačkoliv jsou 

vybaveny bezpečnostními prvky19, nedisponují dostatečným technickým 

a především personálním vybavením pro skutečnou ostrahu. Zdravotní 

personál je povolán především k poskytování zdravotní péče, nikoliv k ostraze 

nebezpečných agresorů. Kontraproduktivně zde zapůsobil i trend humanizace 

a liberalizace psychiatrických léčeben, který je dozajista vítán pracovníky 

                                                                                                                                          
zbytečné. In: Švarc., J.: Legislativní problematika ochranného léčení, Justiční aktuality, 2006, č. 6, s. 3 a 
násl.  
18 Ochranné léčby společensky zvlášť nebezpečných pacientů, Kulatý stůl časopisu České vězeňství, 
příspěvek MUDr. Hejnové, str. 6-14 [online]. Dostupné na World Wide Web: 
<http://www.vscr.cz/k/?s=d%ECt%ED> 
19 Nacházejí se zde i osoby nedobrovolně hospitalizované na základě § 23 odst. 4 zákona č. 20/1996Sb., 
o péči a zdraví lidu, v platném znění, či § 9 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi. 



 23 

a pacienty, protože vytváří příjemnější prostředí, nicméně nikoliv ve vztahu 

k problémovým chovancům. Celkově se léčebny staly otevřenějšími a tím 

pádem i zranitelnějšími z bezpečnostního hlediska. Personál léčeben 

opakovaně poukazoval na to, že tyto osoby přináší zvýšená rizika spočívající ve 

snazší možnosti tyranizovat a napadat zdravotníky a ostatní pacienty. Nezřídka 

se objevily i útěky, které jdou ruku v ruce s uvolňováním režimových opatření 

a odstraňováním mechanických překážek. Z vyjádření pracovníků vyplynulo, že 

útěk z ochranného léčení není pro nebezpečného pachatele složitou záležitostí. 

Jedinou překážku před pomyslnou svobodou představuje personál léčebny, 

v převážné většině případů ženského pohlaví, nezřídka se pacienti jednoduše 

nevrátí z procházky po areálu. Navíc personál léčebny není na oddělení stále 

přítomen. Riziko, jaké pro společnost představuje osoba, již je sama o sobě 

vzhledem ke svému duševnímu stavu nebezpečná, navíc pod stresujícím 

vlivem vědomí, že je na útěku, je zcela zřejmé.  

Je-li pachatel dopaden, je ve většině případů vrácen do léčebny ihned 

(uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody za maření výkonu úředního 

rozhodnutí dle ustanovení § 337 TZ je v dané situaci méně obvyklé), 

v případech ostatních po výkonu trestu. Pachatel se tak prakticky vrací do 

stejného prostředí, se stejnou možností útěk zopakovat. Jako zcela nepřijatelný 

je třeba zhodnotit přístup, který byl popsán v několika léčebnách: pro policejní 

orgány stíhající trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí je rozhodující 

skutečnost, zda – například útěkem z léčebny – pacient zanedbal léčbu. Pokud 

takovýto pacient dostává léky pouze 1 x týdně a jeho útěk trval například pouze 

3 dny (poté se do léčebny sám vrátil), policejní orgán věc odloží s tím, že 

nedošlo ke spáchání trestného činu a věc není na místě vyřídit jinak. Dle názoru 

pracovníků léčeben i výkladem zákonné úpravy však lze dospět k závěru, že 

relevantní pro naplnění skutkové podstaty v tomto případě je spíše samotný fakt 

útěku (a porušení interního řádu léčebny) než fakt, že v daném případě nedošlo 

k zanedbání medikamentózní léčby. Převážně policejní složky mají v mnohých 

případech tendenci takovéto případy bagatelizovat a - pokud nedošlo během 

útěku ke spáchání jiného trestného činu – věci odkládat. Pracovníci léčebny tak 

v podobných případech mohli pouze přijmout v rámci svých oprávnění 

a možností léčebny jednotlivá přísnější bezpečnostní opatření pro zacházení 
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s konkrétní osobou, což ovšem nelze pokládat za dostatečné systémové 

opatření z hlediska ochrany personálu, pacientů a společnosti. Žádoucí by 

v tomto smyslu mohla být větší pozornost věnovaná přípravě policistů 

a zdůrazňování potenciální nebezpečnosti těchto útěků pro zvlášť zranitelnou 

část společnosti (děti a ženy).20  

Pokud se ještě krátce vrátím k problematice maření výkonu úředního 

rozhodnutí, v případě ambulantní léčby, je častým úskalím také fakt, že 

obeslaný pacient mnohdy nereaguje na výzvy, aby se dostavil nebo úmyslně 

mění bydliště a ztěžuje tak doručení výzvy.  

V důsledku toho, že výkon ochranného léčení není v současnosti 

upraven zákonem, nemají zaměstnanci psychiatrických léčeben, v nichž se 

vykonává ochranné léčení, právní jistotu pokud jde o míru, v níž je možné 

v rámci režimové léčby pacienty a jejich práva omezovat. Oprávnění 

a povinnosti nejsou stanoveny zákonem, v důsledku čehož jsou pracovníci 

obviňováni samotnými pacienty z toho, že porušují jejich práva. Právní nejistota 

je v tomto smyslu velmi nežádoucí a současný stav by měl být radikálně 

změněn přijetím zákona o výkonu ochranných léčeb. Vzhledem k odlišné 

povaze vykonávané práce a vzhledem ke skladbě pacientů by také bylo vhodné 

vymezit zdravotnickým pracovníkům psychiatrických léčeben pracujících na 

odděleních, kde se ochranné léčení vykonávají, jiné postavení než mají 

v současné chvíli, kdy se jejich postavení nijak neliší od postavení klasického 

zdravotnického personálu.  

Problematická je i situace po propuštění delikventů. Síť sociálních 

kurátorů a probačních úředníků nefunguje důkladně a zájem společenských 

organizací o propuštěné delikventy je nepatrný. 

 

                                                
20 Zeman P., Přesličková H., Tomášek J.: Institut zabezpečovací detence. IKSP Praha, 2005, str. 130. 
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3. Komu je zabezpe čovací detence ur čena 

3.1. Charakteristika osob 

Zabezpečovací detence rozšiřuje v trestním zákoníku škálu ochranných 

opatření a jejím legislativním začleněním si odborníci slibují vyřešení již 

zmiňovaného problému s výkonem ústavní ochranné léčby některých zvlášť 

nebezpečných pacientů v psychiatrických léčebnách. Svojí podstatou je 

hybridní povahy, obsahující jak represivně-izolující, tak léčebně-rehabilitativní 

elementy.21 

 V obecné rovině lze skupinu pacientů, kterým je zabezpečovací 

detence určena, charakterizovat jako osoby nepodrobivé, nespolupracující, 

sociálně těžce maladaptované a agresivní, které odmítají, či dokonce sabotují 

léčbu a v negativním smyslu tak ovlivňují pacienty ostatní.22 Dále se jedná 

o osoby postižené chorobou, jejichž léčitelnost je za současných podmínek 

nemožná, nebo alespoň pochybná.23 Často se u nich setkáváme s těžkými 

poruchami osobnosti, přičemž nejednou jde i o souhrn několika anomálií 

současně (například specifické poruchy osobnosti, nízkého intelektu a sexuální 

deviace). Takové případy běžným způsobem v psychiatrické léčebně řešitelné 

nejsou. Podle poznatků psychologů by se zabezpečovací detence měla ukládat 

zejména těmto osobám (společenská kritéria):  

1) vrahům, kteří mají v životní historii předchozí násilnou trestnou 

činnost a kteří jsou posouzeni jako nebezpeční - konkrétně:  

a) vrahům s diagnózou sexuálního sadismu (a jeho variant), 

patologické sexuální agresivity - bez předchozí recidivy,  

b) vrahům s diagnózou defektní či hraničně defektní inteligence - 

bez předchozí recidivy,  

c) vrahům – recidivistům s rysy anetičnosti a explozivity,  

                                                
21 Válková, H.: Zabezpečovací detence – nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými 
pachateli? Právní rozhledy č. 21, 2007, str. II. 
22 Vacek, E.: Detenční ústav jako součást trestní justice: Kulatý stůl časopisu České vězeňství. České 
vězeňství č. 3-4, 2000, str. 29-30, 35-40. 
23 Císařová, D., Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel. Praha: Příručky ministerstva spravedlnosti,  
Svazek 55, 1995.   
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d) ostatním vrahům, kteří mají v minulosti násilí a jsou posouzeni 

jako nebezpeční.  

2) Sexuálním deviantům – multirecidivistům - u nichž prokazatelně 

opakovaně selhala ochranná léčba, konkrétně:  

a) Patologickým agresorům - recidivujícím pachatelům pohlavního 

násilí,  

b) Pachatelům pohlavního zneužívání - více než dvakrát 

v minulosti trestaným bez efektu ochranného léčení,  

c) sexuálním delikventům s organicky podmíněnou poruchou 

osobnosti, bezvýsledně léčenou.24 

Uložení zabezpečovací detence tak přichází v úvahu jen v těch 

případech, ve kterých je pachatel odsuzován za zločin, nebo dokonce za zvlášť 

závažný zločin. Vzhledem k tomu, že jde o opatření, které představuje hluboký 

zásah do základních lidských práv, bylo třeba pečlivě zvážit podmínky ukládání 

tohoto opatření i z hlediska záruk osobní svobody a právní jistoty, a proto by 

mělo být určeno jen pro pachatele, z jejichž strany hrozí nebezpečí určitého 

druhu a určité intenzity, nikoli pro pachatele činů méně závažných.25  

 

3.2. Základní principy a kritéria zabezpe čovací detence 

Při ukládání zabezpečovací detence vyžaduje zákon aplikaci základní 

podmínky, a sice principu subsidiarity k ochrannému léčení. Zákon v ustanovení 

§100 odst. 1 TZ tento princip vyjadřuje slovy „Nelze očekávat, že by uložené 

ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem 

působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti“. Zákon vychází 

tedy z myšlenky, že zabezpečovací detenci lze uložit pachateli teprve tehdy, 

kdy soud po odpovědném posouzení dospěje k závěru, že ochranné léčení, 

pokud by bylo uloženo, by bylo neúčinné a neúčelné, tedy nevedlo k dostatečné 

ochraně společnosti. Přitom postačí předpoklad neúčinnosti ochranného léčení, 
                                                
24 Vantuch, P.: Právní rádce – praktická příručka. Ochranná opatření v trestním zákoníku [online]. 
Dostupné na World Wide Web: <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-40206950-F00000_d-
ochranna-opatreni-v-trestnim-zakoniku>. 
25 Císařová, D., Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel. Praha: Příručky ministerstva spravedlnosti,  
Svazek 55, 1995. 
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který však musí být podložen objektivním zhodnocením všech podstatných 

okolností, tj. s přihlédnutím k  

1) nebezpečnosti osoby pachatele, 

2) povaze duševní poruchy, 

3) možnostem působení na pachatele v rámci v úvahu 

přicházejícího ochranného léčení.  

Podmínkou pro uložení zabezpečovací detence však není předchozí 

uložení, resp. selhání ochranného léčení. Pokud by bylo zřejmé na základě 

znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, že pobyt 

pachatele na svobodě je nebezpečný a není možné - např. s přihlédnutím 

k projevenému postoji pachatele k ochranné léčbě, dále k povaze duševní 

poruchy a možnostem jejího léčení apod. - reálné zabezpečit dostatečnou 

ochranu společnosti uložením ochranného léčení, bude možno pachateli uložit 

zabezpečovací detenci již při prvním odsouzení, budou-li splněny všechny 

zákonem vyžadované podmínky. 

Právě legální vymezení vztahu těchto dvou ochranných opatření 

představuje jedno ze základních kritérií určujících charakteristiku a vymezení 

okruhu osob, kterých by se zabezpečovací detence měla týkat. To jest, že 

zabezpečovací detence představuje krajní opatření, když jiná opatření 

nepřicházejí v úvahu a ochranu společnosti nelze zajistit jinými prostředky.  

Zabezpečovací detence představuje velmi hluboký a zásadní zásah do 

základních lidských práv a svobod. Navíc je koncipována tak, že je ukládána na 

neomezenou dobu. Proto ji trestní zákoník formuluje tak, že je určena jen pro 

pachatele, z jejichž strany hrozí nebezpečí určitého druhu a určité intenzity, 

nikoliv pro pachatele činů méně závažných. V rámci nebezpečnosti pachatele 

soud zvažuje především konkrétní povahu a závažnost spáchaného zločinu, 

resp. zvlášť závažného zločinu26 a charakter trestné činnosti, která od něho 

hrozí i do budoucna. Další podmínkou nezbytnou pro uložení tohoto typu 

ochranného opatření tedy je, že pobyt pachatele trestného činu na svobodě je 

                                                
26 Trestní zákoník zavádí novou klasifikaci trestných činů na zločiny a přečiny. V § 14 stanoví, které 
trestné činy jsou považovány za přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Toto rozdělení trestné činnosti 
je významné z hlediska penitenciárního v oblasti celého trestního práva. Zcela zásadní význam má i pro 
případy ukládání zabezpečovací detence.  
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nebezpečný (§100 odst.1 TZ). Nebezpečnost pobytu pachatele na svobodě 

není možno vyvozovat pouze ze závažnosti trestného činu, resp. z jednání, 

které vykazuje znaky trestného činu pokud jde o nepříčetného pachatele. Pobyt 

takové osoby musí vytvářet stav nebezpečí pro společnost i do budoucna. 

Nebezpečnost pachatelova pobytu na svobodě je třeba posuzovat podle stavu 

v době rozhodování soudu o zabezpečovací detenci.27 Tato podmínka je 

splněna, je-li vysoce pravděpodobné, že pachatel (nepříčetný pachatel, 

pachatel ve stavu vyvolaném duševní poruchou) spáchá znovu závažný útok na 

zájmy chráněné trestním zákonem, a to pod vlivem duševní poruchy.28 Splnění 

této podmínky je třeba posoudit na základě zjištění o povaze a chování 

nepříčetné osoby a na podkladě posudku znalce z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie o tom, zda duševní porucha je takového rázu, že pobyt nepříčetné 

osoby na svobodě je i pro budoucnost v uvedeném smyslu nebezpečný. Samo 

doporučení znalce – lékaře - zda je, či není vhodné uložit obviněnému 

zabezpečovací detenci, není dostatečným podkladem pro rozhodnutí soudu 

o této otázce. Takové rozhodnutí může soud učinit až na základě zhodnocení 

všech v úvahu přicházejících důkazů, zejména po zhodnocení celého 

znaleckého důkazu, provedeného vyšetřením duševního stavu obviněného.  

Rovněž možnosti působení na pachatele v rámci v úvahu přicházejícího 

ochranného léčení soud zvažuje na podkladě znaleckého posudku z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ale přihlíží i k tomu, zda na pachatele bylo 

působeno ochranným léčením, jakým způsobem se choval, zda spolupracoval 

či naopak výkon ochranného léčení mařil, ztěžoval nebo jej odmítal úplně. 

Podstatné pro uvážení soudu je i to, proč se přes uložené ochranné léčení, 

zcela nebo zčásti vykonané, nedostavily pozitivní výsledky a pachatel se 

dopustil recidivy trestné činnosti, zda šlo o speciální či druhovou recidivu, co 

bylo mimo jeho duševní stav její případnou příčinou apod.  

Trestní zákoník stanoví další podmínky pro uložení zabezpečovací 

detence, které musí být vždy v konkrétním případě splněny. Tyto další 

podmínky představují jakási kritéria, která jsou určující pro charakteristiku osob, 

                                                
27 Nestačí, že tato podmínka je byla splněna v době zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 
172 odst. 1 písm. e) TrŘ. Pokud nebezpečnost pro společnost vyplývající z duševní poruchy pominula 
v mezidobí od spáchání činu do rozhodování, není možno zabezpečovací detenci uložit.  
28 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1049. 
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jímž je zabezpečovací detence určena. Zároveň představují kritéria pro vnitřní 

diferenciaci okruhu osob, u nich přichází uložení zabezpečovací detence 

v úvahu. Tyto podmínky jsou tedy dány odlišně podle toho, jaké kategorie osob 

by se zabezpečovací detence měla týkat. Právě vymezení těchto zákonných 

podmínek, tedy přesné vymezení předpokladů pro její ukládání, je zárukou 

spolehlivého využívání v praxi. Na druhé straně ovšem kumulace zákonných 

podmínek vyvolává i skeptický názor, jak například vyjádřila Válková.29 Zvolená 

koncepce dle jejího názoru může vést k jakési formě „patologizace 

nebezpečnosti“ pachatelů, která s sebou nutně nese závazek takové 

„nebezpečné choroby“ léčit, třeba i proti vůli pacientů, pakliže společnost 

nechce čelit podezření, že se na takové osoby rezignovalo jen proto, že jsou 

„nemocní“. Je proto třeba se o „léčbu“ nebezpečného pachatele alespoň 

pokusit. Osobně se s názorem Válkové neztotožňuji. Domnívám se, že 

vzhledem k povaze zabezpečovací detence, zejména s ohledem na 

neomezenou délku jejího trvání, jsou zákonné korektivy zcela na místě. Navíc, 

z pohledu ukládání zabezpečovací detence, jsem toho přesvědčení, že každý 

nový institut vyžaduje jasné zákonné vymezení, aby byla ze strany orgánů 

činných v trestním řízení zajištěna náležitá aplikace.  

Tři specifické kategorie nebezpečných pachatelů (bez rozdílu věkové 

kategorie dospělých a mladistvých) jsou tyto: První skupinu tvoří osoby, které 

spáchaly vysoce nebezpečný čin pro společnost, avšak které není možno stíhat 

pro jejich nepříčetnost. Do druhé skupiny spadají pachatelé, kteří se v době 

spáchání trestného činu nacházeli ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou. Třetí skupinu tvoří pachatelé, kteří se oddávají 

zneužívání návykové látky a kteří pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím 

zneužíváním opakovaně spáchali závažnou trestnou činnost. 

 

                                                
29 Válková, H.: Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky 
tradičního trestání? In Detence: Nový způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, 
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 27 a násl. 
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3.2.1. I. kategorie – nep říčetní (trestn ě neodpov ědní) 
pachatelé 

Ustanovení § 100 odst. 1 TZ upravuje obligatorní ukládání 

zabezpečovací detence pachateli, který není pro nepříčetnost trestně 

odpovědný, pokud jsou splněny zároveň další tři podmínky:  

1) pachatel se dopustil činu jinak trestného, který by naplňoval 

znaky zvlášť závažného zločinu,  

2) jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a,  

3) nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím 

k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele 

vedlo k dostatečné ochraně společnosti.  

Rozhodujícím faktorem v tomto případě – kromě ostatních 

charakteristik pachatele – je, že je shledán nepříčetným a tedy trestně 

neodpovědným. Takovému pachateli žádný trest uložit nelze, lze mu však uložit 

ochranné opatření, které s ohledem na vysokou nebezpečnost osoby má zajistit 

dostatečnou ochranu společnosti.  

Nepříčetností se rozumí, tak jak je uvedeno v § 26 TZ, stav, ve kterém 

někdo pro duševní poruchu v době spáchání trestného činu, nemůže rozpoznat 

jeho protiprávnost nebo nemůže ovládat své jednání. K tomu doplňuji, že aby 

byl pachatel uznám nepříčetným, postačí nedostatek pouze jedné z těchto 

schopností (rozpoznávací – rozumové nebo určovací). Stav nepříčetnosti musí 

být dán v době činu. Nastali-li až později, může být důvodem k přerušení 

trestního stíhání [§ 173 odst. 1 písm. c), § 188 odst. 1 písm. d), § 224 odst. 1, 

§ 231 odst. 1  a § 257 odst. 1 písm d) TŘ]. 

Při rozhodování o uložení zabezpečovací detence dle § 100 odst. TZ 1 

je soud povinen dokazovat splnění všech zákonných podmínek. 

 

3.2.2. II. kategorie – pachatelé zmenšen ě příčetní nebo 
jednající ve stavu vyvolaném duševní poruchou 

Obligatorně soud uloží zabezpečovací detenci dle § 100 odst. 1 TZ 

pachateli, který spáchal zločin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou, pokud současně upustí od potrestání dle § 47 
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odst. 2 TZ. Zmenšenou příčetností se podle ustanovení § 27 TZ rozumí stav, ve 

kterém byla v důsledku duševní poruchy v době spáchání trestného činu 

podstatně zeslabena (snížena) schopnost pachatele rozpoznat protiprávnost 

tohoto činu nebo ovládat své jednání. Okolnost, že je trestný čin spáchán ve 

stavu zmenšené příčetnosti, nevylučuje trestní odpovědnost, nicméně ji snižuje 

a je důvodem pro zvláštní postup vůči pachateli. Také otázka zmenšené 

příčetnosti je otázkou právní, ani zde se soud neobejde bez znaleckého 

posudku.  

V jiných případech soud může uložit zabezpečovací detenci pachateli, 

který spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou a zároveň jeho 

pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by v úvahu přicházející 

ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem 

působení na působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti 

(§100 odst. 2 písm. a) TZ). Soud v tomto případě vychází z dalších okolností 

týkajících se osoby pachatele, jeho dosavadního života a jeho poměrů. Duševní 

porucha zde nemusí vést ke zmenšené příčetnosti či k nepříčetnosti, jedná se 

o subsidiární ustanovení k obligatornímu uložení zabezpečovací detence.  

3.2.3. III. kategorie – pachatelé oddávající se trv ale 
zneužívání návykové látky 

Fakultativně lze uložit zabezpečovací detenci pachateli, který se 

oddává zneužívání návykové látky, pokud znovu spáchal zvlášť závažný zločin, 

ač již byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout 

uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to 

i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení (§ 100 

odst. 2 písm. b) TZ). Důležité u této skupiny je, že se jedná o osoby, které se 

trvale oddávají zneužívání návykové látky, přičemž musí jít o takové požívání 

návykové látky, které má povahu chorobného návyku. Nestačí tedy jen 

např. ojedinělá opilost, ani pouhé zjištění sklonů k např. požívání alkoholických 

nápojů.30 Obdobně je tomu i u jiných návykových látek, kde nestačí 

                                                
30 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1052. 
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např. tzv. experimentování s některou omamnou nebo psychotropní látkou.31 

Typicky se v tomto případě jedná o alkoholiky a toxikomany. Trestné činy musí 

být spáchány pachatelem pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím 

zneužíváním. V souvislosti se zneužíváním návykové látky je trestný čin 

spáchán tehdy, jestliže mezi zneužíváním návykové látky a spáchaným 

trestným činem je příčinná souvislost, znamená to tedy, že zabezpečovací 

detenci dovoluje zákon uložit i pachateli, který nebyl v době činu pod vlivem 

návykové látky, ale jeho trestná činnost (závažná) byla zřejmým důsledkem 

jejího zneužívání.32 Stav pachatele způsobený návykovou látkou nemusí 

dosahovat stupně nepříčetnosti ani zmenšené příčetnosti, postačí ovlivnění 

návykovou látkou i v menší intenzitě.33 Zákon však u těchto pachatelů 

nevyžaduje, aby jejich pobyt na svobodě byl nebezpečný.  

Podmínkou pro uložení zabezpečovací detence v této kategorii je 

spáchání zvlášť závažného trestného činu, navíc ještě ve spojení s recidivou ve 

formě odsouzení za zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky 

nebo v souvislosti s jejím zneužíváním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

nejméně na dvě léta. Odsouzením za zvlášť závažný zločin se rozumí 

odsouzení pro jakýkoli zvlášť závažný zločin, pokud odsuzující rozsudek nabyl 

právní moci. Není třeba, aby došlo k výkonu trestu, byť i jen zčásti. Zákon 

nestanoví žádnou časovou hranici, která by omezovala možnost k recidivě 

přihlížet.  

Pro tuto skupinu je dále charakteristické, že vzhledem k tomu, že se 

jedná o recidivisty alkoholiky a toxikomany, je více než pravděpodobné, že jim 

spolu s uloženými původními tresty bylo uloženo též ochranné léčení, které se 

však ukázalo nanejvýš neúčinné. Soud tedy z tohoto hlediska bude posuzovat 

vhodnost uložení zabezpečovací detence také s přihlédnutím k dosavadnímu 

postoji pachatele k ochrannému léčení. Většinou půjde o osoby, kterým již 

v minulosti bylo uloženo ochranné léčení, jež se ukázalo neúspěšným a tedy 

nedostatečným opatřením, zejména z hlediska postoje těchto pachatelů 

k ochrannému léčení.  
                                                
31 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1052. 
32 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1029 – 
1030.  
33 Císařová, D., Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel. Praha: Příručky ministerstva spravedlnosti,  
Svazek 55, 1995. 



 33 

Tato třetí kategorie se odborníkům jeví jako nejvíce problematická, 

neboť právě depravovaní34 alkoholici a abuzéři drog tvoří relativně početnou 

populaci, která je schopná zabezpečovací detenci zcela zahltit. Z toho důvodu 

navrhují tuto podskupinu delikventů svěřit specializovanému zařízení.35 Je 

otázkou, do jaké míry představuje výše uvedená skupina riziko pro „zahlcení“ 

detenčního zařízení. Osobně se domnívám, že zákonné požadavky kladené na 

tuto kategorii osob jsou formulovány uvážlivě a soudce při ukládání 

zabezpečovací detence, zcela správně, limitují. Zákonodárce umožnil uložit 

zabezpečovací detenci pachatelům oddávajícím se zneužívání návykové látky 

pouze za určitých předpokladů, jejichž splnění, dle mého názoru, není vlastním 

všem alkoholikům či narkomanům. Navíc se jedná o fakultativní uložení, nikoliv 

obligatorní. Za tohoto stavu se nedomnívám, že by detenční zařízení byla 

„zahlcena“ touto kategorií osob, ačkoliv musím přiznat, že nedisponuji 

statistikami ohledně počtu pachatelů splňujících výše uvedená kritéria. 

Rozhodnout o uložení zabezpečovací detence širší skupině osob 

pravděpodobně umožní připravovaná novela, kterou se mění zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.36 Změna 

navrhovaná v § 100 odst. 1 a 2 TZ spočívá v rozšíření možnosti uložení 

zabezpečovací detence nepříčetných pachatelů i za jednání, která jsou 

úmyslnými trestnými činy v kategorii zločinu (tj. trestného činu s trestní sazbou 

od 5 ti roků odnětí svobody a výše), jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný 

a nelze očekávat, že by ochranné opatření vedlo k náležité ochraně 

společnosti. Stejná změna se týká pachatelů recidivistů páchajících trestnou 

činnosti pod vlivem návykových látek. 

 

3.3. Posuzování duševního stavu pachatele 

Duševní porucha, která je příčinou nepříčetnosti, může mít různý 

charakter, může být přechodná, dlouhotrvající nebo trvalá. Je nutno k tomuto 

                                                
34 Depravace znamená zpustlost, pokles mravní kvality osobnosti způsobený nevhodnými sociálními 
vlivy nebo chorobou, např. alkoholismem.  
35 Brichcín, S., Zvěřina, J.: Co lze očekávat od zabezpečovací detence? Psychiatrie pro praxi č. 9, 2008, 
str. 47-48.   
36 Návrh novely zákona byl v březnu 2011 předložen Poslanecké sněmovně.  
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dodat, že samotná duševní porucha není důvodem nepříčetnosti, pokud 

v konkrétním případě v době spáchání trestného činu nevyvolala nedostatek 

schopnosti rozpoznávací nebo určovací. Trestní zákon nově obsahuje legální 

definici duševní poruchy, a to v § 123, která zní: „Duševní poruchou se rozumí 

mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, 

mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní 

nebo sexuální odchylka“. Ustanovení obsahuje klasifikaci duševních poruch 

(duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci, hluboká porucha vědomí, 

mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní 

nebo sexuální odchylka), nicméně je třeba zdůraznit, že zákon zachovává 

jednotný obecný pojem duševní poruchy jako pojem nadřazený všem typům 

duševních poruch, což je nutné, neboť v konkrétním posuzovaném případě 

může jít u pachatele také o kombinaci těchto typů, resp. symptomů více 

duševních poruch, kdy je třeba posoudit jejich vzájemně podmíněné působení 

a jejich příčinnou souvislost s delikventním chováním.37 Klíčovým pojmem tak 

nadále zůstává duševní porucha, nikoliv duševní nemoc. Výše uvedené pojmy 

nelze pokládat za výlučně medicínsko-psychiatrické, avšak nejedná se ani 

o pouhou terminologii právní. S ohledem na vývoj vědních oborů psychiatrie 

a psychologie je třeba přistupovat k výkladu jednotlivých diagnostických pojmů 

dostatečně obezřetně a nepokládat je za jednou provždy dané dogma.  

Rozhodování o uložení zabezpečovací detence klade zvýšené nároky 

na znalecký posudek o duševním stavu pachatele. Znalec není zbaven 

odpovědnosti za správné posouzení duševní poruchy z hlediska odborného, 

přičemž soud musí toto odborné posouzení při následném rozhodování 

o odpovědnosti pachatele a jejích trestněprávních následků náležitě 

přezkoumat z hledisek uvedených v § 109 a 110 TŘ (uvedená ustanovení 

umožňují požádat znalce o vysvětlení, pokud je posudek neúplný či nejasný, 

event. přibrat dalšího znalce. Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech lze za 

účelem posudku přibrat jako znalce specializovaný ústav, nebo jej požádat 

o přezkoumání posudku). Pouhý odkaz na diagnózu a její popis nemůže být 

náležitým podkladem pro rozhodnutí soudu, že se pachatel dopustil trestného 

činu ve stavu vyvolaném duševní poruchou. Znamená to, že se soudce - na 

                                                
37 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1181.  
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straně jedné - nesmí např. při řešení otázek trestní odpovědnosti, spoléhat na 

autoritu znalce, který by jej měl přesvědčit o správnosti svých zjištění 

srozumitelnými výstupy. A na straně druhé by měl mít psychiatr, stejně jako 

každý znalec v oboru soudního lékařství, určité právní znalosti, aby svým 

posudkem mohl přispět ke splnění účelu trestního řízení.38 Jako nejvhodnější se 

jeví, aby jako znalec byla přibrána osoba s praktickými zkušenostmi s výkonem 

ochranného léčení, nejlépe z prostředí zdravotnických zařízení, kde jsou 

ochranná léčení vykonávána. Pouze tak dokáže svá zjištění ohledně duševního 

stavu pachatele zasadit do kontextu stávajících podmínek v zařízeních, kde se 

ochranná léčení vykonávají, a posoudit, zda lze jejich prostředí, režim, léčebné 

postupy a celkové možnosti pokládat za záruku ochrany společnosti ve vztahu 

k danému pachateli. 

 

Ze znaleckých posudků:  

„Pobyt obviněného na svobodě je nebezpečný při pokračování 

stávajícího životního stylu s opakovaným nadměrným konzumem alkoholu. 

Od léčby však již nelze očekávat žádný přínos a proto ji ani nenavrhujeme. 

Společnosti ochrání jedině opatření detenčního charakteru.“ 

„Z psychiatrického hlediska považuji pobyt obviněného na svobodě za 

nebezpečný pro přítomnost sexuální deviace. Proto navrhuji uložení ochranné 

léčby sexuologické. Vzhledem k charakteru osobnosti, úrovně intelektu na 

straně jedné a na straně druhé převažujícímu zaměření české sexuologie na 

léčení poruch sexuální preference psychoterapeutickými a režimovými 

opatřeními, které je posuzovaný jen zcela limitovaným způsobem schopen 

respektovat, doporučuji umístění v detenčním ústavu.“39 

Kvalita znaleckého posudku tak představuje stěžejní nástroj k vyvození 

závěru o nepříčetnosti (event. zmenšené příčetnosti dle § 27 TZ) konkrétního 

pachatele, jak při posuzování trestní odpovědnosti, tak při rozhodování o tom, 

zda vůbec, a pokud ano, jaké tresty, resp. ochranná opatření jsou z hlediska 

dostatečné ochrany společnosti před recidivou pachatelova jednání dostatečné 

                                                
38 Císařová, D., Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel. Praha: Příručky ministerstva spravedlnosti,  
Svazek 55, 1995.  
39 Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence, IKSP, 2010, str. 64. 
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a zároveň přiměřené závažnosti spáchaného činu a osobnosti pachatele. 

Znalecké posudky by měly vycházet z dlouhodobějšího a intenzivnějšího 

pozorování pachatele, měla by být využívána i možnost vyšetření duševního 

stavu pachatele pozorováním ve zdravotnickém ústavu či zvláštním oddělení 

nápravného zařízení.  

V praxi se opak zdá pravdou. Odborníci psychiatři vyjadřují značné 

pochybnosti o dosavadní praxi znaleckého posuzování, kdy znalecké posudky 

jsou vypracovány na základě pouhého několikahodinového pozorování 

pachatele. V případě ochranného léčení pacienti sami často namítají, že jsou 

vyšetřování ve výkonu vazby, kdy je znalci navštíví většinou pouze jednou. 

V některých případech jsou ještě jednorázově vyšetřeni v nemocničním 

zařízení. Navíc u pacientů, kterým už v minulosti bylo uloženo ochranné léčení, 

se posudky prakticky opisují. Dalším problémem je opakovaně potvrzená 

zkušenost pacientů i zdravotnického zařízení, že v některých případech 

posudky vypracovávají psychiatři, kteří nemají kvalifikovanou erudici v jiném 

oboru, např. sexuologie. Nefunkční a v současné době prakticky nefungující 

(a někde ani neustavené) jsou znalecké komise, které by měly fungovat 

v jednotlivých krajích. Tato stavovská odborná komise by přitom měla řešit 

kontinuální vzdělávání znalců i eventuální postih těch, kteří při své práci 

pochybili. 

Jednou z pravděpodobných příčin těchto nedostatků je skutečnost, že 

zákon o znalcích a tlumočnících je značně zastaralý. Za nekvalitní posudek 

není možné uložit jakoukoli sankci, znalci zapsaní a evidovaní ministerstvem 

spravedlnosti jsou prakticky neodvolatelní atd. Někteří odborníci navíc kritizují 

také kritéria (a požadované formální i neformální vzdělání), podle kterých jsou 

zapisovaní do seznamu znalců. Zdravotničtí pracovníci navrhovali, aby bylo 

zřízeno jedno forenzní psychiatrické zařízení (které by mělo odhadovanou 

kapacitu cca 150 lůžek), kde by se až na základě dlouhodobého pozorování 

pacienta rozhodovalo o případném uložení ochranného léčení nebo detence. 

Kromě posouzení duševního stavu pachatele by měl znalecký posudek 

zodpovědět dvě otázky prognostického charakteru (či k jejich zodpovězení 

poskytnout podklady) – zda je pobyt pachatele na svobodě v důsledku jeho 

duševního stavu nebezpečný (je-li tedy nebezpečí, že se na svobodě dopustí 



 37 

závažnější trestné činnosti) a zda by k dostatečné ochraně společnosti vedlo 

uložení ochranného léčení. 

Na druhou stranu je však třeba vyhnout se tomu, aby psychiatrické 

kritérium samo o sobě, včetně své trestněprávní náplně, nevedlo u institutu 

nepříčetnosti k jeho příliš široké aplikaci a v důsledku toho i k oslabování trestní 

represe. Proto je zde nutné uplatnit kritérium časové. Z pohledu viny pachatele 

je právně relevantní pouze taková duševní porucha, která existuje v době 

spáchání trestného činu, resp. jinak trestného činu. Irelevantní je tak zjištění 

duševní poruchy před spácháním trestného činu, bude-li jeho pachatel v době 

činu již příčetný; naopak vypukne-li duševní porucha po spáchání deliktu, může 

s sebou nést v rovině trestněprocesní již důsledky, např. ve smyslu § 173 odst. 

1 písm. c) TŘ. 

V odborné literatuře se k problematice hodnocení duševního stavu 

pachatele v souvislosti s ukládáním ochranného léčení často zmiňuje otázka 

přezkumu znaleckých posudků. Současné znění trestního řádu umožňuje 

obhajobě předkládat či navrhovat důkazy, tj. vyžádat si vypracování „vlastního“ 

znaleckého posudku, jež má zásadně stejnou váhu jako posudek vyžádaný 

orgánem činným v trestním řízení a poskytuje obviněnému dostatečnou 

možnost se bránit v případě, že se závěry znaleckého posudku obžaloby 

nesouhlasí. 

4. Ukládání a výkon zabezpe čovací detence 

4.1. Podmínky pro uložení zabezpe čovací detence  

V rámci trestního řízení ukládá zabezpečovací detenci soud, a to 

zpravidla v hlavním líčením (§230 odst. 1 TŘ). V hlavním líčení ji může soud 

uložit i bez návrhu státního zástupce; ve veřejném zasedání, pokud by si 

rozhodnutí o ní nevyhradil dle § 230 odst. 2 TZ, jen na jeho návrh.  

Trestní zákon rozlišuje obligatorní a fakultativní ukládání zabezpečovací 

detence. Obligatorně ji soud uloží ve dvou případech. Buď tehdy, když 

rozhodne o upuštění od potrestání dle § 100 odst. 1 TZ ve spojení s § 47 odst. 

2 TZ. Podle tohoto ustanovení soud upustí od potrestání, jestliže pachatel 

spáchal zločin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní 
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poruchou, a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím 

k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo 

k dostatečné ochraně společnosti, a soud má za to, že zabezpečovací detence 

zajistí ochranu společnosti lépe než trest. Zabezpečovací detence zde 

v podstatě nahrazuje jak nepodmíněný trest odnětí svobody, který by byl jinak 

nezbytný k izolaci pachatele, bez níž od něho nadále hrozí nebezpečí pro 

společnost, tak ochranné léčení, které je jinak nezbytné z důvodů pachatelovy 

duševní poruchy, ale jeho uložení vzhledem k pachatelově stavu není možné 

nebo nepostačuje. Rovněž v tomto případě, na rozdíl od § 47 odst. 1 TZ, není 

rozhodné, jestli si stav zmenšené příčetnosti nebo stav vyvolaný duševní 

poruchou, v němž spáchal zločin, pachatel přivodil vlivem návykové látky, 

a pokud tomu tak bylo, zda tak učinil zaviněně či nikoli a v jaké formě zavinění. 

Podstatný je zde jen některý z uvedených stavů pachatele, do něhož se mohl 

pachatel přivést i zaviněným požitím návykové látky. 40 

Druhým případem obligatorního uložení je ustanovení § 100 odst. 1 TZ. 

Jedná se o situaci, kdy pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky 

zvlášť závažného zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt 

na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení 

s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele 

vedlo k dostatečné ochraně společnosti. Za zvlášť závažné zločiny jsou 

pokládány úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let (§ 14 odst. 3 TZ).  

Obligatorní zabezpečovací detenci lze uložit i mladistvému (§ 21 ZSM), 

není-li pro nepříčetnost ve smyslu § 26 TZ  trestně odpovědný a jeho pobyt na 

svobodě je nebezpečný anebo v případě uvedeném v § 12 písm. a) ZSM, které 

se uplatní u mladistvého jako speciální ustanovení o upuštění od uložení 

trestního opatření oproti § 47 odst. 2 používaného u dospělých pachatelů.  

Fakultativně může soud uložit zabezpečovací detenci rovněž ve dvou 

případech. Jednak tehdy (§100 odst. 2 písm. a) TZ), jestliže pachatel spáchal 

zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím 

k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo 
                                                
40 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 557.  
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k dostatečné ochraně společnosti. Dále tak může učinit (§100 odst. 2 písm. b) 

TZ), jestliže pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu 

spáchal zvlášť závažný zločin, ačkoliv byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný 

pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta a nelze 

předpokládat, že by bylo možné dosáhnout dostatečné ochrany společnosti 

uložením ochranného léčení, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji 

pachatele k ochrannému léčení. V obou případech soud přihlíží k osobě 

pachatele, jeho dosavadnímu životu a poměrům. Osoba pachatele spoluurčuje 

povahu a závažnost spáchaného trestného činu. U konkrétní osoby je třeba, 

aby soud pohlížel k negativnímu nebo pozitivnímu významu osoby pachatele 

pro hodnocení povahy a závažnosti spáchaného trestného činu, který vyplývá 

z jeho chování ve společnosti. Nemělo by se tedy jednat o pouhé shromáždění 

osobních dat pachatele, ale o hlubší rozbor osobnosti ve vztahu ke 

spáchanému zločinu, resp. ke zvlášť závažnému zločinu a k jeho konkrétní 

společenské škodlivosti.  

Poměry pachatele se rozumí osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry 

pachatele (§ 39 odst. 1 TZ). Rovněž se týkají hodnocení jeho osoby, nesouvisí 

ovšem přímo se spácháním trestného činu. Tyto poměry mohou přesto ovlivnit 

úvahy o uložení zabezpečovací detence. Jedná se totiž o okolnosti, které 

charakterizují osobu pachatele jako objekt zabezpečovací detence.41 

Také fakultativní zabezpečovací detenci lze uložit mladistvému (§ 21 

ZSM) při splnění podmínek § 100 odst. 2 písm. a) nebo b) TZ. Přitom je třeba 

u provinění (§ 6 ZSM), která odpovídají sazbou zločinu nebo zvlášť závažnému 

zločinu vycházet ze sazeb uvedených v trestním zákoníku nesnížených podle 

§ 31 odst. 1 ZSM. 

 

4.2. Nařízení výkonu zabezpe čovací detence, upušt ění od 
jejího výkonu 

Trestní řád obsahuje ustanovení o tom, jak má být výkon 

zabezpečovací detence nařizován. Do výkonu zabezpečovací detence se 

                                                
41 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1051.  
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osoby umísťují jen na základě soudem nařízeného výkonu zabezpečovací 

detence. Podle § 354 odst. 1 TŘ, jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má 

vykonat zabezpečovací detence, stane vykonatelným, zašle předseda senátu 

příslušnému ústavu pro výkon zabezpečovací detence nařízení výkonu 

zabezpečovací detence, a současně vyzve osobu, které byla uložena, je-li na 

svobodě, aby její výkon nastoupila. Toto ustanovení odpovídající svým zněním 

postupu při nařizování výkonu trestu odnětí svobody, je bezesporu správným 

krokem v oblasti úpravy nařizování výkonu ochranných opatření. Pro srovnání, 

formulace o výzvě k nástupu ochranného léčení je obsažena v podzákonném 

právním předpise, a to v ustanovení § 41 odst. 2 vyhlášky ministerstva 

spravedlnosti č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Před 

platností tohoto ustanovení si zaměstnanci zdravotnických zařízení, v nichž se 

vykonávají ochranná léčení, mnohdy stěžovali na skutečnost, že ochranné 

léčení bylo nařizováno jim a nikoliv osobám, kterým bylo uloženo. Ustanovení 

§ 41 odst. 2 této vyhlášky však, na rozdíl od zákona o výkonu zabezpečovací 

detence a trestního řádu, umožňuje učinit  výzvu k nástupu do ochranného 

léčení prostřednictvím zákonného zástupce osoby, jíž byla uložena a která není 

způsobilá k právním úkonům. De lege ferenda by taková úprava 

i u zabezpečovací detence mohla přicházet v úvahu.  

Pro případ, že by se výrok o uložení zabezpečovací detence, jež nebyla 

uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, stal vykonatelným 

rozhodnutím odvolacího soudu, u obviněného, který je ve vazbě, stanoví § 354 

odst. 1 TŘ (obdobně jako u § 321 odst. 1 TŘ), že předseda senátu odvolacího 

soudu nařídí výkon opatření hned při vyhlášení rozhodnutí.  

Soud od výkonu zabezpečovací detence upustí, pominou-li před jejím 

započetím okolnosti, pro něž byla uložena (§ 100 odst. 7 TZ). Proces 

rozhodování o upuštění od výkonu zabezpečovací detence upravuje trestní řád 

obdobně jako upuštění od výkonu ochranného léčení, včetně skutečnosti, že 

v rámci vykonávacího řízení je, s výjimkou samotného nařízení výkonu, toto 

rozhodnutí jediným, o němž bude rozhodovat soud, který detenci uložil (jinak je 

dána příslušnost okresního soudu, v jehož obvodu je příslušný detenční ústav). 

Zabezpečovací detence se vykonává v  ústavu určeném pro výkon 

zabezpečovací detence, příslušném pro území, v němž má osoba, které byla 
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zabezpečovací detence uložena, bydliště nebo pobyt. Generální ředitelství 

Vězeňské služby však může prostřednictvím předsedy příslušného senátu 

uplatnit požadavek na dočasně odchylný postup. Takovou výjimku lze učinit 

v zájmu rovnoměrného rozmístění osob, kterým byla zabezpečovací detence 

uložena.42 

 

4.3. Trvání zabezpe čovací detence 

Zabezpečovací detence se nenařizuje na určitou dobu, ale trvá tak 

dlouho, dokud to vyžaduje ochrana společnosti (§100 odst. 5 TZ). Tím je 

zdůrazněn základní účel zabezpečovací detence. Současně je však soudu 

uloženo provádět nejméně jednou za dvanáct měsíců (u mladistvých jednou za 

šest měsíců) přezkum, zda důvody pro další pokračování zabezpečovací 

detence i nadále trvají (§100 odst. 5 TZ). Toto řešení odpovídá moderním 

tendencím v Evropě omezovat trvání každého omezení osobní svobody 

a zajistit jeho periodický přezkum soudem, neboť u zabezpečovací detence 

nepochybně jde o značný zásah do osobní svobody osoby, které bylo takové 

ochranné opatření uloženo.  

Mezi odborníky se setkáváme s názorem, že by bylo vhodné určit 

maximální délku trvání zabezpečovací detence, a to alespoň pro případ jejího 

prvního uložení, tak, aby trvání zabezpečovací detence odpovídalo zásadě 

přiměřenosti.43 I v zahraniční literatuře se často objevují výhrady proti 

neomezené délce podobných opatření, přestože je chápán požadavek ochrany 

společnosti a maximální možné ochrany potenciálních obětí. V této souvislosti 

se nejčastěji poukazuje na to, že:  

� nelze vyloučit, že takové opatření nebude uloženo pouze 

sexuálním sadistům, agresorům a dalším  nebezpečným 

osobám, ale také méně psychicky narušeným jedincům, které 

postihne nejtvrdším způsobem,  

                                                
42Spádové oblasti pro výkon zabezpečovací detence jsou uvedeny příloze č. 8 Vnitřního a kancelářského 
řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.  
43 Vanduchová, M.: Ochranná detence z hlediska přiměřenosti. In Detence: Nový způsob ochrany před 
nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská 
univerzita Plzeň, 2005, str. 35 a násl.  
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� požadavky na prognózu budoucího vývoje chování pachatele 

nelze dosavadními metodami splnit,  

� reálné terapeutické možnosti a schopnosti nelze dostatečně 

odhadnout,  

� terapeutická zařízení jsou přetížená a zákonné instrumenty 

nevhodné k tomu, aby bylo dosaženo skutečného kriminálně 

preventivního působení. 

Průběh výkonu zabezpečovací detence, zejména vývoj osob držených 

v detenci a jejich připravenost na propuštění soud intenzivně sleduje, a to 

prostřednictvím vyžádaných zpráv. Předseda senátu při nařízení výkonu 

zabezpečovací detence požádá ústav pro její výkon, aby oznámil soudu, který 

zabezpečovací detenci uložil, kdy bylo s výkonem započato (§ 354 odst. 4 TŘ). 

Zároveň požádá daný ústav, aby okresnímu soudu, v jehož obvodě se 

zabezpečovací detence vykonává, podal neprodleně zprávu, jestliže pominou 

důvody pro další trvání zabezpečovací detence. K nařízení výkonu 

zabezpečovací detence předseda senátu připojí dle § 354 odst. 5 TŘ pro 

potřeby ústavu pro výkon zabezpečovací detence znalecký posudek, opis 

protokolu o výslechu znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu 

osoby, které byla uložena zabezpečovací detence, pokud v průběhu řízení byly 

opatřeny, a žádost, aby byla podávána okresnímu soudu, v jehož obvodě se 

zabezpečovací detence vykonává, v jím stanovených lhůtách, zpráva o průběhu 

a výsledcích výkonu zabezpečovací detence, se zaměřením na hlediska 

uvedená v § 100 odst. 4 TZ , tedy s ohledem na výkon a výsledky léčebných, 

psychologických, vzdělávacích, pedagogických, rehabilitačních a činnostních 

programů vykonávaných na základě konkrétního komplexního programu 

výkonu zabezpečovací detence chovance. Dle ustanovení § 26 ZOVZD komise 

složená z odborných zaměstnanců ústavu zpracuje vždy po třech měsících 

výkonu zabezpečovací detence komplexní zprávu o stavu chovance obsahující 

vyhodnocení účinku dosavadních programů. S komplexní zprávou musí být 

chovanec dle § 26 odst. 1 ZOVZD prokazatelně seznámen. Na základě této 

zprávy bude rozhodnuto o dalším postupu (§ 26 odst. 2 ZOVZD) vždy však 

bude nutno posoudit a do zprávy začlenit prognózu dalšího vývoje chovance, 

a to z hlediska, jak se přiblížila možnost změny výkonu zabezpečovací detence 
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na ochranné léčení ústavní, případně zda jsou splněny podmínky k propuštění 

chovance ze zabezpečovací detence. Vývoj chování a efektivitu dosavadního 

působení se ukládá sledovat řediteli ústavu, jenž spolupracuje s odbornou 

komisí (§ 26 odst. 3 ZOVZD). 

Shledá-li odborná komise na základě návrhu odborného zaměstnance, 

že pominuly důvody dalšího výkonu zabezpečovací detence, vypracuje o tom 

zvláštní podrobnou zprávu (nebude tedy vyčkávat až uběhne  tříměsíční lhůta), 

kterou předloží řediteli ústavu s doporučením na propuštění chovance ze 

zabezpečovací detence, nebo na změnu zabezpečovací detence na ochranné 

léčení (§ 26 odst. 4 ZOVZD). Pokud se ředitel se zprávou ztotožní, podá 

neprodleně návrh na propuštění chovance ze zabezpečovací detence nebo na 

změnu zabezpečovací detence na ochranné léčení okresnímu soudu, v jehož 

obvodu se zabezpečovací detence vykonává, a vyrozumí o tom příslušného 

státního zástupce. Pokud ředitel ústavu nesouhlasí s doporučením odborné 

komise, její zprávu spolu s vlastním stanoviskem neprodleně zašle okresnímu 

soudu, v jehož obvodu se zabezpečovací detence vykonává.  

Kromě ústavu může dle § 357 odst. 2 TŘ návrh na rozhodnutí o dalším 

trvání zabezpečovací detence či o propuštění z ní podat státní zástupce 

a osoba, na níž se detence vykonává (a tedy příp. i její obhájce či zákonný 

zástupce). K rozhodnutí o návrhu na propuštění ze zabezpečovací detence 

není stanovena žádná zvláštní lhůta. Naopak, opakování návrhu o rozhodnutí 

o zabezpečovací detenci lze až po uplynutí 6 měsíců po právní moci rozhodnutí 

(pokud dotyčná osoba neuplatní jiné důvody).  

Základním důvodem pro další trvání zabezpečovací detence je, že 

takové pokračování ve výkonu zabezpečovací detence vyžaduje ochrana 

společnosti. Shledá-li příslušný okresní soud, že pominuly důvody pro další 

trvání zabezpečovací detence, rozhodne usnesením 

� podle § 100 odst. 5 TZ o propuštění chovance ze zabezpečovací 

detence (§ 357 odst. 2 TŘ) nebo 

� podle § 100 odst. 6 TZ o změně zabezpečovací detence na 

ústavní ochranné léčení ( §355 TŘ).  
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Soud může žádost zamítnout, v takovém případě je proti jeho 

rozhodnutí přípustná stížnost (§ 357 odst. 3 TŘ), kterou může podat osoba ve 

výkonu detence (její obhájce či zákonný zástupce), detenční ústav (dal-li svým 

návrhem k usnesení podnět), státní zástupce nebo osoby, které by mohly podat 

ve prospěch chovance odvolání. V případě mladistvého pachatele by se okruh 

osob oprávněných podat stížnost ve prospěch pachatele rozšířil o osoby 

uvedené v ustanovení § 72 ZSM. 

 

4.4. Změna výkonu zabezpe čovací detence 

Trestní zákoník umožňuje soudu, aby zabezpečovací detenci změnil 

dodatečně na ústavní ochranné léčení a naopak (§100 odst. 6 TZ). Tato 

možnost je zákonným vyjádřením provázanosti zabezpečovací detence 

s ochranným léčením a je reakcí na pozitivní vývoj chování pachatele, zejména 

na změnu jeho postoje k léčení. Zákon umožňuje jednak změnit ústavní 

ochranné léčení na zabezpečovací detenci, ale také zabezpečovací detenci na 

ústavní ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou-li 

současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení. Vanduchová 

navrhuje uvážit další alternativy uvolňování režimu zabezpečovací detence při 

příznivé prognóze dalšího chování pachatele, aby tento postup co nejvíc 

odpovídal individuálním zvláštnostem případu.44 Např. doplnění právní úpravy 

o propuštění ze zabezpečovací detence na zkušební dobu za současného 

stanovení dohledu nebo o možnost přeměny zabezpečovací detence na 

ambulantní ochranné léčení za současného stanovení dohledu.  

Dle § 355 TŘ rozhoduje o změně výkonu zabezpečovací detence na 

ochranné léčení ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu je 

příslušný detenční ústav. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost, s odkladným 

účinkem (§ 355 TŘ). Taková úprava reflektuje požadavky praxe, neboť rozšiřuje 

systém terapeutického zacházení s pachateli nebezpečnými v důsledku jejich 

duševního stavu, skládající se ze dvou prvků – ochranného léčení 

ambulantního a ústavního – o chybějící prvek třetí, přičemž zachovává 

                                                
44 Vanduchová, M.: Ochranná detence z hlediska přiměřenosti. In Detence: Nový způsob ochrany před 
nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská 
univerzita Plzeň, 2005, str. 39. 
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vzájemnou prostupnost jednotlivých prvků. Tato prostupnost je velmi důležitá, 

neboť umožňuje reagovat na vývoj duševní poruchy pachatele, postup či 

stagnaci léčebného procesu atp., přičemž mj. může sehrávat i roli motivační ve 

smyslu pozitivního působení na pachatele, aby při léčení spolupracoval.45 

Zákon nestanoví, kdo může návrh na změnu výkonu podat (na rozdíl od 

§ 351a odst. 1 TŘ). Okruh osob by tak měl zřejmě být stejný, jako v případě 

návrhu na propuštění ze zabezpečovací detence (tj. osoba, na níž se detence 

vykonává, detenční ústav a státní zástupce), nicméně tento výčet by měl být 

v zákoně uveden výslovně, ačkoliv i bez něj by podobné návrhy byly soudem 

brány jako podněty k přezkoumání věci z úřední povinnosti. Zejména pro 

detenční ústav by výslovné uvedení v takovém výčtu mělo praktický význam, 

protože jinak nebude subjektem oprávnění podat proti usnesení o dalším trvání 

detence stížnost, i když soud bude rozhodovat na základě podnětů 

spočívajícího v návrhu ústavu na změnu zabezpečovací detence na ochranné 

léčení. Rovněž není jasné, zda výčet osob oprávněných podat návrh na změnu 

způsobu výkonu ochranného léčení dle § 351a odst. 1 TŘ se vztahuje i na 

rozhodování o změně ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci 

(viz věta za středníkem cit. ustanovení). Rozdílnost úpravy okruhu osob 

oprávněných k podávání návrhu na změnu výkonu ochranného léčení a osob 

oprávněných k návrhu na změnu výkonu zabezpečovací detence na ochranné 

léčení a naopak, není opodstatněná.46 

Za povšimnutí stojí i otázka přípustnosti změny ochranného léčení na 

zabezpečovací detenci v případech, kdy ochranné léčení bylo uloženo v řízení 

o trestném činu, jehož závažnost uložení zabezpečovací detence neumožňuje. 

Např. pachatel bude odsouzen za přečin spáchaný ve stavu zmenšené 

příčetnosti a bude mu uloženo ochranné léčení. Po roce ochranného léčení 

bude zjevné, že pachatel nespolupracuje při léčbě a projevuje se stále 

agresivněji. Vyšetření duševního stavu povede k závěru, že ochranné léčení 

neplní svůj účel a existuje obava, že by se pachatel mohl dopustit v léčebně či 

                                                
45 Zeman P., Přesličková H., Tomášek J.: Institut zabezpečovací detence. IKSP Praha, 2005, str. 154 
a násl.  
46 Zeman P., Přesličková H., Tomášek J.: Institut zabezpečovací detence. IKSP Praha, 2005, str. 154 
a násl.  
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na útěku závažné trestné činnosti. Dle názorů Zemana a dalších47 znění 

trestního zákona takovou změnu ochranného léčení na zabezpečovací detenci 

neumožňuje, neboť ochranné léčení by bylo uloženo za podmínek, za nichž 

detenci uložit nelze (pachatel byl odsouzen za přečin). Podobná změna by se 

patrně blížila ukládání jakési „preventivní detence“, kdy by závažná trestná 

činnost byla teprve predikována. Je však třeba konstatovat, že právě takové 

případy vedly lékaře k prosazování změn v oblasti ochranných léčeb. 

Dosavadní právní úprava však může v otázce přeměny ochranného 

léčení bez splnění podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 TZ dostát brzkých změn, 

neboť je připravována novela, která v návaznosti na požadavky odborné 

veřejnosti upravuje přeměnu ústavního ochranného léčení na zabezpečovací 

detenci.48 Navrhovaná změna v § 99 odst. 5 TZ reflektuje zájem na ochraně 

společnosti, neboť dle této úpravy může soud změnit vykonávané ústavní 

ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené ochranné léčení 

neplní svůj účel. To nastane například za situace, kdy pachatel utíká ze 

zdravotnického zařízení, dopouští se násilí vůči zaměstnancům zdravotnického 

zařízení nebo vůči osobám ve výkonu ochranného léčení, anebo odmítá-li se 

podrobit léčbě. Navrhované znění § 99 odst. 5 TZ tak zní (pozn.aut.: novela 

vyznačena kurzívou): „Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení 

ambulantní a naopak. Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek 

§ 100 odst. 1 nebo 2 TZ na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 

1 nebo 2 TZ může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací 

detenci v případě, že uložené a vykonávané ústavní ochranné léčení 

nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, a to zejména vzhledem k útěku, 

napadání zaměstnanců zdravotnického zařízení a jiných osob ve výkonu 

ochranného léčení, nebo vzhledem k chování pachatele ve výkonu ochranného 

léčení, v němž se projevuje jeho negativní postoj k ochrannému léčení.“  

Z mého pohledu zákonodárce chystanou novelou dává najevo, že 

upřednostňuje ochranu společnosti před zásahem do osobních práv pachatele. 

Osobně se s chystanou změnou úplně neztotožňuji, zejména se obávám, že 

                                                
47 Tamtéž. 
48Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., 
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V březnu 
2011 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Novelu předložilo Ministerstvo spravedlnosti. 
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změna ochranného léčení na zabezpečovací detenci, bez splnění podmínek 

§ 100 odst. 1 a 2 TZ, může být v některých případech zneužitelná a vést 

k ukládání zabezpečovací detence i v „méně závažných“ případech. Domnívám 

se např. že negativní postoj k ochrannému léčení nemusí nutně ospravedlnit 

uložení zabezpečovací detence pachateli, jehož osoba a povaha trestného činu 

uložení zabezpečovací detence neumožňovala. Zákonodárce touto novelou 

zřejmě ustoupil zdravotníkům, je ovšem otázka, do jaké míry se její přijetí 

a především aplikace ustanovení projeví v praxi na léčbě pacientů – pachatelů 

a na chodu detenčních zařízení. 

 

4.5. Souběh zabezpečovací detence s trestem odn ětí 
svobody 

Zabezpečovací detenci lze uložit samostatně nebo vedle trestu anebo 

při upuštění od potrestání (§ 100 odst. 3 TZ).  

Samostatně uloží soud zabezpečovací detenci především 

u nepříčetného pachatele. Samostatné uložení zabezpečovací detence přichází 

v úvahu i v případech uvedených v § 100 odst. 2 písm. a) a b) TZ u pachatelů, 

jejichž trestní stíhání bylo zastaveno.  

Vedle trestu přichází uložení zabezpečovací detence v úvahu 

u pachatelů zmenšeně příčetných, u pachatelů, kteří spáchali trestný čin ve 

stavu vyvolaném duševní poruchou, a u pachatelů, kteří se oddávají zneužívání 

návykových látek. Otázkou je, nakolik bude v praxi vzhledem k právní úpravě 

a danému typu pachatelů současné uložení trestu odnětí svobody 

a zabezpečovací detence využíváno. Bude třeba respektovat ustanovení § 97 

odst. 2 TZ, podle něhož lze vedle trestu obdobné povahy uložit ochranné 

opatření jen tehdy, pokud by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné 

z hlediska působení na osobu, které je ukládáno, a ochrany společnosti. 

Vzhledem k zákonnému vymezení okruhu pachatelů, jimž bude ukládána 

zabezpečovací detence, lze předpokládat, že při jejím výkonu budou převládat 

resocializační programy nad léčebnými. Pokud by stav pachatele byl vhodný ke 

klasické léčbě duševní poruchy, mělo by mu být uloženo ochranné léčení, popř. 

by na ně měla být původně uložená zabezpečovací detence změněna. Je 
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nezbytné mít neustále na paměti odlišnou povahu obou zmiňovaných druhů 

ochranných opatření. 

Vzhledem k formulaci ustanovení § 100 TZ, ve srovnání s § 99 odst. 4 

TZ, se zřejmě nepředpokládá započetí aplikace programů určených pro 

zacházení s osobami v zabezpečovací detenci již ve výkonu trestu. Tyto osoby 

tedy budou patrně ve výkonu trestu absolvovat program zacházení 

s odsouzeným, sestavený pracovníky příslušné věznice, který bude přihlížet 

k duševní poruše odsouzeného (viz. § 70 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů). To je 

vzhledem k odlišnému charakteru zabezpečovací detence a ochranného léčení 

pochopitelné řešení. Někteří lékaři, zabývající se ochranným léčením, jsou 

v otázce možností a efektivity ochranného léčení ve výkonu trestu poměrně 

skeptičtí a u značné skupiny odsouzených s uloženým ochranným léčením 

hovoří spíše o vytváření náhledu na léčení, resp. o jejich přípravě k výkonu 

ochranného léčení po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Programy 

zacházení by v takových případech tedy zřejmě měly být mimo jiné výrazně 

zaměřeny tímto směrem – na hledání způsobu, jak odsouzeného motivovat 

k aktivnímu podstoupení léčby jeho duševní poruchy (jeví-li se léčitelnou), nebo 

jak jej naučit žít se svou duševní poruchou, aniž by byl pro společnost 

nebezpečný. Stále je třeba mít na paměti, že zabezpečovací detence má 

subsidiární charakter k ochrannému léčení, takže by měla být ukládána, resp. 

k jejímu výkonu má být přistoupeno pouze v případech, kdy nelze očekávat, že 

by ochranné léčení plnilo svůj účel. Nelze vyloučit ani možnost, že během 

výkonu (zejména dlouhodobého) trestu odnětí svobody, odsouzený, jemuž byla 

vedle trestu uložena zabezpečovací detence, prokáže při plnění programu 

zacházení takový pozitivní pokrok, že bude možno uvažovat o změně detence 

na ochranné léčení vlastně ještě před začátkem jejího vlastního výkon. Třebaže 

s takovým postupem trestní zákon ani trestní řád výslovně nepočítají, není 

důvod takový postup neumožnit, zvláště když je možné od výkonu 

zabezpečovací detence zcela upustit.49 

                                                
49 Zeman P., Přesličková H., Tomášek J.: Institut zabezpečovací detence. IKSP Praha, 2005, str. 156. 
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5. Úskalí úpravy 

5.1. Vázanost zabezpe čovací detence na duševní poruchu 

Z takto pojaté zabezpečovací detence je patrný zřejmý důraz 

zákonodárce na zvýšenou ochranu společnosti před nebezpečnými pachateli 

závažných kriminálních deliktů, doprovázený absencí důvěry v možnosti 

účinného působení v úvahu jinak přicházejícího ochranného ústavního léčení. 

Válková v této souvislosti vyjádřila pochybnosti50, zda vázanost zabezpečovací 

detence na existenci duševní choroby nebo závislosti reflektuje skutečné rysy 

nebezpečných pachatelů, před kterými je třeba společnost dlouhodobě chránit 

nebo jde o pouhou domněnku nepodloženou kriminologickými, resp. 

psychiatrickými poznatky. Opravdu nebezpeční pachatelé nemusí být totiž 

v užším slova smyslu vůbec duševně choří, resp. nemusí spáchat svůj zločin ve 

stavu duševní poruchy nebo v důsledku chorobného návyku, navzdory tomu se 

však budou jako jedinci s trvalým deficitem osobnosti závažných zločinů 

opakovaně dopouštět. Ne vždy jsou u nich splněny všechny podmínky nutné 

pro uložení doživotního trestu, a proto je třeba počítat s jejich dřívějším či 

pozdějším propuštěním na svobodu, a tedy s vysoce pravděpodobnou 

recidivou. U tohoto typu nebezpečných zločinců nebude možnost 

zabezpečovací detenci v této podobě aplikovat. Přitom právě v těchto 

případech by mohla zabezpečovací detence, dle názoru Válkové, transparentně 

koncipovaná jako opatření pro nebezpečné pachatele s trvalými sklony páchat 

zločiny, riziko recidivy účinně snižovat. 

 

5.2. Zabezpečovací detence u mladistvých 

Slabinou dle mého názoru, pokud jde o vymezení kategorií pachatelů, 

kterým zákon umožňuje zabezpečovací detenci uložit, je především fakt, že 

navzdory hlasům řady odborníků z oboru vývojové psychologie a dětské 

psychiatrie předvídá zákonodárce možnost uložení zabezpečovací detence i 

mladistvým, a to ve smyslu § 21 odst. 1 ZSM za splnění podmínek § 100 odst. 1 

                                                
50 Válková, H.: Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky 
tradičního trestání? In Detence: Nový způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, 
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 27 a násl. 
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TZ. Dle ustanovení § 21 odst. 2 ZSM se zabezpečovací detence ukládá podle 

trestního zákoníku.  

Tato skutečnosti byla opakovaně kritizována, zejména z hlediska, že 

daná úprava umožňuje uložení zabezpečovací detence mladistvým pachatelům 

za stejných podmínek, jako je tomu u dospělých pachatelů, což je v naprostém 

rozporu prakticky se všemi zásadami obsaženými v novém trestním právu 

mládeže upraveném zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže. Především je tak ignorována obecně proklamovaná teze o monizmu 

sankčního systému určeného výhradně mladistvým. Připuštění možnosti použít 

u této věkové kategorie zabezpečovací detenci bez jakékoliv korekce podmínek 

stanovených pro její uložení a určujících její obsah a délku trvání je faktickým 

popřením toho, co se zavedením zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

v oblasti sankcí podařilo vybudovat, totiž novou soustavu opatření speciálně 

uzpůsobených potřebám dospívajícího jedince, vycházející ze zásad 

zakotvených především v § 9 odst. 1, 2, § 3 odst. 3 a § 1 odst. 2 ZSM. Právě 

toto specifikum tvoří jeden z podstatných rysů speciálního trestního práva 

mládeže, a to nejen u nás, takže nepřekvapí, že žádná ze známých 

kontinentálních evropských úprav takovou možnost u mladistvých nepřipouští.51 

Vzhledem k zásadnímu rozporu zabezpečovací detence s proklamovanými 

východisky, cíli a tomu korespondujícím systémem opatření ukládaných v rámci 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže, vzniká vysoké riziko zpochybnění 

opodstatněnosti samotné existence zvláštního systému práva mládeže, které 

nelze překonat žádným účelově pragmatickým výkladem.52 

V průběhu legislativního procesu, v návaznosti na proběhlou diskusi na 

toto téma, byl návrh trestního zákoníku a zákona o změně některých zákonů 

v souvislosti s přijetím trestního zákoníku upraven tak, že do připomínkového 

řízení byl předložen s úpravou, podle níž nebylo možno mladistvému uložit 

zabezpečovací detenci s odůvodněním, že psychický a somatický vývoj 

u mladistvého není ještě ukončen, a proto z lékařského hlediska se není možné 

                                                
51 Šámal, P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím 
spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otu Novotnému k 80. narozeninám, ASPI Wolters 
Kluwer, 2008, str. 368.  
52 Válková, H.: Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky 
tradičního trestání? In Detence: Nový způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, 
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 27 a násl. 
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vyjádřit k tomu, zda lze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím 

k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo 

k dostatečné ochraně společnosti. Tato skutečnost navazuje na názory 

vyskytující se ohledně znaleckého soudně psychiatrického posuzování 

duševních poruch u pubescentů a adolescentů. V návaznosti na psychické, 

sexuální a citové dozrávání u mladistvých probíhají, resp. se dokončují, 

pronikavé duševní změny v oblasti citové a volní. Z psychologického hlediska 

se u dospívajícího jedince, který se odpoutává od rodiny, mění vztah k lidem. 

Mladistvý přestává uznávat vlastní autoritu, založenou na vzorci dospělý rovná 

se nadřazený, a začíná hodnotit člověka podle jeho skutečných schopností 

a vlastností. Vědomí individuální samostatné identity se nedostavuje okamžitě, 

ale prozatím spočívá někde uprostřed, ovšem s tím, že rodičovské vazby jsou 

postupně přetrhávány a naopak se utužují vazby s vrstevníky, kde jedinec 

nabírá tzv. sociální identitu, která je dána příslušností ke skupině. Tak se vytváří 

další specifická kategorie poruchového chování, kdy už nemusí jít pouze 

o porušení nějakého zákazu, ale mnohdy se jedná o komplexní proměnu norem 

chování směrem k nežádoucí variantě.53 Z tohoto důvodu je predikce 

úspěšnosti případné ochranné léčby z hlediska dostatečné ochrany společnosti, 

a tedy zvažování uložení zabezpečovací detence, značně složitější, než 

u dospělého pachatele. Dalo by se říct, že odborně je taková predikce téměř 

nemožná.  

Návrh zákona, se zmíněnou úpravou, však nebyl v rámci 

připomínkového řízení akceptován a Poslaneckou sněmovnou byl schválen 

vládní návrh včetně možnosti ukládání zabezpečovací detence i mladistvým 

pachatelům, ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako u dospělého 

pachatele Jedinou výjimkou je prozkoumání trvání zabezpečovací detence 

u mladistvého jednou za šest měsíců, zatímco u dospělých je to jednou za 

dvanáct měsíců. Důvodová zpráva ke změně § 21 ZSM uvádí, že by se mělo 

jednat pouze o výjimečné případy a dále hovoří tom, že pro mladistvé chovance 

budou připraveny speciální výchovné a vzdělávací pedagogické programy, 

které by měly v kombinaci s dalšími (zejména léčebnými programy) přispět k  

rychlému opětovnému zařazení mladistvých do léčebných procesů v rámci 

                                                
53 Netík, K., Netíková, D., Hájek, S.: Psychologie v právu. Praha: C. H. Beck, 1997, str. 104 a násl. 
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výkonu ochranného léčení ústavního a návratu do psychiatrické léčebny. Přesto 

se možnost uložení zabezpečovací detence pro mladistvé pachatele nejeví 

z výše uvedených důvodů jako správná a k této otázce by se měla Poslanecká 

sněmovna v budoucnu opět vrátit. 

 

5.3. Preventivní detence v ůči recividist ům 

Při přípravě nového trestního zákoníku byla opětovně diskutována také 

otázka tzv. preventivní detence, která by se teoreticky mohla týkat osob, které 

se dopustily trestné činnosti a zároveň je u nich predikováno páchání závažné 

trestné činnosti i v budoucnu. K této otázce se v literatuře vyjádřil například 

Šámal54 nebo Válková55. Jako inspirace zde především sloužila zejména 

německá právní úprava, kde je tzv. preventivní detence (zakotvena 

v ustanovení § 61 a násl. německého trestního zákoníku) zařazená mezi 

opatření spojená se zbavením svobody – tzv. nápravná a preventivní opatření.  

Základním pojmem pro stanovení tzv. preventivní detence je tedy sklon 

k páchání závažné trestné činnosti, v důsledku kterého je pachatel nebezpečný 

pro společnost. Sklonem se rozumí určitá, ať už vrozená nebo získaná vnitřní 

dispozice, v důsledku které pachatele opakovaně páchá trestnou činnost. Jedná 

se o charakteristický rys pachatele, jimiž se odlišuje od náhodných pachatelů 

nebo pachatelů jednajících v afektu.56 

Během diskusí zda zavést i tzv. preventivní zabezpečovací detenci pro 

recidivisty, byla zvažována celá řada otázek, např. otázky znaleckého zkoumání 

(je možné bez toho, že by pachatel bagatelní trestní činnosti jevil jakékoli 

známky abnormity, provést žádané lékařské vyšetření? Je možné v případě 

                                                
54 Šámal, P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím 
spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otu Novotnému k 80. narozeninám, ASPI Wolters 
Kluwer, 2008, str. 358 a násl.  
55 Válková, H.: Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky 
tradičního trestání? In Detence: Nový způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, 
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 27 a násl.  
56 Šámal, P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím 
spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otu Novotnému k 80. narozeninám, ASPI Wolters 
Kluwer, 2008, str. 358 a násl. 
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takového pachatele odpovědně navrhnout detenci?. Výrazněji se pak zkoumaly 

následují pochybnosti:57 

1) zda takové vymezení zabezpečovací detence je v souladu 

s pojetím ochranného opatření, jak je chápáno v České 

republice, 

2) zda by nedocházelo k obcházení možnosti ukládat pachateli 

tresty odnětí svobody na neurčitou dobu, zejména recidivistům 

a jiným nebezpečným pachatelům, u kterých nebyla 

diagnostikována duševní porucha či závislost na návykové látce 

v době spáchání trestného činu, 

3) zda takové opatření odpovídá zásadě proporcionality. 

Ad 1) Jak bylo uvedeno výše, u ochranných opatření vstupuje do 

popředí individuální prevence, ale svoji roli hraje i působení ve smyslu 

zneškodnění (izolace u ústavního ochranného léčení a zejména 

u zabezpečovací detence), nikoli však působení ve smyslu odstrašení. 

Zabezpečovací detence konkrétně je ochranným opatřením, které patří do 

systému trestněprávních sankcí, jejichž charakter je dán jejich účelem, a tím je 

mimo jiné ochrana společnosti před trestnými činy, resp. činy, které by nehledě 

k osobě pachatele byly trestnými činy, hrozícími v budoucnu ze strany 

některých osob. Jedná se tedy odstranění nebo alespoň snížení nebezpečí 

dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem. Z tohoto 

pohledu by se mohlo z kraje zdát, že tzv. preventivní detence odpovídá 

českému pojetí ochranných opatření. Na druhé straně ovšem jsou ochranná 

opatření dle teorie nezávislá na míře pachatelovy viny (na rozdíl od trestů) 

a neobsahují v sobě morálně politický odsudek pachatele a jeho činu, jímž jsou 

podmíněna, neboť jsou sociálně eticky indiferentní. V tomto směru se již 

preventivní detence, dle názoru Šámala, dostává do kolize s tímto obecným 

charakterem ochranných opatření. Základní podmínkou pro ukládání 

preventivní detence je totiž celkové hodnocení pachatele a jeho činu, z kterého 

vyplývá, že v důsledku svého sklonu k závažné trestné činnosti, je takový 

pachatele nebezpečný pro společnost. Nepochybně se tedy projevuje morálně 

                                                
57 Tamtéž.  
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politický odsudek trestného činu, zvláště když se z něj mimo osobu pachatele 

má vyvozovat závěr o nebezpečnosti činu pro společnost. 58 

Ad 2) Při zvažování, zda by uzákoněním preventivní detence nedošlo 

pro recidivisty k obcházení možnosti ukládat pachateli tresty odnětí svobody na 

neurčitou dobu, se vycházelo především z principu dvojkolejnosti sankcí, tedy 

jejich rozlišení na tresty a ochranná opatření. U ochranných opatření jde vždy 

o odstraňování podmínek pro páchání trestné činnosti, a to nejen u ochranného 

léčení a zabezpečovací detence, ale i u zabrání věci. Preventivní detence by 

pak neměla mít stejný obsah jako trest odnětí svobody, neboť jinak by z toho 

hlediska byla v zásadě pokračováním v trestu odnětí svobody na neurčitou 

dobu. Z tohoto pohledu je tak třeba zvážit, zda působení na pachatele 

recidivistu, který netrpí žádnou duševní poruchou ani závislosti na návykové 

látce v preventivní detenci je odlišné od působení na pachatele ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Nakonec by šlo jen o další izolaci ve smyslu trestu odnětí 

svobody, neboť tato detence je vykonávána nikoli ve specializovaném ústavu, 

ale přímo ve věznici, ve které je zřízeno detenční zařízení. Smyslem totiž je tyto 

recidivisty, jejichž sklony k páchání závažné trestné činnosti odůvodňují uložení 

preventivní detence, izolovat v detenci, a zabránit jim tak v páchání další trestné 

činnosti. Lze tedy konstatovat, že preventivní detence by obcházela možnost 

ukládat pachateli tresty odnětí svobody na neurčitou dobu (resp. na doživotí), 

a to i u trestných činů, které tento trest vůbec nestanoví, a bez stanovení velmi 

přísných podmínek, které jinak navrhovaný trestní zákoník u doživotního trestu 

obsahoval. 

Ad 3) Dalším kritériem, které bylo zkoumáno, při zvažování úpravy 

preventivní detence byla zásada proporcionality (přiměřenosti), a to 

v souvislosti s čl. 1, 4 a 8 LPS. Každá sankce by měla být stanovena tak, aby 

zabezpečovala určitou míru adekvátnosti. Podle názoru Šámala59, ochrana 

lidské svobody, byť pachatele závažného trestného činu nebo zločinu, nemůže 

být takto jednoduše jen s odvoláním na skutečnost, že se jedná o pachatele 

trestného činu, a to případně opakovaného, zcela obětována převažujícímu 

                                                
58 Šámal, P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím 
spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otu Novotnému k 80. narozeninám, ASPI Wolters 
Kluwer, 2008, str. 358 a násl. 
59 Tamtéž. 
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veřejnému zájmu, založenému jen na předpokladu, že i po odpykání trestu 

odnětí svobody je možno od pachatele očekávat spáchání závažných trestných 

činů proti životu, zdraví, osobní svobodě a lidské důstojnosti, zvláště když 

rozhodujícím kritériem je sklon k páchání závažné trestné činnosti. Takový 

přístup pak může inklinovat k označování pachatelů jako „rozených, zvykových 

nebo řemeslných zločinců“, aniž by k tomu byl v konkrétním případě dán pádný 

a jednoznačný důvod. Navíc jde u těchto typů pachatelů trestných činů 

o naprostou rezignaci na výchovný či resocializační účinek trestu odnětí 

svobody. Ochranné opatření preventivní detence, dále dle jeho názoru, 

nesplňuje požadavky zásady proporcionality (přiměřenosti) z hlediska ústavních 

limitů obvyklých v České republice. 

 

5.4. Retroaktivita ustanovení o zabezpe čovací detenci 

V aplikační praxi, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o výkonu 

zabezpečovací detence, vyvstala otázka, zda přichází v úvahu uložení 

ochranného opatření zabezpečovací detence i za trestné činy spáchané před 

dnem nabytí účinnosti zákona o výkonu zabezpečovací detence a za jakých 

podmínek. Dále může vyvstat otázka případné aplikace ustanovení 

o zabezpečovací detenci na osoby, jimž bylo uloženo ochranné léčení přede 

dnem účinnosti zákona o výkonu zabezpečovací detence, kdy by v úvahu 

přicházela změna ústavního ochranného léčení na detenci a následný výkon 

detence.60 V těchto otázkách byly mezi odborníky61 zaznamenány rozdílné 

názory. V diskusích, které probíhaly, převažovaly odmítavé postoje. 

                                                
60  Na potřebu praxe doplnit ustanovení §351a TŘ o podrobnější úpravu přeměny ochranného léčení 
uloženého před 1.1.2009 na zabezpečovací detenci reaguje i návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů a některé další 
zákony, který v březnu 2011 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Novelizace se týká 
v podstatě pouze věty za středníkem, ve které je výslovně uvedeno, že změna ochranného léčení je 
možná jen v případě, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 100 odst. 1 nebo 2 TZ. Dalšími 
podmínkami je zjištění, že dosavadní vykonávané ústavní ochranné léčení nevedlo ke splnění jeho účelu 
pro chování odsouzeného (zejména v tomto směru přichází v úvahu maření ochranného léčení, odmítání 
léčby apod.), a že přeměnu vyžaduje účinná ochrana společnosti a nutnost působení na odsouzeného 
prostředky zabezpečovací detence. Splnění těchto podmínek bude soud zjišťovat z návrhu nebo ze 
zprávy zdravotnického zařízení, ve které zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky dosavadního 
vykonávaného ochranného léčení a důvody, pro něž toto nevedlo ke splnění účelu.  
61 Vondruška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl. 
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Názory, které vyslovovaly nepřípustnost takové přeměny vycházejí 

především z dikce ustanovení § 62 ZOVZD: Výkon dosud nevykonaného 

ochranného léčení, které bylo uloženo před nabytím účinnosti  tohoto zákona, 

se dokončí podle dosavadních právních předpisů.  Toto ustanovení zakazuje 

použít institut zabezpečovací detence v případech, kdy již probíhá výkon dříve 

uloženého ochranného léčení, přičemž nerespektování tohoto zákazu by 

znamenalo nepřípustné retroaktivní uplatnění nové právní úpravy v neprospěch 

pachatele. Ačkoliv obecná právní úprava v § 3 TZ stanoví, že o ochranném 

opatření se rozhoduje podle zákona účinného v době, kdy se rozhodnutí činí, je 

ustanovení § 62 ZOVZD ustanovením speciálním, které použití této obecné 

normy vylučuje. Citované ustanovení tak dopadá na případy neukončené 

ochranné léčby, ve kterých: 

� probíhá výkon ochranného léčení ve stanovené formě, a ta 

nebyla dosud ukončena,  

� byla uložena ochranná léčba ve stanovené formě a dosud nebyla 

zahájena.  

V prvním případě se vychází z § 99 odst. 6 TZ, který stanoví, že 

ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dva roky. 

Což znamená, že trvá do doby, než o jeho ukončení, usnesením o propuštěním 

z ochranného léčení, rozhodne soud. V druhém případě jde o případy, ve 

kterých nebyla ochranná léčba vůbec zahájena, například z důvodu umístění 

odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody v zařízení Vězeňské služby, ve 

kterém výkon ochranné léčby nelze zajistit, nebo z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 99 odst. 7 TZ, v němž je upravena možnost upuštění od výkonu 

ochranné léčby v případě, že před jeho započetím pominuly okolnosti, pro které 

byla uložena. Z tohoto tedy vyplývá, že ústavní ochranné léčení uložené před 

nabytím účinnosti zákona o výkonu zabezpečovací detence, tj. před dnem 

1.1.2009, jež dosud nebylo vykonáno, není možno přeměnit na zabezpečovací 

detenci. Je možno toto léčení pouze zákonným způsobem ukončit nebo změnit 

formu jeho výkonu na ambulantní a naopak. To znamená, že pokud osoba, 

které bylo soudem uloženo ústavní ochranné léčení před dnem 1.1.2009, se 

tomuto léčení řádně nepodrobuje a jeho výkon, zejména útěky z ústavu či jiným 

závažným jednáním, maří, není možné situaci řešit přeřazením takové 
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problémové osoby do výkonu zabezpečovací detence. Pokud je dáno 

podezření, že se uvedeným jednáním tato osoba dopustila trestného činu, je 

třeba přezkoumat její trestní odpovědnost a případně i možnost podání nového 

(samostatného) návrhu na uložení zabezpečovací detence. Rozhodnutí o tomto 

návrhu by však mělo předcházet, či být podáno souběžně, s rozhodnutím soudu 

o návrhu podle § 99 odst. 5 TZ o ukončení ústavní ochranné léčby. 

Posuzování těchto dvou otázek, kromě Vondrušky, Růžičky a Vagaie,62 

(kteří se s výše uvedeným názorem neztotožňují) se věnoval například 

i Vladimír Král.63 Dle jeho názoru je třeba si všímat dvou základních oblastí – 

jednak formálně právního zakomponování nového institutu do stávajícího 

systému trestních sankcí, jednak podstaty nového institutu zejména z pohledu 

povahy omezení, která pachatelům trestných činu přinášejí a jejich návaznost 

na ústavní pořádek a mezinárodní závazky České republiky. Časová působnost 

je ohledně ustanovení o ochranných opatřeních v novém trestním zákoníku 

upravena stejně, jako v předešlém předpisu, tj. o ochranném opatření se 

rozhoduje vždy podle zákona účinného v době, kdy se o něm rozhoduje. Z toho 

vyplývá, že u osob, jež by splňovaly předpoklady pro uložení zabezpečovací 

detence, by jak uložení detence v řízení o trestném činu spáchaném před 

účinností trestního zákoníku64, tak změna dříve uloženého ochranného léčení 

na detenci po nabytí účinnosti trestního zákoníku, byla možná. Toto stanovisko 

podporuje i komentář k trestnímu zákonu, když uvádí, že v zájmu prevence je 

třeba užívat nejnovějších a co nejúčinnějších ochranných opatření, přičemž 

nejde o opatření difamující.  

Král si však na druhé straně uvědomuje65, že zákon č. 140/1961, beze 

změny účinný od roku 1962, byl přijat za situace, kdy mezi ochranná opatření 

patřilo pouze ochranné léčení, zabrání věci a pro osoby mladší 18 let 

i ochranná výchova. Účelem obou ochranných opatření spojených s možným 

omezením osobní svobody pak bylo mimo jiné i intenzivní působení na 

                                                
62 Vondruška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl. 
63 Král, V.: K institutu zabezpečovací detence. Seminář Justiční akademie „O zabezpečovací detenci“ 
konaný dne 25.3.2010 v budově Městského soudu v Praze. 
64 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 416 
a násl. 
65 Král, V.: K institutu zabezpečovací detence. Seminář Justiční akademie „O zabezpečovací detenci“ 
konaný dne 25.3.2010 v budově Městského soudu v Praze. 
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pachatele nebo osobu, která se dopustila činu jinak trestného, ale není trestně 

odpovědná, s cílem léčebnými nebo sociálními prostředky odstranit příčiny 

protispolečenského chování a dovršit tak účel prevence. Velmi výrazně do 

popředí tak vstupuje pomoc dotyčné osobě. Obě zmíněná ochranná opatření 

také byla a dodnes jsou časově omezena a přestože jsou také sankční povahy, 

neznamenají velmi výrazný zásah do základních lidských práv.  

Zabezpečovací detence má, dle názoru Krále66, však charakteristiku 

značně odlišnou. Prioritně zde není obsaženo medicínské ani sociální působení 

na dotčeného pachatele, ale v podstatě výlučně hlavní funkce tohoto opatření 

spočívá v izolaci pachatele od společnosti, kdy ostatní prostředky trestního 

práva selhaly nebo jsou nepoužitelné, přičemž se jedná o osoby značně 

společensky nebezpečné. Omezena také není délka takového opatření (byť se 

důvodnost pokračování periodicky přezkoumává), takže nikoli zcela výjimečné 

budou případy doživotní zabezpečovací detence. Režim výkonu opatření se 

pak velmi podobá režimu vězeňskému, včetně ostrahy zajišťované Vězeňskou 

službou. Ve skutečnosti tak může být zaabezpečovací detence vnímána jako 

opatření intenzivnější, svým způsobem (další) nepodmíněný trest odnětí 

svobody, jestliže není předem dáno jeho ukončení. Protože jde o velmi razantní 

zásah do osobní svobody jednotlivce srovnatelný s nejpřísnějším druhem 

trestu, z hlediska ochrany lidských práv v dané problematice nelze vystačit s § 3 

odst. 2 TZ, ale analogií ve prospěch je třeba vycházet z ustanovení § 2 odst. 1 

TZ. Z hlediska právní jistoty by měl mít pachatel (event. trestně neodpovědná 

osoba) možnost si vždy před činem ověřit, jaké sankce stát za takový delikt 

připouští. Jestliže pak o možnosti uložení zabezpečovací detence vědět 

nemohl, neexistovalo zde preventivní působení schopné ho odradit od spáchání 

činu a za takové situace by tak důrazné ochranné opatření ukládáno být 

nemělo.  

Trestní i jakýkoliv jiný zákon je třeba vykládat v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky, jehož součástí je Listina základních práv a svobod. 

Ta ve svém článku 40 odst. 6 stanoví, že trestnost činu se posuzuje a trest se 

ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona 

se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Pojem trestnosti přitom nelze 

                                                
66 Tamtéž.  
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spojovat jen s druhem a výší trestu, který lze za určitý delikt uložit. Při 

srovnatelných trestech je třeba si všímat i dalších omezení na právech 

a svobodách, které zákon účinný v určité době pachateli přináší, bez ohledu na 

to, zda v konkrétním případě takové omezení vůbec bude realizováno. Stejně 

tak pojem „trestnost činu“ zahrnuje i samotnému trestu tak vzdálené součásti, 

jako je např. rychlost a jednoduchost zahlazení odsouzení. 

Podle Krále67 má i pro posouzení otázky význam řada mezinárodních 

smluv, v nichž se objevuje zákaz retroaktivity v trestních řízeních. Jednoznačná 

je např. úprava obsažená v čl. 7 odst. 1 Mezinárodní úmluvy o ochraně 

základních lidských práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odsouzen za 

jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle 

vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být 

uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného 

činu. Věcně shodnou úpravu obsahuje např. článek 11 odst. 2 Všeobecné 

deklarace lidských práv. Tyto a další mezinárodní dokumenty nedefinují pojem 

trestu. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva zahrnuje 

pojem trest jakoukoliv trestní sankci, ukládanou za delikt kriminální povahy, bez 

ohledu na to, jak jej vnitrostátní právo označuje. Z tohoto hlediska je nesporné, 

že zbavení osobní svobody jako reakce na spáchaný trestný čin, které trvá 

řádově několik let, případně je vykonáváno i na doživotí, má povahu trestní 

sankce, tedy trestu. Při respektování těchto skutečností pak je třeba 

konstatovat, že zabezpečovací detenci je možné uložit až za trestný čin, 

spáchaný po účinnosti zákonné úpravy, která uložení takové sankce umožnila.  

Vondruška, Růžička a Vagai68 naopak retroaktivitu zákona v této věci 

připouštějí a argumentují potřebností a potenciální účinností tohoto institutu při 

zacházení s nebezpečnými pachateli trpícími duševní poruchou.  

Obecný princip bránící retroaktivnímu užití trestněprávní normy 

v neprospěch pachatele vyjádřený v § 3 TZ zná průlom do rozhodování 

o ochranném opatření. Skutečností je dále to, že i zabezpečovací detence je 

ochranné opatření (a nikoli trest či trestní sankce v pojetí monismu 

                                                
67 Tamtéž.  
68 Vondruška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl.  
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trestněprávních sankcí, na němž však trestní zákoník nestojí), a je také faktem, 

že zákon o výkonu zabezpečovací detence obsahuje – z posuzovaného 

hlediska – jediné relevantní ustanovení, jímž je výše zmiňovaný § 62 ZOVZD, 

který se, striktně formálně vzato (tj. z hlediska úzce gramatického výkladu), zdá 

znemožňovat řešit případy přeměny ochranného léčení v zabezpečovací 

detenci. Jde však o právní závěr, který z uvedeného ustanovení, zejména není-

li vnímáno a vykládáno pouze izolovaně od ostatních souvisejících ustanovení, 

nezbytně nutné nevyplývá.  

Návod na řešení vztahu těchto právních úprav a jeho vypořádání 

legitimním a legálním výkladem nedává ani důvodová zpráva k tomuto 

přechodnému ustanovení. Je v tomto směru stručná69, avšak rozhodně více 

poskytuje podporu pro názor uvedený níže, než pro názor odmítající možnost 

změny ústavního ochranného léčení v zabezpečovací detenci.  

Za podstatné Vondruška a spol.70 považují zejména to, že i v potřebné 

míře normativní a dále také kogentní ustanovení § 62 ZOVZD je ustanovením 

právní normy, které nelze absolutizovat, co do jeho nedotknutelnosti výkladem. 

Jinak řečeno, znění citovaného ustanovení není natolik jednoznačné, aby je 

nebylo možno, či spíše nutno podrobit výkladu podle obvyklých pravidel 

o výkladu sporných právních norem. A to i při vědomí, že jde o výklad pravidla, 

které je v úzké vazbě na základní ústavní princip ochrany základního práva 

obviněného na ústavně konformní aplikaci trestněprávní normy stanovící 

pravidlo k jeho újmě. Vždy je třeba respektovat právo obviněného na to, aby 

postup z tohoto výkladu vyplývající nebyl opřen o nedovolený retroaktivní 

princip, protože takový postup by odporoval nejen citovanému § 3 TZ, ale 

především čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.  

Důvody pro přípustnost změny vykonávaného ústavního ochranného 

léčení, uloženého podle předchozí právní úpravy, v zabezpečovací detenci, 

jsou zejména následující:  

                                                
69 Její znění je následující: „Vzhledem k úpravě ustanovení § 72 zákona 140/1961 a navazující změně 
režimu propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení se stanoví v přechodném ustanovení, že výkon 
dosud nevykonaného ochranného léčení, které bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se 
dokončí podle dosavadních právních předpisů.“ 
70 Vondruška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl.  
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1) Institut zabezpečovací detence je institutem mířícím do oblasti 

zdravotnické, tj. nahrazujícím jiné neúčinné formy ochranného léčení, přičemž 

zpřísňujícími prvky jsou v tomto případě teoreticky neomezená doba trvání (za 

existence trvajících důvodů, spočívajících, zjednodušeně řečeno, v osobě 

samotného pachatele) a umocněná forma izolace takového pachatele od 

ostatní společnosti, která je dána jeho nepřizpůsobivostí jinému, mírnějšímu 

(léčebnému) režimu, z čehož pak vyplývá nutnost zabezpečit takový režim 

ochrany, kterého nelze dosáhnout běžnými prostředky ve zdravotnických (byť 

specializovaných) zařízeních. Proto je režim zabezpečovací detence, stran 

střežení a prosazování omezujících pravidel chování osob zde umístěných, 

zajišťován příslušníky Vězeňské služby a nikoli jen zdravotnickým personálem, 

jako je tomu v jiných typech zdravotnických (léčebných) zařízení.  

2) Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že zde primárně nejde 

o zpřísněný postih pachatele sankční povahy, tento režim je stanoven i ve 

prospěch jeho vlastní osoby – omezující režim jej chrání před excesy činěnými 

eventuálně z jeho vlastní strany a má prohloubit i bezprostřední působení po 

linii zdravotnické péče. Ta je a zůstává podstatnou složkou výkonu 

zabezpečovací detence, neboť kdyby tomu tak nebylo, nemohla by být 

zabezpečovací detence vůbec (už z povahy věci) vydávána za ochranné 

opatření a stala by se fakticky trestem, byť trestem zvláštní povahy – trestem 

odnětí svobody, takříkajíc „nepodmíněným, podmíněně na doživotí“. Tuto úvahu 

nutno činit proto, neboť naznačený pohled, zjednodušující zabezpečovací 

detenci jen na „fakticky sankční“ opatření, může být u řady odborníků právě tím 

momentem, který vede k apriornímu odsudku, tedy k odmítnutí možností změny 

ochranného léčení v zabezpečovací detenci právě pro takto jeho zjednodušeně 

chápanou povahu, bez racionálního náhledu na smysl přechodného ustanovení 

§ 62 ZOVZD ve smyslu nabízeného výkladu trestněprávní normy.  

Ochranné léčení, jehož výkon pokračuje z doby před účinností zákona 

o výkonu zabezpečovací detence, případně jehož výkon byl nařízen až po této 

účinnosti, se samozřejmě – protože to citované ustanovení § 62 ZOVZD stanoví 

– dokončí podle dosavadních předpisů. Dle názoru již výše zmíněných 
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právníků71  nemůže být sporu o tom, že bez přistoupení nové skutečnosti, jež je 

vyjevena již za doby účinnosti této nové právní úpravy, se tento výkon 

ochranného léčení dokončí zcela podle dosavadních právních předpisů. 

Zejména je považováno za nepřípustné rozhodovat o změně ochranného léčení 

v zabezpečovací detenci jen na základě té skutečnosti, že důvod k jejímu 

uložení vznikl (via facti) už v době rozhodování u uložení ochranného léčení, 

které však bylo učiněno v době ještě před účinností této nové právní úpravy. 

Zmíněné ustanovení nemá za účel zabránit využití tohoto nového institutu 

v případech, kdy důvod ke změně  vznikl již za doby účinnosti nové úpravy, ale 

mj. zajistit, aby bylo ochranné léčení, uložené podle dříve platných právních 

předpisů, dokončeno v případech, kde jinak, tj. pro novum (tj. na základě nově 

přistoupivší hmotněprávní skutečnosti opodstatňující použití zabezpečovací 

detence pro takový případ) pro uplatnění nové právní úpravy důvod nevznikl.72  

Hlavním důvodem vtělení přechodného ustanovení § 62 ZOVZD do 

právní úpravy byla nepochybně snaha zákonodárce, která vyplývá výslovně jak 

ze znění textu samotného ustanovení, tak i z obsahu (výslovného znění) 

zvláštní části důvodové zprávy k tomuto ustanovení v návrhu zákona o výkonu 

zabezpečovací detence, řešit přechodné situace vyplývající z procesních 

pravidel pro rozhodování o změnách a ukončení ochranného léčení. Nikoli ale 

ve vztahu k novému institutu zabezpečovací detence, jak se podává v názorech 

striktně odmítajících možnost změny ochranného léčení v zabezpečovací 

detenci, ale ve vztahu k výkonu ochranného léčení v rámci existujících důvodů 

a pravidel, pokud se změnila procesně (nikoli věcně, tj. hmotněprávně). 

Zjednodušeně řečeno, toto ustanovení primárně míří právě na tyto procesní 

postupy – ustanovení vztahující se na nařízení výkonu léčení, upuštění od jeho 

výkonu a propuštění či ukončení ochranného léčení (§ 351 – 353 TŘ, ve znění 

před nabytím účinnosti právě zákona č. 129/2008 Sb.) 

V tomto smyslu má § 62 ZOVZD eliminovat nutnost zásahů do režimu 

výkonu ochranného léčení v případech, kdy tyto změny nevyplývají 

z hmotněprávních podmínek a pravidel pro jeho výkon, ale z „pouhých“ 
                                                
71 Vonduška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl.  
72 Teprve takový postup, tedy změnu ochranného léčení v zabezpečovací detenci, aniž by k tomu byl dán 
hmotněprávní důvod vzniklý (existující) již za nové právní úpravy, by bylo nutno považovat za 
retroaktivní uplatnění nové úpravy.  
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procesních pravidel vážících příslušné orgány (zde zejména soud v rámci 

porozsudkové agendy a vykonávacího řízení) k novým postupům. Smysl těchto 

pravidel ovšem nevyplývá z obsahových změn, ale jen z odlišného pohledu na 

efektivitu a způsob rozhodování v rovině především (s jistým zjednodušením 

řečeno) „čistě procesní“.  

S takovým odůvodněním lze říci, že vnímání tohoto problému a jeho 

promítnutí v praxi do názoru, který prvoplánově zaujal apriorní stanovisko 

o absolutním dopadu citovaného ustanovení, aniž vůbec připustil jiný (opačný) 

výklad či jakoukoli diskusi o možnosti toto ustanovení z uvedeného hlediska 

vykládat, není správné. Zvolila-li část praxe apriorní vyhodnocení, v zásadě 

v podobě jednoznačně zaujatého předběžného názoru o absolutní 

nedotknutelnosti § 62 ZOVZD výkladem, a z toho dovodila (rovněž absolutní 

nemožnost) rozhodnout o změně ochranného léčení uloženého před dnem 

nabytí účinnosti zákona o výkonu zabezpečovací detence v samotnou 

zabezpečovací detenci, aniž připustila jakoukoli možnost existence reálné 

situace, která si takovou změnu nejen vyžaduje (z hlediska ochrany 

společnosti), ale která ji vynucuje hmotněprávními podmínkami – tedy vznikem 

takové skutečnosti, jež může vést k odůvodněnému rozhodnutí o změně 

ochranného opatření z důvodů vzniklých již za účinnosti nové právní úpravy, je 

třeba nabídnout i stanovisko zastávající se i výkladu právě opačného. Je 

samozřejmě jasné, že konečné stanovisko zaujmou až soudy, judikatura 

Nejvyššího či Ústavního soudu.  

 Vondruška, Růžička a Vagai vychází tedy z domněnky73, s čímž se 

ztotožňuji, že zákaz retroaktivity k tíži pachatele vyjádřený pregnantně zejména 

v citovaném čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (stejně jako 

v ustanovení § 3 TZ) nelze vykládat tak, že by pachateli trestného činu nebylo 

možno uložit zabezpečovací detenci za trestný čin spáchaný před dnem nabytí 

účinnosti zákona o výkonu zabezpečovací detence, který toto ochranné 

opatření zakotvil v právním řádu České republiky.  

Zabezpečovací detenci lze pachateli takového trestného činu ostatně 

uložit i za předpokladu, že by dosud nevykonával ochranné léčení (které mu 

                                                
73 Vondruška, F., Růžička, M., Vagai, M.: Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo 
započato před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství  9/2009, str. 18 a násl. 
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např. ještě nebylo možno uložit). A samozřejmě i tehdy, pokud již mu bylo 

v minulosti uloženo ochranné léčení, jež dosud nevykonal, a to ústavní formě. 

Pod pojmem „nevykonal“ se rozumí situace, kdy pachatel ochranné léčení 

dosud nezačal ani vykonávat nebo již sice bylo započato s jeho výkonem (který 

mu byl nařízen), ale jeho výkon nebyl k tomuto dni, tzn. dni nabytí účinnosti 

zákona o výkonu zabezpečovací detence, ukončen, od jeho výkonu nebylo 

upuštěno či pachatel (odsouzený) nebyl z výkonu ochranného léčení propuštěn.  

Pro uložení zabezpečovací detence musí být splněny příslušné 

hmotněprávní podmínky vyplývající z ustanovení § 99 odst. 1 a 2 TZ. Lze 

odkázat i na úpravu, podle níž ústavní ochranné léčení může soud změnit na 

zabezpečovací detenci za podmínek § 100 odst. 1 a 2 TZ. Bez splnění těchto 

podmínek nelze zabezpečovací detenci uložit, resp. změnit ochranné léčení na 

zabezpečovací detenci. Procesní postup je upraven v § 351a TŘ: O změně 

způsobu výkonu ochranného léčení na návrh zdravotnického zařízení, státního 

zástupce nebo osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, anebo i bez 

takového návrhu rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu 

je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává; tento soud 

rozhoduje na návrh zdravotnického zařízení nebo státního zástupce i o změně 

ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci. Státní zástupce může 

takový návrh podat i jako samostatný (§ 178 odst. 2, § 239 odst. 1 TŘ), návrh 

na změnu se podává podle § 351a, věty za středníkem, TŘ.  

Další důvod svědčící o nutnosti formulovat jasné stanovisko týkající se 

možnosti změnit ústavní ochranné léčení v zabezpečovací detenci je 

skutečnost, že uložená a dosud ve výkonu ani případně nezapočatá ochranná 

léčení nejsou svou povahou krátkodobými opatřeními, jejichž zánikem zmizí 

tento problém sám o sobě. Nejde totiž jen o léčení, které je již vykonáváno 

a kde případně aktuálně uvedený výkladový problém vzniká, ale také o situace, 

kde odsouzení pachatelé právě těch nejzávažnějších trestných činů vykonávají 

dlouhodobé tresty odnětí svobody, přičemž u nich bude započato s výkonem 

takového ochranného léčení až se značným časovým odstupem, i v poměrně 

vzdálené budoucnosti. Také ze záměru zákonodárce je třeba posuzovat smysl 

přechodného ustanovení § 62 ZOVZD Jím nebylo nepochybně míněno 

odsunout realizaci institutu zabezpečovací detence u pachatelů nejzávažnějších 
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trestných činů do daleké budoucnosti až na dobu, kdy - jako nenapravitelní 

a neléčitelní – se dopustí obdobně závažné trestné činnosti znovu. I z tohoto 

úhlu pohledu tak vyniká složitost naznačeného problému, jehož řešení není 

právě proto jen krátkodobou a jednorázovou záležitostí.  
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6. Kontrola výkonu zabezpe čovací detence 

v deten čních ústavech ze strany státního 

zastupitelství 

Z pohledu postavení osob umístěných v detenčním ústavu je nezbytně 

nutné zajistit, aby výkon tohoto opatření, resp. dodržování právních předpisů 

podléhalo náležitému dozoru. Již z toho důvodu, že pobyt v takovém ústavu 

není dobrovolný, a že zde dochází k omezení osobní svobody a dalších práv, je 

třeba ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 LPS zákonné úpravy. 

Do roku 1993 vykonávala dozor nad místy, v nichž se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova, prokuratura. 

Zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v původním znění, byla tato 

úprava zrušena. Byla opuštěna koncepce „strážce zákonnosti“ a univerzálnosti 

dozoru a naopak se vycházelo z toho, že by těžiště aktivity státního zástupce 

mělo směřovat do jiných oblastí, především zastupování veřejné žaloby v řízení 

před soudem a výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení 

trestním. Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů, kterým byl novelizován mj. i zákon o státním 

zastupitelství, byla působnost státního zastupitelství rozšířena o dozor nad 

dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí 

svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova a v jiných místech, 

kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda, který mělo 

státní zastupitelství vykonávat v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem (tuto úpravu převzal i § 4 odst. 1 písm. b. ZStZ, ve znění zákona 

č. 14/2002 Sb., přičemž z formulace „v rozsahu, za podmínek a způsobem 

stanoveným zákonem“ je možno dovozovat, že výkon působnosti na daném 

úseku se váže na vydání příslušných zvláštních zákonů. Ty vždy vydány nebyly 

– to se např. týká dozoru nad výkonem zadržení a dozoru nad místy, kde je 

vykonáváno ochranné léčení). 

Na dosavadní koncepci úpravy výkonu dozoru státními zástupci je 

navázáno i v případě dozoru nad výkonem zabezpečovací detence. Ustanovení 

§ 40 ZoVZD stanoví, že dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu 
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zabezpečovací detence vykonává krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu 

se zabezpečovací detence vykonává, a to v rozsahu, v jakém vykonává tento 

dozor nad dodržování právních předpisů v místech výkonu odnětí svobody (§ 4 

odst. 1 písm. b) ZStZ). Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn např. 

v kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde se výkon zabezpečovací detence 

provádí, nahlížet do dokladů, hovořit s chovanci, prověřovat, zda příkazy 

a rozhodnutí Vězeňské služby v ústavu týkající se výkonu zabezpečovací 

detence odpovídají zákonům a jiným právním předpisům, žádat od 

zaměstnanců Vězeňské služby potřebná vysvětlení, předložení spisů, dokladů 

atd. Zákon o výkonu zabezpečovací detence v tomto směru novelizoval 

ustanovení  § 4 odst. 1 písm b) ZStZ a dále zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném 

ochránci práv, jehož působnost byla rovněž rozšířena o detenční ústavy.  

Z pohledu do zahraničních úprav vyplývá, že mimo obecný výkon 

dozoru prováděný ministerstvem spravedlnosti, či státním zástupcem, event. 

ombudsmanem, jsou zřizovány při jednotlivých zařízeních další speciální 

nezávislé orgány, nejčastěji tzv. komise či dozorčí komise, které jsou ustaveny 

specificky k dohlížení nad výkonem ochranného opatření, spočívajícím 

v umístění v některém zařízení. Členové komise pravidelně vstupují do 

zařízení, kde mimo jiné prostřednictvím osobního kontaktu s pacienty – 

pachateli, dozírají na způsob výkonu opatření v zařízení, vyřizují stížnosti ze 

strany pacientů, které pacienti mohou podat v případech stanovených zákonem 

proti některým rozhodnutím vedení ústavu, dále zprostředkují komunikaci mezi 

pacientem a vedením zařízení apod. 74 

 

                                                
74 Přesličková, H.: Vybrané otázky budoucí úpravy výkonu zabezpečovací detence. In Detence: Nový 
způsob ochrany před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická 
perspektiva. Západočeská univerzita Plzeň, 2005, str. 57 a násl.  
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7. Obsah výkonu zabezpe čovací detence 

7.1. Denní nápl ň 

Pobyt v detenčním ústavu by měl obecně vést k tomu, aby daný jedinec 

(chovanec ve smyslu zákona) začal usilovat o změnu svých postojů. Nejde a 

nemůže jít o pouhé „zadržení“ – tým expertů by měl postupně dosáhnout toho, 

aby si chovanci navzdory svým výše uvedeným charakteristikám uvědomili svoji 

odchylku a nebezpečnost pro společnost. Trestní zákoník a zákon o výkonu 

zabezpečovací detence stanoví, že zabezpečovací detence je vykonávána 

v detenčním ústavu se zvláštní ostrahou a léčebnými, psychologickými, 

pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy (§ 1 odst. 3 ZOVZD, 

§ 100 odst. 4 TZ). Z tohoto ustanovení vyplývá, že detenční ústav bude klást 

zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti uvnitř ústavu a zároveň specifické 

nároky na prostředky zacházení s osobami zde umístěnými. Režim v detenčním 

ústavu by měl vycházet z potřeb působení na pachatele což znamená, že na 

rozdíl od ochranného léčení nebude léčba hlavním zaměřením činnosti, nikoliv 

však opomíjeným, neboť konec konců zákonné vymezení pachatelů odpovídá 

skupině osob duševně nemocných či narušených a je proto nezbytné považovat 

léčbu v rámci tohoto druhu ochranného opatření za podstatnou součást 

ústavního režimu.75 

Detenční zařízení by mělo poskytovat pachatelům dostatek vhodných 

aktivit, tj. jednak aktivit a činností, které budou náplní povinné terapie či 

zacházení a jednak možnost pro volno-časové aktivity pachatelů (zdravotní 

a sociální péče upravena v hlavě III, § 19 až 22 ZOVZD). Programy zacházení 

by tak měly zahrnovat možnost pracovního zařazení klientů, resp. pracovní 

terapie, a to například stylem půl dne práce, půl dne komunity. Kromě toho by 

měl ústav disponovat zařízeními, která umožňují určité sportovní a kulturní 

vyžití (tedy např. tělocvičnu, knihovnu či místnost s televizorem). Detenční ústav 

by měl mít v zásadě povahu malé izolované komunity se zvýšenou ostrahou, 

s dostupností kultury a s volným pohybem uvnitř zařízení. Účast na programech 

je pro osoby umístěné v ústavu pro výkon zabezpečovací detence povinná. 

Odborníci totiž varují před pasivním pobytem chovance v uzavřeném ústavu, 

                                                
75 Tamtéž.  
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který by ho vzdálil od splnění účelu zabezpečovací detence, kterým je 

stimulovat jeho rozhodnutí podrobit se a řádně vykonávat ústavní ochranné 

léčení, z něhož může být po úspěšné terapii propuštěn z léčebny a převeden do 

léčení ambulantního vykonávaného na svobodě.76 

Každý nově příchozí chovanec je vždy zařazen do přijímacího oddělení, 

kde se podrobí tzv. vstupnímu posouzení. Délka pobytu v přijímacím oddělení 

se stanoví individuálně a je dána dobou potřebnou pro zpracování vstupního 

posouzení, zpravidla nepřekročí dobu čtyř týdnů. V průběhu pobytu se každému 

chovanci založí osobní karta, která obsahuje: výběr z dokumentace, která byla 

zaslána soudem, výstupy ze vstupního posouzení (vstupní zpráva), záznam 

o chování (chronologické záznamy z průběhu pobytu chovance), komplexní 

a hodnotící zprávy, příp. dokumentace o pobytu v izolační místnosti.  

Cílem vstupního posouzení je provedení lékařského vyšetření 

a odborných posouzení, ověření stanovené diagnózy, zhodncení aktuálního 

stavu chovance. Následuje zpracování výstupů ze vstupního posouzení, 

ujednocení postupů odborných zaměstnanců v zacházení, stanovení programu 

a individuálního postupu zacházení a zařazení chovance do skupiny. Vstupní 

posouzení se zpracovává týmově a podílí se na něm odborná komise 

jmenovaná ředitelem ústavu. Komisi tvoří lékař, psychiatr, psycholog, speciální 

pedagog, sociální pracovník a právník.  

Výstupem je zpracování vstupní zprávy o chovanci, která se stává 

součástí jeho osobní karty, a která obsahuje:  

� doporučení ze vstupní lékařské prohlídky ve vztahu k zacházení 

s chovanci,  

� doporučení z vyšetření lékařem se specializací z psychiatrie ve 

vztahu k zacházení s chovanci a stanovení skupiny,  

� výsledek psychologického posouzení provedeného na základě 

pozorování, rozhovoru a standardizovaných testových metod,  

� výsledek speciálně – pedagogického posouzení obsahuje 

poznatky z pozorování, popis trestní minulosti, konflikty ve 

                                                
76 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1-139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck.2009, str. 1055.  
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vztazích, chování v zátěžových situacích, charakteristické rysy 

povahy, včetně chování, schopnost dalšího vzdělávání 

a profesního zaměření atd.  

� Výsledek posouzení sociálního pracovníka obsahuje na základě 

pozorování, rozhovoru a písemného sdělení státních orgánů 

a institucí relevantní poznatky ohledně způsobilosti k právním 

úkonům, vyjádření orgánů sociálního zabezpeční, popis aktuální 

sociální situace, trvalé bydliště, dlouhodobé ústavní pobyty 

apod.77 

I v rámci nařízené zabezpečovací detence by měla nepochybně platit 

zásada, že každý individuální resocializační či reedukační program bude 

obsahovat konkrétně formulovaný cíl, kterým se rozumí očekávaný posun 

v hodnotové orientaci odsouzeného (vyjádřitelný jeho chováním a jednáním), 

a v závislosti na tomto cíli pak v různé míře aktivity pracovní, vzdělávací, 

speciálně výchovné a zájmové.78 Pokud u chovance přichází v úvahu více 

variant programu, lze mu umožnit výběr.  

Pracovními aktivitami programu je přitom možno chápat, ve vztahu 

k výše uvedeným normám, zaměstnání, práce potřebné k zajištění 

každodenního provozu ústavu a také pracovní terapie vedené zaměstnanci 

ústavu s potřebným odborným vzděláním (zaměstnávání chovanců upraveno 

v § 23 ZOVZD). 

Na rozdíl od odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, nemá 

chovanec stanovenou povinnost pracovat (pokud je však zařazen do programu 

s pracovní terapií, pak je povinen se tomuto programu podrobit, nejedná se 

však o výkon práce). Při volbě druhu práce je třeba postupovat obezřetně 

a zvážit, zda chovanec vzhledem k svému zdravotnímu stavu může určitý druh 

práce vykonávat, aniž by ohrozil sebe nebo jiné osoby nacházející se v ústavu. 

Práce může být vykonávána pouze v prostorách ústavu, jakékoli výjimky jsou 

vyloučené. Z bezpečnostních důvodů je nezbytné, aby chovanci vždy pracovali 

pod přímým dohledem zaměstnanců Vězeňské služby.  

                                                
77 Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence, IKSP, 2010, str. 46-47. 
78 Metodický list ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR č. 17/1994. 
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V této souvislosti je třeba uvést, že podle čl. 9 LPS nesmí být nikdo 

podroben nuceným pracím nebo službám. Druhý odstavec uvedeného článku 

obsahuje z tohoto zákazu výjimky, mj. pro práce ukládané podle zákona 

osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest 

nahrazující trest odnětí svobody, ovšem nikoliv pro práce případně ukládané 

osobám ve výkonu ochranného opatření. Takové osoby mohou být sice 

zaměstnány, ale dobrovolně. Vzhledem k významu, který odborníci 

(kriminologové, psychologové) připisují pracovní činnosti pro pozitivní vývoj 

pachatele v zabezpečovací detenci, je chovancům umožněno na jejich žádost 

pracovat v ústavu.  

Na rozdíl od osob v řádném pracovním poměru, chovanci nelze nařídit 

práci přesčas. Ústav zajišťuje odměňování chovanců za vykonanou práci ve 

prospěch ústavu. Vzhledem ke specifickým poměrům v ústavu je potřebné 

stanovit, že se do pracovní doby nezapočítává úklidová a další obdobná činnost 

potřebná k zajištění každodenního provozu ústavu, kterou provádějí zpravidla 

všichni chovanci, ani pracovní terapie, pokud je práce součástí programu. Tyto 

práce jsou chovanci povinni provádět bez nároku na pracovní odměnu. Nesmějí 

však být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku chovanců. Odměňování 

chovanců za práci, zejména výše odměny a podmínky jejího poskytování, 

rozsah a výše srážek, se řídi právními předpisy upravujícími pracovní 

odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu 

odnětí svobody.  

Pracovní činnost zmiňují odborníci také jako možný zdroj příjmů osob 

ve výkonu zabezpečovací detence. Tento druh pachatelů často patří mezi 

osoby s velmi nízkými příjmy, pocházejícími zejména ze sociálních dávek. 

Předpisy sociálního zabezpečení (zejména zákon č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, a vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 284/1995 Sb.) stanoví, za jakých podmínek vzniká nárok na plný či částečný 

invalidní důchod. Obecně se člověk stává invalidním tehdy, pozbude-li v určité 

míře schopnost soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě (alespoň 

jeden rok) nepříznivého zdravotního stavu, nebo pokud mu takový stav značně 

stěžuje obecné životní podmínky. Mezi zdravotní potíže, jež mohou vést 

k invaliditě, řadí právní předpisy i některé duševní poruchy. Pachatel, který 
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v současnosti tráví déle než rok ve výkonu ústavního ochranného léčení tak 

obvykle poté získává nárok na invalidní důchod, který se stává zdrojem jeho 

příjmů. Někteří pracovníci psychiatrických léčeben však poukazují na to, že 

s přiznáváním nároku na invalidní důchod bývají někdy v praxi problémy 

a někteří pachatelé zůstávají v léčebně prakticky bez prostředků i např. na 

základní hygienické pomůcky.  

Aktivity vzdělávací představuje jednak vzdělávání organizované či 

realizované středním odborným učilištěm79, učilištěm a odborným učilištěm, 

jednak vzdělávání vedené a kontrolované zaměstnanci ústavu. Ačkoliv zákon 

vytváří předpoklady pro zvyšování kvalifikace chovanců a pro získání základní a 

případně i středního vzdělání, bude se pravděpodobně jednat, vzhledem ke 

struktuře osob vykonávající toto ochranné opatření, o ojedinělé případy. 

Nicméně je žádoucí, aby si chovanci, kteří nezískali základní školní vzdělání 

úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání na 

základní škole – ani jiným způsobem zmiňovaným ve školským zákoně – své 

vzdělání doplnili. Jejich vzdělání lze považovat za jednu z významných forem 

resocializace, respektive sociální rehabilitace směřující k  žádoucí společenské 

adaptaci.  

Speciálními výchovnými postupy se rozumí především individuální 

a skupinová speciální pedagogická a psychologická působení terapeutická, 

sociálně-právní poradenství a u osob, u nichž byla zjištěna významně zvýšená 

hladina agresivity, rovněž trénink jejího zvládání.80 Ze zmíněných 

terapeutických postupů jsou vhodné například sociální výcvik, psychoterapie, 

pracovní terapie, arterapie, muzikoterapie, cvičná kuchyňka, diskusní klub nebo 

pěstitelské práce.  

Za zájmové aktivity programu zacházení se považují nejrůznější formy 

individuální a skupinové zájmové činnosti, organizované a vedené zaměstnanci 

s potřebným odborným vzděláním. Není třeba zvláště zdůrazňovat, že tyto 

aktivity by měly u klientů detenčního ústavu rozvíjet především ty schopnosti, 

vědomosti a dovednosti, které budou v souladu s účelem výkonu uložené 

zabezpečovací detence. Jako příklad lze zmínit aktivity esteticko-výchovné 

                                                
79 § 36 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. 
80 Metodický list ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR č. 17/1994. 
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(například čtenářské, hudební či výtvarné, a to jak pasivní, tak aktivní formou) 

nebo sportovní (aktivity v tělocvičně nebo posilovně, běhání, relaxační cvičení 

apod.). Je-li chovanec zařazen do programu obsahujícího poskytování 

zdravotní péče, je povinen se této zdravotní péči podrobit, s výjimkou úkonů, 

které lékař vzhledem k chovancově zdravotnímu stavu vyloučí. Chovanec dále 

není povinen se podrobit lékařským výkonům, které podstatným způsobem 

mění jeho život (např. kastrace).81 

Časový rozvrh dne může vypadat v pracovní dny následovně:82 

6:15  budíček 

6:15 – 7:50 osobní hygiena, úklid, snídaně 

7:50 početní prověrka stavu 

08:00 – 12:30 vizita nebo komunita, realizace programů 

12:30 – 13:30 oběd 

13:30 – 15:00 realizace programů, vycházky 

15:00 – 17:00 osobní volno, návštěvy, zájmová činnost 

17:00 – 17:30 večeře 

17:30 – 19:00 osobní volno 

19:00 – 19:50 úklid, osobní hygiena 

19:50 početní prověrka stavu 

20:00 – 22:15 osobní volno, osobní hygiena 

22:15 večerka 

Lze si všimnout, že každý pracovní den je zahájen ranní komunitou, 

neboť komunitní systém je základní formou působení na chovance. V rámci 

ranní komunity jsou chovanci seznámeni s plánem dne a případnými dalšími 

organizačními změnami. Účast na ranní komunitě je pro chovance povinná. 

Komunitu vede psycholog, případně jiný, jím pověřený terapeut. V sekcích, 

v nichž není možné s ohledem na trvalý zdravotní stav chovanců uplatňovat 

                                                
81 Důvodová zpráva k návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. 
82 Stožický, P.: Zabezpečovací detence z pohledu znalce i pracovníka ÚpVZD. Seminář Justiční 
akademie „O zabezpečovací detenci“ konaný dne 25.3.2010 v budově Městského soudu v Praze. 
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komunitní systém, je tento systém nahrazen systémem pravidelných vizit, které 

provádí tým odborných zaměstnanců. I vizitu vede psycholog, v případě jeho 

nepřítomnosti jím pověřený jiný odborný zaměstnanec. 83 

Jak již bylo uvedeno, zabezpečovací detence je koncipována spolu 

s ochranným léčením jako vzájemně prostupný systém. To předpokládá, že 

jedním z cílů pobytu v detenčním ústavu by měla být klientova základní 

adaptace sociálního chování v nejširším slova smyslu, neboť právě ona je 

nezbytnou podmínkou případné úspěšné terapie v ústavním ochranném léčení 

v psychiatrické léčebně.84 Výše uvedené typy programů zacházení by se proto 

měly mimo jiné stát i cestou k tomu, aby se tento cíl podařilo alespoň u části 

klientů naplnit. 

 

7.2. Zacházení s chovanci 

Zacházení s chovanci je upraveno v hlavě V., § 25  a 26 ZOVZD 

S osobou ve výkonu zabezpečovací detence nesmí být jednáno způsobem, 

který by mohl nepříznivě ovlivnit její zdravotní stav, je nutné využívat všech 

dostupných odborných poznatků a podporovat takové postoje chovance, které, 

pokud to bude vzhledem ke zdravotnímu stavu chovance možné, vzbudí 

v chovanci rozhodnutí podrobit se ochrannému léčení. Pobyt v ústavu pro 

výkon zabezpečovací detence by měl obecně vést k tomu, aby se daný jedinec 

zamyslel nad svými postoji a usiloval o jejich změnu. Motivace je jedním ze 

základních problémů, které byly v souvislosti se zavedením zabezpečovací 

detence diskutovány. Cílem detence by mělo být postupně dosáhnout toho, aby 

si chovanec i navzdory tomu, že se jedná zpravidla o osoby nespolupracující 

a odmítající nařízenou léčbu, uvědomil svoji odchylku a nebezpečnost pro 

společnost a naučil se s ní žít a měl snahu o spolupráci při léčbě v běžné 

psychiatrické léčebně. Podmínkou úspěšné léčby v rámci ústavního 

ochranného léčení je zájem a spolupráce pacienta.  

Postoj chovanců k léčebnému programu, kterým mají projít, patří mezi 

nejpodstatnější ukazatele, kterými se soud při svém rozhodnutí o propuštění 

                                                
83 Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence, IKSP, 2010, str. 47-48. 
84 Weiss, P.: Sexuální deviace, Praha: Portál, 2003, str. 89.  
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bude zabývat. Ve výkonu zabezpečovací detence je chovanec hodnocen podle 

motivačního a hodnotícího systému, kdy samo hodnocení probíhá 

prostřednictvím tzv. bodového systému. V rámci bodového systému se hodnotí 

plnění programu vytvořeného při nástupu do výkonu zabezpečovací detence 

pro jednotlivé chovance společně s dodržováním režimu.  

Chovanci jsou pro své programy zařazováni do skupin, které provádí 

odborná komise jmenovaná ředitelem ústavu, složená především z odborných 

zaměstnanců ústavu (§ 25 ZOVZD). Členy odborné komise jsou nejméně dva 

lékaři, z toho jeden musí být psychiatr, a dále psycholog, speciální pedagog 

a právník. Při zařazování chovanců do skupin je nutno dbát na maximální 

vyloučení nebezpečí rizikových faktorů plynoucích ze stupně narušení 

chovanců, a to s přihlédnutím k jejich předchozí trestné činnosti. Odborná 

komise dále přihlíží především k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu 

a charakteristice osobnosti chovance. Prakticky jsou tedy chovanci rozčlenění 

do skupin „horizontálně“: 

� psychotici 

� osoby s mentální retardací 

� sexuální devianti 

� osoby s těžkou poruchou osobnosti (psychopati) 

� zneuživatelé návykových látek (toxikomani, alkoholici) 

Členění do skupin „vertikálně“:  

� podle fáze vývoje pacienta v rámci detenčního programu od 

započetí výkonu detence až po její eventuelní ukončení.85 

 

7.3. Práva a povinnosti osob umíst ěných v deten čním 
zařízení 

Je zřejmé, že výkon zabezpečovací detence je spojen s omezením 

základních práv a svobod osob, zejména osobní svobody a dalších. Tato 

skutečnost je s ohledem na ústavní požadavek vyjádřený v čl. 4 odst. 1 a 2 LPS 
                                                
85 Stožický, P.: Zabezpečovací detence z pohledu znalce i pracovníka ÚpVZD. Seminář Justiční 
akademie „O zabezpečovací detenci“ konaný dne 25.3.2010 v budově Městského soudu v Praze. 
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jedním z důvodů nezbytnosti zákonného vymezení způsobu a rozsahu omezení 

těchto práv. Zároveň by měl rozsah omezení těchto práv mimo jiné odrážet 

odlišnost zabezpečovací detence od výkonu trestu odnětí svobody, resp. 

odlišnost postavení osob umístěných v zabezpečovací detenci od postavení 

osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Náležitá úprava práv a povinností je 

v neposlední řadě zárukou přiměřenosti výkonu zabezpečovací detence, 

zahrnujíce nejen oblasti shodné s výkonem trestu odnětí svobody jako je 

dodržování kázně a pořádku, sociální podmínky, úpravu kontaktů s vnějším 

světem, pracovní a vzdělávací programy a jiné, ale i základní otázky lékařského 

zacházení, meze nuceného zacházení, povinnosti spolupráce osoby držené 

v detenci atd. Při umístění do ústavu musí být prokazatelně provedeno 

seznámení chovance s jeho právy a povinnostmi podle zákona, dále s vnitřním 

řádem ústavu a s jeho právem podávat návrhy na propuštění ze zabezpečovací 

detence nebo na změnu zabezpečovací detence na ochranné léčení. Poučení 

se provede způsobem přiměřeným rozumových schopnostem chovance, a to 

tak, aby mohl poučení pochopit. Toto poučení chovanec obdrží též v písemné 

podobě. 

Zákon o výkonu zabezpečovací detence se věnuje právům 

a povinnostem chovanců v hlavě II, § 6 až 18 ZOVZD. Mezi prvními je výslovně 

zakotvena zásada rovných práv chovanců vylučující jakoukoli diskriminaci, ať již 

z důvodů rasových, náboženských, politických, sexuální orientace apod. 

Omezení některých práv si může chovanec způsobit pouze sám, a to svým 

chováním (viz. např. ustanovení o kázeňských trestech). 

Vzhledem k tomu, že řada chovanců bude trávit v ústavu poměrně delší 

dobu, bez možnosti přerušení, je jim uzákoněno právo ovlivňovat poměry 

v ústavu předkládáním návrhů a připomínek, a to přímo řediteli ústavu (§ 6 

ZoVZD). Široce je jim zajištěno právo na poskytování duchovních služeb 

a možnost uspokojovat kulturní potřeby prostřednictvím různých zájmových 

činnosti uvnitř ústavu (např. půjčování knih a tiskovin), a to dle ustanovení § 11 

a 12 ZOVZD. 

Chovanci mají dále právo přijímat a na svůj náklad odesílat 

korespondenci (§ 8 ZOVZD). Omezení, která se tohoto práva týkají spočívají 

především v kontrole korespondence, která je s ohledem na stupeň narušení 
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chovanců nezbytná. Úprava omezení je v podstatě shodná s úpravou v zákoně 

o výkonu trestu odnětí svobody. Sleduje především cíl neumožnit komunikaci 

s kriminálně závadovým prostředím, případně eliminovat nebezpečí výhrůžek 

osobám, či nežádoucího působení na oběti. Omezení vychází z praktických 

poznatků pracovníků psychiatrických léčeben, kdy byly zaznamenány případy 

sexuálních deviantů, kteří písemnými vzkazy odesílanými z léčebny obtěžovali 

nadále svou oběť a působili jí traumatické zážitky. Zároveň zákon uvádí okruh 

subjektů, u kterých je kontrola korespondence vyloučena. Jedná se např. 

o soudy, obhájce, opatrovníky a orgány veřejné moci (§ 8 odst. 4 ZOVZD).  

Chovancům je zajištěna možnost využití dalšího komunikačního 

prostředku, a sice ústavního telefonu, ačkoliv volný přístup k němu povolen 

není (§ 9 ZOVZD). Chovanec má právo využít ústavního telefonu ke kontaktu 

s obhájcem nebo advokátem, rovněž samozřejmě s osobami blízkými. Pro 

případy možného zneužívání tohoto práva se dává možnost řediteli ústavu 

v závažných a odůvodněných případech toto právo odepřít. Chovancům není 

povoleno být vybaveni mobilními telefony, a to ze stejných důvodů, jako se 

provádí kontrola korespondence. Hovory podléhají odposlechu, s výjimkou 

subjektů, které jsou z odposlechů vyloučeny. Se souhlasem ředitele ústavu a za 

vymezených podmínek může chovanec využívat ústavní internet.  

Chovancům je zaručen minimální rozsah návštěv (§ 10 ZOVZD), a to 

nejméně dvakrát týdně vždy po dobu nejméně dvou hodin. Ředitel ústavu podle 

konkrétních podmínek může stanovit častější frekvenci návštěv a delší dobu 

jejich trvání. A naopak, pokud u některých návštěv hrozí negativní ovlivnění 

duševního stavu chovance, může ředitel tyto zakázat.  

Výslovně je dála upravena zdravotnická péče (§ 19 ZOVZD), 

chovancům je samozřejmě dostupná péče praktického lékaře, stomatologa, 

sexuologa a dalších specialistů. Chovancům je k dispozici zdravotnický 

personál, sestry, ošetřovatelé, rovněž ambulantní či lůžková péče.  

Zákon rovněž stanoví základní povinnosti chovanců, jejichž dodržování 

je nezbytné pro řádný a bezproblémový chod ústavu a pro garantování 

bezpečného pobytu ostatních chovanců (§ 17 ZOVZD). Mezi základní 

povinnosti nezbytné k zajištění plnění účelu výkonu zabezpečovací detence 
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patří např.: zachovávat ustanovení vnitřního řádu ústavu, plnit pokyny a příkazy 

zaměstnanců Vězeňské služby, podrobit se osobní prohlídce v zájmu 

zajišťování vnitřního pořádku v ústavu, umožnit zaměstnancům Vězeňské 

služby kontrolu svých osobních věcí atd. 

 

7.4. Opatření k zajišt ění bezpečnosti 

Z hlediska základních práv a svobod osob ve výkonu zabezpečovací 

detence je zcela zásadní oblast aplikace omezujících prostředků, které jsou 

upraveny v hlavě VII., § 34 až 37 ZOVZD nazvané „Opatření k zajištění 

bezpečnosti“. Jedná se o ustanovení obsahující podmínky, za nichž lze řešit 

situaci chovance, který je akutně nebezpečný, zpravidla v důsledku ataky, sobě 

nebo svému okolí. Podrobně se uvádějí podmínky, za kterých může být 

izolován.  

Zákon umožňuje použít k ochraně chovance a jiných osob v nezbytně 

nutných případech (§ 36 odst. 1 ZOVZD) následující opatření:  

� pobyt na uzavřeném oddělení,  

� umístění chovance v izolační místnosti, která splňuje podmínky 

uvedené v § 35 odst. 2 ZOVZD, 

� omezení chovance v pohybu prostřednictvím ochranných pásů, 

� omezení chovance v pohybu prostřednictvím manuálního držení, 

� akutní parenterální podávání psychofarmak, pokud se nejedná 

o léčbu na žádost chovance, či dlouhodobou léčbu psychiatrické 

poruchy.  

Je třeba zdůraznit, že cílem akutního krizového opatření, spočívajícího 

v umístění chovance do izolační místnosti, je snaha dosáhnout utlumení jeho 

agresivních projevů a celkové zklidnění a dále odstranění příčin, které způsobily 

jeho chování, aby se mohl vrátit do běžného režimu ústavu. Předpokládá se, že 

v tomto krizovém režimu bude chovanec jen krátkodobě a po odeznění potíží se 

zpět vrátí k plnění programu. O aplikaci akutního krizového opatření je třeba 

bez odkladu vyrozumět státního zástupce, který vykonává dozor nad výkonem 
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zabezpečovací detence, tj. pověřeného státního zástupce krajského státního 

zastupitelství, v jehož obvodu se zabezpečovací detence vykonává. Dále je 

třeba vyrozumět opatrovníka.  

Jakmile to zdravotní stav chovance dovolí, je třeba umožnit chovanci 

pobyt na čerstvém vzduchu, byť s určitým omezením daným obavami 

o bezpečnost v ústavu – v průběhu akutního krizového opatření může být na 

základě doporučení odborného zaměstnance rozhodnuto, že chovanec bude 

v průběhu vycházky pod stálým dozorem Vězeňské služby, nebo že vycházka 

chovance se uskuteční ve vymezeném prostoru anebo odděleně od ostatních 

chovanců.  

První odstavec § 37 ZOVZD deklaruje zásadu použití nejméně 

restriktivního opatření a stanoví, že „použití omezovacích prostředků je 

přípustné tehdy, když nelze nalézt odstranitelnou příčinu chování chovance 

nebo v situacích, kdy je riziko vyplývající z jeho chování velmi vysoké.“ Nijak 

zákon ovšem nespecifikuje, jaký postup by měl být vyčerpán před použitím 

omezení; na rozdíl od § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách není 

rovněž stanovena posloupnost omezujících prostředků od nejméně omezujícího 

k restriktivnějším. Zákon stanoví povinnosti mající za cíl, aby omezujícící 

prostředek byl v konkrétním případě použit po dobu nezbytně nutnou – při 

kontrolách je nutné vždy znovu zhodnotit nezbytnost jeho použití a posoudit, 

zda již není možné použít prostředek méně omezující. Důležitou povinností 

v průběhu (déletrvajícího) omezení je pravidelná kontrola chovance lékařem 

a zajištění, aby nedocházelo k jeho dehydrataci, podvýživě, podchlazení, 

k proleženinám a aby měl chovanec možnost osobní hygieny a toalety (§ 37 

odst. 5 ZOVZD). I při takto stanoveném omezení pro použití omezovacích 

prostředků, je třeba si povšimnout, že ačkoliv zákon stanoví jejich použití pouze 

po nezbytně nutnou dobu a povinnost provádět pravidelné kontroly, není 

specifikována minimální frekvence monitoringu chovance, který byl opatřením 

omezen; totéž platí o maximální době jeho použití. 
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7.5. Statistické údaje 

Z oficiálních statistických přehledů ministerstva spravedlnosti vyplývá, 

že v roce 2009 byla zabezpečovací detence uložena sedmkrát, v roce 2010 (do 

října 2010), byla zabezpečovací detence uložena 21 krát.    

Zabezpečovací detence je nejčastěji ukládána v případech, kdy jde 

o trestný čin vraždy (4 krát) nebo znásilnění (8 krát).86 

 

                                                
86 Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence, IKSP, 2010, str. 83-84. 
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8. Ústav pro výkon zabezpe čovací detence 

8.1. Charakter ústavu 

Zabezpečovací detence má být vykonávána v detenčním ústavu se 

zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, pedagogickými, 

rehabilitačními a činnostními programy. Vzhledem k povaze institutu, v němž se 

mísí prvky léčebně terapeutické s prvky bezpečnostními, byla otázka 

zřizovatele ústavu velmi složitá a citlivá. Pro zřizovatelský rezort vybudování 

a provoz ústavu znamenalo vysoký nárok na rozpočet, na druhou stranu se bral 

v úvahu i fakt, že personál ústavu bude složen z pracovníku spadajících věcně 

pod více rezortů. Představa jakéhosi mezirezortního zřizovatele v provozovatele 

detenčního ústavu se jevila v našich podmínkách jako nerealizovatelná.  

Jak již bylo naznačeno v části o historii institutu zabezpečovací detence 

v ČR, v úvahách o vytvoření takového ústavu jako zřizovatel vystupovalo buď 

ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo zdravotnictví, s tím, že převládalo 

zaměření na druhý zmiňovaný rezort. V zahraničních  úpravách lze nalézt obě 

varianty zřizování a provozu zařízení pro výkon opatření obdobných 

zabezpečovací detenci. S jejich výkonem je tedy možno se setkat v rámci 

zdravotnických zařízení i ve specializovaných oddělení věznic.  

V každé právní úpravě se ale vyskytují zvláštnosti dané historickým 

vývojem a konkrétními právními potřebami dané země. Detence je vykonávána 

jednak ve věznicích, jednak ve speciálních ústavech (např. Ve Švýcarsku, 

Dánsku – ústavu pro agresivní pachatele a sexuálně deviantní pachatele), kde 

je ostraha svěřena vězeňské službě. Probíhá ale také v psychiatrikých 

léčebnách, kde je ostraha zajišťována jiným způsobem ( např. Nizozemí), 

v Polsku jde o umístění v zařízení pro společensky nepřizpůsobivé 

multirecidivisty. Detenční ústavy jsou většinou „vyhrazeny“ pro recidivisty 

agresivních deliktů, pro recidivující pachatele sexuálně motivovaných činů. 

V některých zemích jsou pak využívány kombinace výše naznačených 

možností (např. Anglie a Wales). V Německu je zabezpečovací detence 

primárně určena pro plně odpovědné, příčetné pachatele, kteří opětovně 

spáchají některé zvlášť závažné činy a jsou nebezpeční pro společnost. 

Naopak osobám zmenšeně příčetným či nepříčetným je nařizováno ochranné 
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léčení na psychiatrické klinice.87 Obecně tak lze shrnout, že v některých zemích 

jsou tato opatření vykonávána jak ve věznicích, tak v soukromých zařízeních, 

přičemž ministerstvo spravedlnosti nebo jiný orgán státní správy, dohlíží na 

výkon z hlediska dodržování lidských práv a plnění účelu daného trestního 

opatření, a ministerstvo zdravotnictví zase ovlivňuje kvalitu poskytované 

zdravotní péče prostřednictvím systému akreditací a dohledu.  

Obě varianty, čili zřízení detenčního zařízení pod záštitou ministerstva 

spravedlnosti nebo ministerstva zdravotnictví, měly v ČR své výhody. Vzhledem 

k povaze zabezpečovací detence se však zvolené řešení, kdy zřizovatelem 

detenčních ústavů bylo zvoleno ministerstvo spravedlnosti, jeví jako 

pochopitelné a může vést k plnohodnotnému  naplnění účelu tohoto 

ochranného opatření.  

Další podstatnou otázkou, která musela být zodpovězena, je zajištění 

bezpečnosti a ostrahy takového ústavu. V některých evropských státech  

zabezpečení ústavu pro výkon opatření odpovídajícího zabezpečovací detenci 

zajištěno téměř výhradně mechanickým a elektronickým zařízením, namísto 

lidské ostrahy. Vybudování takového systému je však velmi nákladné. 

V českých podmínkách přicházely v úvahu jiné dvě možnosti – uzavření 

smlouvy se soukromou bezpečnostní agenturou nebo využití ozbrojeného 

bezpečnostního sboru. Obě varianty mají rozdílný důsledek a nemusí se nutně 

uvažovat pouze o ekonomickém kritériu, neboť finanční výdaje se mohou 

pohybovat v obdobných úrovních. Stěžejní rozdíl spočívá v míře oprávnění 

k zásahu příslušníka ostrahy. Zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby 

může interferovat jen v rozsahu nutné obrany a krajní nouze a možnost, že by 

zákon přiznal takovým příslušníkům další oprávnění za účelem ochrany státních 

objektů, se jevila jako velmi nepravděpodobná. Naopak příslušníci ozbrojených 

bezpečnostních sborů mohou vykonávat ze zákona další úkony, zejména 

preventivní povahy (např. kontrola a prohlídka osob vstupujících do objektu), čili 

svěřit ostrahu a bezpečnost ozbrojenému bezpečnostnímu sboru se 

v konečném důsledku jevilo jako praktičtější.  S ohledem na to, že ústavy 

zabezpečovací detence připadly do gesce ministerstva spravedlnosti, bylo 

logické využít zkušeností vězeňské služby se zajištěním ostrahy. Tímto 

                                                
87 Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence, IKSP, 2010, str. 25. 
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způsobem je navíc možno zajistit bezpečnost ústavu, aniž by tím byla narušena 

léčebně terapeutická složka při výkonu detence. Bylo třeba brát v úvahu, kdo 

budou osoby ve výkonu detence: že jimi budou zvlášť nebezpeční pachatelé, 

zasluhující důkladné střežení, jež nelze zajistit ve zdravotnických zařízeních. 

Osoby, na které lze dostatečně působit výkonem ústavního ochranného léčení, 

budou nadále ochranné léčení vykonávat v „přátelštějším“ prostředí léčeben.  

Vězeňská služba se zavedení detenčního ústavu ve svém resortu 

bránila, argumentujíce zejména vypjatým finančním rozpočtem. Kromě 

ekonomického problému upozorňovala i na problém koncepční88, a sice že není 

v možnostech vězeňské praxe zajišťovat zabezpečovací detenci nad rámec 

osob odsouzených k trestu odnětí svobody. V podmínkách, kdy jsou věznice 

značně přeplněny, se Vězeňská služba vzpírala přijmout na sebe další břemeno 

v podobě detenčních ústavů, určených pro nepříčetné osoby umístěných 

doposud v  psychiatrických ústavech. Počátkem roku 2005 na toto téma 

reagoval 1. náměstek generální ředitelky Vězeňské služby ČR plk. PaeDr.  

Bohuslav Burkiewicz: „Diskuse o tom, zda detenční ústav má být v působnosti 

zdravotnictví, justice, přesněji v působnosti vězeňství, skončily. Rozhodla o tom 

vláda svým usnesením č. 78 ze dne 19. ledna 2005. Se zřízením detenčního 

ústavu můžeme nesouhlasit, polemizovat, oponovat, diskutovat, ale to je asi tak 

vše. Práce na vybudování prvního detenčního ústavu jsou v plném proudu 

a jakékoli další diskuse jsou zbytečné.“89  

Parlament se po intenzivních diskusích nakonec vydal pragmatickou 

cestou, nepřistoupil na úvahy o novém bezpečnostním sboru či udělení 

zvláštních oprávnění soukromým agenturám, a svěřil bezpečnost a ostrahu 

ústavů zabezpečovací detence Vězeňské službě. V obecné rovině je tak 

výkonem správy Vězeňské služby pověřena Vězeňská služba, její působnost 

a oprávnění jejích příslušníků je upraveno v novelizovaném zákoně č. 555/1992 

Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Vymezení 

specifického postavení a speciálních oprávnění Vězeňské služby při výkonu 

správy a ostrahy detenčních ústavů by mělo zabránit potenciálnímu riziku, že 

detenční ústav, resp. zabezpečovací detence se postupem času stane 

                                                
88 Kohoutek, P.: Kam patři institut detence?[online]. Dostupné na World Wide Web: <http://vscr-
tisk.vscr.cz/?cl_id=234>. 
89 Bajcura, L.: Inspirace pro český detenční ústav, České vězeňství, 3/2005, str. 24-25. 
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v podstatě alternativou trestu odnětí svobody, a to v mnoha případech 

doživotní, neboť mechanickým uplatňováním stejných postupů Vězeňské služby 

uvnitř ústavu obdobně jako ve výkonu trestu by mohlo spíše negativně působit 

na pachatele a mohlo mít podstatný vliv na prodlužování délky pobytu osob 

v ústavu.  

Bezpečnostní systém, kromě personální složky, tvoří zejména 

mechanické (zdi, závory, mříže, kde je to nutné atd.) a elektronické zábrany 

(senzory, bezpečnostní systém řízený počítačem atd.). Tento bezpečnostní 

systém by měl zajišťovat jak „obvodovou“ ochranu, tzn. znemožňovat chovanci, 

aby bez svolení opustil ústav, tak znemožňovat „pašování“ věcí mezi ústavem 

a civilním prostředím.  

Při tvorbě představy o tom, jak by měl v našich podmínkách detenční 

ústav vypadat, byla zvažována i otázka složení personálu. Dle Paedr. 

Burikewicze se uvažovalo „o ústavu, který bude mít přímou návaznost na 

logistické zázemí některé z našich věznic, ale který bude také dostupný pro 

odborníky – externisty z oblasti psychiatrie“.90 Provoz ústavu vyžaduje 

zaměstnance zabývající se administrativou, údržbou areálu či tzv. hotelovými 

službami (kuchyně, prádelna apod.). Realizovat s pachateli léčbu, resp. 

program zacházení, by měli vysoce kvalifikovaní odborníci se zkušenostmi 

s prací s duševně narušenými delikventy, nejlépe z prostředí výkonu 

ochranného léčení. Část by měli tvořit lékaři z oboru psychiatrie, sexuologie, 

neurologie, praktický lékař. Dále by v týmu měli být kliničtí psychologové, 

speciální pedagogové (vychovatelé), sociální pracovníci, sociolog, teolog, 

rehabilitační pracovníci a střední zdravotničtí pracovníci. Počet pracovníků 

ústavu a jejich struktura se odvíjí od jeho kapacity. Zásadním problémem je 

nedostatek odborníků v určitých profesích ochotných pracovat na plný úvazek 

v zařízeních pro výkon ochranného léčení, což se zřejmě bude týkat i 

detenčního ústavu. Otázky související se zkvalitňováním metod pro výběr 

zaměstnanců a pro predikci budoucího výkonu práce a služby byly průběžně 

metodologicky řešeny. Odborná spolupráce je rozvíjena v souladu s trendem 

zvyšování odborné úrovně psychologických pracovišť i s pracovišti mimo resort, 

např. psychologickým pracovištěm Hasičského záchranného integrovaného 

                                                
90 Bajcura, L.: Inspirace pro český detenční ústav, České vězeňství, 3/2005, str. 24-25. 
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systému, psychologickým pracovištěm Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve 

Střešovicích.91  

Vedle zdravotníků nelze pominout ani personál potřebný pro pracovní 

aktivity chovanců.  

Ředitel ústavu by měl mít k dispozici poradní sbor složený z odborníků 

(psycholog, psychiatr, kriminolog, pedagog, apod.). Struktura ústavu nemůže 

odpovídat struktuře vězení (a to ani struktura řízení), nelze mít stejná oddělení, 

není možné, aby personál (s výjimkou strážných) byl řízen vojensky. Odborný 

personál by měl mít alespoň zpočátku možnost, spíše povinnost, školení či 

stáží v obdobných zařízeních v zahraničí. 

 

8.2. Financování provozu 

S výše naznačenými problémovými okruhy souvisí další, kterým je 

financování provozu detenčního ústavu. Vzhledem k povaze ústavu by se mělo 

jednat o vícezdrojové financování. Obvykle se hovoří o třech hlavních složkách 

nákladů – „justičních“ (ostraha, správa ústavu), zdravotnických (zdravotní péče) 

a hotelových (pobyt, stravování apod. pachatele). Prostředky z rozpočtu 

ministerstva spravedlnosti představují největší podíl na financování provozu, 

kromě toho jsou zdrojem financování také prostředky z veřejného zdravotního 

pojištění (zdravotní péče chovanců). Bylo navrhováno, aby na hotelové služby 

přispívali rovněž pachatelé ve výkonu detence, nicméně z tohoto návrhu sešlo. 

Chovanci jsou rovněž osvobození od hrazení regulačních poplatků, přispívají si 

tedy pouze na předepsaná léčiva. Současná právní úprava ukládá 

obžalovanému, který byl pravomocně uznán vinným, povinnost hradit v rámci 

náhrady nákladů trestního řízení náklady výkonu vazby a trestu odnětí svobody, 

nikoliv náklady spojené s výkonem ochranného léčení či jiného ochranného 

opatření. Ostatně ochranné léčení (zabezpečovací detenci) lze uložit i osobě, 

jejíž trestní stíhání bylo pro nepříčetnost zastaveno, a která tedy nebyla uznána 

vinnou. Rozdíl mezi hrazením nákladů trestu odnětí svobody a nákladů 

                                                
91 Hospodka, M.: K aktuální problematice výkonu vazby a trestu odnětí svobody. České vězenství 
2/2006, str. 10-12. 
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ústavního ochranného léčení je jedním z důsledků dualistického pojetí trestních 

sankcí. 

Dle důvodové zprávy k zákonu o výkonu zabezpečovací detence se na 

zavedení zabezpečovací detence počítalo, zejména v počátcích, se zvýšenými 

finančními náklady. 

Momentálně92 funguje ústav s kapacitou 48 míst, který byl připraven 

s předstihem v rámci investiční akce ve vazební věznici Brno, kdy jedna část 

objektu vězeňské nemocnice byla přestavěna na ústav pro výkon 

zabezpečovací detence. Náklady stavby představovaly cca 27 mil. Kč. Dále je 

v provozu detenční ústav v Opavě se 150 místy. Podle odborných odhadů bude 

potřeba zajistit umístění cca 200 - 400 chovanců. Počet míst je pouze přibližný, 

neboť je velmi obtížné odhadnout, jak často budou nezávislé soudy 

zabezpečovací detenci skutečně využívat. Dalším detenčním ústavem, který je 

zatím v rekonstrukci je areál Vidnava. Při naplnění požadavku na minimalizaci 

nákladů při zřízení další kapacity zabezpečovací detence bylo uvažováno 

pouze s využitím některého vhodného již existujícího objektu umístěného na 

odpovídajícím pozemku, kdy náklady oproti výstavbě „na zelené louce“ budou 

podstatně nižší. V tomto směru byly učiněny následující kroky. Na základě 

nabídky z roku 2005 odkoupení areálu bývalého kněžského semináře v obci 

Vidnava byla zpracována objemová studie a investiční záměr, který prokazuje 

možnost zřízení kapacity v tomto areálu výhledově až na 250 osob. Možnost 

umístění takového zařízení v dané lokalitě byla dále ověřena v prosinci 2005 

tzv. analýzou územních vazeb. Za zásadní klady projektu analýza považuje 

dostatek pracovní síly, souhlas obyvatel (na podkladě obecního referenda ze 

září 2005) a nižší mzdová úroveň v regionu. Areál leží na pozemku o rozloze 

27 420 m² oploceného zdí o výšce cca 2m. Pro umístění prvních minimálně 100 

chovanců by byl využit stávající hlavní objekt areálu Vidnava. Podlahová plocha 

ve třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží představuje 

4 820 m² a obestavěný prostor činí 21 150 m³. 

Náklady na zřízení ústavu o kapacitě 100  chovanců směřují především 

k obnovení základních stavebně technických funkcí objektu (drobné dispoziční 

změny obnova podlah, nátěry, malby, oprava oken, oprava střechy, zajištění 
                                                
92Březen 2011. 



 87 

provozuschopnosti elektrorozvodů, vytápění, rozvodů vody a kanalizace). Dále 

je nutné rozšířit počet sociálních zařízení. Při nákladech 2 500/m³ 

obestavěného prostoru jsou náklady odhadnuty na cca 52,9 mil. Kč. 

Objekt je dále nutno vybavit z hlediska bezpečnosti stavebně 

technickými prvky (mříže, katry) a signálně zabezpečovacími (zejména 

kamerový systém, plášťová ochrana budovy, katrová signalizace, tísňové 

hlásiče, střežící systém vnějšího oplocení). Náklady se odhadují na částku cca 

15 mil. Kč. Náklady na vybavení technickými zařízeními jako je výdejna stravy, 

telefonní ústředna, náhradní zdroj, počítačová síť, izolační místnost a nábytek 

(mimo nábytek z vlastní výroby vězeňské služby) se odhadují na 12,1 mil. Kč. 

Roční provozní výdaje detenčního ústavu pro 100 chovanců (bylo 

počítáno s maximálním využíváním nového institutu, tedy s počtem 100 

současně držených „klientů“ (tento poměr odpovídá i zkušenostem sousedních 

států). K zajištění chodu ústavu pro výkon zabezpečovací detence je nezbytný 

minimální počet 74 zaměstnanců, z toho 26 příslušníků Vězeňské služby.93 

K tomu je nutné zajistit mzdové prostředky včetně souvisejících výdajů ve výši 

12,5 mil. Kč pro příslušníky a 21,2 mil. Kč pro občanské zaměstnance, 

tj. celkem 33,7 mil. Kč. 

Zajištění služeb zahrnuje zdravotnické a jiné služby (odhad na 2,5 

úvazku lékaře včetně sestry) je vypočítáno na 10,2 mil. Kč. Dovoz stravy (pro 

chovance a zaměstnance) je odhadováno na 5,5 mil. Kč. Ostatní provozní 

náklady (např. energie, údržba, odpady) pak na 10,0 mil. Kč.94 

Při finančních úvahách nelze přehlédnout, že po ekonomické stránce by 

měl být zajištěn nejen běžný provoz zařízení, tj. izolace chovanců, ale také 

rozvoj nových metod zacházení. Odborný personál by měl mít možnost 

studovat a vyvíjet nejen metody zacházení, ale také diagnostiku, disponovat 

odbornou knihovnou, moderní počítačovou a diagnostickou technikou. 

 

                                                
93 Počet navrhovaných příslušníků ostrahy vychází z předpokladu umístění takových chovanců, které lze 
charakterizovat jako vězně zařazené do kategorie s dozorem.  
94 Denní provozní náklady na jednoho chovance jsou vyčísleny částkou 1627 Kč, což je srovnatelné 
s dostupnými informacemi ze zahraničí o dvojnásobně vyšších nákladech v porovnání s náklady na 
jednoho vězně, které v roce 2006 činily v ČR v průměru 870 Kč/den.  
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9. Postdeten ční péče 

Stranou by neměl zůstat ani problém případné postdetenční péče, tedy 

otázka, jaký postup by měl následovat poté, kdy soud rozhodne o ukončení 

zabezpečovací detence, resp. o propuštění osoby, na níž se detence vykonává. 

Trestní zákoník ani novela trestního řádu tuto otázku neřeší. Je však těžko 

představitelné, že dotyčná osoba by byla propuštěna z detenčního ústavu 

rovnou na svobodu. Je více logické, aby propuštění ze zabezpečovací detence 

bylo pozvolné. Jak vyplývá z praktických zkušeností odborníků z oblasti 

ochranného léčení, nejdřív by měl být propuštěný „přemístěn“ do ústavního 

léčení (popř. by se měl podrobit podle okolností případu ambulantnímu léčení), 

kde by se měl připravit na „úplné“ propuštění. Vzhledem k závažnosti poruch, 

kterými tito pachatelé trpí, se takový postup jeví jako ne úplně žádoucí. Právní 

úprava tomuto řešení dává prostor (i když nikoliv explicitně) tím, že umožňuje 

změnit zabezpečovací detenci na ústavní ochranné léčení. Trestní zákon 

ovšem nepředpokládá změnu zabezpečovací detence přímo na ambulantní 

léčení. Na otázku, zda by bylo vhodné umožnit též bezprostřední změnu 

detence na ochranné léčení ambulantní, pravděpodobně odpoví praxe.  

Vedle tohoto problému by bylo vhodné též pomýšlet na vybudování sítě 

zařízení, která by mohla sloužit pro osoby propuštěné z výkonu zabezpečovací 

detence. V těchto zařízeních by se mohl propuštěný po určitou dobu podrobit 

resocializačním a rehabilitačním programům, zde by se mu dostalo pomoci 

a rady v začátku jeho dalšího života na svobodě, zejména základní sociální 

rehabilitace, pomoci v hledání zaměstnání apod. Tato zařízení sice již v praxi 

existují jako tzv. Domy na půl cesty, je jich však podle vyjádření odborníků velmi 

málo. Navíc jsou zřizovány a provozovány neziskovými nevládními 

organizacemi, které samy nemohou tyto potřeby pokrýt. Bylo by proto možná 

vhodné uvažovat o vytvoření koncepce systému takových zařízení, 

provozovaných nevládními organizacemi za výrazného (a nejen finančního) 

přispění státu. Odborníci volají po vytvoření takového systému v rámci celého 

komplexu zdravotnické péče. 
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Část II. Zabezpe čovací detence v právní 

úprav ě Anglie a Walesu 95 

 

                                                
95 Právní úprava se nevztahuje na celé území Velké Británie, neboť Skotsko a Severní Irsko mají v této 
oblasti své vlastní pravomoci. Skotsko představilo vlastní Bílou knihu týkající se nebezpečných 
násilných a sexuálních pachatelů trestných činů v roce 2001. Skotská legislativa zahrnuje zvláštní tresty 
pro nebezpečné pachatele, včetně těch, kteří trpí mentální poruchou, jejichž podstata vyplývá spíše 
z komplexního posouzení nebezpečí ze strany pachatele než z určitého typu nebo údajného typu 
psychického stavu. 
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1. Anglická verze detence a její vývoj 

1.1. Vývoj programu  

Institut anglické a waleské podoby zabezpečovací detence se, obdobně 

jako v ČR, objevil náhle, ale nikoliv zcela odnikud. I zde převážně v 80. a 90. 

letech uplynulého století převládal názor, že systém nedostatečně chrání 

veřejnost, a že duševně nemocní pachatelé nejsou adekvátně léčeni, pokud 

vůbec. Nicméně chyběla zde strategická vize nebo směr, kterým by se nový 

přístup měl do budoucna ubírat, a který by v dlouhodobém horizontu přinesl 

ovoce. Jednotlivé vlády se stavěly k reformním krokům vstřícně, jejich ochota 

zabývat se tímto problémem však narážela na nejednotu lékařské obce týkající 

se názorů, jak vyšetřovat a především léčit pachatele s duševní poruchou. 

Až do zásadní reformy v roce 2007, kdy byl představen detenční pilotní 

projekt, tak nadále přetrvávala praxe, v rámci které byl duševně nemocným 

pachatelům vyměřen trest odnětí svobody nebo - pokud byla jejich mentální 

porucha diagnostikována jako „léčitelná“ – podstupovali léčbu v nemocničních 

zařízeních. Dle tehdejší platné právní úpravy obsažené v zákoně o duševním 

zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983) byla totiž jediná možnost nařízení 

povinné léčby podmíněna naplněním tzv. „klauzule léčitelnosti“. Povinná léčba 

duševně nemocných pachatelů se nařizovala dle ustanovení § 3 (Část II) a § 37 

a 47 (Část III) Mental Health Act 1983, ve kterém bylo stanoveno, že pacient 

nemusí být přijat k léčení do nemocničního zařízení, pokud není jisté, že léčba 

pravděpodobně zlepší či zabrání dalšímu zhoršení pacientova stavu. 

Zákonodárce při formulaci tohoto ustanovení zřejmě zamýšlel, aby léčba byla 

nařízena skutečně za účelem zlepšení zdravotního stavu jedince, nikoliv pouze 

pro ochranu společnosti.  

Vágní právní úprava však zafungovala jako dvousečná zbraň: nejen, že 

nebyla dostatečně chráněna společnost, ale utrpěla i péče o duševně choré 

jedince. Kontroverzní ustanovení totiž do jisté míry působilo kontraproduktivně, 

neboť lékařům v léčbě svazovalo ruce. Nemohli pacienty léčit, pokud si nebyli 

naprosto jistí, že zvolená terapie přinese zlepšení pacientových symptomů. Bez 

východiska se nacházeli i takoví pacienti, u nichž bylo z povahy choroby jasné, 

že jejich zdravotní stav je do budoucna neměnný.  
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Kromě nařízené léčby, limitované výše uvedenou klauzulí „léčitelnosti“, 

bylo možno podstoupit terapii i dobrovolně, a to v zařízení spadajícím většinou 

do kompetencí obcí. V tomto případě ale byla léčba logicky z různých důvodů 

nepostačující a její (ne)podstoupení nekontrolováno či nesankcionováno. Pro 

vážně nemocné pacienty, pachatele, kteří byli např. po uplynutí trestu 

propuštění z vězení, nebylo obtížné léčbu odmítnout či přerušit a vyvázat se 

z jediné možné formy pomoci a kontroly. Takové kroky pak nutně měly své 

tragické následky. Z pohledu veřejnosti a její ochrany tak tehdejší legislativa 

selhávala a bylo třeba odstartovat zásadní reformní kroky.96 

Na lepší časy se začalo blýskat s nástupem Blairovy vlády v roce 1997. 

Tehdy nastupivší ministři vnitra a zdravotnictví vytvořili pracovní skupinu, jejímž 

úkolem bylo provést analýzu současného stavu a navrhnout efektivní řešení, jak 

v právní, tak ve zdravotní a provozně-funkční oblasti. Tato pracovní skupina 

konzultovala širokou odbornou veřejnost z trestněprávní i z lékařské sféry 

a formou demokratické diskuse se snažila nalézt nejvhodnější východiska. 

V rámci tohoto procesu byly navštíveny věznice a nemocnice, byl proveden 

průzkum mezi personálem i odsouzenými pachateli. Členové pracovní skupiny 

se rovněž zajímali o systémy detence v Holandsku, SRN či některých 

severoamerických státech (zejména Wisconsinu a Minnesotě).97 

Tento inovativní přístup ze strany exekutivní moci přinesl dvě varianty 

možného řešení. Varianta A chtěla stavět na do té doby existujícím uspořádání 

a učinit změny v trestněprávních a lékařských kompetencích. Naproti tomu 

varianta B navrhla vytvořit zcela nový systém a stanovit nové občanské 

a trestněprávní pravomoci vztahujících se k detenci nebezpečných osob 

s duševní poruchou.  

Varianta A uvažovala zejména o následujícím:  

� novelizovat trestněprávní legislativu tak, aby umožnila širší 

využití diskrece u ukládání doživotních trestů odnětí svobody,  

� zrušit klauzuli „léčitelnosti“, 

                                                
96 Mullen, E. P., Dangerous and severe personality disorder and in need of treatment. British journal of 
psychiatry, 2007, str. 3 a násl.  
97 Managing dengerous people with severe personality disorder. Proposals for policy development. July 
1999. Department of Health.   
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� zřídit detenční centra v rámci současného vězeňského 

a zdravotnického systému.  

� Varianta B obsahovala mimo jiné toto:  

� zavést časově neomezenou detenci jak v civilním, tak v trestním 

řízení (s čímž souvisí např. i zavedení dozorujícího systému),  

� vytvořit nový systém detenčních zařízení odlišných od věznic 

a zdravotnických institucí jako tzv. „třetí službu“. 

Ačkoli se respondenti dokázali shodnout na tom, že tehdejší úprava je 

nevhodná, názory se rozcházely v tom, jakým způsobem postupovat, resp. 

jakou variantu zvolit. V dlouhodobém horizontu upřednostňovala převážná 

většina dotázaných variantu B, nicméně nad některými jejími aspekty shoda 

nepanovala. Otazníky např. visely nad mírou zásahů do občanských svobod 

a s tím související možností detenčně zajistit osobu v rámci občanskoprávního 

řízení. Někteří respondenti se domnívali, že detence se nesprávně dotkne 

i těch, kteří trpí „pouze“ duševní chorobou nebo těch, kteří měli v minulosti 

problémy se zákonem a mohli tehdy představovat určité nebezpečí ve vztahu 

k ostatním členům společnosti. Pochybnosti se dále týkaly zajištění technické 

stránky a odborného personálu: zda bude dostatek detenčních jednotek, jaká 

bude jejich kvalita, budou zdravotníci dostatečně kvalifikovaní vyšetřit 

a diagnostikovat jedince a na jakém základě budou pachatelé umisťováni do 

terapeutických zařízení? Tyto a mnoho dalších podnětů byly v rámci diskuse 

řešeny. Přesto v závěru převládl názor, že prospěšnější služby budou duševně 

nemocným pachatelům poskytnuty realizací varianty B, ačkoliv reforma 

systému tímto rozhodně neskončila.98 

Celý konzultační proces se setkal s širokou odezvou, kdy se 

shromáždilo na 290 odpovědí, převážně z odborných kruhů, například od 

organizací, které se samy zabývaly rozsáhlými vnitrostátními konzultačními 

aktivitami ve zdravotnické oblasti.99 Svojí spolupráci nabídlo rovněž přibližně 70 

odborníků z trestněprávní i lékařské sféry, kteří zkoumali praktické otázky 

nového budoucího systému.  

                                                
98 White Paper Reforming the Mental Health Act, Stationary Office Limited, 2000 
99 White Paper Reforming the Mental Health Act, Stationary Office Limited, 2000 
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Jednoznačné rozhodnutí týkající se režimu anglické podoby 

zabezpečovací detence bylo ovšem odsunuto do budoucna, neboť si vláda 

předsevzala podrobit systém důkladné analýze a průběžně pracovat na jeho 

zkvalitňování za v podstatě zkušebního provozu. Byl tak zahájen pilotní projekt 

určený pro zdravotnická zařízení s bezpečnostním systémem a vězení, jehož 

výsledek by se měl stát podkladem pro budoucí nové systémové uspořádání. 

Postupně jsou do výzkumných prací pilotního projektu zařazovány nové návrhy, 

například koncepční úvahy nad tím, jakým způsobem zajistit, aby vyšetření 

pacientů nebylo diskriminační, ale naopak, aby byly brány v potaz specifické 

potřeby osob řadících se k etnickým menšinám, žen a jednotlivců, kteří se vedle 

duševní poruchy potýkají např. se závislostí na alkoholu nebo drogách.  

Nutno zmínit, že program se nesetkal napříč odborným spektrem pouze 

s kladnými ohlasy. Někteří lékaři v zahájení pilotního projektu spatřovali spíše 

terapeutický experiment masivních rozměrů, o jehož smyslu pochybovali 

a raději by uvítali vynaložení veřejných finančních prostředků na zlepšení 

služeb pro schizofreniky, u nichž existuje vysoké riziko, že se dopustí trestného 

činu.100 Na druhou stranu však mnozí odpůrci dokázali přiznat, že pokud projekt 

uspěje, bezesporu se bude jednat o krok vpřed v péči o psychicky narušené 

osoby, které jsou pro veřejnost nebezpečné. 

Reforma Mental Health Act 1983,  zahájená roku 1997, tak evokuje 

skutečnou snahu zabývat se psychologickými a interpersonálními obtížemi 

recidivních nebezpečných pachatelů způsobem, který by mohl přispět ke 

snížení újmy, které se tyto osoby dopouštějí na sobě a na ostatních.101 

 

1.2. Současná podoba 

Reforma zákona Mental Health Act 1983 byla vládou schválena v roce 

1999 a vedle dalších změn zakotvuje detenční program pro nebezpečné 

pachatele s duševní poruchou. Jedná se o tzv. „program pro pachatele trpící 

nebezpečnými a vážnými poruchami osobnosti“ (Dangerous and Severe 

Personality Disorder programme – dále jen DSPD). Důležité je, že se stále 
                                                
100 Mullen, P.: Dangerous and severe personality disorder and in need of treatment. British Journal of 
Psychiatry 2007, str. 3 a násl.  
101 Tyrer, P.: An agitation of contrary opinions. British Journal of Psychiatry, 2007, str. 1 – 2.  
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jedná o pilotní program, do jehož činnosti jsou zapojeny věznice, nemocniční 

zařízení s bezpečnostními prvky a různá komunální zařízení, která se – každá 

v jiné míře samozřejmě – zapojují do zacházení s osobami trpícími duševní 

chorobou.102 Čili, jedná se o stále se vyvíjející koncept, na jehož zdokonalování 

se více či méně intenzivně pracuje. Vynakládané úsilí směřuje k vypracování 

komplexního systému péče o duševně nemocné pachatele trestných činů, do 

něhož je zapojeno více subjektů, které navzájem spolupracují a doplňují se. Za 

účelem zajištění lepší ochrany společnosti a zlepšení kvality péče o osoby trpící 

duševní poruchou program definuje nové transparentní kompetence, jasná 

pravidla a vyžaduje vynaložení objemnějších finanční prostředků pro odborné 

lékařské služby.  

Za posledních 10 let britská vláda představila řadu politických 

dokumentů zaměřených zejména na způsoby prevence poruch osobnosti 

a poskytování vhodné léčby a péče o pacienty – pachatele trestných činů. 

Definování DSPD programu a stanovení jeho cílů (vláda se např. hned 

z počátku zavázala vytvořit pro nebezpečné osoby s těžkou poruchou osobnosti 

čtyři detenční jednotky) tak v podstatě představuje pomyslnou startovní čáru 

běhu na dlouhou trať. Reformní snahy pokračovaly přijetím Akčního plánu boje 

proti sociálnímu vyloučení (z roku 2006) a vyvrcholily přijetím Zákona 

o duševním zdraví v roce 2007 (Mental Health Act 2007), kterým byl 

novelizován zákon o duševním zdraví z roku 1983103 

 

1.3. Uspo řádání programu 

Struktura péče o psychicky narušené jedince (v obecném slova smyslu) 

funguje jako pomyslná pyramida, kterou si také pro její pochopení představme. 

Na jejím pomyslném podlaží je péče o osoby s duševní poruchou zajišťována 

praktickými lékaři. Tedy jedná se o péči o osoby, které víceméně nepředstavují 

ohrožení pro společnost. V následujícím patře se pohybují osoby, jejichž nemoc 

vyžaduje speciální (psychiatrickou, psychologickou, sexuologickou atd.) péči, 

která může být zpravidla poskytnuta větším, řekněme spádovým lékařským 

                                                
102 Criminal Justice: The Way Ahead. CM 5074. London: HMSO 2001. 
103 Mezníky byl například dokumenty: Personality disorder: No longer a diagnosis of exclusion (2003), 
Breaking the Cycle of Rejection: The Personality Disorder Capabilities Framework (2003). 
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zařízením s nabídkou kvalitnějších služeb (např. krajskou nemocnicí). Na další 

úrovni je nutné kromě léčby zajistit určité bezpečnostní prvky a na zcela 

vrcholné úrovni je třeba zajistit maximální bezpečnost (zde v posledních dvou 

patrech se jedná o pachatele trestných činů, kteří představují riziko pro 

společnost). S tím, že jak se postupuje po této pyramidě nahoru, zvyšují se 

rizika, nároky na bezpečnost a finanční náklady. 

Na všech úrovních probíhají různé, svým zaměřením dílčí pilotní 

projekty, které mají rozdílnou povahu, strukturu, cíle a dohromady přispívají do 

celého projektu DSPD programu.  

V současné době je DSPD zastřešovaný ministerstvem spravedlnosti 

(původně bylo zainteresováno ministerstvo vnitra), ministerstvem zdravotnictví, 

vězeňskou službou104 a Národní zdravotnickou službou. Stále se jedná pouze 

o pilotní program, který není u konce.  

Hlavními cíli programu jsou105: 

� zlepšit ochranu společnosti,  

� výzkum nových léčebných procesů, které přispějí k dosažení 

lepších výsledků a k snížení rizik, 

� nalezení účinných forem léčení a péče o osoby, které splňují 

kritéria pro vstup do DSPD programu (viz. dále). 

V roce 2001 vydala britská vláda prohlášení106, v němž se zavázala 

vyvíjet, zkoumat a poskytovat nové služby určené specificky pro takové jedince, 

kteří představují nebezpečí spáchání závažného sexuálního nebo násilného 

trestného činu, pramenícího z jejich duševní poruchy. Dále se vláda zavázala 

vytvořit 300 nových DSPD míst v rámci vysoce zabezpečených nemocnic 

a věznic. Kromě těchto funguje na území Anglie a Walesu 75 středně 

zabezpečených prostor a míst spravovaných obcemi, pilotní projekt pro ženy 

a výzkumný a vývojový program. 

 

                                                
104 V angl. znění Her Majesty´s Prison Service, tedy Vězeňská služba Jejího Veličenstva 
105 Dostupné na World Wide Web: < http://www.dspdprogramme.gov.uk/index.html>. 
106 Dostupné na World Wide Web: 
<http://www.dspdprogramme.gov.uk/media/pdfs/High_Secure_Services_for_Men.pdf>. 
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1.4. Legislativa 

Klíčová legislativa zahrnuje Zákon o duševním zdraví z roku 1959 

(Mental Health Act 1959), Zákon o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health 

Act 1983), který byl novelizován Zákonem o duševním zdraví z roku 2007 

(účinnost k 3.11.2008) a Trestním řádem se zvláštním zřetelem na nepříčetnost 

z roku 1964 ((Criminal Procedure (Insanity) Act 1964)), novelizovaném 

Trestním řádem se zvláštním zřetelem na nepříčetnost a nezpůsobilost 

vystupovat před soudem z roku 1991 ((Criminal Procedure (Insanity and 

Unfitness to Plead) Act 1991)) a Zákonem o domácím násilí, trestném činu a 

obětech z roku 2004 (The Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004), 

který nabyl účinnosti 31. března 2005. 

 

1.5. Pro koho je program ur čen a definice duševních 
poruch 

Aby mohl být jedinec přijat do detenční jednotky, musí se jednat 

o osobu: 

� u které se projevují výrazné známky duševní poruchy , a 

� která představuje vážné riziko způsobení těžké fyzické či 

psychické újmy na jiných, ze které se oběť bude zdlouhavě 

a náročně zotavovat nebo se nezotaví vůbec, např. se jedinec 

dopustí vraždy, znásilnění či žhářství, a 

� mezi poruchou osobnosti a nebezpečí ublížení na zdraví existuje 

kauzální souvislost.  

V praxi jsou pak tato kritéria doplněna evaluací pachatelů 

prostřednictvím tzv. OAS systému (Offender Assessment System, čili Systém 

hodnocení pachatelů), neboli, určitá osoba se pravděpodobně profiluje jako 

klient DSPD programu, pokud byla v systému hodnocení OAS posouzena 

psychologem nebo psychiatrem jako osoba  s “těžkou poruchou osobnosti“ 

(a zároveň splňuje výše uvedená kritéria). Přičemž termín „těžká porucha 
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osobnosti“ je používán v seznamu psychopatických poruch (PLC-R) a/nebo se 

jedná o diagnózu dvou či více poruch osobnosti.107  

V nové právní úpravě je definice duševní poruchy obsažena poměrně 

široce v ustanovení § 1 odst. 2 Mental Health Act 1983 a je definována jako 

„jakékoliv postižení nebo porucha mysli“ (any disorder or disability of mind). 

Může být dočasná či trvalá a v podstatě vede k postižení nebo narušení 

duševní činnosti (dle této definice pak přibližně dvě třetiny vězňů splňují kritéria 

pro alespoň jeden druh poruchy osobnosti).108 

Žádné kategorie duševních poruch v zákoně definovány nejsou, neboť 

účelem je zajistit konzistentní přístup k různým pacientům a pokrýt jejich odlišné 

potřeby. Původní definice duševní poruchy pojímala poruchu osobnosti jako 

„duševní nemoc, ustrnulý nebo neúplný rozvoj mysli, psychopatické poruchy 

a všechny jiné poruchy nebo postižení mysli“.109 

Podle Diagnostického a statistického manuálu poruch110 jsou 

rozeznávány tři následující skupiny duševních poruch. Jejich znaky jsou:  

Skupina A – „výstřední“ a excentričtí“:  

� Paranoidní – vykládají si chování lidí jako záměrně ponižující 

nebo ohrožující, 

� Schizoidní – lhostejní k sociálním vztahům, mají omezený rozsah 

emocionálních zážitků a vyjadřovací schopnosti, 

� Schizotypální – neschopní ztotožnit se znaky společnosti, mají 

výstřední uvažování a myšlení, neobvyklý vzhled a chování.  

Skupina B – „dramatičtí“: 

                                                
107 Mullen, P.: Dangerous and severe personality disorder and in need of treatment. British Journal of  
Psychiatry 2007, str. 3 a násl.  
108 Dostupné na World Wide Web: <http://www.personalitydisorder.org.uk/criminal-justice/programme-
detail/>. 
109„Mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder and any 
other disorder or disability of mind“ 
110 Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV-TR), publikován americkou 
psychiatrickou asociací, je příručka často používaná pro stanovení duševních poruch ve Spojených 
státech. Jedná se o americkou národní klasifikaci mentálních poruch, nicméně je podrobnější a 
konkrétnější než Mezinárodní klasifikace nemocí, a proto se používá jako rozšíření a doplnění této 
klasifikace v její psychiatrické části.  
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� Histrioničtí – oplývají nadměrnými emocemi a snaží se být 

středem pozornosti. Snadno ovlivnitelní, povrchní. 

� Narcističtí – trpí nedostatkem empatie, jejich znakem je naopak 

arogance, požadavek na nadměrný obdiv vůči své osobě; snaží 

se o dosáhnutí velkoleposti ve všem, co dělají.  

� Anti-sociální – pohrdají druhými a porušují jejich práva,  

� Mezní případy – trpí nestabilními náladami, poruchami identity, 

mají opakované sebevražedné chování a/nebo mají tendence 

ubližovat jiným, vznětliví 

Skupina C – „Úzkostliví“ a potlačení“: 

� Obsedantně – kompulzivní – posedlí systematičností, 

perfekcionismem, mají nedostatek flexibility, která vede 

k neefektivnosti,  

� Vyhýbaví – mají strach z negativního hodnocení, plaší, s pocity 

méněcennosti,  

� Závislí – trvalé závislé a submisivní chování 

Diagnóza poruchy osobnosti musí být doprovázena symptomy 

chronickými nebo trvalými (tj. trvající dlouhou dobu nebo často se opakujícími) 

a pronikavými (tj. ovlivňujícími četné oblasti jejich života, např. společenský 

a osobní život, zaměstnání apod.). Rovněž musí způsobovat jedinci nebo lidem 

okolo něho klinické úzkosti nebo obavu z ublížení. 
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2. Detence vysoce nebezpe čných, duševn ě 

nemocných pachatel ů  

2.1. Systém trestních sankcí  

Pro snazší porozumění toho, jakým způsobem je detence v Anglii 

a Walesu ukládána, je vhodné stručně nahlédnout do systému trestních sankcí, 

který se od české právní úpravy poměrně liší.  

Při ukládání trestu soud, obdobně jako v ČR, přihlíží k okolnostem 

případu a k poměrům pachatele. Za spáchané trestné činy může dle trestního 

zákona(Criminal justice Act 2003) rozhodnout o:  

a) upuštění od potrestání,  

b) uložení pokuty,  

c) uložení trestu, jehož výkon je prospěšný společnosti 

(tzv. Community sentence),  

d) uložení trestu odnětí svobody,  

Ad a) Soud rozhodne o upuštění od potrestání pokud shledá 

obžalovaného vinným, ale domnívá se, že uložení trestu není třeba, neboť 

samotné soudní projednání je dostatečnou výhružkou před pácháním další 

trestné činnosti. 

Ad b) Soud rozhodne o uložení pokuty u méně závažných trestných 

činů, např. za překročení povolené rychlosti.  

Ad c) Tzv. Community sentence představuje trest v podobě výkonu 

činností prospěšných pro společnost (veřejně prospěšné práce) nebo pro 

poškozenou osobu či oběť. Jeho obsahem ale může být i zákaz vycházek 

v určité hodiny, nařízení dozoru nad odsouzeným (pro pachatele mladší 25 let) 

či absolvování rehabilitačních programů (např. alkoholová či drogová léčba). Je 

možná i různá kombinace příkazů a zákazů.  

Ad d) Trest odnětí svobody pak představuje potrestání za nejzávažnější 

trestné činy, za které nelze uložit žádný z trestů předcházejících.  
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Vedle těchto trestů ovšem může soud rozhodnout i o uložení soudního 

příkazu (tzv. Ancillary order). V některých případech je jeho uložení vedle trestu 

dokonce povinné (např. odebrání řidičského průkazu osobě, která způsobila 

smrtelnou nehodu). Většina příkazů je zaměřena na náhradu škody, jiné sledují 

nápravu chovaní pachatele. Soud může příkazem uložit např. náhradu škody, 

zákaz požívání alkoholu, zákaz účasti na fotbalových utkáních, zabavení věci či 

majetku, účast na terapiích a, pro účely této práce důležité příkazy - tzv. care 

and treatment order, restriction order nebo také hospital and limitation direction, 

kterými lze nařídit léčbu v závislosti na povaze duševní poruchy a na míře 

nebezpečnosti pachatele. 

 

2.2. Rozhodnutí o detenci 

O uložení detence rozhodne  soud na základě znaleckého posudku. 

O jeho vypracování může soud rozhodnout během jakékoliv fáze soudního 

řízení, kdy se porucha pachatele projeví, přičemž znaleckému posudku 

formálně předchází doporučení lékaře. Druhý znalecký posudek je pak 

vyžadován těsně před samotným rozhodnutím. V průběhu odborného zkoumání 

duševního stavu pachatele může vyvstat povinnost přemístit dotyčného do 

jiného zařízení, za účelem vyšetření speciální povahy nemoci, např. poruch 

léčení. Takové změny budou nařízeny rovněž soudem. Pachatel má právo na 

právního zástupce.  

Při rozhodování o tom, jakým způsobem a kde bude léčba nejlépe 

poskytnuta, se soud řídí: 

� typovou závažností spáchaného trestného činu,  

� nebezpečím, které pachatel představuje pro druhé tím, že by 

mohl trestnou činnost opakovat,  

� možnostmi jeho léčby.  

V případech pachatelů, u kterých znalecké zkoumání dojde k závěru, že 

je nutné diagnostikovanou duševní poruchu léčit, by měl zájem na vyléčení 

pachatele převažovat nad uložením trestu. Tento přístup však bude zvolen 

pouze v případech, ve kterých spáchání trestného činu je v přímé souvislosti 
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s duševní poruchou pachatele. Vzhledem k tomu, že ne vždy však bude možné 

tuto příčinnou souvislost zjistit, je důležité, že navrhovaná právní úprava 

zajišťuje různé možnosti poskytnutí léčby osobám trpícím duševní poruchou. 

Soud může v závislosti na výsledku odborného zkoumání duševního stavu 

pachatele rozhodnout o tom, zda pachateli trestného činu uloží pouze 

ambulantní formu léčby, léčbu v nemocničním zařízení s bezpečnostními prvky 

nebo jej odsoudí k trestu odnětí svobody a zároveň uloží léčbu (obě poslední 

možnosti představují v podstatě detenci v českém slova smyslu, avšak na rozdíl 

od zabezpečovací detence je léčba vykonávána v nemocničním zařízení). 

Soud může konkrétně uložit: 

� care and treatment order (tzv. příkaz k léčbě) dle ustanovení § 7 

 a 8 Mental Health Act 1983, pokud shledá, že pachatel léčbu 

potřebuje, ale zároveň není pro společnost nebezpečným natolik, 

aby léčbu podstoupil v zabezpečeném zařízení. Tento příkaz 

může být vydán na dobu nejméně 28 dní a nejvíce 12 měsíců. 

Při každém rozhodování o prodloužení trvání příkazu má 

odsouzený právo na účast právního zástupce.  

� V souladu s ustanovením § 45A Mental Health Act 1983 může 

soud vydat tzv. hospital and limitation direction, a to tehdy, pokud 

současně rozhodl o uložení trestu odnětí svobody. Hospital 

direction představuje umístění pachatele za účelem léčby do 

nemocničního zařízení. Limitation direction v podstatě znamená 

omezení osobní svobody. Pachatel je umístěn do detenční 

jednotky, ze které nemůže být propuštěn, dokud o tomto 

nerozhodne ministr spravedlnosti nebo tzv. Tribunál duševního 

zdraví (Mental Health Tribunal, viz.dále).  

� Pokud se duševní porucha projeví u pachatele, který se již 

nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, může soud dle 

ustanovení § 49 Mental Health Act 1983 uložit tzv. Hospital and 

restriction direction. Hospital direction zde opět znamená 

nařízení léčby v nemocničním zařízení, Restriction direction zde 

představuje obdobu limitation direction. Tedy, pachatel se 
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nachází v zařízení s bezpečnostními prvky. I v tomto případě 

platí, že pacient nemůže být propuštěn z léčby, dokud o tomto 

nerozhodne ministr spravedlnosti nebo Mental Health Tribunal.  

 

2.3. Vyšet ření pacienta a stanovení plánu lé čby 

Nařízení léčby dle 2. a 3 části Mental Health Act 1983 předchází 

pacientovo vyšetření, o které je provedeno na základě rozhodnutí soudu. 

Předpokladem pro toto rozhodnutí je dostatek objektivních důkazů, že pachatel 

trpí duševní poruchou. Účelem tohoto vyšetření je zjistit, zda je nařízení léčby 

nutné. Pakliže toto vyšetření vede k závěru, že nařízení léčby je pro pacienta 

nezbytné, pak nastává druhá fáze, v rámci které je vyšetřována pacientova 

duševní porucha, její povaha, příčiny a projevy. Na konci tohoto vyšetření by 

mělo být možné stanovit diagnózu a plán léčby. V této fázi jsou brány v potaz i 

jiné faktory, které mohou stanovení léčby a její průběh ovlivnit. Dále se 

samozřejmě zvažují i rizika, která daný jedinec může pro sebe nebo jiné osoby 

představovat. Snahou odborníků v průběhu vyšetření je tedy poznat duševní 

chorobu a navrhnout její léčbu tak, aby odpovídala pacientově zdravotní i 

sociální situaci. Délka tohoto vyšetřovacího stádia nesmí přesáhnout 28 dní. 

V tomto období lze již provádět léčbu, ale pouze se souhlasem pacienta. 

Výjimkou by byla její naléhavost.  

Vyšetření duševního stavu je prováděno dvěma lékaři a sociálním 

pracovníkem. Jeden z lékařů by měl být psychiatr nebo psycholog, který je 

zaměstnancem zařízení, jež by poskytovalo případnou léčbu, druhým lékařem 

pak bude odborník z jiného klinického zařízení. Třetí osoba má být sociálním 

pracovníkem nebo jiným odborníkem v sociální oblasti.  

Pakliže je léčba nařízena, lékařský tým sestaví během 3 dnů léčebný 

plán, jenž musí být zaměřen na léčbu pacientovy duševní poruchy. V případě, 

že je nařízena pacientovi léčba, jejíž absolvování proběhne mimo zabezpečené 

zařízení, pak musí plán léčby obsahovat očekávaný přímý terapeutický 

prospěch pro daného jedince. Pokud je nařízena léčba v detenční jednotce, pak 

její plán musí být navržen tak, aby se buď přímo vztahoval k léčbě duševní 

poruchy a/nebo k ovládání chování vyplývajícího z duševní choroby. Jedná se 
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v podstatě o intervenční opatření, která jsou výslovně určena pro eliminaci 

riskantního chování. Tento přístup má přinést větší transparentnost, jak pro 

pacienty, tak pro ty, kteří nová zákonná pravidla aplikují. 

 

2.4. Detenční jednotky  

Jako detenční jednotky slouží oddělení vybavené bezpečnostním 

systémem v nemocničním zařízení. To, do jakého konkrétního zařízení bude 

pachatel přeřazen, závisí na několika faktorech. Především je podstatné, jakou 

duševní poruchou daná osoba trpí a jakým způsobem probíhá její léčba, 

některá lékařská zařízení se navíc mohou specializovat na odlišné duševní 

poruchy. Zařazení do konkrétní nemocniční jednotky je dále ovlivněno tím, zda 

je pacient již ve výkonu trestu odnětí svobody (čili se o detenci rozhoduje 

dodatečně, v průběhu výkonu trestu) či zda se jedná o pachatele, kterému byla 

nařízena léčba  v odsuzujícím rozsudku. .  

Detenční jednotky mezi sebou navzájem komunikují, přičemž úzká 

spolupráce probíhá i s věznicemi.  

Přijetí do DSPD jednotky konkrétní nemocnice záleží na spádové 

oblasti. Lze konstatovat, že věznice Frankland a nemocnice Rampton pokrývají 

severní polovinu země, a věznice Whitemoor a nemocnice Broadmoor jižní 

část. Na severozápadě funguje rovněž DSPD jednotka v Ashworthu. Pro ženy 

je pak určena věznice Low Newton (viz.dále).  

Spádové oblasti vězeňských zařízení se vybírají podle místní 

příslušnosti soudu, v případě nemocnic se spádová oblast řídí místem 

praktického lékaře, u kterého je daná osoba registrovaná. Tento postup se 

může lišit v případech, kdy je zapotřebí specifických léčebných postupů.  

Činnost DSPD jednotek lze rozdělit takto:  

1) Projednávají konkrétní případy osob, které by  mohly splňovat 

kritéria DSPD.  

2) Posuzují, zda jedinec splňuje podmínky pro vstup do DSPD, 

stanoví jeho léčebný plán a do budoucna vypracovávají 

potenciální prognózu léčby.  
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3) Realizují opatření, která si kladou za cíl řešit a snižovat riziko 

závažných trestných činů páchaných pacienty/vězni. Každá 

jednotka disponuje vlastním arzenálem nástrojů, které považují 

za efektivní v boji proti předcházení trestné činnosti.  

4) Vyhodnocují, jak opatření a nástroje v praxi obstála.  

Jak bylo zmíněno výše, detence může být nařízena prostřednictvím 

Hospital and restriction direction osobě, která se nachází ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Podmínkou takového nařízení je, aby duševní porucha byla 

rozpoznána ještě během trestu odnětí svobody. Odborné vyšetření 

odsouzeného a jeho plán léčby by měl být v co největší míře vypracován za 

spolupráce vězeňského zařízení a nemocniční DSPD jednotky. Podle 

nepsaného pravidla platí, že odsouzení, kterým zbývá méně než 12 měsíců 

odnětí svobody, by měli být přeřazeni do nemocnice k vyšetření pro stanovení 

dalšího postupu. Ti, kterým zbývá více než 12 měsíců trestu odnětí svobody, by 

měli být vyšetření v rámci vězeňského zařízení, které ve spolupráci 

s nemocničním zařízením učiní závěr o vhodnosti či nevhodnosti eventuální 

léčby.  

Pokud se mezi zdravotnickým a vězeňským zařízení vyskytnou nějaká 

nedorozumění, je v první řadě žádoucí, aby byla záležitost urovnána vzájemnou 

dohodou. Ve výjimečných případech, kdy domluva nebude možná, se záležitost 

předloží k rozhodnutí tzv. DSPD Service Management Group, neboli skupině, 

jejíž úkolem je řídit DSPD jednotky po jejich funkční stránce. 

 

2.5. Přijetí do DSPD jednotky, prioritní p řijetí, v ěkové 
hranice a jiná kritéria 

Přijetí do DSPD jednotky, pakliže bylo o detenci rozhodnuto, není, na 

rozdíl od české právní úpravy zabezpečovací detence, zaručené pro každého 

jedince. Prioritní přijetí do DSPD jednotky by mělo být především umožněno 

těm vězňům, kteří představují vážnou a bezprostřední hrozbu pro společnost. 

Pravděpodobně se bude jednat o vysoce nebezpečné vězně, kteří jsou 

odsouzeni k trestu odnětí svobody na určitou dobu. Umístění do vhodné DSPD 

jednotky by se mělo řídit kritérii trestní sazby a délky pobytu, nicméně vedle 
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těchto je třeba brát v potaz i populační složení jednotek a to, zda na pobyt 

v jednotce existuje seznam čekatelů, popř. jaké jsou čekací lhůty. V každém 

případě jsou jednotky povinny svá rozhodnutí týkající se přijetí podkládat 

důkazy tak, aby bylo zaručeno, že jsou pokryty prioritní případy a, že je 

zaručeno efektivní a bezpečné fungování jednotky jako celku.  

Průměrná doba přijetí v roce 2005 a 2006 činila 127,4 dní111, ale 

přibližně 60% pacientů bylo přijato během 22 týdnů. Nejčastějšími faktory 

negativně ovlivňujícími délku celého procesu přijetí jsou stanovení diagnózy 

a přidělení detenční jednotky.  

Minimální věková hranice pro vstup do DPSD programu je 18 let. 

 U osob, které nedosáhly tohoto věku se zařazení do detenčního programu 

nepovažuje za správné, neboť se nepředpokládá, že by duševní porucha mohla 

být spolehlivě diagnostikována. Rovněž je sporné, zda lze ve vývojovém věku 

uplatňovat standardní diagnostické metody. Zvláštní postup se uplatní rovněž 

pro osoby v rozpětí 18 a 21 let. Nemocniční zařízení DSPD mohou přijmout 

jedince v této věkové skupině pouze výjimečně, přičemž musí dodržovat tzv. 

Pravidla příjmu do osob do nemocničních detenčních jednotek (High Secure 

Hospitals Admission Procedures).  

Maximální věková hranice stanovená není, i když je obecně uznávána 

skutečnost, že po dosažení určitého věku nedosahuje léčení výrazných 

úspěchů. Přesto není pouze na tomto základě možné jedince z léčby vyloučit.  

Na přijetí do DSPD programu nemají vliv poruchy učení. Zodpovědní 

lékaři by se měli zaměřit na každý případ jednotlivě a program léčby přizpůsobit 

pacientovi „na míru“. Pokud by ovšem bylo pro jedince léčení z důvodu poruch 

učení nemožné, pak jej lze přemístit do speciálního zařízení zaměřeného na 

léčbu poruch učení.  

Poněkud složitěji se situace může jevit u osob s mentální poruchou 

takové povahy, která může omezit schopnost jedince reagovat na léčebné 

procedury. Pokud dotyčný splňuje kritéria pro podstoupení DSPD programu, ale 

trpí duševní nemocí, která pravděpodobně ovlivní účast na terapeutickém 

                                                
111 Birgit A.: Waiting times at a high-security hospital - a survey of the process from referral to admission at 

Ashworth Hospital , Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 5. vydání, 2009 
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procesu, pak je nutné eliminovat symptomy této duševní nemoci před 

samotným přijetím do detence. DSPD programu tak bude předcházet léčba 

jiných duševních komplikací a teprve po jejím absolvování nastoupí pacient do 

detenční jednotky. 

Může nastat situace, kdy pacientu či vězňovi je uložena detence, ale 

přijetí je mu odepřeno. V takových případech se dotyčný vrací do nemocnice, 

věznice nebo jiného zařízení, ve kterém se nacházel.  

 

2.6. Délka trvání detence a orgány, které se podíle jí na 
rozhodování o ní  

Trvání detence není, stejně jako v případě české zabezpečovací 

detence, časově určeno.  

Pacienti, kterým nebyl s detencí uložen trest odnětí svobody, mohou být 

propuštěni úplně, podmíněně nebo podmíněně s odloženým účinkem. 

O propuštění rozhoduje Tribunál duševního zdraví (Mental Health Tribunal) 

nebo, zřídka, ministr spravedlnosti. Kompetence Tribunálu jsou omezeny u těch 

pacientů, kterým byla nejen nařízena detence, ale zároveň jim byl uložen trest 

odnětí svobody nebo byli do detenční jednotky přeloženi z vězeňského zařízení.  

Tribunál duševního zdraví představuje nezávislý orgán, který provádí 

přezkoumání návrhů na nařízení léčby a rozhoduje o propuštění pacienta 

z detence, pakliže jsou pro to splněny podmínky. Jeho činnost je upravena 

v části V., ustanovení § 65 až 79 Mental Health Act 1983. Hlavní pravomoci 

Tribunálu spočívají v: 

� propuštění pacienta v detenci,  

� přezkoumání zpětného povolání pacienta do detence, 

� doporučení přemístění pacienta do jiného zařízení.  

Tribunál je složen z předsedy a dvou dalších členů, kteří jsou 

kvalifikovanými odborníky v oblasti péče o duševní zdraví (např. psycholog 

nebo psychiatr).  
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Rozhodnutí Tribunálu předchází komplexní vyšetření pacienta 

nezávislým lékařem, který je zpravidla vybrán losem z příslušného seznamu 

doktorů.  

Tribunál si může za účelem získání příslušných informací předvolat 

jakoukoli osobu, kterou uzná za relevantní pro zhodnocení pacienta, 

nejčastějším zdrojem informací budou u nebezpečných pacientů orgány činné 

v trestním řízení.   

Tribunál má povinnost při svém rozhodování brát veškeré získané 

důkazy v potaz.  

Pacient musí být plně propuštěn z detence (absolutně propuštěn), dle 

ustanovení §72 odst. 1 písm. b) Mental Health Act 1983, pokud nadále nejsou 

splněna kritéria pro její nařízení a zároveň se dle §73 odst. 1 písm. b), jeví jako 

nepravděpodobné, že by byl v budoucnu povolán zpět do detenčního zařízení 

(tzv.Recall, viz. dále).112 K absolutnímu propuštění pacienta přímo z detenční 

jednotky dochází velmi zřídka. I judikatura sleduje spíše cestu podmíněného 

propuštění. Např. v rozsudku Johnston proti Spojenému království Velké 

Británie a Severního Irska113 soud judikoval, že podmíněné propuštění 

z detence je vhodné, i když u pacienta duševní porucha již diagnostikována 

není.  

O úplném propuštění může Tribunál rozhodnout i na základě návrhu 

pacienta podmíněně propuštěného dle ustanovení §75. Tribunálu je ponechána 

široká diskreční pravomoc v tomto směru, neboť zákon nestanoví kritéria, na 

základě kterých o úplném propuštění rozhodne. Omezení se však týká 

časového určení podání návrhu na propuštění. Ten může být podán až po 

uplynutí jednoho roku od podmíněného propuštění a posléze jednou za každé 

dva roky.  

O absolutním propuštění může též rozhodnout ministr spravedlnosti, 

a to na základě ustanovení §42 odst. 2 Mental Health Act 1983. I v tomto 

případě nejsou žádné požadavky stanoveny, pouze propuštění musí být 

                                                
112 Zákon stanoví: „It is not appropriate for the patient to remian liable to be recalled to hospital for 
further treatment“.  
113 Johnston v. UK, z roku 2005, EWHC 2468.  
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„vhodné“114. Rozhodnutí o propuštění předchází doporučení příslušného lékaře. 

Ministerstvo spravedlnosti vydalo za tímto účelem v březnu 2009 směrnici, ve 

které sděluje, že „Ministr spravedlnosti nevyhoví žádosti na úplné propuštění, 

pakliže není zřejmé, že omezení pacienta již nejsou z bezpečnostních důvodů 

nutná. To znamená, že ministr spravedlnosti nepřizná úplné propuštění, pokud 

duševní porucha stále trvá a pokud by pacient bez nařízeného dohledu nadále 

představoval nebezpečí pro druhé.“ 

Pacient musí být podmíněně propuštěn rozhodnutím Tribunálu dle 

ustanovení §72 odst. 1 písm. b) Mental Health Act 1983, pakliže již nejsou 

naplněna kritéria pro nařízení detence a zároveň je vhodné, aby pacient mohl 

být povolán zpět do léčení, pokud se opět naplní podmínky pro nařízení léčby.  

O podmínečném propuštění může rozhodnout i ministr spravedlnosti, 

uplatní se stejné předpoklady jako u propuštění úplného. Tedy, zákon nestanoví 

žádná měřítka, podle kterých by ministr měl rozhodnout. 

Podmíněné propuštění přirozeně vyžaduje splnění určitých podmínek 

(dle ustanovení §42 odst. 2 Mental Health Act 1983):  

� faktický pobyt na určité adrese, nebo na adrese, kterou nařídí 

ošetřující lékař,  

� spolupráce s určeným lékařem a podrobení se dozoru 

stanoveným úředníkem.  

Jako další podmínky mohou být uloženy:  

� alkoholová a drogová abstinence,  

� podstoupení pravidelných testů na přítomnost drog,  

� dodržování léčby,  

� zákaz návštěv určitých míst a podniků,  

� zákaz kontaktu s obětí či jejími rodinnými příslušníky.  

Pacient může být povolán zpět do detenčního zařízení (tzv. Recall) na 

základě rozhodnutí ministra spravedlnosti. Na rozdíl od podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kdy porušení uložených podmínek 

                                                
114 Zákon stanoví:„ If he thinks fit“ . 
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vede k návratu do vězeňského zařízení, u detence tomu tak není. Pouhé 

porušení podmínek většinou neznamená povolání zpět, pakliže se nejedná 

o naléhavý případ. Opětovné zařazení do detence odůvodňují pouze zdravotní 

důvody (zhoršení duševní poruchy), které mohou, ale nemusí být doprovázeny 

porušením podmínek. Judikatura115 k institutu povolání zpět říká: „Ministr 

spravedlnosti musí na základě dostupných důkazů mít za to, že se udála 

skutečnost nebo že se objevila informace, dostatečně závažná na to, aby 

ospravedlnila pacientovo povolání zpět do detence, a musí mu být předložen 

aktuální důkaz týkající se zdraví pacienta.“ 

Poté, co je pacient vrácen do detenčního zařízení, musí být jeho 

záležitost během jednoho měsíce předložena Tribunálu (§75 Mental Health Act 

1983). Tribunál pak během 5 až 8 týdnů rozhodne o tom, zda bude pacient 

v detenci ponechán či propuštěn.  

Propuštění pacientů je odlišné u těch, kteří byli odsouzeni k trestu 

odnětí svobody. V těchto případech má pravomoce rozhodnout o dalším osudu 

pacienta ministr spravedlnosti, který může dle ustanovení § 50 odst. 1 Mental 

Health Act 1983 pacienta kdykoliv poslat zpět do vězení. Dle ustanovení § 42 

odst. 2 Mental Health Act 1983 jej může úplně či podmíněně propustit 

z detence.  

Tribunál nemá u pacientů – vězňů - pravomoc bez dalšího propouštět, 

ale může v souladu s ustanovením § 74 Mental Health Act 1983 navrhnout 

ministru spravedlnosti, aby souhlasil s propuštěním pacienta, pokud jsou 

splněna kritéria pro absolutní či podmíněné propuštění. Ministrovi je zákonem 

poskytnuta 90ti denní lhůta k rozhodnutí. Takový postup je ale v podstatě 

v praxi nereálný.  

Pokud by mohl být pacient z detence propuštěn, ale trest ještě 

neuplynul, pak se vrací zpět do věznice pro výkon zbývajícího trestu, pakliže 

Parole Board (Výbor rozhodující o podmíněným propuštěním vězňů) 

nerozhodne o jeho podmíněném propuštění. Pokud trest odnětí svobody 

uplynul a pacient je stále v detenci, pak může být propuštěn za stejných 

podmínek, jako z výkonu trestu odnětí svobody. O propuštění v tomto případě 

                                                
115 Např. R (MM) proti SSHD (2007) sp.zn. EWCA Civ 687. 
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rozhoduje opět Parole Board, ovšem na základě doporučení Tribunálu. Jinými 

slovy, Parole Board rozhoduje o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody, zvažuje tedy jiná kritéria, než Tribunál, který při svém rozhodování 

vychází ze zdravotního stavu pacienta.  

Zcela ojedinělým institutem v porovnání s českou zabezpečovací 

detencí je tzv. Leave of absence, neboli možnost opustit krátkodobě detenční 

zařízení. Dle ustanovení §17 Mental Health Act 1983 může odpovědný lékař se 

souhlasem ministra spravedlnosti pacientovi povolit krátkodobě detenci opustit. 

Součástí povolení mohou být různé podmínky, například zajištění ozbrojeného 

doprovodu nebo omezení míst, která může pacient navštívit. Opuštění detence 

může být v rozpětí hodin (např. 1 hodina) nebo i dlouhodobé (např. 2 týdny). 

Odpovědný lékař nebo ministr může pacienta povolat zpět do detence, kdykoliv 

je to nutné (ustanovení §17 odst. 4 a §18 Mental Health Act 1983).  

Institut krátkodobého opuštění se mi bezesporu jeví jako odvážný krok 

a myslím si, že se může jednat o motivující faktor na cestě za vyléčením 

a svobodou. Domnívám se však, že za účelem jeho použití je nezbytné podrobit 

pachatele/pacienta důkladnému posouzení, neboť dle mého názoru může mít 

tragické následky. Soudím však pouze na základě dostupných teoretických 

informací. Nicméně, u české zabezpečovací detence, která zatím stojí na 

vratkých nohách novorozené existence, o použití takového nástroje mluvit, dle 

mého mínění, nelze. 

 

2.7. Program pro ženy 

Speciální program detence je zřízen i pro ženy, ačkoliv jejich počet je 

v porovnání s mužskými protějšky trpícími duševní poruchou, velmi malý. Tento 

program nese název Projekt Primrose (Primrose project)116 a byl navržen proto, 

že ženy pro svoji úspěšnou léčbu potřebují jiný přístup a jiné nastavení 

terapeutických a zdravotnických programů tak, aby odpovídaly jejich 

specifickým potřebám. Nicméně, i tento program funguje pod záštitou 

                                                
116 Planning and delivery guide for women´s DSPD services (Primrose programme), Department of Health, 
Home office, HM Prison services, December 2006. [online] Dostupné na world wide web: 
http://www.personalitydisorder.org.uk/news/wp-content/uploads/Primrose_PD_Guide_Dec_2006.pdf 
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ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, vězeňské služby 

a Národního zdravotnického systému.  

Podmínky pro přijetí do ženského DSPD programu jsou v podstatě 

stejné jako u mužů, vstup do programu je však dle ustanovení §47 až 49 Mental 

Health Act 1983 možný pouze pro pachatelky odsouzené k trestu odnětí 

svobody. Věková hranice je nastavena rovněž stejně, do detenčního programu 

nelze přijmout ženu mladší 18 let. U pachatelek ve věku 18 až 21 let je pak 

uložení detence možné pouze výjimečně.  

Od můžu se detence žen liší v několika aspektech. Jedním z nich je 

úprava její délky. Minimálně po 3 letech, pakliže léčba nevede k pozitivním 

výsledkům dříve, je každý jednotlivý případ prostudován a prokonzultován. 

Pacientce je pak posléze s ohledem na její stav a potřebu ochrany společnosti, 

buď prodloužena účast v programu nebo je přemístěna jinam. Její další 

přemístění či propuštění závisí samozřejmě i na tom, zda během této doby již 

uběhl její trest odnětí svobody či nikoliv. Pokud ne, je pacientka po úspěšné 

léčbě přemístěna na klasické vězeňské oddělení.  

Umístění detenční jednotky je totiž další změnou oproti mužské 

variantě, neboť tato se nachází pouze ve věznici Low Newton (konkrétně se 

jedná o její „F křídlo“). Ženy podstupující DSPD program nejsou separovány od 

ostatních vězeňkyň, naopak, sdílejí s nimi každodenní stravování, relaxaci 

a vzdělávání a samostatně vykonávají terapie a jiné lékařské procedury.   

Terapeutické programy, jak už bylo řečeno výše, jsou více nastaveny 

ženským potřebám. Důležitým faktorem při léčbě žen, na rozdíl od mužů, se 

například ukázala potřeba rodinných a sociálních kontaktů a na prvním místě 

pak snaha uchovat či navázat vazby s vlastními dětmi. Za tímto účelem byl 

dokonce představen zvláštní program, tzv. The Primrose Effective Care Co-

 ordination (Program zabývající se osvojením či prohloubením péče o druhé), 

který je založen na zvýšené potřebě žen po společenských stycích. 
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2.8. Komunitní služby a spolupráce orgán ů činných 
v trestním řízení s ve řejností 

Jak bylo zmíněno výše, program DSPD je určen pro jednotlivce, kteří se 

v rámci DSPD jednotek pohybují pod vysokým stupněm ostrahy, nicméně, pro 

některé z nich může být léčba natolik úspěšná, že setrvání v jednotce již není 

zapotřebí. Pro usnadnění jejich reintegrace do společnosti existuje celá řada 

komunitních služeb a agentur, které pomáhají pacientům s duševní poruchou 

překonávat každodenní překážky.  

S novou právní úpravou se tedy ve zvýšené míře rozvinula nejen 

aktivita orgánů činných v trestním řízení, ale taktéž jejich spolupráce 

s veřejností. Do této doby byly vztahy víceméně neformální, vycházející ze 

Zákona o sexuálních delikventech z roku 1997 (Sex Offenders Act 1997). Nyní 

se ve stále více případech orgány činné v trestním řízení při zacházení 

s duševně nemocnými pachateli obracejí na poskytovatele zdravotních 

a sociálních služeb či realitní kanceláře, a to v otázkách dohledu, vypracování 

odborných posudků, dozoru či jiné formy podpory. Váhu těmto aktivitám dodala 

vláda v roce 2000, když prosadila zákonnou povinnost policie a probačních 

služeb vypracovat tzv. Strategie místních opatření pro řízení rizik.  

Policii je nadále ponechána pravomoc zadržet osobu, resp. přemístit ji 

z veřejného prostranství, pakliže je zjevné, že trpí duševní poruchou a že by jí 

měla být poskytnuta léčba. V některých případech pak má policie přímo 

stanovenou povinnost zasáhnout proti osobě a vyloučit ji z veřejného 

prostranství, pokud tato osoba pro své násilnické nebo ohrožující chování 

představuje pro veřejnost nebezpečí.  

Praktický příklad: žena A. žije v hostelu a nachází se pod dohledem 

probačního úředníka. V minulosti byla odsouzená za krádeže a žhářství; během 

detence fyzicky napadala zaměstnance zařízení. Nemá žádnou rodinu. Její 

poslední trestný čin skončil smrtí oběti. A. byla držena ve vyšetřovací vazbě, 

posléze doporučena na léčení psychické poruchy v souladu s Mental Health Act 

1983, nicméně byla shledána „neléčitelnou“. Soud vynesl rozsudek s trestem 

odnětí svobody na určenou dobu. Odsouzená A. byla podmíněně propuštěna 

a přebývá v obecním zařízení. Je emočně nestabilní a trpí nutkavou potřebou si 

ubližovat. Představuje riziko pro sebe i pro ostatní, ve své minulosti se 
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několikrát pokusila o sebevraždu a není přístupná žádnému dialogu ze strany 

příslušných orgánů či institucí, které by ji mohly s jejím stavem pomoci.  

Dle nové právní úpravy bude probačnímu úředníkovi umožněno, aby 

navrhl A. k odbornému vyšetření, které by mohlo být provedeno v obecním 

zařízení. Její nestabilní životní situace ovšem napovídá tomu, že by měla být 

zadržena, za účelem prvotního vyšetření, ve vhodném státním zdravotnickém 

zařízení. Pokud by byla potřeba dalšího odborného zkoumání, A. by byla 

přemístěna do speciálního zařízení zaměřeného na DSPD a za 28 dní by 

Tribunál (Mental Health Tribunal) rozhodoval o potřebě jejího dalšího 

vyšetřování. Později by byl navržen plán léčby, který by byl zaslán příslušné 

terapeutické instituci v rámci státního zdravotnického systému.  

 

Na program DSPD je napojen tzv. MAPPA, neboli Multi-agency Public 

Protection Arrangements. Nejedná o správní úřad nebo agenturu, jak by se 

z názvů mohlo zdát, ale rozumí se tím určitý veřejnoprávní mechanismus nebo 

soubor opatření trestního práva a sociální péče, jejichž prostřednictvím mohou 

jednotlivé subjekty lépe plnit své zákonné povinnosti a spolupracovat při 

ochraně společnosti před sexuálními a násilnickými pachateli. Činnost MAPPA 

byla zahájena v roku 2001 a její zákonný základ vyplývá z Criminal Justice and 

Court Service Act 2000 (zákon o trestním soudnictví a o soudních službách 

z roku 2000). Zákon o trestním soudnictví z roku 2003 (Criminal Justice Act 

2003) pak roli MAPPA ještě posílil. Účelem MAPPA je napomáhat snižování 

recidivní trestné činnosti ze strany sexuálních a násilnických pachatelů, a to tak, 

že koordinují všechna příslušná zařízení či agentury v otázkách např. 

identifikace pachatelů, sestavení komplexního hodnocení rizik ze strany 

pachatelů či se snaží o zdokonalení způsobů, jak nejlépe ochránit společnost.  

Do systému MAPPA je zapojena policie, probační a vězeňská služba, 

jakožto řídící subjekty, dále agentury práce, vzdělávací agentury, realitní 

kanceláře, společnosti zabývající se programy pro mládež a další subjekty, 

které mají zákonnou povinnost v rámci systému spolupracovat. Důležitý je 

především fakt, že osoby propuštěné z detence a zapojené do systému MAPPA 

jsou elektronicky monitorovány a informace o nich jsou systematicky 
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zpracovávány a dostupné všem subjektům zúčastněným v systému. U většiny 

propuštěných pachatelů se uplatní obvyklé postupy jejich monitorování a 

dohledu, nicméně někteří jedinci vyžadují proaktivnější přístup, který zahrnuje 

jednání zainteresovaných subjektů za účelem konzultace dalšího postupu.  

V rámci systému jsou monitorováni:  

1. Kategorie 1: Registrovaní pachatelé sexuálních deliktů. Tito jsou 

povinni dodržovat oznamovací povinnost, neboli, oznámit policii 

své jméno, adresu a další osobní údaje a aktualizovat tyto údaje 

kdykoliv dojde k jejich změně.  

2. Kategorie 2: Pachatelé násilných trestných činů. Jedná se 

o pachatele, kteří byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na 

nejméně 12 měsíců, nebo ti, kterým byla nařízena detence. Do 

této kategorie spadají také pachatelé sexuálních deliktů, kteří se 

nekvalifikují pro registraci v rámci 1. kategorie a pachatelé, 

kterým byla zakázána pracovní činnost s dětmi.  

3. Kategorie 3: Ostatní nebezpeční pachatelé, kteří se nekvalifikují 

do kategorie 1 nebo 2, ale kteří představují pro společnost 

nebezpečí vážného ublížení. 

Fungování MAPPA se pravidelně sleduje a přezkoumává, např. 

prostřednictvím pravidelných  výročních zpráv. 

 

2.9. Statistika 

Statistika osob, které jsou zařazeny do DSPD programu, je dostupná za 

období od roku 1998 do 2008.117 

Počet osob přijatých do detence na základě hospital and restriction 

order činil v roce 2008 343 (oproti roku 2007 nárůst o 10 osob). Výraznější je 

počet těch, kteří byli do nemocnice přeřazení z vězení, neboť zde se jedná 

o 926 pacientů.  

                                                
117 Statistics of Mentally Disordered Offenders 2008 England and Wales. Ministry of Justice. London, 
29. January 2010. Dostupné [online] na world wide web: 
<http://www.justice.gov.uk/about/docs/mentally-disordered-offenders-2008.pdf> 
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Celkový počet osob zadržených v detenci k 31. prosinci 2008 pak činil 

3937 osob, přičemž 477 bylo žen. 

3. Faktory, které ovlivnily vznik programu 

Na podobě britské verze zabezpečovací detence a na tom, že se tento 

program vůbec začal uskutečňovat, se podílela řada faktorů. Ačkoliv nelze 

mluvit o naprosté jistotě, z porovnání DSPD s předešlou praxí vychází jako 

stěžejní vlivy následující118:  

a) Snižující se tolerance společnosti k násilí a zločinu,  

b) seznam poruch osobnosti a normalizované posuzování rizika, 

c) kognitivně-behaviorální programy pro pachatele sexuálních 

a násilných trestných činů,  

d) ochranná sexuologická léčba v Holandsku, tzv. TBS systém 

(terbeschikkingstelling), 

e) program redukce násilí v Kanadě.  

Ad a) Snižující se tolerance společnosti k násilí a zločinu představuje 

globální fenomén, který přesahuje otázku duševního zdraví pachatelů. Je 

nepochybné, že násilníci se ve společnosti budou vyskytovat stále, nicméně, 

celosvětová statistika kriminality se začala v 90. letech minulého století měnit. 

Velké severoamerické státy či aglomerace typu Kalifornie nebo New York City 

zahájily tvrdé postihy proti zločinu a dosáhly významného poklesu kriminality. 

Ve Velké Británii vyústily podobné snahy v nový, přísnější, systém trestů. 

Ačkoliv se problematika trestných činů spáchaných v souvislosti s duševní 

nemocí z počátku nijak neřešila, bylo jasné, že probíhající sociálně – právní 

změny poznamenají i tuto oblast.  

Ad b) DSPD by neexistoval bez Seznamu psychopatogenních poruch 

(Psychopathy checklist – Revised, „PCL-R“, jehož autorem je Robert D. Hare). 

Ačkoliv má diagnóza psychopatie velmi dlouhou historii, byla často zneužívána 

ve snaze o vytvoření spolehlivé diagnostické metody. Např. antisociální 

porucha osobnosti, jedna z diagnóz evidovaných v Diagnostickém 
                                                
118 Maden, A.: Dangerous and severe personality disorder: antecedents and origins. British Journal of 
Psychiatry 2007, str. 3 a násl.  
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a statistickém manuálu duševních poruch byla na pachatele trestných činů 

aplikována až neúměrně často.  

Změna nastala až s novým postupem doktora Harea, který obnovil 

koncept psychopatie tak, že vyvinul jednoduchou, avšak přesnou a účinnou 

metodu diagnostiky. S vývojem PCL-R se masivním způsobem rozšíříla 

i činnost posuzování rizika hrozícího ze strany duševně nemocných osob, což 

bylo vítaným pokrokem. Nicméně, pověst PCL-R postupně získávala šrámy, 

neboť mnozí trvali na tom, že tato a jí podobné na matematice založené 

metody, by neměly převažovat nad vědeckými přístupy. Diskuse ohledně 

nejlepších metod  byla nakonec ukončena kompromisním závěrem, že 

strukturovaný klinický posudek je nejlepším způsobem hodnocení 

nebezpečnosti jednotlivce, který může být ostatními metodami doplněn, nikoliv 

zcela nahrazen119.  

Britský detenční program tyto závěry aplikuje z forenzních služeb 

nejlépe a jednoznačně se nachází na prvním místě, co se týče aplikování 

standardizovaných měřítek na hodnocení osobních poruch a rizik. Stinnou 

stránkou tohoto postupu ovšem je, že pracovníci zdravotnických zařízení 

očekávají od matematických metod příliš a znejistí, když není člověk se 

„správnými výsledky“ přijat k léčení a naopak.120 Do budoucna je tak další 

vzdělávání vztahující se k ukládání detence jistě žádoucí.  

Ad c) Systém trestního soudnictví v osmdesátých letech minulého 

století vycházel z přesvědčení, že recidiva pachatele je neovlivnitelná a doufalo 

se, že pachateli v páchání trestné činnosti zabrání věk, smrt nebo, že sklony 

k páchání trestné činnosti se postupem času utlumí či vytratí úplně. Zlom této 

hypotézy nastal v devadesátých letech, kdy v protikladu k tehdejším 

nihilistickým postojům byly představeny kognitivně-behaviorální programy 

(tzv. What works programmes).121  

                                                
119 Solomon M. Fulero, Lawrence S. Wrightsman: Forensic Psychology, Wadsworth Publishing, 2008. 
120 Mullen, P.: Dangerous and Severe personality disorder. British Journal of Psychiatry, 2007, str. 3 
a násl.  
121 Kognitivně-behaviorální terapie, jakožto jeden z elementárních proudů současné psychoterapie, 
vznikla přibližně v 70. letech 20. století spojením přístupů behaviorální a kognitivní terapie. Vychází 
z teorie, že příčinou problému je nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a 
vnitřními faktory. Pokud klient podstoupí terapii, může toto nesprávné chování a myšlení odbourat a 
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Programy zaměřené na protiprávní chování se prosadily v mnoha 

zemích, včetně Velké Británie. Kognitivně-behaviorální terapie se více ujímala 

ve vězeňském systému než v národním zdravotnictví, kde se nadále 

zdůrazňoval fyzický přístup k psychickým obtížím. Někteří zdravotníci dokonce 

namítali, že prevence před recidivou by neměla být primární cílem soudních 

psychiatrických služeb. I tento názor byl posléze opuštěn, neboť bylo jasné, že 

i ta nejlepší léčba duševní poruch selže, pokud pacient nadále páchá trestnou 

činnost a je opakovaně odsouzen k trestu odnětí svobody. Většina forenzních 

pracovišť tak v současné době aplikuje kognitivně-behaviorální programy, které 

jsou podobné těm používaných ve věznicích.  

Aplikace kognitivně-behaviorální programů se na počátku 21. století 

ukázala jako úspěšná a statistická čísla tomu dávaly za pravdu.122 Studie 

zaměřené na výzkum recidivy u pachatelů sexuálních trestných činů odhalily, že 

léčení pachatelé se recidivy dopustili v 12,3 % případů, zatímco neléčení 

v 16,8 % případů. U pachatelů ostatní trestné činnosti je poměr 27,9% ku 

39,2% případů. Pokud bychom se zaměřili na výsledky z roku 2007, pak jsou 

rozdíly ještě výraznější: 9,9 % ku 17,4 % případů u sexuálních trestných činů 

a 32% ku 51% případu u ostatních. Z výzkumu dále vyplynulo, že léčba bude 

pravděpodobněji úspěšná u těch pachatelů, kteří mohou ve svém životě více 

ztratit, pokud léčbu nepodstoupí, např. v otázce zaměstnání či společenského 

postavení. Naopak, nejvíce komplikovaná se ukázala léčba u pachatelů 

násilných trestných činů a u pachatelů psychopatických a těch zaměřených na 

„atypické“ oběti. Jinými slovy, právě druhou skupinu tvoří pachatelé, pro které je 

detence primárně určena.  

Ad d) Důležitým podnětem pro rozvoj DSPD programu ve Velké Británii 

byla nizozemská právní úprava. Holandský trestní zákoník z roku 1881 

neobsahoval žádná ustanovení o zacházení se zvláště nebezpečnými agresory 

kromě těch, která hovoří o nepříčetných pachatelích, kteří mají být umístěni do 

psychiatrické léčebny. V roce 1911 byla přijata nová úprava a mezi lety 1925 – 

1928 byla implementována tzv. „detence z moci vlády“ (Terbeschikkingstelling 
                                                                                                                                          
naopak se naučit novým, vhodnějším způsobům řešení potíží. Kromě změny chování se terapie zaměřují 
i na ovlivňování emocí.  
122 Hanson, R. K., Gordon, A., Hartus, A.J.R et al.: First report of the collaborative outcome data project 
on the effectiveness of psychological treatment for sex offenders. Sexual Abuse: A Journal for Research 
and Treatment, 2002.  
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van der Regering). Tohoto institutu „TBR“ bylo užíváno na případy osob 

s trestní odpovědností, které však měly v době spáchání činu oslabenou složku 

rozpoznávací nebo byly psychicky narušené. TBR umožňovalo soudu uložit, 

vedle trestu odnětí svobody, také povinnost podstoupit léčbu ve státním 

zdravotnickém zařízení po dobu minimálně dvou let s možností neomezeného 

prodlužování. 

V roce 1988 byl institut TBR nahrazen tzv. institutem TBS 

(Terbeschikkingstelling). V rámci této reformy došlo k úpravě podmínek uložení 

detence, které jsou od této doby přísnější. Dále byla rozšířena a specifikována 

práva osob, kterým je detence uložena. Aplikace institutu TBS je podmíněná 

zhodnocením trestní odpovědnosti pachatele trestného činu – TBS může být 

uvaleno v případech, kdy pachatel postrádá jakoukoli trestní odpovědnost nebo 

pokud je jeho trestní odpovědnost omezena. Pokud je pachatel uznán jako 

trestně neodpovědný (například v případě nepříčetnosti v době spáchání 

trestného činu), může být TBS uloženo samostatně. V případech, kdy trestní 

odpovědnost byla pouze omezena, ukládá se TBS vedle uložení trestu. 

V těchto případech dochází k uložení TBS, pokud závažný trestný čin (jako 

např. fyzické zneužívání, znásilnění, vražda nebo pohlavní zneužívání) byl 

spáchán v souvislosti s duševní poruchou nebo nemocí a pokud specifická 

kombinace spáchaného činu a duševní poruchy byla shledána jako potenciálně 

nebezpečná pro další chování pachatele v budoucnosti. V těchto případech 

dochází k výkonu TBS poté, co došlo k výkonu uloženého trestu. 123 

Léčba v rámci TBS systému je eklektická a klade silný důraz na terapii 

a práci: pacientům je uloženo strávit zhruba polovinu týdne v placeném 

zaměstnání. Možné a dostupné formy léčby jsou např. psychoterapie, 

medikamentózní a fyzikální léčba, sociální léčba a další terapie jako např. 

neverbální, tvůrčí, výrazové a pohybové terapie. V posledních letech se rovněž 

při léčbě bere v potaz PCL-R a praktikují se kognitivně-behaviorální terapie. 

Pacienti ve většině případů žijí – pokud to nevylučují zvláštní bezpečnostní či 

léčebné důvody – v jakýchsi domácích skupinách.  

                                                
123 Sexuální deviace, závěrečná zpráva projektu pro Velvyslanectví Nizozemského království. Poradna 
pro Občanství/Občanská a Lidská práva. 2002. 
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Osoby zadržované v rámci institutu TBS jsou umístěny v devíti vysoce 

zabezpečených forenzních klinikách. V době ukončené léčby v rámci TBS jsou 

pacienti propouštěni, ale ne vždy však nabývají úplné svobody. Jako podpůrné 

pro kliniky slouží dodatečné forenzní psychiatrické polikliniky, domy na půl cesty 

a další zařízení.  

Holandský program TBS byl zcela jistě inspirací pro britskou verzi, 

nicméně dle odborníků je zarážející124, jak málo bylo z nizozemské právní 

úpravy převzato. Nejvýznamnější rozdíl spočívá v tom, že DPSD program 

postrádá legitimnost jakou TBS přisuzují holandské soudy. Angličtí a velšští 

pachatelé odsouzení na doživotí jsou ve stejné pozici jako TBS pacienti, avšak 

vězni s přesnou délkou trestu se cítí poškození, pokud jsou během svého trestu 

přeřazeni do nemocnice a tam zůstávají i po uplynutí řádné délky trestu. 

Rozhořčení vyplývá hlavně z toho důvodu, že odsouzení pachatelé zůstávají 

v detenci na neurčitou dobu, navzdory tomu, že soud vyřkl rozsudek s trestem 

odnětí svobody s jasně stanovenou hranicí.   

Další rozdíl spočívá v tom, že TBS jednotkám nedominuje lékařský 

personál. Někteří odborníci se domnívají, že tradiční zdravotnický přístup je pro 

osoby s duševní nemocí nevhodný; neboť anglické maximálně zabezpečené 

nemocnice  mají tendence pacienty infantilizovat a ubírat jim odpovědnost. 

Takový přístup je však pro pacienty málo užitečný a pro osoby umístěné 

v DSPD programu je přímo ničivý, neboť v jejich případě je hlavním cílem vštípit 

jim odpovědnost za vlastní činy.125 

TBS je rovněž úspěšnější co se týče dlouhodobých pacientů. 

U přibližně 20% pacientů je nepravděpodobné, že by byli kdy propuštění po 

počáteční, zhruba šestileté, léčbě. Předpoklad je, že detence u těchto pacientů 

bude sice probíhat v podstatě natrvalo, nicméně pacienti budou umístěni 

v zařízeních, která kladou důraz na kvalitu života. Protože DSPD program je 

obdařen vyššími hraničními kritérii než TBS program, je pravděpodobné, že se 

zde setkáme s větším procentem pacientů, které nebude nikdy vhodné 

propustit. Riskantní pak je, že pakliže se nezmění plán dlouhodobé detence, je 

                                                
124 Maden, A.: Dangerous and severe personality disorder: antecedents and origins. British Journal of 
Psychiatry 2007, str. 8 a násl.  
125 Tamtéž.  
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zde riziko, že pacienti budou v rámci detenčního zařízení zdrojem 

nespokojenosti a nestability.126 

Ad e) Detenční program v Kanadě nese název Program pro snížení 

násilí (The Violence Reduction Programme) a působí v rámci regionálního 

psychiatrického centra v Saskatoonu, speciální jednotky kanadského 

nápravného systému. I kanadský systém byl důležitým modelem v případě 

vzniku DSPD, nicméně oproti britskému institutu se liší především ve dvou 

skutečnostech. Za prvé, detenční zařízení je součástí vězeňského systému, což 

znamená, že všichni pacienti, kteří do programu nastoupili dobrovolně, byli 

odsouzeni a mohou být poslání zpátky do vězení, pokud se chovají násilnicky 

nebo pokud léčba nepřináší pozitivní výsledky. Za druhé, kanadský nápravný 

systém zahrnuje tzv. „Supermax“ vězení, které funguje jako určité záložní 

zařízení pro vězně s nejrušivějším nebo násilnickým chováním, které z tohoto 

důvodu není vhodné umístit do regionálního psychiatrického centra.127 Takové 

zařízení existuje v rámci britského vězeňského systému rovněž a může 

poskytnout podporu vězeňským DSPD jednotkám, nicméně zde nefunguje 

analogická možnost pro vysoce zabezpečené nemocnice. Metody, které jsou 

vyžadovány pro zacházení s rušivými či násilnickými vězni nevyhnutelně 

zahrnují omezení osobní svobody a ty používány ve Velké Británii jsou 

poměrně odlišné od metod, které jsou používány v Kanadě, kde jakýkoliv 

násilný čin vede k přemístění do Supermax vězení. Kanadský systém tedy 

spravuje tento typ delikventů separátně, v rámci těchto vysoce zabezpečených 

vězeňských jednotek. Britský program se naopak rozhodl svést tyto pachatele 

dohromady v nemocničních jednotkách, kdy metody, odbornost a samotné 

technické zabezpečení je pro obě skupiny (tedy pro ty vysoce nebezpečné 

a „pouze“nebezpečné pachatele s duševní poruchou) odlišné. Tudíž, DSPD 

program se zavázal poskytovat služby dvou skupinám, s rozdílnými problémy, 

ačkoliv i jen jediná z nich představuje výzvu. 

                                                
126 Maden, A.: Dangerous and severe personality disorder: antecedents and origins. British Journal of 
Psychiatry 2007, str. 8 a násl.  
127 Supermax věznice jsou nazývány věznice s nejvyšším typem ostrahy, které jsou určeny pro „nejhorší“ 
zločince (velmi často se jedná o pachatele trestných činů, jež např vyvolaly silný zájem médií) nebo o 
pachatele, kteří představují nebezpečí pro národní či mezinárodní bezpečnost. Supermax vězení  bylo 
např. proslule vězení Alcatraz, v současnosti se jedná např. o vězení v americkém Coloradu, které se 
oficiálně nazývá Administrativní maximum (ADX.) 
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4. Závěr 

Zabezpečovací detence, po mnohaletých vášnivých diskusích, konečně 

dospěla k legislativnímu zakotvení a od 1.ledna 2009 obohatila systém trestních 

sankcí, resp. ochranných opatření, o zcela nový prvek. Prvek, do této doby 

neznámý, leč toužebně očekávaný, neboť opatření zaměřené na ochranu 

veřejnosti, které bude zároveň představovat efektivní systém na zlepšení zdraví 

pachatelů s duševními poruchami, zde citelně chybělo. 

Zdravotnický personál psychiatrických léčeben často poukazoval na 

skutečnost, že zdravotnická zařízení díky postupné humanizaci a liberalizaci 

nejsou k zacházení problémových-nebezpečných pacientů uzpůsobena, o čemž 

svědčí nejen závažné případy, kdy je takovým pacientem napaden ošetřující 

personál, ale i četné útěky nebezpečných deviantů a agresorů. Jde o pachatele, 

kteří představují značné nebezpečí pro společnost, jejich duševní stav je 

v příčinné souvislosti se závažnou trestnou činností a je u nich předpoklad, že 

se takové činnosti budou dopouštět i v budoucnu.  

Zabezpečovací detence tak řeší problém u zvláště nebezpečných, 

nespolupracujících, sabotujících, agrestivních a léčbou téměř neovlivnitelných 

pachatelů, u kterých se budou pravděpodobně objevovat psychiatrické 

diagnózy ve smyslu závažných poruch osobnosti či parafilií, přičemž často jde 

o souběh několika diagnóz.  

Základní podmínkou pro uložení zabezpečovací detence je její 

subsidiarita k ochrannému léčení. Soud tak uloží zabezpečovací detenci jen 

tehdy, pokud nelze očekávat, že by ochranné léčení s přihlédnutím k relevatním 

okolnostem plnilo svůj účel, to znamená, že by nevedlo k dostatečné ochraně 

společnosti.  

Zabezpečovací detence představuje až krajní řešení, když jiná opatření 

včetně ochranného léčení již nepřicházejí v úvahu a ochranu společnosti nelze 

zajistit jinými prostředky než výkonem zabezpečovací detence v ústavních 

podmínkách. Hodnotí se zde nebezpečnost osoby pachatele a povaha jeho 

duševní poruchy, kterou soud hodnotí a posuzuje na základě znaleckého 

posudku. Přihlíží se zejména k tomu, jaká nemoc je příčinou duševní poruchy, 

charakter a závažnost spáchaného zločinu, zda již na pachatele bylo v minulosti 
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působeno ochranným léčením, a jak se v rámci takového léčení pachatel 

choval, zda výkon léčení mařil či odmítal.  

Právní úprava i teorie obsahují zcela jasná pravidla, podmínky 

a nástroje, které tvoří náplň a povahu zabezpečovací detence. V zákoně byl 

zakotven nejen samotný výkon zabezpečovací detence, ale i práva a povinnosti 

osob, kterým byla uložena. Víme, jak by měl přístup k psychicky labilním 

pachatelům vypadat. Měl by poskytnout důkladné posouzení mentální poruchy 

pachatele, měl by se zaměřit na zlepšení jejich motivace a aktivní zapojení do 

léčby. Pacienti by se měli naučit rozumět svým duševním pochodům a ovládat 

své impulzy a silné emoce, které mnohdy vedou k trestné činnosti. Dále by měli 

nalézt cestu, jak navazovat vztahy, žít ve společnosti a v souladu s jejími 

pravidly. Důraz by měl být rovněž kladen na získání základního vzdělání, 

odborných znalostí a nových, pro samostatný život důležitých, znalostí. 

A mnoho dalšího sledující jeden cíl: zabránit pachatelům v další trestné činnosti 

a ochránit společnost.  

Realita, ve které se nachází brněnské detenční zařízení128 je poněkud 

odlišná. Dle informací od tehdejšího prvního primáře detenčního ústavu v Brně, 

MUDr. Petra Stožického, naráží úsilí pracovníků na nedostatek financí 

a nezájem ze strany Vězeňské služby, jakožto vrcholného managementu. 

Absence těchto mimořádně důležitých faktorů se projevuje na krácení 

zdravotnického i dalšího personálu.129 Taková situace je vzhledem k vysokým 

ambicím zabezpečovací detence nežádoucí, a to pomíjím odlišné potřeby 

nesourodé skupiny pacientů, která se v detenci nachází.130  

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců se tak jeví jako jeden 

z mnoha rozdílů mezi českou a anglickou verzí zabezpečovací detence, kde je 

snaha o vysoce odborný, speciálně vyškolený personál, značným přínosem 

tamější verze zabezpečovací detence - DSPD programu. Anglický systém klade 

důraz na spolupráci Národní řídící správy pachatelů a Národního zdravotního 
                                                
128 K březnu 2011 je zabezpečovací detence v Brně jediná, ve které se nachází chovanci. V Opavě je 
počet chovanců k tomuto období zatím nulový.  
129 Na sklonku roku 2010 zde působila 1 zdravotní sestra, 1 speciální pedagog, 1 ergoterapeut, psychiatra, 
a další tabulková místa, vykonával svého času sám primář a šéf ústavu. Z původně deklarovaných 39 
tabulkových míst se zprovoznilo nakonec 22, přičemž ve skutečnosti jich bylo obsazeno 6, včetně 3 
uniformovaných příslušníků vězeňské stráže. Některá tabulková místa byla dokonce zrušena.  
130 V květnu 2010 bylo v detenci 5 pacientů – 2 schizofrenici, 1 mentálně retardovaný, 2 s poruchou 
osobnosti a sexuální deviací., v únoru 2011 bylo v detenci 9 chovanců, očekávala se 10. – žena.  
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systému se zvláštním zaměřením na uspokojení specifických potřeb pachatelů 

a fungování celého programu jako takového. Odborní zaměstnanci se postupně 

zlepšují v manipulaci s obtížně zvladatelnými pacienty; upřednostňují se 

moderní, účinné a kvalitní terapeutické přístupy. V roce 2009 dokonce zvítězilo 

oddělení Primrose, ve věznici Low Newton, na evropské úrovni v kategorii 

Nejlepší postupy zdravotní péče poskytované vězňům v rámci projektu „Zdraví 

ve věznicích“ pořádaném Světovou zdravotnickou organizací. V této souvislosti 

je však nutné si uvědomit, že důraz na kvalitu zdravotnického personálu a 

služeb zřejmě vyplývá i ze skutečnosti, že legislativa upravující detenci 

nebezpečných pachatelů je v Anglii a Walesu součástí právní úpravy péče o 

duševní zdraví, nikoliv, jako v ČR, úpravy trestněprávní (což je ovšem 

důsledkem toho, že zabezpečovací detence spadá v ČR do systému trestních 

sankcí, zatímco v Anglii nařízením detence sledují primárně léčebný aspekt).  

Anglická reforma stěžejního zákona upravující detenční program, 

zákona o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983),  zahájená 

roku 1997, dle mého názoru evokuje skutečnou snahu zabývat se 

psychologickými a interpersonálními obtížemi recidivních nebezpečných 

pachatelů na území Anglie a Walesu.131 Přípravné práce na nové podobě 

zákona šly skutečně „do hloubky“, trvaly několik let a vycházely z názorů 

a zkušeností všech subjektů, které se této problematice věnují. Tato důsledná 

příprava se projevila v tom, že anglický systém detence působí komplexněji 

a vyzařuje patrnou snahu reformovat celý systém, počínaje prevencí 

a kontrolou o propuštěné pacienty konče. Pro české podmínky netradičně 

a záviděníhodně může působit též to, že se v Anglii nekonaly spory o to, kdo 

bude zodpovědným (tím pádem financujícím) rezortem. Naopak se zde 

akcentuje spolupráce mezi zainteresovanými rezorty, kdy zájem na fungujícím 

systému musí být podpořen náležitou kooperací ze všech stran.  

Při srovnání české a anglické právní začněme u koncepce. Odlišnosti 

pramení ze samotné struktury systému, kdy „ostrovní“ úprava je založena na 

horizontálním členění, zatímco česká právní úprava člení systém vertikálně. 

Čili, opatření se v anglické právní úpravě dělí podle typu pachatelů, jimž jsou 

ukládána (osoby nepříčetné nebo se závažnou duševní poruchou, osoby 

                                                
131 Tyrer, P.: An agitation of contrary opinions. British Journal of Psychiatry, 2007, str. 1 – 2.  
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zneužívající návykové látky, a recidivisté), a v rámci těchto druhů opatření se 

pak člení jednotlivá zařízení, v nichž jsou opatření vykonávána, podle míry 

zabezpečení. Naproti tomu, zabezpečovací detence je koncipována jako 

subsidiární opatření k ochrannému léčení, a tudíž nezáleží přímo na typu 

pachatele, ale na míře jeho nebezpečnosti a schopnosti podrobit se léčení. Typ 

pachatele se zohledňuje při ukládání konkrétního druhu ochranného léčení. 

Nicméně, i přes tyto koncepční rozdíly, lze tvrdit, že oba sledované systémy 

ochranných opatření spojených s odnětím svobody pokrývají zhruba stejný 

okruh pachatelů, ačkoliv anglické vymezení osob, kterým může být detence 

nařízena, je mnohem užší a velmi podrobné.  

Anglická právní úprava naopak sdílí s českou legislativou 

zabezpečovací detence společný prvek, a sice její časově neohraničené trvání. 

Ostrovní zákonodárce se však s tímto často kritizovaným faktorem vyrovnal 

sofistikovaněji, když umožnil pacientovi, aby byl podmíněně propuštěn či mu 

bylo povoleno krátkodobé opuštění detenčního zařízení. Tento liberální přístup 

považuji bezesporu za pozitivum anglické úpravy, neboť se domnívám, že 

pohyb na svobodě může působit na pacienty motivačně. Samozřejmě je v tomto 

případě důležité, aby adepti na propuštění či opuštění zařízení stoprocentně 

odpovídali stanoveným kritériím a bylo tak co nejvíce eliminováno potenciální 

riziko vyplývající z pohybu těchto osob na svobodě. Na místě je ovšem 

připomenout, že anglický zákonodárce se nebál ani postupu opačného, kdy 

zakotvil možnost povolat podmíněně propuštěného pacienta nebo pacienta, 

kterému bylo uděleno právo opustit krátkodobě zařízení, zpět, pokud se zhorší 

jeho zdravotní stav, což zpochybní míru bezpečnosti jeho pobytu na svobodě. 

I tento krok považuji za správný, neboť představuje pružnou a rychlou reakci na 

změnu pacientova stavu.  

V souvislosti s hodnocením DSPD programu nelze opomenout 

„podetenční“ péči zajišťovanou tzv. mechanismem MAPPA. Domnívám se, že 

monitorování a kvalifikovaná pomoc či podpora osob propuštěných 

z detenčního zařízení je nesporným plusem celého systému, neboť je zřejmé, 

že anglická právní úpravy myslí i na to, co bude „po té“. Za účelem snazší 

resocializace pachatelů je navíc zajištěna velkorysá nabídka programů 
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zaměřených např. na osvojení si činností nutných k samostatnému životu, na 

vzdělání či získání nebo zvýšení pracovní kvalifikace.   

V neposlední řadě bych ráda zmínila i skutečnost, že anglický program 

neumožňuje uložení detence osobě mladší 18 let, s čímž se s ohledem na 

neukončený mentální vývoj mladistvého ztotožňuji, a rovněž speciální 

uspořádání programu pro ženy.  

Program DSPD představuje, v porovnání se zabezpečovací detencí 

a navzdory svým pomalým počátkům, novou a významnou iniciativu pro 

zlepšení péče o duševní zdraví jedinců, kteří jsou pro svou nemoc nebezpeční 

jak sobě, tak ostatním. Nadále zůstává flexibilní a jako systém se neustále 

kvalitativně vyvíjí k lepšímu a o totéž by se měla pokusit i česká zabezpečovací 

detence.  

Do budoucna tak lze doufat, že se výkon zabezpečovací detence setká 

se vstřícnějším přístupem, větší podporou a objemnějšími finančními 

prostředky, které z nadějného ochranného opatření učiní efektivní a fungující 

nástroj ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli. 
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Summary 

Security Detention in the Czech Republic and its le gal regulation 

in England and Wales 

The so called security detention is a new type of a protective measure 

(protective measuers are besides punishment the only forms of criminal 

sanctions in the Czech republic)  that has been included in the recodification of 

the Criminal Code. The term „security detention“ is a close translation of the 

Czech term „zabezpečovací detence“. For better a understanding a reader may 

consider a British model (which is a part of this study also) being called „The 

Dangerous with Severe Personality (DSPD) Programme“. 

This study analyses relevant provisions of the czech Criminal Code and 

the particular legal act itself, which provides origins of the security detention and 

opinions of specialists who have been dealing with the issue in the Czech 

Republic for a long period of time. As mentioned above, one part of the study is 

devoted to the functioning of english DSPD Programme. 

Despite the fact that the institute is a new criminal measure in the CR, it 

has been discussed among specialists (psychologists, psychologists or 

sexologists) for decades. Requests to formulate new types of protective 

measures to be executed by a special unit appeared more so prior to 1990. The 

purpose of the unit is to establish and assess the impact of new treatment 

services for high risk violent and/or sexual offenders whose risk is linked to their 

psychological disorder. 

Security in the unit is assured by a combination of guards and 

a mechanical and electronial system that´s purpose of which is to preserve the 

safety both of the staff and the patiens – offenders and is implemented by the 

Czech Ministry of Justice. 

Offenders placed to a security detention face a treatment that includes 

behavioural training where psychological and pedagogical elements prevail over 

medical treatment (which is also part of the treatment if necessary), 

rehabilitation and activity programmes. To support the clinical therapies, the 

units work with offenders on related factors such as: learning to establish 
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a relationship (perhaps for the first time) of trust with staff, learning to live 

socially within the boundaries and rules of the unit’s community, and acquiring 

basic educational, occupational and life skills. 

A court can impose security detention in addition to a sentence or 

separately. It can be enforced for fulfilment of stipulated conditions on person(s) 

who committed more serious criminal offences. Those offenders remaining at 

liberty would be a danger to society and especially committing an act related to 

a condition induced by a certain mental disorder, or who abuse addictive 

substance an repeatedly committed criminal offences in connection with this. 

A condition for enforcing security detention could be imposed by the court, 

serving adequate protection for society against these offenders that would not 

be achieved by the imposition of protective treatment. The study contains an 

analysis of the legal regulation of imposition and enforcement of security 

detention, it also deals with the issue of the internal regime of the institution and 

ensuring security. 

When it comes to the DSPD Programme it is a set of pilot services in 

prisons, secure hospitals and the community whose purpose is to establish and 

assess the impact of new treatment services for high risk violent and/or sexual 

offenders whose risk is linked to their psychological disorder. 

The pilots have considered a range of challenges in terms of 

assessment, treatment and the management of this most vilatile population. 

The treatments involve offenders working closely with staff to: improve their 

motivation for treatment, learning to understand and control the impulses and 

strong emotions which have led to their offending, and to work on key factors 

from the past that have had a damaging effect on their personality. An important 

feature of the units’ work is to directly address the causes of their offending with 

the aim of preventing relapse back into violence, sexual offending or offending 

triggered by alcohol or other drug use. 

The study deals with the element sof the DSPD programme, history of 

its development and legal regulation. 
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Abstrakt 

Zabezpečovací detence představuje nový druh ochranného opatření, 

který se stal součástí nejprve novely trestního zákona (zák.č. 140/1961 Sb.) 

a posléze v širším pojetí i jeho rekodifikace, s účinností od 1.1.2009, resp. 

2010. Zabezpečovací detence je v novém trestním zákoníku formulována jako 

ochranné opatření, jehož zavedení mělo za cíl vyřešit naléhavý společenský 

problém s výkonem ústavní ochranné léčby některých zvláště nebezpečných 

pacientů v psychiatrických léčebnách. 

Tato práce obsahuje dvě části. První část, týkající se zabezpečovací 

detence, představuje analýzu příslušných ustanovení trestního zákoníku 

a souvisejících platných právní předpisů a dostupných literárních pramenů. 

Druhá část práce je zaměřena na úpravu obdobného  institutu v Anglii 

a Walesu. Jejím obsahem je představení tohoto nástroje, jeho právní zakotvení, 

analýza a problémy, se kterými se potýká. 

Při studiu problému jsem čerpala z publikovaných právních i lékařských 

písemných pramenů, oslovila jsem i tehdejšího primáře detenčního ústavu 

v Brně, MUDr. Petra Stožického, aby mi poskytl kvalifikované informace 

o praktickém fungovaní prvního českého detenčního ústavu, neboť dostupné 

názory, polemiky a komentáře se v roce 2010 pohybovaly víceméně 

v teoretické rovině. 
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Abstract 

Security detention represents a new type of protective measure, which 

became part of the first amendment to the Criminal Code and then in the 

broader sense of its recodification, with effect from 1.1.2009, respectively 2010. 

Security detention aimed to deal with a pressing social problem regarding the 

treatment of certain particularly dangerous patiens in psychiatric hospitals.  

While studying the problem I contacted the then chief of the detention 

Institute in Brno, MD. Petr Stožický who provided me with qualified information 

on the practical operation of the first detention institute within the Czech 

Republic. The available laws, comments and controversy in 2010 ranged 

broadly at a theoretical level. The study contains the legislation of a similar 

programme in England and Wales. 
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