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Abstrakt 

    V disertační práci se věnuji problematice nedobrovolné hospitalizace v psychiatrii. 

Hospitalizace duševně nemocných proti jejich vůli je provázena celou řadou etických 

otázek a praktických problémů.  

    V teoretické části disertační práce popisuji nedobrovolnou hospitalizaci z několika 

úhlů pohledu. Věnuji se mezinárodním úmluvám a dokumentům vztahujícím se 

k dané problematice, odhaluji historické kořeny nedobrovolné hospitalizace, 

srovnávám situaci v různých evropských státech a uvádím některá významná soudní 

rozhodnutí týkající se přijetí člověka k nedobrovolné hospitalizaci. Komplexním 

přístupem mapuji všechny významné aspekty provázející tuto citlivou oblast 

poskytování zdravotní péče. 

    Výzkumná část, na základě kvantitativního i kvalitativního výzkumu, nabízí 

detailnější pohled na dva vybrané aspekty provázející nedobrovolnou hospitalizaci. 

První část výzkumu je zaměřena na subjektivní zkušenosti pacientů s přijetím 

k nedobrovolné hospitalizaci. Do výzkumu bylo zapojeno 88 pacientů 

hospitalizovaných na psychiatrii. Tito pacienti popisovali míru nátlaku, jaké byli 

vystaveni, možnost či nemožnost ovlivňovat rozhodování o hospitalizaci a následné 

léčbě, míru informovanosti a emoční prožívání. Druhá část výzkumu je zacílena na 

psychiatry a právníky a zejména na to, jak postupují při rozhodování o tom, zda 

člověka proti jeho vůli hospitalizovat či nikoliv. Rozdílnosti v jejich názorech vedou 

k výrazné nejednotnosti při posuzování konkrétních případů, což je v otázkách 

zásahu do osobní svobody skutečnost zasluhující pozornost. 

    Cílem disertační práce byl popis problémů provázejích nedobrovolnou hospitalizaci 

duševně nemocných a identifikace některých sporných, zejména etických aspektů, 

které komplikují stávající praxi. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů, práva duševně 

nemocných, legislativa nedobrovolné hospitalizace 
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Abstract 

 

    The thesis is devoted to the issue of involuntary hospitalization in the field of 

psychiatry. Involuntary psychiatric hospitalization is accompanied by a wide range of 

ethical issues and practical problems. 

    In the theoretical part of the thesis I describe the involuntary hospitalization from 

several different points of view. I pay attention to international conventions and 

documents relating to the issue, reveal the historical roots of involuntary 

hospitalization, compare the situation in different European countries and mention 

some important judicial decisions concerning the involuntary admission of a person. 

Using a comprehensive approach I map all the important aspects of this sensitive area 

in health care provision. 

      In the research part, using both - the quantitative and the qualitative approach, I 

offer a more detailed look at two selected aspects surrounding the involuntary 

hospitalization. The first part of the research is focused on the subjective experiences 

of involuntarily admitted patients. 88 patients participated in the research. These 

patients described their perception of coercion, the possibility or impossibility of 

influencing decisions about hospitalization and subsequent treatment, the level of 

autonomy and emotional experience. The second part of the research is aimed at 

psychiatrists and lawyers and, in particular, on the steps taken when deciding, 

whether to hospitalize a person involuntarily or not. The differences in their opinions 

show inconsistencies in their evaluation of single cases. Considering the fact that they 

are making decisions about personal freedom, this issue deserves an immediate 

attention. 

    The aim of the thesis was to describe the issues surrounding the involuntary 

hospitalization of the mentally ill and to identify some dispute, particularly the ethical 

issues that complicate the current practice. 

 

 

Key words: involuntary hospitalization of psychiatric patients, the rights of mentally 

ill, legislation of involuntary hospitalization 
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Motto 

    „Lidská práva mi nemůže dávat žádná příroda, ale ani stát či 

zákonodárce, nýbrž pouze druzí lidé, moji spoluobčané.“ 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

ÚVOD 
        Jedním ze základních rysů moderní demokratické společnosti je dodržování 

lidských práv. Problematika lidských práv je poměrně rozmanitá a přirozeně se 

objevuje též na poli zdravotnictví. Erving Goffman1 v roce 1961 zařadil moderní 

nemocnice mezi tzv. „totalitární instituce“, kde člověk ztrácí mnohá svá práva a jeho 

svoboda je výrazně omezována expertním rozhodováním lékařů a organizačním 

řádem. Vztah mezi lékařem a pacientem popsal jako paternalistický, nevyrovnaný, 

kdy na jedné straně je dominantní, kompetentní a akceschopný lékař a na straně 

druhé submisivní, neinformovaný, závislý pacient. (1) Rozvoj moderní společnosti a 

pokrok v medicíně s sebou přinesl zvýšený tlak na narovnání vztahu lékař – pacient. 

Roli v tomto posunu hraje několik rozličných faktorů. Rozmanitější výběr 

diagnostických a léčebných postupů vyžaduje stále větší angažovanost pacienta při 

rozhodování, jaký postup zvolit. Dlouho převládající názor, že lékař je ten, kdo nejlépe 

posoudí, co pacientovi prospěje, byl postupně opuštěn. Složité situace, se kterými se 

v medicíně setkáváme, stále naléhavěji ukazují, že hodnotové systémy, zájmy a 

postoje lékaře a pacienta se mohou velmi zásadně lišit. Z tohoto důvodu je žádoucí 

větší vtažení pacienta do procesu rozhodování o léčbě. Dalším faktorem, který 

přispívá k překonání paternalistického modelu, je zlepšující se informovanost 

pacientů. S rozvojem informačních technologií, zejména internetu, má pacient 

mnohem snazší přístup k informacím a může tak mnohem snadněji diskutovat s 

lékařem otázky svého zdravotního stavu. Informační nerovnováha mezi lékařem a 

pacientem se tak alespoň částečně narovnává. Aby mohl pacient činit kvalifikovaná 

rozhodnutí, musí být dostatečně a srozumitelně informován. Silnější rozhodovací 

pozice pacienta byla postupně zakotvena také ve zdravotnické legislativě a v ní 

definované povinnosti tzv. informovaného souhlasu. Pacient má nyní právo na 

veškeré informace týkající se navrhovaného léčebného či diagnostického postupu 

včetně možných alternativ tak, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout.  

                                                             
1 Erving Goffman je americký sociolog, který patřil v 60. a 70. letech 20. století k nejvlivnějším 
badatelům v oblasti mikrosociologie. K jeho nejvýznamnějším dílům patří kniha Asyly (1961), ve které 
popisuje „institucionalizaci“ jako odpověď pacientů na byrokratické struktury a procesy totální 
instituce (psychiatrické léčebny, věznice). 
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    Vztah mezi lékařem a pacientem však zůstane do určité míry vždy asymetrickým. 

Zatímco lékař si svou roli vybral a připravoval se na ni studiem, pacient se ocitá 

v situaci, která je pro něj zátěžová. Prožívá bolest, úzkost, strach o své zdraví, stává se 

závislým na druhých. Pacient se nachází ve znevýhodněné pozici, má sníženou 

možnost hájit sám sebe a potřebuje, aby jeho zájmy byly chráněny apriorně. (2) 

Duševně nemocný je pak, co se týká zastupování svých zájmů, ještě mnohem 

zranitelnější.  

    Psychiatričtí pacienti tvoří skupinu, která si zaslouží zvláštní pozornost. Jejich 

schopnost hájit své zájmy může být narušena základním onemocněním, a proto je 

otázka dodržování jejich práv velmi citlivá a musí jí být věnován zvýšený zájem. 

Organizace péče o duševně nemocné v ČR, postavená na existenci tradičních 

lůžkových zařízení – psychiatrických léčeben2, je často podrobována kritice. Kritici 

volají po větším rozvoji komunitních služeb a modernizaci stávajícího lůžkového 

fondu po vzoru reforem, které proběhly v západní Evropě koncem minulého století. 

Zatím poslední výzvou ke změně systému je Deklarace platformy pro transformaci 

systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, která byla 10. října 2012 předána 

ministru zdravotnictví ČR. Psychiatrické hospitalizace se často odehrávají v technicky 

a dispozičně nevyhovujících podmínkách, kde lze jen obtížně respektovat některá 

základní práva nemocných např. právo na soukromí. Nedostatečné počty personálu 

mohou vést k nastavování takových režimových pravidel, která nejsou vždy primárně 

orientována na potřeby pacientů, ale spíše na potřeby provozu.  

    Na nepříliš ideální stav v dodržování práv duševně nemocných v České republice 

v posledních letech poukázala celá řada šetření organizovaných různými zájmovými 

skupinami. V roce 2003 proběhl tzv. APEL (Audit práv a etiky léčby v psychiatrických 

léčebnách) organizovaný Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví.3 V tomto auditu 

bylo popsáno několik problémových oblastí, mezi nimiž jsou i následující: 

                                                             
2 V České republice existuje 20 psychiatrických léčeben (z toho 3 dětské) poskytujících lůžkovou 
kapacitu – 9 467 lůžek. Vedle toho je část lůžkové péče poskytována na psychiatrických odděleních 
v rámci větších nemocnic. Těchto oddělení bylo 31 s kapacitou 1 383 lůžek. (ÚZIS 2010) 
3 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 
zlepšovat péči o osoby s duševním onemocněním v České republice. 
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„Souhlas s léčbou není rozlišován od souhlasu s hospitalizací. Tento problém se 

projevuje i u nedobrovolně hospitalizovaných pacientů, kdy rozhodnutí soudu o 

oprávněnosti přijetí je vnímáno současně jako rozhodnutí o oprávněnosti léčby.“ 

„Prakticky vždy jsou osobní doklady pacientů ukládány centrálně a možnost, aby si je 

pacient ponechal u sebe, je velmi omezená. Personál zdůvodňuje tuto praxi obavami 

ze ztráty dokladů.“ 

„V žádném z hodnocených zařízení není zvykem umožnit pacientům přístup k vlastní 

zdravotnické dokumentaci.“ 

„Pacientům jsou odebírány mobilní telefony s tím, že jde o cennou věc a hrozí jejich 

ztráta.“ (3) 

    Ve stejném roce velmi ostře poukázala na špatnou situaci v dodržování práv 

psychiatrických pacientů mezinárodní nadace Centrum advokacie duševně 

nemocných.4 Kritizovala zejména používání omezovacích prostředků, zvláště pak 

síťových lůžek. Praxi v českých zdravotnických zařízeních nazvala nelidskou a 

ponižující. (4) Aktuálnější šetření bylo organizováno veřejným ochráncem práv5, 

který v rámci své systematické kontrolní činnosti provedl v roce 2008 kontrolu 

v několika psychiatrických léčebnách a své nálezy zveřejnil v závěrečné zprávě. V této 

zprávě se dotýká též naplňování práv duševně nemocných. Veřejný ochránce práv 

mimo jiné uvádí následující zjištění:  

„1) Souhlas s hospitalizací bývá směšován se souhlasem s léčbou. Tím, že pacient 

podepíše obecný souhlas s hospitalizací, se předpokládá, že souhlasí též se všemi 

léčebnými postupy. 

 2) Bylo zjištěno, že dosáhnout propuštění z iniciativy nedobrovolně 

hospitalizovaného pacienta z důvodu neodůvodněnosti dalšího držení v léčebně, je 
                                                             
4 Centrum advokacie duševně nemocných (MDAC) je nevládní organizace aktivní primárně ve 

střední a východní Evropě, v zemích bývalého Sovětského svazu a Mongolsku. MDAC se zasazuje za 

právní i jinou advokacii lidských a občanských práv lidí s duševním nebo vývojovým postižením. Cílem 

MDAC je zlepšit kvalitu života těchto osob obhajobou veřejných politik, které podporují integraci do 

komunity, rozhodování o sobě a pomoc lidem s duševním postižením a jejich rodinám.  

5 Veřejný ochránce práv (ombudsman) provádí preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou 
být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž 
přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. 
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prakticky nemožné, pokud nemá podporu rodiny nebo přátel, aby u soudu uspěl, ba 

aby byl vůbec u soudu slyšen.  

3) Existují nedostatky v dodržování práva na soukromí. Pacienti jsou na 

mnohalůžkových ložnicích, kde musí hovořit o svých problémech před ostatními. 

Nemají možnost si uzamknout své osobní věci. 

4) Dochází k omezování pacientů v kouření a v pití kávy. 

5) Není zajištěn pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu. Paradoxem je, že podle 

platných předpisů má každý odsouzený v ČR nárok na hodinový pobyt venku denně. 

Psychiatričtí pacienti hospitalizovaní na uzavřených odděleních se na čerstvý vzduch 

někdy nedostanou celé týdny.“ (5) 

    Všechna výše uvedená šetření naznačují, že česká psychiatrie má, co se týká 

uplatňování práv pacientů, značné rezervy.  

   V oblasti psychiatrie lze dle Lajkepa rozlišit 3 základní okruhy potenciálních 

etických problémů. (6) 

a) Ochrana pacientů před neoprávněným zásahem do jejich osobních svobod a před 

nevhodným zacházením a nátlakem.  

    K citlivým oblastem patří např. problematika nedobrovolné hospitalizace a léčby 

proti vůli pacienta, omezování a zbavování způsobilosti k právním úkonům. Stát má 

povinnost zajistit všem občanům, včetně těch psychicky nemocných, základní lidská 

práva a svobody. Právo na uznání člověka jako subjektu práva je zakotveno v mnoha 

mezinárodních dokumentech i vnitrostátních právních předpisech. Duševně nemocní 

musí mít zajištěn stejný přístup k právu a ke spravedlnosti jako ostatní občané. 

V určitých případech, kdy vzhledem k závažnosti duševní poruchy, není člověk 

schopen svá práva hájit, by měl získat odpovídající právní ochranu a také podporu a 

právní asistenci.  

b) Ochrana práv pacientů a snaha o to, aby psychiatričtí pacienti měli zachovánu 

možnost rozhodovat se o sobě a svém životě.  
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    Práva pacientů vyhlášená v roce 1992 Centrální etickou komisí MZČR jsou platná 

též pro duševně nemocné. Práva duševně nemocných jsou pak specificky 

formulována v Deklaraci lidských práv duševně nemocných (přijata Světovou 

federací duševního zdraví v Luxoru, 1989) a v Deklaraci lidských práv a duševního 

zdraví (vyhlášena Mezinárodní federací duševního zdraví, 1989). (7) Nejde však 

pouze o formální uznání práv duševně nemocných. Důležitá je též jejich 

implementace do praxe a k té je zapotřebí součinnost zdravotníků, svépomocných 

skupin pacientů a jejich příbuzných i jiných zainteresovaných skupin. Dle Baudiše 

může k porušování práv duševně nemocných nejčastěji docházet v těchto oblastech: 

- porušování lidské důstojnosti 

- nedobrovolné přijetí a nedobrovolný pobyt v psychiatrickém lůžkovém zařízení 

- používání omezovacích prostředků 

- informovanost nemocného včetně informování o výzkumu 

- nadužívání psychiatrické péče (7) 

c) Snaha o změnu přístupu společnosti k psychiatrickým pacientům, destigmatizace 

psychiatrie.  

    Otázky týkající se duševních onemocnění jsou v ČR stále provázeny poměrně 

značnou stigmatizací. Onemocnět duševní chorobou je často veřejností vnímáno jako 

selhání člověka, které ho může zásadně diskvalifikovat z dalšího společenského 

života. Přístup české veřejnosti k duševně nemocným je charakterizován nezájmem 

nebo stručnými až kategorickými výroky od soucitného konstatování „jsou to 

chudáci“, přes věcné „jsou to nemocní lidé“, až po pejorativní a odsuzující 

pojmenování „jsou to blázni; magoři; cvoci“. (8) Obecná informovanost o podstatě a 

projevech např. schizofrenní poruchy je chabá a zcela nedostatečná. Informace, které 

se dostávají k běžným občanům, jsou náhodné a útržkovité. K nemocným se lépe staví 

(např. nechtějí je izolovat, považují duševní nemoci za léčitelné) ta část populace, 

která se dostává se schizofreniky do interpersonálního kontaktu, tvořeného 

rodinnými, přátelskými či pracovními vztahy. Nejvíce se při utváření obrazu o 

nemocných projevují tři aspekty, a to nevyzpytatelnost chování schizofrenika, jeho 
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možná agresivita a obavy, které může vzbuzovat ve svém okolí. (8) Značný 

stigmatizační efekt mají též zdravotnická zařízení, ve kterých je poskytována péče 

duševně nemocným. Velké psychiatrické instituce na okrajích měst, kde jsou 

podmínky pro poskytování zdravotní péče o mnoho horší než na většině oddělení pro 

somaticky nemocné pacienty, velmi ovlivňují nazírání společnosti na duševně 

nemocné. Neméně významný je též vliv médií a medializace zejména násilných činů 

duševně nemocných. (9) 

    Eticky komplikovaných témat je v oblasti psychiatrie celá řada. V disertační práci se 

budu detailně věnovat problematice nedobrovolné hospitalizace. Jedná se o oblast, 

které se v ČR, alespoň podle počtu publikací v odborných časopisech, dosud 

nevěnovala dostačující pozornost. Okolnosti a průběh nedobrovolné hospitalizace 

jsou častým terčem kritiky nevládních organizací, jak vyplývá z výše citovaných zpráv 

i z reakcí samotných pacientů a jejich blízkých. V rámci analýzy nedobrovolné 

hospitalizace budu pátrat po historických kořenech nedobrovolného zadržení 

duševně nemocných, srovnávat podmínky a kritéria hospitalizace proti vůli pacienta 

v některých evropských zemích a analyzovat proběhlé soudní spory. Budu hledat 

etické a odborné názory ospravedlňující či naopak zpochybňující význam 

hospitalizace a léčby bez souhlasu pacienta s duševním onemocněním.  

    Při studiu literatury lze vypozorovat dva odlišné názorové proudy. Ten první se 

snaží nedobrovolnou hospitalizaci obhajovat potřebou včasného zahájení léčby, 

ochranou společnosti i pacienta samotného, nutností převzít za pacienta 

zodpovědnost v situacích, kdy o sobě není schopen sám rozhodovat. Odpůrci 

nedobrovolné hospitalizace zdůrazňují zejména potřebu chránit duševně nemocné 

před neoprávněnými zásahy do jejich osobní svobody a poukazují na traumatické 

zážitky spojené s nedobrovolným držením v psychiatrickém zařízení, které mohou 

vést ke ztrátě důvěry v systém péče o duševní zdraví a v horší spolupráci s následující 

léčbou.  

    Ve výzkumné části se budu věnovat dvěma aspektům provázejícím nedobrovolné 

přijetí k hospitalizaci. V první části se zaměřím na to, jak pacienti prožívají přijetí k 

nedobrovolné hospitalizaci. Výzkum bude orientován na hodnocení míry vlivu, 

kontroly, možnosti volby a pocitu svobody v průběhu přijetí k nedobrovolné 
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hospitalizaci a také na emoční prožívání pacienta v situaci nedobrovolného přijetí. 

Budu se také zajímat o to, jaký mohou mít pacientovy zkušenosti dopad na další 

spolupráci s léčbou a důvěru v systém péče o duševní zdraví. Podobně orientované 

výzkumy proběhly v řadě evropských zemí i v USA a přinesly mnoho zajímavých 

poznatků. V českém prostředí však tato problematika nebyla dosud podrobena hlubší 

analýze, což je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro uskutečnění tohoto 

výzkumného záměru. 

     Další eticky komplikovanou oblastí vztahující se k nedobrovolné hospitalizaci je 

stanovení legislativních kritérií pro nedobrovolné zadržení pacienta a jejich aplikace 

v praxi. Tato kritéria mohou odrážet celou řadu faktorů, od systému péče o duševně 

nemocné, přes atmosféru ve společnosti ve vztahu k lidským právům, až po určité 

historické vlivy. V druhé části výzkumu se zaměřím na to, jak jsou legislativní kritéria 

k nedobrovolné hospitalizaci aplikována v praxi, jaké problémy se objevují při 

rozhodování psychiatrů a právníků o nedobrovolném přijetí a jaký to má dopad na 

každodenní praxi. Osobní svoboda člověka je významnou hodnotou. Jakýkoliv zásah 

do osobní svobody člověka musí být odůvodnitelný a v souladu s platnými zákony. Ve 

svém výzkumu chci odhalit a analyzovat případné problémy, které provázejí 

současnou praxi v prostředí české psychiatrie. 
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1. ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA, VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ 

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K NEDOBROVOLNÉ 

HOSPITALIZACI 
 

    Proč vyvolává problematika léčby bez souhlasu pacienta6 tolik emocí a proč je třeba 

se touto otázkou důsledně zabývat? Zejména proto, že jde o významný zásah do 

osobní svobody člověka, tedy do jednoho ze základních lidských práv, jejichž ochrana 

je jednou z hlavních priorit demokratických společností. Myšlenka lidských práv 

vychází z přesvědčení, že člověk má od svého narození jistá práva, která může 

nárokovat vůči státní moci a kterým se tato moc musí přizpůsobit. Základní lidská 

práva, ke kterým se řadí i právo na osobní svobodu, mají tzv. přirozenoprávní 

charakter. To znamená, že to není stát, který by tato práva určoval, ale je to sama 

přirozenost člověka, z níž tato práva vycházejí. „Pojem lidská práva akcentuje jejich 

vazbu na každého člověka, zdůrazňuje jejich přirozenoprávní základ. Každý člověk se 

s lidskými právy rodí, jsou imanentní součástí lidské osobnosti, přičemž stát tato 

práva jedinci neuděluje či nedává, pouze jejich existenci uznává a zavazuje se je 

garantovat.“ (10 str. 166)  Dle Sokola jsou lidská práva kulturním a společenským 

výtvorem. Jedná se o velmi složitý a podivuhodně dokonalý výsledek tisíciletého 

snažení mnoha lidí i jejich institucí. (11) 

    Základní charakteristické rysy lidských práv popsal H. Maier takto: 

    - jedná se o práva univerzální, netýkají se toho či onoho člověka, ale všech, bez 

ohledu na národnost, příslušnost ke třídě či stavu. 

    - jedná se o práva individuální. Jejich nositelem je jednotlivec. Tato práva nezískává 

jedinec skrze příslušnost ke svému stavu, ale náleží mu bezprostředně, jen proto, že je 

člověkem. 

    - lidská práva jsou vrozená a mají svůj původ ještě před vznikem státu, protože 

vyplývají z lidské přirozenosti. Stát je může pouze uznat, nikoliv propůjčit nebo 

vytvořit.  

                                                             
6 Pod pojmem pacient v kontextu této práce, není-li uvedeno výslovně jinak, vždy rozumím pacienta s 
duševním onemocněním.  
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    - lidská práva zakládají nároky vůči státu. Vyžadují od něj respektování sféry osobní 

svobody každého jednotlivce. Do této sféry může stát zasahovat jen výjimečně a na 

základě zákona. (12) 

    Vznik konceptu lidských práv se úzce váže k revolučním událostem ve Francii a 

Spojených státech amerických na konci osmnáctého století. Dnešní podobu pak získal 

v poválečném období ve století dvacátém, kdy se stal aktuálním problémem 

mezinárodního společenství a mezinárodního práva. Druhá světová válka vyvolala 

druhou vlnu zájmu o lidská práva. Objevila se nová snaha o ustanovení 

mezinárodních záruk na dodržování lidských práv. Zrod konceptu lidských práv v 

moderním slova smyslu je datován 10. prosincem 1948, kdy Valné shromáždění 

Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv. 

(Příloha č. 1) 

    Základní lidská práva jsou formulována v různých mezinárodních a národních 

konvencích s různou mírou vymahatelnosti. Níže uvádím a stručně charakterizuji 

nejvýznamnější konvence ve vztahu k tématu disertace. Přehled mezinárodních 

úmluv pak doplňuji o dokumenty a doporučení, které mají význam při posuzování 

omezení osobní svobody člověka a které se přímo či nepřímo zabývají nedobrovolnou 

hospitalizací duševně nemocných. Tento stručný přehled považuji vzhledem k obsahu 

své práce za významný, protože mezinárodní úmluvy a doporučení tvoří rámec, 

ve kterém vznikají národní legislativy ovlivňující každodenní praxi v péči o duševně 

nemocné a také přístup k nedobrovolné hospitalizaci.    

1.1. VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV 

    V reakci na druhou světovou válku, kdy byla lidská práva a svobody výrazně 

potlačovány, se mezinárodní společenství ujalo iniciativy a zformulovalo deklaraci 

lidských práv, která byla v roce 1948 přijata OSN. Je formálně právně nezávazná, stala 

se však inspirací pro vznikající normy v různých zemích a také s postupem času 

nabyla jisté závaznosti jako právní obyčej. Tato deklarace je mezinárodně uznávaná a 

obsahuje široký záběr univerzálních lidských práv. Na Všeobecnou deklaraci lidských 

práv navázaly a čerpaly z ní dva pakty vydané v roce 1966. Jednalo se o Mezinárodní 

pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech a Mezinárodní pakt o 
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občanských a politických právech. Oba jsou právně závazné a byly ratifikovány 

většinou států. (13) 

1.2. ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD  

    Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůležitější lidskoprávní 

úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy. Je to základní dokument pro ochranu 

lidských práv v Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Její vznik byl 

inspirován Všeobecnou deklarací lidských práv. Československo ji ratifikovalo 18. 3. 

1992. Evropská úmluva představovala první právně závazný mezinárodní nástroj, 

který v tehdejší době usiloval a dosud usiluje o ochranu širokého okruhu občanských 

a politických práv. Z hlediska posuzování sporů, týkajících se nedobrovolné 

hospitalizace, je významný zejména článek 5, zvláště pak tyto paragrafy: 

„1) Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven 

svobody kromě následujících případů, pokud se tak stane v souladu s řízením 

stanoveným zákonem:  

e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně 

nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků; 

4) Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat 

návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení 

svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné.  

5) Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto 

článku, má nárok na odškodnění.“ 

    Z jednotlivých ustanovení článku 5 definovali právníci MDAC (Mental Disability 

Advocacy Center, Centrum advokacie duševně nemocných) minimální požadavky na 

nedobrovolnou hospitalizaci. 

- Nedobrovolná psychiatrická hospitalizace vyžaduje kodifikovaný zákon o péči o 

duševní zdraví. 

- Před nedobrovolnou hospitalizací, jinou než krizovou, musí existovat lékařské 

vyšetření prokazující duševní poruchu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_a_Slovensk%C3%A1_Federativn%C3%AD_Republika
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- Po zadržení musí pacient dostat příležitost prozkoumat zákonnost svého zadržení 

před soudem. 

- Pacient musí mít možnost být vyslyšen, buď osobně, nebo kde je to nutné, v nějaké 

formě zastoupení. 

- Pacientovi musí být poskytnuto právní zastoupení, kde je to kvůli jeho duševní 

nemoci nutné. Tato potřeba vzniká, když pacient není schopen adekvátně shromáždit 

a prezentovat argumenty ve svůj prospěch nebo se vyjádřit k jakékoli právní otázce, 

která může vyvstat. 

- Právník zastupující pacienta musí mít přístup k informacím o pacientovi 

uchovávaným v léčebně. 

- Každý, kdo je obětí jakéhokoli porušení článku 5, musí mít právně prosaditelné 

právo na náhradu před jeho národními soudy. (14) 

 
 
    Úmluva o ochraně lidských práv a svobod představuje jeden z nejefektivnějších 

nástrojů, který poskytuje ochranu lidským právům a to zejména díky Evropskému 

soudu pro lidská práva, který vydáváním posudků a rozhodnutí kontroluje její 

dodržování. Na tento soud se mohou se svými stížnostmi obracet jednotlivci ze zemí, 

které Úmluvu ratifikovaly. Rozsudky soudu, kromě povinnosti zaplatit poškozenému 

určitou částku v rámci spravedlivého zadostiučinění, nestanoví konkrétní chování 

zainteresované straně. Rozsudky Soudu mají deklaratorní povahu a způsob, jak 

budou vnitrostátně vykonány, záleží pouze na smluvním státu. Rozsudky nemají sílu 

precedentu, ale mají tak vysokou autoritu, že se mu do značné míry přibližují. Některá 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k nedobrovolné 

hospitalizaci více popíšu v samostatné kapitole. 

1.3. ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI 

V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY (DÁLE JEN ÚMLUVA O 

BIOMEDICÍNĚ) 
    Úmluva vznikla v atmosféře sjednocující se Evropy, kde je respektován volný pohyb 

osob, kapitálu i služeb. Volný pohyb osob přirozeně znamená i volný pohyb pacientů a 

jedním z účelů této Úmluvy bylo zajištění stejných pravidel pro poskytování zdravotní 

péče. Úmluva vytváří předpoklady pro vytvoření právního rámce lékařské praxe, 

který důsledně respektuje lidská práva. Velký důraz je kladen zejména na partnerský 
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vztah lékaře a pacienta. Dalším účelem Úmluvy pak bylo zajištění respektu k lidským 

právům i v dilematických situacích. Úmluva vznikala několik let. Připravoval ji 

mezinárodní a interdisciplinární tým odborníků, a to vždy na bázi příslušných a 

kompetentních oborů. Dne 16. listopadu 1996 pak byl text Úmluvy o biomedicíně 

přijat Výborem ministrů Rady Evropy ve Štrasburku a v dubnu 1997 byl dokument 

předložen všem členským zemím Rady Evropy s doporučením, aby se k ní jednotlivé 

státy připojily. Parlament ČR ji ratifikoval v roce 2001 s platností od 1. 10. 2001. 

Úmluva o biomedicíně je mezinárodní úmluva, která stojí nad národními zákony, což 

má velký praktický dopad. Dá se totiž považovat za nejvyšší zdravotnický zákon. Při 

neshodě mezi Úmluvou a zákonem platí ustanovení Úmluvy. (15) 

    Úmluva o biomedicíně klade důraz na svobodné a informované rozhodování 

pacientů. Pro posuzování nedobrovolné hospitalizace jsou významné zejména články 

5, 6, 7, 8: 

Článek 5: 

    „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že 

k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. 

    Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o 

jeho důsledcích a rizicích. 

    Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“ 

Článek 6: 

    „Podle článků 17 a 20 uvedených níže může být proveden zákrok na osobě, která 

není schopna dát souhlas, pouze pokud je to k jejímu přímému prospěchu. 

     Pokud dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševního 

postižení, nemoci nebo z podobných důvodů, lze podle platného práva zákrok provést 

pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce nebo příslušného orgánu nebo osoby 

či instituce zmocněných zákonem. Dle možnosti se dotčená osoba zúčastní udělení 

zástupného souhlasu.“ 

Článek 7 se přímo zabývá ochranou osob s duševní poruchou: 
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    „V souladu s podmínkami stanovenými zákonem na ochranu těchto osob včetně 

právní úpravy pro dohled, kontrolu a odvolání, může být osoba s vážnou duševní 

poruchou podrobena zákroku bez svého souhlasu, je-li zákrok zaměřen na léčbu její 

duševní poruchy, pouze v případě, že by bez takovéto léčby se vší pravděpodobností 

došlo k závažnému poškození jejího zdraví.“ 

Článek 8: 

    „Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský 

zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“ 

(16) 

    Úmluva o biomedicíně je významným dokumentem, který zásadním způsobem 

ovlivňuje poskytování zdravotní péče v ČR i v jiných zemích Evropy, které ji 

ratifikovaly.  

1.4. ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

    Účelem Úmluvy je podpora, ochrana a zajištění plného užívání všech lidských práv 

a svobod všemi osobami se zdravotním postižením.  

    Úmluva definuje osoby se zdravotním postižením jako osoby, které mají 

dlouhodobé, fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci 

s různými překážkami může bránit jejich plnému zapojení do společnosti. Z této 

definice vyplývá, že ustanovení Úmluvy jsou aplikovatelná též na duševně nemocné. 

Zajištění práva na svobodu, které je předmětem zájmu této práce, je zakotveno v 

článku 14, ve kterém se praví: 

„1) Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním 

postižením na rovnoprávném základě s ostatními: 

a) užívaly práva na svobodu a osobní bezpečnost,  

b) nebyly zbavovány svobody nezákonným nebo svévolným způsobem, aby každé 

zbavení svobody bylo v souladu se zákonem a aby existence zdravotního postižení 

nebyla za žádných okolností důvodem ke zbavení osobní svobody. 
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2) Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním 

postižením, které byly jakýmkoliv postupem zbaveny svobody, měly právo, na 

rovnoprávném základě s ostatními, na záruky uznávané mezinárodním právem 

v oblasti lidských práv a bylo s nimi zacházeno v souladu s cíli a zásadami této 

Úmluvy, včetně poskytnutí přiměřené úpravy.“ 

    Významná ustanovení pro péči o duševně nemocné obsahuje také článek 19, kde je 

zdůrazněno právo na nezávislý způsob života osob se zdravotním postižením a jejich 

zapojení do společnosti. „Zdravotně postižení by neměli být nuceni žít ve specifickém 

prostředí (např. v psychiatrické léčebně) a měli by mít možnost si zvolit místo 

pobytu. Měli by mít přístup ke službám v domácím prostředí, komunitním službám a 

osobní asistenci tak, aby se mohli začlenit a nežili v izolaci.“ (Úmluva o právech osob 

se zdravotním postižením, Sbírka mezinárodních smluv č. 10/2010) 

    S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament ČR a poté byla ratifikována prezidentem 

republiky. V platnost vstoupila 28. 10. 2009.  

1.5. AKTIVITY RADY EVROPY V OBLASTI PRÁV DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 

    Evropský systém ochrany lidských práv je velmi vyspělý a propracovaný. Velkou 

zásluhu na tom má především činnost Rady Evropy. Rada Evropy je mezinárodní 

organizace, která vznikla roku 1949 s cílem posílit pluralitní demokracii, právní stát a 

ochranu lidských práv v členských zemích. Nyní sdružuje 47 zemí včetně České 

republiky. Základ systému ochrany lidských práv tvoří dvě mezinárodní smlouvy a 

jejich kontrolní mechanismy: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod (1950) a Evropská sociální charta (1961). (17) Jedním z cílů Rady Evropy je 

dosažení větší jednoty jejích členů, zejména cestou harmonizace zákonů. Rada Evropy 

proto doporučuje vládám členských států sladit své zákony a praxi s navrženými 

doporučeními a při zavádění nové legislativy přijmout opatření v souladu s těmito 

doporučeními. Rada Evropy vydala dvě doporučení týkající se právní ochrany osob 

trpících duševní poruchou a osob nedobrovolně hospitalizovaných. První doporučení 

bylo schváleno v roce 1983, druhé v roce 1994. V návaznosti na druhé doporučení 

ustavil Výbor ministrů Pracovní skupinu pro psychiatrii a lidská práva. Tato skupina 

měla navrhnout směrnice zajišťující ochranu lidských práv a důstojnost jedinců 

s duševní poruchou, zejména těch z nich, kteří jsou nedobrovolně hospitalizováni, 
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včetně jejich práva na odpovídající terapii. (18) Pracovní skupina publikovala v roce 

2000 tzv. „Bílou knihu“ na ochranu lidských práv a důstojnosti lidí s duševní 

poruchou, zejména těch nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických 

zařízeních. (“White Paper" on the protection of the human rights and dignity of 

people suffering from mental disorder, especially those placed as involuntary patients 

in a psychiatric establishment). (19) Cílem této knihy bylo otevřít společenskou 

diskusi na téma nedobrovolné hospitalizace s výhledem na vytvoření směrnic řešících 

tuto problematiku. Rada Evropy vyzvala jednotlivé státy ke konzultacím na národní 

úrovni a sama konzultovala významné reprezentanty péče o duševní zdraví na 

evropské úrovni. V „Bílé knize“ je nastolena celá řada otázek rozdělených do několika 

oblastí. Jednou z nich je např. kritérium přítomnosti duševní nemoci pro 

nedobrovolnou hospitalizaci. Je zde uvedena skutečnost, že definice duševního 

onemocnění je velmi obecná. Často je používán koncept tzv. duševní poruchy. Autoři 

pokládají otázku, jaké kategorie onemocnění by měly být do tohoto konceptu pro 

legislativní potřeby zařazeny a jaké naopak vyjmuty. V „Bílé knize“ je dále navrženo, 

aby zákonné podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci byly odděleny od zákonných 

podmínek pro nedobrovolnou léčbu. V dokumentu je věnována pozornost také 

kritériím nedobrovolné hospitalizace a následné proceduře a byly nastoleny 

následující otázky: 

Má kritérium nebezpečnosti vůči sobě či okolí v sobě zahrnovat stupeň 

nebezpečnosti? Má být v legislativě preferováno riziko nebezpečí před 

bezprostředním nebezpečím? Měla by nedobrovolné hospitalizaci vždy předcházet 

konzultace s rodinnými příslušníky? „Bílá kniha“ pojmenovává celou řadu 

problémových oblastí spojených s nedobrovolnou hospitalizací a vyzývá 

zainteresované skupiny k hledání odpovědí a konsensu. (19) 

1.6. DEKLARACE PRÁV DUŠEVNĚ POSTIŽENÝCH LIDÍ 

    Deklarace byla schválena Valným shromážděním OSN v roce 1971. (Příloha č. 2) 

Organizace spojených národů se snaží zlepšovat postavení osob s postižením a 

zvyšovat kvalitu jejich života. Vychází ze základních zásad této organizace, které jsou 

založeny na respektování lidských práv, základních svobod a rovnosti všech lidí. 

Deklarace vymezuje základní práva duševně nemocných, jako např. právo na 

přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající potřebám pacientů, právo na 
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ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním nebo právo na 

hospodářské zajištění a přiměřený životní standard. Ve vztahu k nedobrovolné 

hospitalizaci je významné ustanovení č. 7, které se týká zajištění potřeby právní 

ochrany v některých situacích: “Pokud duševně postižený občan není v důsledku 

svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by 

bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu 

omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě 

zneužití.“ (20) Dalším dokumentem vydaným OSN, jehož cílem je ovlivnit přístup 

k duševně nemocným, jsou Zásady ochrany duševně nemocných. 

1.7. ZÁSADY OCHRANY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH (PRINCIPLES FOR THE 

PROTECTION OF PERSONS WITH MENTAL ILLNESS) (DÁLE JEN ZÁSADY) 
    Zásady vychází z ustanovení obsažených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o 

ekonomických, sociálních a kulturních právech a z dalších relevantních dokumentů, 

jako je např. Deklarace práv postižených. Zásady byly přijaty Generálním 

shromážděním OSN č. 46/119 dne 17. 12. 1991. Podrobně řeší některé etické aspekty 

péče o duševně nemocné, včetně problematiky nedobrovolné hospitalizace. (21) 

    Jak je psáno v obecném ustanovení, „práva stanovená těmito Zásadami mohou být 

omezena pouze způsobem určeným zákonem, a to v případech, kdy je nutné chránit 

zdraví a bezpečnost příslušné osoby nebo jiných osob či chránit veřejnou bezpečnost, 

pořádek, zdraví, mravy nebo základní práva a svobody ostatních.“ Přijetí 

k hospitalizaci se věnuje Zásada č. 15, kde se v článku 1 uvádí, že „Potřebuje-li osoba 

léčbu v zařízení péče pro duševní zdraví, musí být učiněno vše, aby se předešlo 

nedobrovolné hospitalizaci.“ Podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci jsou poté 

podrobně řešeny v Zásadě č. 16:  

„Článek 1: Osoba (a) může být přijata nedobrovolně k hospitalizaci do zařízení péče o 

duševní zdraví nebo (b) může být nedobrovolně zadržena v zařízení péče o duševní 

zdraví, kam byla předtím přijata jako dobrovolný pacient, tehdy a pouze tehdy, když o 

tom rozhodne zákonem oprávněný lékař - psychiatr a tento lékař usoudí: 

a) že v důsledku duševní poruchy s vážnou pravděpodobností hrozí okamžité či 

bezprostřední nebezpečí poškození pacienta nebo jiných osob; nebo 
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b) že u vážně duševně nemocné osoby, jejíž úsudek je narušen, by neuskutečnění 

hospitalizace vedlo k závažnému poškození jejího zdravotního stavu nebo by 

znemožnilo potřebnou léčbu, kterou je možno provádět pouze u hospitalizovaných 

pacientů. Je třeba dodržet zásadu nejméně omezující možnosti. 

    V případech zmíněných v pododstavci (b) musí být co nejdříve konzultován druhý 

nezávislý lékař - psychiatr. Pokud tento odborník nedá souhlas, nesmí se 

nedobrovolné přijetí či zadržení pacienta v zařízení péče o duševní zdraví 

uskutečnit.“ (21) 

 

„Článek 2: Místní právo musí stanovit délku krátkého prvního období, na něž může 

být osoba nedobrovolně přijata či zadržena k pozorování či předběžné léčbě, přičemž 

rozhodnutí o nedobrovolném přijetí či zadržení je ponecháno dozorčímu orgánu. 

Důvody přijetí musí být neprodleně sděleny pacientovi. Skutečnost, že osoba byla 

nedobrovolně hospitalizována a důvody tohoto rozhodnutí musí být také okamžitě a 

podrobně sděleny dozorčímu orgánu, pacientovu osobnímu zástupci, pokud existuje, 

a také, pokud proti tomu pacient nemá námitky, jeho rodině.“ (21) 

 

„Článek 3: Zařízení péče o duševní zdraví může přijímat nedobrovolně 

hospitalizované pacienty pouze v případě, že je k tomu určeno odpovědným orgánem 

stanoveným místním právem.“ (21) 

 

     Poměrně významnou úlohu v procesu nedobrovolné hospitalizace by měl dle 

stanovených zásad plnit jakýsi dozorčí orgán. To by měl být soudní či jiný nezávislý 

orgán ustanovený místním právem, který se při svém rozhodování opírá o pohled 

jednoho či více nezávislých lékařů – psychiatrů. Tento orgán provádí jednak prvotní 

posouzení oprávněnosti nedobrovolného zadržení, ale také pravidelnou kontrolu 

případů nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. Na dozorčí orgán se mohou 

obracet pacienti se svými žádostmi o propuštění. Důležitá je zásada, že dozorčí orgán 

rozhoduje, v co nejkratší možné době podle jednoduchých a rychlých pravidel 

stanovených místním právem.  
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  V Zásadě č. 18 jsou stanoveny procedurální pojistky. K těm patří např. tyto:  

„- Pacient je oprávněn vybrat a určit si poradce, který ho bude zastupovat. Pokud si 

pacient takovou službu nemůže dovolit, musí mu být poskytnuta bezplatně.  

- Pacient a jeho právní zástupce mají mít právo při kterémkoliv řízení požadovat 

nezávislou zprávu o pacientově duševním zdraví či další zprávy související s jeho 

případem. 

- Kopie pacientova zdravotního záznamu, zpráv a dokumentů, které jsou v řízení 

předkládány, musí být poskytnuty pacientovi a jeho právnímu zástupci. Když je část 

dokumentu před pacientem zatajena, musí být pacient či jeho právní zástupce 

informován o tomto zatajení a o jeho důvodech. 

- Pacient, jeho osobní zástupce a jeho právní zástupce mají právo osobně se účastnit 

každého jednání.  

- Rozhodnutí vzešlé z jednání a jeho zdůvodnění musí být písemné. Kopie musí být 

předána pacientovi, jeho osobnímu zástupci a právnímu zástupci.“ (21) 

 

    Souhlas s léčbou je upraven v Zásadě č. 11, kde se v článku 1 uvádí, že nikomu nelze 

podávat léčbu bez jeho informovaného souhlasu. Výjimky pak najdeme v článku 6, dle 

kterého „je možné poskytnout pacientovi léčbu podle stanoveného léčebného plánu 

bez jeho informovaného souhlasu, pokud jsou splněny následující podmínky: 

a) Pacient je v té době nedobrovolně hospitalizován. 

b) Nezávislá autorita seznámená se všemi potřebnými informacemi je přesvědčena, 

že v příslušném čase není pacient schopen dát či odmítnout informovaný souhlas s 

navrhovaným léčebným plánem, nebo pokud tak stanoví místní právo, že pacient 

bezdůvodně odmítá léčbu, která je třeba pro jeho vlastní bezpečnost či bezpečnost 

jiných osob. 

c) Nezávislá autorita je přesvědčena, že navrhovaný léčebný plán léčby je v nejlepším 

souladu s pacientovými zdravotními potřebami.“ (21) 

        Důležité je ustanovení, že i když je rozhodnuto o léčbě bez informovaného 

souhlasu, stejně musí být vynaloženo veškeré úsilí, aby byl pacient informován o 

podstatě léčby a možných alternativách, aby se co nejvíce podílel na vytváření svého 

léčebného plánu. 
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    Zásady mají jednotlivé státy uvádět do praxe prostřednictvím vhodné legislativy, 

soudní administrativy, vzdělávání a dalších prostředků a tento proces v pravidelných 

intervalech kontrolovat. Zároveň mají vhodnými a aktivními prostředky zajistit, aby 

Zásady byly široce známé.  

1.8. OPČNÍ PROTOKOL K ÚMLUVĚ PROTI MUČENÍ A JINÉMU KRUTÉMU, 

NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ 

    Jménem České republiky byl Opční protokol podepsán v New Yorku dne 13. září 

2004. Pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 9. srpna 2006. Je označen č. 

78/2006 Sb. m. s.  Státy, které tento protokol podepsaly, se zavazují k tomu, že budou 

přijímat opatření pro posílení ochrany osob zbavených svobody proti mučení 

a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Cílem 

Opčního protokolu je ustavit systém pravidelných návštěv prováděných nezávislými 

mezinárodními a národními orgány v zařízeních, kde jsou umísťovány osoby zbavené 

svobody, za účelem prevence mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího 

zacházení nebo trestání. Na základě Opčního protokolu je ČR povinna provádět 

pravidelné kontroly také v psychiatrických zařízeních. Kontroly jsou zaměřené na 

dodržování práv osob zbavených osobní svobody a jejich prováděním je pověřen 

veřejný ochránce práv. V rámci tohoto protokolu byl také ustaven podvýbor pro 

prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání 

Výboru proti mučení (dále "Podvýbor"), který vykonává funkce stanovené tímto 

protokolem. Podvýbor působí v rámci Charty Organizace spojených národů a 

zajišťuje mezinárodní dohled na dodržování lidských práv v ČR. O své činnosti a 

nálezech informuje vládu ČR prostřednictvím vydávaných zpráv. (22) 

1.9. DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

    Tato deklarace byla vydána Světovou federací pro duševní zdraví v roce 1989. 

Obsahuje 8 článků, v nichž je zejména zdůrazněna rovnost v přístupu k duševně 

nemocným a zajištění odpovídající kvality služeb. V článku 4 se uvádí: “Základní 

práva osob, které jsou označeny za duševně nemocné, odborně diagnostikovány jako 

duševně nemocné, léčeny jako duševně nemocné a považovány za duševně nemocné 

nebo trpící emočními problémy, jsou stejná jako práva všech ostatních občanů.“ 
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V tomto článku je také zdůrazněno: „právo na léčbu včetně hospitalizace se zárukami 

přijatelného lékařského, etického a legálního odborného vyjádření; a u 

nedobrovolných pacientů právo na nezaujaté zastupování, přezkoumání a odvolání.“ 

(23) 

1.10. MEZINÁRODNÍ LISTINA PRÁV HOSPITALIZOVANÝCH PSYCHIATRICKÝCH 

PACIENTŮ 

    Listina vydaná Americkou psychiatrickou společností v roce 1992 stanovuje 

základní práva pacientů hospitalizovaných na psychiatrických odděleních a rozděluje 

je do několika oblastí: práva denního života, práva na informace, práva týkající se 

postavení pacienta a práva týkající se psychiatrické a jiné léčby. (Příloha č. 3) Ukázky 

některých práv: 

„V průběhu hospitalizace máte právo dožadovat se veškerých svých civilních 

občanských práv, až na ta, která jsou specifickým způsobem omezena, buď proto, 

1. aby vás či jiné osoby ochraňovala od tělesného poškození, 

2.  nebo proto, že jste byl(a) omezen(a) ve své právní způsobilosti. 

    Máte právo být informován o důvodech a povaze jakékoliv navrhované léčby, o 

jejích rizicích, přednostech a také o alternativách, než s ní vyslovíte souhlas. Svůj 

souhlas s léčbou máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo odmítnout jakoukoliv 

léčbu, včetně farmak, až na výjimky stanovené zákonem, které mohou za určitých 

okolností dovolit psychiatrickému zařízení, aby pokračovalo ve vaší léčbě i přes vaše 

námitky.“ 

    „Máte právo si stěžovat u soudu a vyžádat si přezkoumání oprávněnosti vašeho 

omezování na svobodě.“ (24) 

 

    Všechny výše uvedené dokumenty významně ovlivňují proces nedobrovolné 

hospitalizace v evropském prostředí. Některé mají větší míru závaznosti, jiné jsou 

pouze doporučeními. Důležité je, že vždy vznikaly na základě dlouhé celospolečenské 

diskuse a představují významný konsensus v nahlížení na problematiku hospitalizace 

a léčby bez souhlasu pacienta. Zásady a doporučení v těchto dokumentech obsažené 

jsou proto významným vodítkem při tvorbě podmínek pro nedobrovolnou 

hospitalizaci v jednotlivých evropských zemích. 
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2. PRÁVA PACIENTŮ A INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

    Vyhlašování základních práv pacientů je jakýmsi rozšířením lidských práv do 

oblasti medicíny. První formulace práv pacientů se objevovaly v 70. letech 20. století. 

Světová lékařská asociace (WMA)7 vyhlásila v roce 1981 Lisabonskou deklaraci o 

právech pacientů, ve které bylo zakotveno 6 základních práv: 

„1. Pacient má právo na svobodnou volbu lékaře. 

2. Pacient má právo být ošetřován lékařem, který je svoboden v činění klinických a 

etických rozhodování, bez jakéhokoliv zásahu zvenčí. 

3. Pacient má právo přijmout nebo odmítnout léčbu poté, co byl adekvátním 

způsobem informován. 

4. Pacient má právo očekávat, že jeho lékař bude respektovat důvěrný charakter 

všech jeho lékařských a osobních podrobných údajů. 

5. Pacient má právo zemřít v důstojnosti. 

6. Pacient má právo přijmout nebo odmítnout spirituální a morální útěchu, včetně 

pomoci duchovního patřičného vyznání.„ (25) 

    Tato práva zůstavají stále aktuální. Postupně však přibývají také práva nová. 

Nejprve se objevují v etických kodexech a některá z nich jsou později zakomponována 

také do legislativy, např. právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace, právo 

určit osobu, která může být informována o zdravotním stavu pacienta apod. 

V posledních 20 letech došlo k výraznému posílení práv pacientů také v ČR. V roce 

1992 byla Centrální etickou komisí vyhlášena Práva pacientů. Velký podíl na jejich 

formulaci a následném prosazování má zejména Helena Haškovcová8. V současné 

době jsou tato Práva pacientů k dispozici ve všech zdravotnických zařízeních a je 

s nimi seznámena jak profesionální obec, tak i veřejnost.  Výrazným krokem 

                                                             
7 Světová lékařská asociace (The World Medical Association) sdružuje lékařské asociace působící ve 
více než 70 zemích. WMA je vrcholnou světovou lékařskou autoritou. Od roku 1947 usiluje o 
povznesení lékařské etiky na nejvyšší úroveň a vydává k tomu účelu deklarace, stanoviska a směrnice. 
8 Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. je česká bioložka a filosofka, profesorka lékařské etiky. 
Jako první iniciovala vznik Kabinetu lékařské etiky a lékařského práva (1982) a posléze se podílela na 
vzniku tohoto oboru v roce 1992. Byla členkou první Centrální (národní) etické komise, ustavené v 
roce 1990 při Ministerstvu zdravotnictví ČR (na jedno tříleté funkční období). Věnuje se zejména 
psychologickým a etickým problémům vážně a nevyléčitelně nemocných, umírání a smrti, pravdy na 
nemocničním lůžku a problematice práv nemocných. V roce 1992 byla s doc. MUDr. J. Šetkou, CSc. 
autorkou české verze Práv pacientů. Aktuálně je, mimo jiné, členkou Bioetické komise Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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k posilování práv pacientů v ČR bylo také schválení Zákona o zdravotních službách č. 

372/2011 Sb. Tento zákon nahradil dlouhou dobu platný a mnohokrát novelizovaný 

zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a dá se předpokládat, že bude zásadně 

ovlivňovat české zdravotnictví v následujících letech. Již v názvu si je možné všimnout 

změny v přístupu k pacientovi. Nový zákon nepoužívá pojem péče, v kterém je 

obsaženo spíše pasivnější postavení pacienta, ale zavádí pojem zdravotní služba, 

který zdůrazňuje rovnoprávný vztah mezi pacientem a zdravotníkem. V části IV. 

tohoto zákona je řešeno postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních 

služeb. V této části zákona jsou definována práva pacientů. Došlo tedy k výraznému 

posunu. Práva pacientů, která byla dosud popsána „pouze“ v etickém kodexu a 

později zakotvena v Úmluvě o biomedicíně, jsou nově detailněji a přesněji popsána 

též v českém zákoně a mohou být snáze vymahatelná soudní cestou. Zákon taxativně 

vyjmenovává jednotlivá práva pacientů a některá i blíže specifikuje. Mimo jiné opět 

připomíná právo pacienta na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a 

respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Obsahuje také právo 

zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, právo na druhý 

názor, právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, právo na 

poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění 

kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Zákon o zdravotních službách 

zakládá také některá nová práva pro specifické skupiny pacientů, např. osoby se 

smyslovým nebo tělesným postižením mají nově právo mít ve zdravotnickém zařízení 

asistenčního psa, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mají právo na 

nepřetržitou přítomnost svého zákonného zástupce, blíže, ale nejednoznačně je 

definováno také právo na uplatňování dříve vyslovených přání a mnoho dalších. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nově přijatý zákon o zdravotních službách 

podstatným způsobem posiluje postavení pacientů. 

    Zákon o zdravotních službách klade, v souladu s Úmluvou o biomedicíně, také velký 

důraz na to, aby zdravotní péče byla poskytována se souhlasem pacienta, a blíže 

specifikuje podmínky, které je třeba při poskytování zdravotní péče dodržet. 

Problematice informovaného souhlasu se vzhledem k tématu disertační práce budu 

věnovat podrobněji.  
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2.1. INFORMOVANÝ SOUHLAS 

    Poprvé se problematika souhlasu v jistém slova smyslu objevila ve více než 40 let 

platném zákoně o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. Ten obsahoval § 23, dle kterého se 

vyšetřovací a léčebné výkony provádějí se souhlasem nemocného nebo lze-li tento 

souhlas předpokládat. Z tohoto ustanovení tedy vyplývalo, že vyšetřovací a léčebné 

výkony je nutno provádět pouze se souhlasem pacienta. Zákon také vymezoval určité 

výjimky. Někteří autoři však praktické uplatnění tohoto zákona v praxi v době 

komunistického režimu zpochybňují. Argumentují tím, že zdravotnictví v době 

totality bylo prodchnuto řadou předpisů a směrnic a od pacientů se očekávalo jejich 

plnění.  Pacient, který se zajímal o svůj zdravotní stav a chtěl ho nějakým způsobem 

ovlivňovat, byl nepohodlný a představoval překážku pro hladký chod zdravotnického 

zařízení. Míra spolurozhodování pacienta do roku 1989 byla tedy relativně nízká. 

(26) K 1. 10. 2001 pak nabyla v ČR účinnosti Úmluva o biomedicíně. V článku č. 5 této 

úmluvy se uvádí, že „jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze 

za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. 

Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze tohoto zákroku, 

jakož i o jeho důsledcích a rizicích“. Výjimky z tohoto pravidla jsou zásadní pro 

institut nedobrovolné hospitalizace v psychiatrii a budu se jim více věnovat 

v samostatné kapitole. Než k tomu přistoupím, je nutné podstatu informovaného 

souhlasu více analyzovat. Jak se praví v důvodové zprávě k Úmluvě o biomedicíně, 

informovaný souhlas „jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k 

profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických 

přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta”. (27) Udělování souhlasu 

představuje významnou lidskou hodnotu, a sice svobodu člověka rozhodovat, co se 

má stát s jeho životem a zdravím. (28) Na jedné straně stojí princip ochrany zdraví. 

Lékař je povinen učinit veškeré kroky vedoucí k úzdravě pacienta. Na straně druhé 

pak vystupuje pacient se svou vůlí, který je svobodný v rozhodování o svém osudu a 

zdraví. (26) V dnešní moderní době převládá důraz na osobní nezávislost a do 

popředí se dostává jedna ze základních hodnot, a sice právo člověka na osobní 

svobodu. Člověk proto může rozhodovat o tom, zda určitý zdravotní zákrok podstoupí 

či nikoliv. Jeho rozhodnutí musí být respektováno dokonce i v případě, že se 

odborníkům jeví jako iracionální, nesmyslné, a může vést k poškození jeho zdraví. Pro 
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zdravotníky pak může být situace, kdy pacient odmítá léčbu, která by vedla 

k záchraně jeho života značně traumatizující událostí. (26) Klíčový je konflikt mezi 

principem svobody rozhodování a principem ochrany zdraví. Hledání rovnováhy 

mezi těmito principy není jednoduché. V medicíně dlouhou dobu zakotvený 

paternalistický model je nyní zpochybňován. Zdravotničtí pracovníci jsou nově 

konfrontováni s požadavky autonomie a spolurozhodování pacientů. Pacienti již 

nejsou pouze předmětem lékařské péče, ale stávají se partnery lékaře a uplatňují 

právo na sebeurčení i v nemoci. Tato zásadní změna dlouhou dobu uplatňovaného 

přístupu s sebou přináší novou příležitost, jak zkvalitnit vztah lékaře a pacienta. (26) 

Určitá míra paternalismu však ve vztahu lékaře s pacientem zůstává. Faden a 

Beauchamp poukazují na několik úskalí informovaného souhlasu a zpochybňují 

autonomii rozhodování pacientů.  Prvním z nich je „nátlak“ ze strany lékaře. Lékař je 

téměř vždy v pozici, kdy chce své rozhodnutí o postupu léčby pacientovi vnutit. Na 

základě svých zkušeností a svého vzdělání se nachází ve zvýhodněném postavení. 

Pacient, který je neznalý věci, je tak bezbranný a jeho svobodný souhlas je 

problematický. Další úskalí jsou spatřována v manipulaci a přesvědčování. Při 

přesvědčování lékař předloží pacientovi důvody, proč zvolit určitý druh léčby. 

Manipulace pak umožňuje lékaři používat informace a alternativy, které považuje za 

vhodné. Lékař je tedy pánem situace. (29) Dle Doležala tak není informovaný souhlas 

ničím jiným než potvrzením paternalistického důvěrného stavu, jakýmsi stvrzením 

dohody o důvěře k lékaři. Aby měl smysl, musí spočívat v zaujatém přístupu a 

komunikaci s pacientem. Jen tak může být vyjádřen respekt k pacientovi a jeho 

autonomii. (30) 

    Souhlas pacienta se považuje za svobodný a poučený v případě, že pacient získá od 

kompetentního zdravotnického pracovníka objektivní informace o povaze zákroku, 

možných následcích, rizicích a alternativách. Pokud pacient žádá o doplňující 

informace, musí být řádně zodpovězeny. Důležitým znakem informovaného souhlasu 

je skutečnost, že musí být poskytnut bez jakéhokoliv nátlaku od kohokoliv. Aby mohl 

být souhlas pacienta považován za platný, musí splňovat tři základní náležitosti: musí 

být poučený, kvalifikovaný a svobodný. Cílem informovaného souhlasu je pak 

především poučit pacienta, umožnit potřebnou léčbu a poskytnout právní ochranu 

lékaři v případných soudních sporech. (31)  
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2.2. INFORMOVANÝ SOUHLAS V PSYCHIATRII 

    Uplatňování informovaného souhlasu v psychiatrii s sebou přináší celou řadu 

úskalí. V zájmu ochrany základních lidských práv a znemožnění případné 

diskriminace jsou v Úmluvě o biomedicíně stanovena kritéria obsahující výčet 

důvodů, kdy je možné dospělou osobu pokládat za neschopnou dát souhlas. Jedná se o 

situace, kdy člověk není schopen poskytnout souhlas vzhledem k duševnímu 

postižení nebo jiným důvodům, např. kvůli úrazu, bezvědomí apod. Úmluva o 

biomedicíně se v článku 7 speciálně věnuje ochraně osob s duševní poruchou. Osoby 

s duševní poruchou mohou být podrobeny poskytování zdravotní péče bez souhlasu 

za jasně stanovených podmínek. První z těchto podmínek je přítomnost duševní 

poruchy. Druhou podmínkou poté je, že poskytovaná péče je namířena k léčbě této 

duševní poruchy. Pro jakýkoli jiný druh zákroku si proto musí lékař vyžádat souhlas 

pacienta, pokud je to možné, a souhlas nebo odmítnutí pacienta musí být 

respektovány. Jestliže se tedy osoby schopné poskytnout svůj souhlas odmítnou 

podrobit zákroku, jehož cílem není léčba jejich duševní poruchy, jejich odmítnutí 

musí být respektováno. Výjimkou jsou zákroky k záchraně života, pokud je ošetřující 

lékař přesvědčen, že je takový zákrok namístě.  Třetí podmínkou je, že bez léčby 

duševní poruchy pacienta by pravděpodobně došlo k vážnému poškození jeho zdraví. 

Poslední podmínkou je, že je nutné dodržovat opatření stanovená zákonem na 

ochranu těchto osob. Tato opatření zahrnují náležité dozorčí, kontrolní a odvolací 

řízení, jako např. zajištění ochrany soudním orgánem. (27) V oblasti psychiatrie je 

zejména důležitá způsobilost pacienta činit rozhodnutí. Aby mohl být člověk 

považován za způsobilého, musí být schopen rozeznat následky svého jednání a 

zároveň schopen ovládat své jednání. Jakékoliv podstatné narušení rozumové či 

ovládací složky pacientovy mysli, které je v akutních fázích duševních poruch časté, 

činí člověka nezpůsobilým rozhodovat. Mohou se tak objevovat situace, kdy postoj 

pacienta není možno s ohledem na jeho nezpůsobilost respektovat. (26) Dalším 

problémem v psychiatrii je absence náhledu na onemocnění. Pacient se cítí zdráv a 

nemá potřebu vyhledávat pomoc zdravotníků, přestože u něj probíhá duševní 

onemocnění, jehož včasnou léčbou by se předešlo progresi onemocnění a event. 

negativním důsledkům spojeným s nemocí. Postup v těchto situacích je zpravidla 

stanoven zákonem a v jednotlivých zemích se může lišit. V psychiatrii lze také 
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poměrně často uplatnit v Úmluvě o biomedicíně zakotvený tzv. stav nouze.  Ve stavu 

nouze, kdy nelze získat souhlas pacienta, je možné provést jakýkoliv lékařský zákrok 

okamžitě, pokud je nezbytný pro zachování zdraví osoby. „Stav nouze vyžaduje 

splnění několika podmínek: 

1) Stav pacienta vyžaduje neodkladný zákrok, bez jehož provedení by bylo 

ohroženo zdraví či život pacienta.  

2) Informovaný souhlas pacienta nelze získat s ohledem na pacientův zdravotní 

stav nebo proto, že je pacient nezpůsobilý souhlas dát a nelze získat souhlas 

zákonného zástupce. 

3) Zákrok musí směřovat k přímému prospěchu osoby.“ (26) 

    Z výše uvedeného vyplývá, že poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta je 

možné pouze ve výjimečných situacích, které musí být jasně stanoveny zákonem. 

Tyto zákonem stanovené výjimky jsou pro zahájení léčby v psychiatrii klíčové, 

protože předurčují přístup profesionálů k posuzování jednotlivých situací. Zároveň 

také odrážejí převládající společenské mínění ve vztahu k duševně nemocným. Tyto 

výjimky mohou být formulovány velmi široce s akceptací důrazu na ochranu 

společnosti nebo naopak přísně a úzce, zejména s ohledem na ochranu osobních práv 

postižených jedinců. Hledání rovnováhy není jednoduché a přístupy v jednotlivých 

státech jsou značně rozmanité. Kritériím pro nedobrovolnou hospitalizaci se budu 

věnovat v samostatné kapitole. Než k tomu přistoupím, učiním krátký exkurz do 

historie psychiatrie a budu sledovat formování práv duševně nemocných 

v jednotlivých etapách vývoje péče o duševně nemocné a analyzovat vliv některých 

historických milníků na postavení duševně nemocných ve společnosti. 
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3. POSTAVENÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH V HISTORICKÉM 

KONTEXTU 

    Psychiatrie je medicínským oborem, jehož působnost může velmi výrazně 

zasahovat do základních lidských práv, zejména do práva na osobní svobodu 

jednotlivce. Psychiatrie je proto také oborem, který je od svých počátků zatížen 

nejasnostmi, které ovlivňují jeho vnímání. Ústřední dilema tkví v otázce, zda 

psychiatrie slouží nemocnému jedinci a jejím hlavním zájmem je ochrana jeho zdraví 

bez ohledu na ostatní, nebo slouží společnosti a jejím úkolem je její ochrana před 

duševně nemocnými. Má chránit autonomii jedince nebo mu poskytovat ochranu i za 

cenu omezení této autonomie? (9) Odpovědi na tyto otázky se mění především 

s ohledem na převažující dobové společenské mínění.  

     Přístup k duševně nemocným prošel dlouhým vývojem. Pro pochopení stávající 

situace v oblasti práv duševně nemocných je vhodné se krátce seznámit s historií 

psychiatrie. Na historii péče o duševně nemocné lze nahlížet z pohledu medicínského, 

kdy se na základě jednotlivých vědeckých objevů postupně zformovala psychiatrie 

jako samostatný medicínský obor. Neméně důležitý je ale také pohled na vývoj 

společnosti a formování postojů k duševně nemocným jedincům. Společenské klima 

se vždy výrazně odráželo v péči o duševně nemocné. Při pohledu do minulosti lze 

vypozorovat některé historické mezníky, které měly dopad na postavení pacientů ve 

společnosti a ovlivňovaly míru restrikce, která byla společností vůči nim uplatňována. 

Nahlížení na duševně nemocné bylo přirozeně spjato s poznáním dané doby. Proto se 

v každém období vždy krátce zmiňuji o vývoji v oblasti péče o duševně nemocné a 

hledám jeho možné dopady na postavení lidí s duševním onemocněním. Nejedná se o 

podrobný historický přehled, ale spíše o vyzdvižení událostí, které měly pro 

formování psychiatrie a postavení duševně nemocných zásadní význam.  Podrobněji 

se v tomto historickém exkurzu věnuji tématice nedobrovolného zadržování duševně 

nemocných, změnám přístupu k péči o ně a postupnému nabývání práv duševně 

nemocných.  
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3. 1. POČÁTKY PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – OD DÉMONŮ K SEJMUTÍ OKOVŮ 

3.1.1. DUŠEVNÍ CHOROBY VE STAROVĚKU 

    První zmínky o péči o duševně nemocné lze nalézt již ve starém Egyptě (XV. století 

př. n. l.) a v Babylónii. Pro toto období bylo charakteristické, že si lidé nedovedli 

vysvětlit základní přírodní jevy. Vzniklo magické myšlení, pro které byl typický strach 

před hněvem a zlobou nadpřirozených mocností, které byly považovány za příčinu 

všech onemocnění, včetně duševních chorob. Od tohoto přesvědčení se odvíjela také 

primitivní zdravotní péče, která spočívala v nošení amuletů či v rituálních magických 

obřadech, jejichž úkolem bylo vyhnání zlých démonů z těla nemocného. (32) Duševní 

choroby byly etiologicky vysvětlovány posedlostí zlými duchy a všeobecně se věřilo, 

že vyléčení lze dosáhnout zaříkáváním těchto duchů a modlitbami na posvátných 

místech. Jiným způsobem léčby, jakousi předvědeckou fází psychofarmakologie, bylo 

využívání různých bylin a přírodních produktů, např. čemeřice, konopí, rauwolfia, 

plodů kaktusů a mnoha dalších. Používání těchto rostlin navozovalo změněné stavy 

psychiky, které byly často hodnoceny jako terapeuticky prospěšné. (33)  

    V antickém Řecku byly zpočátku nemoci a jejich léčení výsadní záležitostí kněží. Ti 

se snažili usmířit nebo vyhnat zlé démony z těla nemocného. Odlišný pohled na 

problematiku duševních nemocí přinášeli filosofové a vědci. Pythagoras (6. století př. 

n. l.) byl prvním filosofem, který prohlásil, že mozek je sídlem rozumu a že duševní 

nemoci jsou onemocněním mozku. (32) Nejvýznamnějším řeckým lékařem byl 

bezpochyby Hippokrates (5. století př. n. l), který se jako první odpoutal od 

mystického pojetí duševní choroby a snažil se duševní nemoci vysvětlovat svou 

humorální teorií. Hippokrates kladl důraz na klinické pozorování a snažil se vznik 

duševních chorob vysvětlit materialisticky, přirozeně a ne ho připisovat působení 

démonů. Nepřímo tak položil základy rozvoji vědeckého pohledu na duševní 

onemocnění. Jeho názory nebyly dlouho překonány a prakticky přežívaly téměř do 

konce středověku. (34) Hippokrates je považován za autora prvního pokusu o 

formulaci povinností lékaře, tzv. Hippokratovy přísahy, ve které jsou stanoveny 

zásady chování lékaře vůči pacientovi, kolegům a veřejnosti. Zda se stanovené zásady 

vztahovaly též na přístup k duševně nemocným, není známo. Péče o duševní zdraví 

byla v této době spíše stranou hlavního medicínského zájmu. Snahy o vysvětlení 



38 
 

duševních nemocí jinak než nadpřirozenými silami přinášely zavádění rozmanitých 

léčebných postupů. Vedle již uváděných výtažků z rostlin se objevují první zmínky o 

šokových metodách léčby. Šok měl vést k navození emocionální krize, po jejímž 

zvládnutí se očekávalo zlepšení psychického stavu pacienta. Ve starém Římě je 

popisováno přikládání elektrického rejnoka na hlavu pacienta za účelem elektroléčby 

nervových potíží. V Indii byl k šokové terapii používán cvičený slon, který předstíral 

útok na nemocného. Prožitek smrtelné úzkosti měl navrátit nemocnému ztracenou 

duševní rovnováhu. (33) 

    O tom, jak tehdejší společnost pohlížela na duševně nemocné, si lze vytvořit 

obrázek na základě dochovaných písemností. Obecně převažoval názor, že duševně 

nemocní jsou stiženi zlými duchy a měli by být izolováni, aby neobtěžovali ostatní. 

Objevovaly se však též názory velmi pokrokové. Vencovský uvádí ten, který je 

vyjádřený v Talmudu. Je v něm zmínka o tom, že duševně nemocní nejsou zodpovědní 

za své činy, a proto nemohou být soudně stíháni a trestáni. (32) K tomuto 

pokrokovému právnímu předpisu dospělo evropské lékařství mnohem později. 

Neznalost podstaty vzniku duševních nemocí a převládající přesvědčení o působení 

nadpřirozených sil způsobily, že se lidé duševně nemocných báli a měli tendenci je 

izolovat a vytlačovat do ústraní, aby s nimi nemuseli přijít do styku. O léčení či nějaké 

organizované péči o nemocné nelze v této době hovořit, natož pak o právní ochraně 

nemocných.  

   3.1.2. VLIV NÁBOŽENSTVÍ NA PŘÍSTUP K DUŠEVNĚ CHORÝM 

        Křesťanství, ve svých počátcích, velmi významným způsobem ovlivnilo vývoj 

lékařství především tím, že potíralo některé pokrokové názory. Docházelo k návratu 

ke staré, nevědecké představě o původu nemocí a ty začaly být opět vysvětlovány 

věcmi nadpřirozenými. Duševně chorý byl považován za posedlého démony, jehož 

bylo možné vyléčit pouze božím usmířením. Rozpad Římské říše (kolem roku 395 n. 

l.) pak vedl k zániku tradice antické vědy a vzdělanosti a úpadku vědeckého poznání 

v medicíně. Zmizel také vědecký pohled na duševní choroby, které začaly být opět 

vykládány výlučně nábožensky a démonologicky. V době středověku ovládala přístup 

k duševně nemocným tzv. démonologie, tj. nauka o etiologii duševních chorob 

z posedlosti démony a ďábly. (32)  Démonologie však nebyla jediným uznávaným 
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vysvětlením duševní nemoci, jak dokládají někteří autoři. Kroll a Bachrach 

prozkoumali 57 případů duševně nemocných popsaných v kronikách z doby před 

křížovými výpravami. Pouze v devíti případech byl za zdroj duševní poruchy určen 

hřích, v jiných případech byl příčinou alkohol nebo třeba epilepsie. Některé 

středověké autority tedy uznávaly i „světské“ příčiny duševních poruch, jako např. 

přemíru jídla, vyčerpání bujarým životem, silnou zamilovanost aj. (35) Richard 

Neugebauer studoval v Anglii soudní záznamy ze 13. – 17. století, které se týkaly 

duševně nemocných. Upozornil na to, že démonologie a krutost s ní spojená nebyly 

vždy dominujícím přístupem. Naopak v řadě soudních sporů lze vypozorovat 

rozdílnosti v přístupu k občanům s vrozeným duševním postižením a občanům 

s přechodnou poruchou. Rovněž popisuje snahy o ochranu majetku a zájmů 

nekompetentních občanů a humánnější přístup k nim. (36)  

    Období středověku představovalo pro vývoj psychiatrie jedno z nejčernějších 

období. Duševně nemocní nebyli považováni za nemocné, ale za posedlé ďábly a zlými 

duchy. Péče o ně tedy nebyla svěřena lékařům, nýbrž kněžím, jejichž intervence 

spočívaly v náboženských obřadech a exorcismu. Bludy a halucinace byly pokládány 

za projevy čarodějnictví, které nelze společností tolerovat, a postižení lidé tak byli 

odsuzováni k upálení. (37) Někteří „šílenci“ byli uzavíráni v tzv. „klecích bláznů“. Ty 

byly určené pro zvláštní skupinu tzv. „zuřivců“, o které se nikdo nechtěl starat. V době 

středověku se začaly objevovat také jedny z prvních předpsychiatrických institucí, 

tzv. věže bláznů, které byly součástí městského opevnění. (38) Za jinou formu 

předpsychiatrické instituce, která se objevuje v období renesance, lze považovat tzv. 

„loď bláznů“. Tato loď byla jakousi svéráznou formou detence, kterou se společnost 

bránila proti nebezpečí duševních poruch. Duševně nemocní byli vykázáni na loď, 

ze které nebylo úniku. Tak byla zajištěna garance, že se „šílenec“ do města nevrátí. 

(39) 

3.1.3. PRVNÍ POKROKOVÉ NÁZORY 

    Silnější odpor vůči církevním dogmatům, který se dotkl také péče o duševně 

nemocné, lze zaznamenat v 15. století. Města zřizují první neklášterní azyly pro 

nemocné a za péči o duševně choré vybírají od cechů a příbuzných poplatky. První 

takovéto zařízení vzniklo roku 1403 při nemocnici v Bethlehemu poblíž Londýna. 
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(37) Rozvoj měst a budování azylů pro nemocné přinesly první snahy o sociálně 

právní ochranu duševně nemocných. Až do této doby byli duševně nemocní vnímáni 

tak, že jsou společnosti na obtíž, byli vyháněni z měst a kamenováni. V 15. století se 

však objevují ve většině evropských měst první pravidla pro zacházení s duševně 

chorými. Příbuzným bylo přikázáno držet nemocné z bezpečnostních důvodů 

v izolaci, třeba i násilným uzavřením v domě. Když příbuzní nemohli zvládnout 

projevy a neklid duševně chorého a ten ohrožoval na zdraví a životě buď je, nebo své 

okolí, mohl být vsazen do městského vězení. (32) Tento sociálně právní aspekt byl 

výrazným posunem ve způsobu myšlení v péči o duševně choré. Zajímavá jsou 

tehdejší kritéria pro umístění nemocných do městského vězení. Nemocný musel 

ohrožovat na zdraví a životě buď sebe, nebo své okolí, což jsou kritéria velmi 

podobná kritériím k nedobrovolné hospitalizaci stanovených současnou právní 

normou v ČR. V té se uvádí, že je pacienta možno hospitalizovat bez souhlasu, 

ohrožuje-li sebe nebo své okolí. Je vidět, že v tomto směru zůstává formulace kritérií 

k uzavírání duševně nemocných relativně konsistentní. Snahy o změnu přístupu 

k duševně nemocným zesilovaly. Přibývalo lékařů, kteří z vlastních zkušeností 

usuzovali na somatogenní podklad duševních chorob a svou pozornost upírali na 

funkce mozku. Také se objevují první názory zdůrazňující vlídné zacházení a dovedný 

rozhovor s nemocným. Přestože v této době nelze ještě hovořit o plně vědeckém 

přístupu k duševním chorobám, začaly se zlepšovat podmínky pro duševně choré, na 

které stále častěji nebylo pohlíženo jako na posedlé, ale jako na nemocné. 17. století 

však přineslo duševně chorým další nebezpečí, které spočívalo v provádění celé řady 

terapeutických intervencí, často velmi bizarních, založených na spekulacích a 

končících často tragicky. Pouštění žilou, hladovky, žíznění, podávání projímadel a 

dávidel, rotační stroje, vystavování psychicky šokujícím zážitkům např. vhození do 

vody – to jsou jen příklady „terapeutických“ metod, které měly vést ke zklidnění 

nemocných. (38) Definitivní ústup démonologie a nevědeckých terapeutických metod 

lze vypozorovat až koncem 18. století, kdy se začínají vytvářet podmínky pro vznik 

psychiatrie jako samostatného oboru.  

    Podmínky, ve kterých žili duševně nemocní, byly stále velmi neutěšené. Přestože se 

postupně měnil pohled na etiologii duševní choroby, onemocnět jí bylo stále 

považováno za společenskou hanbu. Duševně choří trávili své životy v nedůstojných 
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podmínkách, ve špíně, přikováni ke zdem. Ti klidní pak byli vystavováni na hlavních 

náměstích k veřejnému posměchu. Proti této situaci se bouřili pokrokoví lékaři, ale 

trvalo ještě mnoho let, než se zaběhnutá praxe začala pomalu měnit. (37) 

3.1.4. UZAVÍRÁNÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH A PRVNÍ SNAHY O JEHO REGULACI    

        Také v 17. a 18. století byly problémy spojené s duševně nemocnými řešeny 

zejména jejich uzavíráním a izolací od společnosti. To se dělo za absence jakýchkoliv 

právních norem a ospravedlňovalo potřebou ochránit společnost. První pokusy o 

regulaci se objevují v britské legislativě. V Anglii opravňoval zákon z roku 1714 

jednoho nebo dva soudce zadržet a zavřít každou osobu „divoce šílenou a 

nebezpečnou“ a držet ji pod zámkem, dokud se její stav nezlepšil. Tento zákon byl 

novelizován v roce 1744, kdy také umožňoval držet nebezpečné jedince v řetězech. 

(37) Rozhodování o zadržení duševně nemocných měly na starosti soudy. Duševně 

choří představovali pro společnost problém pouze v případě, když byli nebezpeční. 

Převládal názor, že nebezpečného šílence dokáže rozpoznat i soudce, tudíž se 

nevyžadovala přítomnost lékaře. Nebezpeční duševně choří pak byli uzavírání na 

různá místa, např. do cel, žalářů a sklepů. Řada jich skončila přivázána k nohám od 

stolu, ke kovovým tyčím nebo dokonce zastřelením v neobydlených částech města. 

Nemocní, kteří nikoho neohrožovali, byli ponecháni napospas, polonazí a hladoví 

bloudili po ulicích, vystaveni posměškům okolí. Pro tyto nemocné začaly postupně 

vznikat městské azyly. Proslulá pařížská nemocnice Hospital General byla typickým 

příkladem represivního přístupu k duševně nemocným. V Paříži byli do nemocnice 

uzavíráni spolu s žebráky, tuláky a jinými pochybnými existencemi, které by mohly 

narušovat veřejný pořádek. V době svého rozkvětu bylo v Hospital General umístěno 

až 1% tehdejší pařížské populace. Hlavním mottem péče o duševně nemocné bylo 

jejich odklizení z ulic a uzavření tak, aby nerušili a neohrožovali ostatní. Michel 

Foucault označuje období od poloviny 17. století do 18. století za období velkého 

uzavírání duševně chorých tzv. great confinement (velké uvěznění). (39) Společenská 

spodina, žebráci, povaleči, podivíni a šílenci měli být v rámci zajištění klidu pro slušné 

a spořádané občany „odklizeni z ulic“. V tomto období také po celé Evropě vznikají 

nejrůznější zařízení k tomu určená – nemocnice, azyly, vězení aj. (40)  
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    V 18. století lze v Evropě zaznamenat také nový trend v péči o duševně nemocné, 

který byl charakterizován vznikem soukromých psychiatrických zařízení určených 

pro nemocné z bohatších rodin. Provozování soukromého zařízení pro duševně choré 

se stávalo velmi dobrým byznysem. Bohužel však docházelo také k prvním případům 

zneužívání psychiatrie. Dostupné jsou zejména informace z Anglie, kde je tradice 

právního řešení nedobrovolné hospitalizace nejdelší. Do privátních psychiatrických 

zařízení byly uzavírány osoby, které byly nepohodlné, rušivé, a rodina se jich 

potřebovala zbavit. Pod vidinou vysokých zisků pak mohli být relativně zdraví lidé 

prohlášeni soudci za duševně choré a uzavíráni v ústavu. Postižený se vůči takovému 

rozhodnutí mohl odvolat, jeho šance na úspěch však byly mizivé. Existují ale také 

případy, kdy postižený dosáhl spravedlnosti a byl z ústavu propuštěn. V Anglii je 

popisován případ z roku 1761 Rex vs. Turlington, kdy byla paní Debora na popud 

svého manžela umístěna na psychiatrii. Její příbuzní podali stížnost a bylo jim spolu 

s lékařem povoleno Deboru navštívit. Lékař ji prohlásil za plně zdravou, jeho posudek 

byl soudem akceptován a Debora byla propuštěna. (37) Většina nedobrovolně 

zadržovaných osob však takovéto štěstí neměla. Stále častěji se objevovaly kritické 

hlasy tehdejší praxe, které poukazovaly na časté bezpráví a pochybení. V reakci na 

tuto kritiku byl v roce 1774 v Anglii vydán zákon, který měl za úkol regulovat privátní 

psychiatrická zařízení (Act for Regulating Private Madhouses). Tento zákon byl pro 

další vývoj psychiatrie přelomový, protože vůbec poprvé svěřuje zodpovědnost za 

rozhodnutí o nedobrovolném zadržení nemocného výhradně do rukou lékaře. Tehdy 

ještě nešlo mluvit o lékaři psychiatrovi. Byl to však lékař, který mohl tzv. certifikovat 

duševně nemocného, což legalizovalo jeho detenci. (41) Tento zákon také nařizoval 

pravidelné roční inspekce privátních psychiatrických zařízení. Jeho hlavním cílem 

však bylo zamezit neodůvodněnému zavírání lidí na psychiatrii. Ke škodě věci byla 

tato norma aplikovatelná pouze na soukromá zařízení, nikoliv na státní a církevní, 

kde byla většina duševně nemocných umístěna. Tito nemocní mohli být i nadále 

uzavíráni rozhodnutím soudce podle starého zákona a trvalo ještě několik desítek let, 

než se tato praxe změnila.  

    Na tomto místě stojí za povšimnutí, že tehdejší společnost ve snaze ochránit své 

občany před zneužíváním psychiatrie přivolává na pomoc lékaře, které zapojuje do 

procesu rozhodování o zadržení duševně nemocných. Garance osobností soudce se 



43 
 

ukázala jako nedostatečná a měl to být tedy lékař, který odborně posoudí stav člověka 

a rozhodne o jeho dalším osudu. Převod zodpovědnosti za nedobrovolné umístění 

do nemocnice ze soudce na lékaře je velmi významným momentem, který značně 

posílil postavení tehdejších lékařů, zároveň jim však svěřil velkou zodpovědnost, 

se kterou se psychiatři vyrovnávají dodnes. V kontrastu s tehdejším myšlením byla 

v minulém století vrácena zodpovědnost za zadržování duševně nemocných zpět 

soudům nebo samosprávným orgánům.   

3.1.5. PŘÍNOS PHILIPPA PINELA 

     Francouzská revoluce a její humanistické ideje ovlivnily také rozvoj psychiatrie. 

Radikální změna v organizaci péče o duševně choré je spjata především se jménem 

pařížského lékaře Philippa Pinela, který působil na přelomu 18. a 19. století ve 

Francii. Pinel zavedl do psychiatrických zařízení lidsky důstojný ošetřovatelský režim. 

Vystoupil proti používání omezovacích opatření a násilí a prosazoval zavedení 

terapeutického režimu a léčbu prací. Projevil velkou osobní odvahu, protože 

vystupoval proti tehdejší ustálené praxi. Když osvobozoval duševně nemocné 

z okovů, neobešlo se to bez odezvy ve společnosti. Jeden z tehdejších zástupců justice 

mu hrozil: „Občane, svou hlavou mi za to ručíš, jestli ty bestie něco udělají“. (9 str. 22) 

Prosadil stejné hygienické podmínky, jaké do té doby platily pro tělesně nemocné, a 

prokázal, že duševní choroby jsou léčitelné. Své přelomové názory Pinel shrnul v 

rozsáhlé knize, kde popisuje svou představu, jak by měla fungovat psychiatrická 

nemocnice. Velký důraz kladl na správné členění pacientů, kdy například ti neklidní a 

zuřiví měli být umísťováni do nejodlehlejších částí budovy, kde nebudou svými 

projevy nikoho rušit a kde zároveň budou minimalizovány vnější podněty, které by je 

mohly dráždit. (42) Pinel také popisuje některé situace, kdy je třeba umístit nemocné 

proti jejich vůli v nemocnici. Jsou to zejména stavy, kdy je pacient neklidný a 

nebezpečný okolí. V takových případech doporučuje přesun pacienta z rodinného 

prostředí a jeho zadržení v psychiatrické nemocnici. (42) Pinel se stal vzorem pro své 

následovníky a výrazným způsobem ovlivnil společenské nazírání na duševní 

choroby. Podobné názory, bez znalosti Pinelova díla, lze zaznamenat i v jiných 

evropských zemích, např. v Anglii (Tuke, Conolly). 
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    Pro psychiatrii se středověk prodloužil až do 18. století. Do té doby se duševně 

nemocným, jak vyplývá z předchozího textu, příliš humánního zacházení nedostalo. 

Převládalo věznění, mučení, exorcismus, hladomorny, vystavování v kleci, trestání za 

čarodějnictví a léčba nejrůznějšími bizarními postupy. Teprve pod vlivem 

francouzského osvícenství se situace duševně nemocných začala obracet k lepšímu. 

Názory o posedlosti ďáblem, božím trestu a jiných nadpřirozených původech nemocí 

definitivně ustoupily vědeckým pokusům o vysvětlení příčin nemoci. Také přístup 

k nemocným se přesunul od věznění, izolace a bití k humánnějším praktikám 

založeným na pozorování a zkušenostech. Předpinelovské období v péči o duševně 

nemocné rozděluje a tím také shrnuje Foucault do několika linií: 

„1) středověk: exorcismus a démonologie 

2) období renesance: “svoboda” nalodění (lodě bláznů) 

3) 17. – 18. století: velké uvěznění (tzv. Great confinement) 

4) 19. století: osvobození duševně nemocných spolu se vznikem specializovaných 

nemocnic pro duševně choré“ (39) 

     Duševní nemoci se staly oblastí, která spadá výhradně do rukou lékařů a další 

rozvoj péče o duševně nemocné na sebe nenechal dlouho čekat.   

3.2. FORMOVÁNÍ PSYCHIATRIE JAKO SAMOSTATNÉHO MEDICÍNSKÉHO OBORU  

3.2.1. MEDICÍNSKÝ VÝKLAD DUŠEVNÍCH PORUCH 

    V 19. století měla na rozvoj oboru psychiatrie největší vliv zejména německá a 

francouzská škola. Působila zde celá řada významných osobností a začaly být 

vydávány mnohasetstránkové odborné publikace o léčbě duševních chorob. V 19. 

století začaly pravidelně vycházet také první odborné psychiatrické časopisy, např. 

The Journal of Mental Science nebo Allegemeine Bezeitschrift für Psychiatrie. (43) 

Duševní nemoci se definitivně staly předmětem vědeckého bádání. První představitel 

vědecké psychiatrie v Německu W. Griesinger prosazoval názor, že „šílenství je 

projevem nemoci těla, nemoci duše jsou nemocemi mozku,“ a že „poetizování a 

moralizování do medicíny nepatří“. (44 str. 18) Griesinger patřil do skupiny tzv. 

„somatiků", kteří vysvětlovali původ duševních chorob onemocněním mozku. Druhá 
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názorová skupina „psychiků“ pak spíše filosofovala a spekulovala nad vznikem 

duševních chorob a to bez valných výsledků. Snahy vědců směřovaly k odhalení 

tělesných i jiných příčin duševních nemocí. Z významných osobností této doby lze 

jmenovat např. profesora Arnolda Picka, Aloise Alzheimera, Johna Conollyho a Emila 

Kraepelina. Emil Kraepelin vnesl do psychiatrie pořádek. Existovala totiž celá řada 

různě popsaných symptomů, syndromů a duševních poruch, mezi nimiž se dalo jen 

těžko zorientovat. M. Černoušek zhodnotil význam Kraepelinova díla, když napsal, že 

spočívá ve vytvoření velkých nosologických skupin a smysluplném rozdělení 

duševních nemocí, které je platné dodnes. (38) Na konci 19. století, ale zejména pak 

ve století 20. přibývá vědeckých podkladů pro léčbu duševních nemocí. Psychiatrie 

však ve srovnání s jinými, zejména chirurgickými, obory velmi zaostává. Rozvoj 

neurologie, psychologie, mikrobiologie a jiných medicínských oborů pozitivně ovlivnil 

též rozvoj psychiatrie. Velmi významný byl zejména objev a izolace Treponemy 

pallidum v roce 1905. Tento objev pomohl k potvrzení medicínského modelu duševní 

choroby. Potvrdilo se totiž podezření, že lues a progresivní paralýza spolu souvisí a že 

lze původ duševních chorob vysvětlit přítomností organické či tělesné příčiny. (44) 

Následovaly i první léčebné úspěchy. Profesor Wagner-Jauregg si v průběhu své praxe 

všiml, že se stav některých duševně nemocných zlepšil po prodělání horečnatého 

onemocnění. Rozhodl se tedy nemocné s progresivní paralýzou naočkovat malárií, 

vyvolat malarickou horečku a pak je uzdravit chininem. Výsledky byly překvapivě 

velmi dobré a vznikla tak první biologická léčba nemocí duše, za kterou profesor 

Wagner-Jauregg získal v roce 1927 Nobelovu cenu. Objev penicilinu na sebe nenechal 

dlouho čekat a léčba progresivní paralýzy spatřila světlo světa. Tyto objevy a 

medicínský model duševních nemocí byly příslibem optimistické budoucnosti pro 

obor psychiatrie. (43) Očekávalo se, že podobným způsobem půjde zvládnout i 

ostatní duševní nemoci, zejména schizofrenii, kam se soustřeďovaly snahy vědců.   

    Péče o duševně nemocné v tomto období se odehrávala v psychiatrických 

zařízeních privátních i veřejných. Rozhodující pro změnu v přístupu k duševně 

chorým byla skutečnost, že byli uznáni nemocnými. Nebyli tudíž uvrhováni do žalářů 

a vězněni v okovech, ale byli umísťováni do nemocnic, kde byl přítomen lékař a kde o 

ně pečovali opatrovníci a zdravotní sestry. Tehdejší psychiatrie ještě neměla mnoho 

co nabídnout a řada lékařů zažívala velmi často pocity zmaru. Když v roce 1878 
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nastoupil Kraepelin jako sekundář do ústavu v Mnichově, popsal své dojmy podle 

Vacka takto:„…zmatené hemžení nesčetných zdementnělých, jindy zase 

nepřístupných nebo dotěrných nemocných, kteří na sebe upozorňovali svými 

směšnými, hnus vyvolávajícími podivnůstkami. Šokovala mě naprostá bezmocnost 

všeho lékařského počínání. Omezovalo se nanejvýš na pozdravy a na nejnutnější 

tělesnou péči. Naprostá bezradnost tváří v tvář všem roztodivným projevům šílenství 

byla pro mne nesnesitelná. Neexistoval pro ně žádný vědecký výklad…“. (44 str. 45)     

I přes přetrvávající neschopnost psychiatrie vyléčit duševní nemoci se životní 

podmínky nemocných mnohonásobně zlepšily. Prosazoval se humánní přístup 

k nemocným, kteří tak byli ušetřeni bití svých dozorců a posměšků veřejnosti. Jak to 

v psychiatrickém ústavu v tomto období vypadalo, lze ilustrovat na příkladu 

vyhlášeného londýnského ústavu Bethlehem. Jednalo se o čtyřpatrovou budovu 

určenou pro 250 nemocných, o které se staralo přibližně 70 ošetřovatelů. Na každém 

patře byla široká chodba, ze které se vcházelo do otevřených pokojů. Každý pacient 

měl svůj vlastní pokoj, spíše zavřenou celu. Ti, kteří nebyli nebezpeční, se mohli volně 

procházet po chodbách. Přízemí bylo určeno pro nebezpečné a nespolupracující 

pacienty.  Umístění na oddělení v přízemí se pacienti obávali a snažili se mu vyhnout. 

Personál tam byl přísnější a také hrozilo použití omezovacích prostředků. (45) 

Koncem 18. a počátkem 19. století se začíná problematika duševně nemocných stále 

častěji objevovat v národních  legislativách a vznikají první systematičtější normy, 

které se snaží vnést do péče o duševně nemocné alespoň základní pravidla např. v 

Irsku (1812), Francii (1838), Belgii (1850). (46) Do té doby se problémy spojené 

s duševně nemocnými řešily spíše nahodile. Také se poprvé objevují tzv. dobrovolné 

hospitalizace a vznikají ústavy pro nemocné, kteří se přicházejí léčit z vlastního 

rozhodnutí. Hospitalizace se souhlasem nemocného byla něčím novým a 

nepředstavitelným. (45) V Anglii v 19. století o přijetí do ústavu rozhodovali 2 

nezávislí lékaři, kteří pacienta tzv. certifikovali duševně nemocným. Rozhodnutí o 

přijetí bylo potvrzeno (zřídka též odmítnuto) vedením nemocnice, a to do jednoho 

týdne od prvního vyšetření pacienta. Tento postup byl právně zakotven v zákoně 

z roku 1845 (Lunacy Act). Přijetí na základě rozhodnutí a svobodné vůle pacienta se 

v anglickém Bethlehemu začalo akceptovat teprve v roce 1886. Jelikož tito nemocní 

nebyli certifikováni lékařem, museli podepsat prohlášení, že chtějí být do ústavu 



47 
 

přijati. Toto prohlášení ještě podepisoval někdo z příbuzných nebo z přátel. Uvedený 

akt nahrazoval certifikát od psychiatra a umožňoval tzv. dobrovolnou hospitalizaci. 

V anglickém právu byla tato možnost ukotvena až v roce 1890. (45) V 19. století se 

v mnoha zemích objevovaly snahy o formulaci etických pravidel pro lékaře. Například 

v roce 1803 publikoval Thomas Percival prohlášení týkající se lékařské etiky. Mimo 

jiné se v něm věnuje také duševně nemocným a popisuje konflikt mezi poskytováním 

humánní péče a potřebou udržet v psychiatrickém zařízení pořádek. Percival 

doporučoval striktní inspekce v zařízeních pro duševně nemocné zaměřené na to, zda 

je poskytována správná péče a zda jsou všichni hospitalizovaní certifikováni lékařem. 

Zdůrazňoval nutnost právní ochrany duševně nemocných a popsal dva významné 

etické problémy, které péči o duševně nemocné provázejí: ospravedlnění 

nedobrovolného zadržení a zajištění humánní péče v případě nedobrovolné 

hospitalizace. Americká lékařská společnost (American Medical Association) založená 

v roce 1847, pak z Percivalovy práce vycházela při tvorbě etického kodexu. (47) Na 

Percivalovy myšlenky navázal v roce 1849 americký lékař Worthington Hooker. 

Doporučoval včasné zahájení léčby duševně nemocných a obhajoval jejich umístění 

do specializovaných zařízení. Hooker navrhoval systém pro rozhodnování o 

nedobrovolném zadržení. Řešení viděl v ustanovení komise expertů, která po 

několikadenním pozorování rozhodne, zda je člověk duševně nemocný a musí být 

hospitalizován. Kritizoval tehdejší praxi, kdy v mnoha případech měla rozhodující 

slovo policie nebo vězeňské orgány. Preferoval expertní posuzování jednotlivých 

případů prováděné odborníky. (47)     

3.2.2. NÁSTUP PSYCHOANALÝZY A SHELL SHOCK 

    Psychiatrii v počátcích 20. století nejvíce ovlivnil nástup psychoanalýzy a poté 

zkušenosti z 1. světové války. Freudova psychoanalýza měla význam zejména jako 

praktický návod pro léčení neuróz, s nimiž si medicína v tomto období stále nevěděla 

rady. Později se Freudova teorie začala uplatňovat též při léčbě psychóz. 

Psychoanalýza pronikla také do oborů s medicínou nesouvisejících jako je 

pedagogika, sociologie, historie, a silně ovlivnila tehdejší myšlení. Přístup společnosti 

k duševně nemocným byl však mnohem více ovlivněn zkušenostmi s vojáky v 1. 

světové válce. Pojem „shell shock“ se objevil v roce 1914 a velmi rychle byl medicínou 

akceptován. (43) Tento pojem zahrnoval rozmanité psychické potíže vojáků, které 
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vznikly na základě jejich působení ve válce. V současné medicínské terminologii se 

hovoří o posttraumatické stresové poruše. Na rozdíl od tehdejší představy o původu 

duševních chorob se ukázalo, že i plně zdravý jedinec, třeba středního i vyššího 

společenského postavení, může být postižen duševní nemocí. Nejde tedy jen o 

dědičné vlohy, které se podílejí na vzniku nemoci. Stejně tak je důležité prostředí, 

v kterém člověk žije, a míra stresu, které je vystaven. Pod vlivem tohoto poznání 

musela odborná společnost začít brát psychiatrii mnohem seriózněji a přehodnotit 

svá dosavadní dogmata. Vědomí, že nejen společenská spodina, žebráci nebo lidé 

s rodovou genetickou zátěží, ale každý z nás může být ohrožen duševní nemocí, silně 

ovlivnilo společenský náhled na psychiatrii. 

3.2.3. ROZVOJ PSYCHIATRIE VE 20. STOLETÍ 

    Počátek 20. století byl ve znamení snah o aktivní biologické ovlivňování duševních 

chorob. Nejprve se jednalo o umělé vyvolávání horečky, následovalo období léčby tzv. 

trvalým spánkem, také léčba dietní a hormonální. Praktické výsledky se však ne vždy 

dostavovaly v míře, kterou by psychiatři očekávali. Výraznější zlom nastal zavedením 

konvulzivní léčby, která se začala provádět kolem roku 1930. První metodou křečové 

léčby byla léčba insulinová, při které se vyvolávaly stavy bezvědomí následkem 

poklesu hladiny krevního cukru. Vzápětí byla křečová léčba rozšířena o šoky 

kardiazolové a acetylcholinové, od kterých však bylo kvůli častým komplikacím 

relativně brzy upuštěno. Poslední metodou křečové léčby, která se používá dodnes, 

byly šoky elektrické. Ve 40. letech byla zavedena chirurgická léčba duševních nemocí, 

která měla v určitých případech velmi příznivé výsledky, pro její invazivnost a 

nešetrnost však nedošlo k jejímu rozšíření. (33) Také objevení antibiotik nemohlo 

zůstat bez ohlasu v psychiatrii, zejména v léčení progresivní paralýzy. Rozvoj 

zaznamenala též psychoterapie, která byla uznána jako významná metoda v léčbě 

duševních chorob a stala se nedílnou součástí komplexní péče o duševně nemocné. 

Největší zlom ve vývoji psychiatrie přišel s objevením prvních psychofarmak, a to 

v 50. letech 20. století. (48) První úspěchy léčbou chlorpromazinem byly popsány 

v roce 1952 a objevování dalších psychofarmak (reserpinu, imipraminu, inhibitorů 

monoaminooxidázy) na sebe nenechalo dlouho čekat. Používání těchto nových léků 

mělo zásadní dopad na péči o duševně nemocné. Došlo k výraznému snížení 

používání omezovacích prostředků, vznikalo stále více psychiatrických zařízení 
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s otevřeným režimem a řada duševně nemocných mohla být nyní léčena ambulantně, 

bez nutnosti hospitalizace. (43) Úspěchy prvních psychofarmak inspirovaly 

farmakologický průmysl k zaměření pozornosti na vývoj nových preparátů sloužících 

k ovlivňování rozmanitých duševních symptomů a léčba psychofarmaky se stala 

ústředním kamenem při léčbě duševních nemocí, doplňována psychoterapií a 

resocializací. Rozvoj medicíny v druhé polovině 20. století pak samozřejmě ovlivnil 

také psychiatrii. Velký vliv měl zejména rozvoj zobrazovacích metod, laboratorní 

diagnostiky a genetiky.  

3.2.4. ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE  

    Minulé století přineslo krom rychlého vývoje psychiatrie také zkušenosti se 

zneužíváním oboru. Nejvýraznější z nich byly v době nacismu, kdy byla zneužita 

psychiatrická genetika, a poté v období vlády komunismu v bývalém SSSR. V době 

nacismu docházelo v rámci tzv. programu eutanazie k masivnímu zabíjení duševně 

nemocných. V roce 1933 byl přijat dlouho připravovaný zákon o opatřeních proti 

dědičným chorobám. Tento zákon umožňoval sterilizaci duševně chorých a přerušení 

těhotenství až do pátého měsíce. Zákon byl přijat pozitivně a přivítali ho také 

psychiatři. V té době totiž neexistovalo žádné efektivní léčení nemocí duše, proto byla 

potřeba alespoň profylaxe. Ani v zahraničí se tento zákon nesetkával s kritikou, 

někteří ho svým kolegům v Německu dokonce záviděli. Odpovídal totiž odborným 

názorům tehdejších lékařů. Zákon postihoval, jak nemocné schizofrenií a 

maniodepresivitou, tak i slabomyslné. V roce 1935 se lékař Gerhard Wagner obrátil 

na Adolfa Hitlera s požadavkem, aby duševně nemocní byli usmrcováni. Nacisté 

počkali, než vypukne válka, protože se báli odezvy veřejnosti a církve. 

K systematickému usmrcování psychiatrických pacientů docházelo od počátku roku 

1940 do srpna 1941, kdy je Hitler zastavil. Ve skutečnosti však trvalo až do konce 

války. Pracovníci psychiatrických zařízení museli vyplňovat speciální dotazníky o 

všech svých pacientech. Dotazníky pak byly vyhodnoceny vybranými znalci, kteří 

rozhodli o dalším osudu nemocných. Některé psychiatrické ústavy byly změněny na 

ústavy likvidační. Zdravotnickému personálu bylo vysvětleno, že program eutanazie 

vyhovuje potřebám říše, a ten se tak nedobrovolně stal součástí likvidačního procesu. 

Namísto ošetřování připravovali duševně nemocné ke smrti. Existovaly směrnice, jak 

smrt nemocných oznamovat rodinám. Uváděly se nepravdivé údaje o příčinách smrti, 
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většinou nějaká tělesná nemoc. Postupně se však zprávy o podivných úmrtích 

duševně nemocných dostaly do médií a protesty právníků a církve vedly k zastavení 

této praxe. Odhaduje se však, že bylo usmrceno až 100 000 psychiatrických pacientů. 

(44) 

    Jiným příkladem zneužívání psychiatrie byla represivní praxe sovětských 

psychiatrických zařízení. Tajná policie nutila psychiatry k represím politicky 

nepohodlných občanů, o čemž existují rozsáhlé důkazy. Potvrdilo se, že řada zdravých 

disidentů byla prohlášena za šílené a umístěna do psychiatrických zařízení, kde byli 

„léčeni“, dokud neodvolali svoje nekonformní názory. (7) Také v bývalém 

Československu docházelo k ojedinělým případům, které by se daly považovat za 

zneužívání psychiatrie z politických důvodů. Při významných událostech, jako byly 

státní výročí, spartakiáda či návštěvy zahraničních státníků, byly ambulantním 

psychiatrům vydávány příkazy, aby umístili do psychiatrických léčeben disidenty 

(kteří většinou neměli psychiatrickou diagnózu), kteří by mohli narušovat veřejný 

pořádek. Za narušování veřejného pořádku byly považovány protesty proti režimu a 

politickým pravidlům tehdejší doby. Prostřednictvím nedobrovolné hospitalizace byl 

pak na svobodě omezen občan, který mohl ohrozit veřejný pořádek, nikoli ten, který 

jej ohrožoval, což se dá interpretovat jako porušování právních zásad. Ambulantní 

psychiatři však přistupovali k podobným nařízením velmi vlažně. (9) Mnozí stateční 

psychiatři naopak hospitalizovali disidenty a uchránili je tak přes policejními 

výslechy nebo stíháním. 

    Případy zneužití psychiatrie úzce souvisejí s konkrétním společenským klimatem 

v zemích, kde k nim docházelo. Napomohly však v diskusi o otázkách ochrany práv 

duševně nemocných a míře autonomie psychiatrů při rozhodování o osudech svých 

pacientů. 

3.2.5. ETICKÉ KODEXY V PSYCHIATRII 

    Na psychiatrii, jako jeden z medicínských oborů, se vztahovaly a vztahují obecné 

etické kodexy platné pro oblast medicíny. Teprve v 80. letech 20. století však byla 

zformulována etická pravidla určená přímo pro psychiatry. První etický kodex určený 

pro oblast psychiatrie byl vydán v roce 1973 Americkou psychiatrickou společností 

(American Psychiatric Association). V návaznosti na něj pak vydala etický kodex také 
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Kanadská psychiatrická společnost (Canadian Psychiatric Association). V jiných 

oblastech světa však etické kodexy pro oblast psychiatrie nevznikaly. Teprve 

iniciativa Světové psychiatrické společnosti (World Psychiatric Association) vedla k 

formulaci etického kodexu širšího záběru. Tento kodex byl schválen na konferenci 

v Honolulu v roce 1977 a je známý jako tzv. Havajská deklarace. Deklarace stanovuje 

minimální požadavky na etické standardy v psychiatrii. V reakci na vývoj společnosti 

a rozvoj oboru psychiatrie byla deklarace několikrát revidována. Poslední revize byla 

schválena v roce 1996 v Madridu a je známa pod názvem Madridská deklarace. (47) 

 3.3. VÝVOJ PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU  

    Vývoj v péči o duševně nemocné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se nijak 

neodlišoval od situace v Evropě. Prakticky až do konce 18. století byla psychiatrická 

péče na úrovni středověku. Duševně nemocní byli zavíráni do vězení a odsuzováni 

k trestům za své činy a výroky, kterých se dopustili pod vlivem své nemoci. Klidní 

duševně nemocní byli umísťováni v různých klášterních nemocnicích, kde léčba 

spočívala vesměs v zaklínání a vyhánění ďábla, jímž byli posedlí. Skutečný počátek 

péče o duševně nemocné v Čechách spadá do roku 1783, kdy císař Josef II. nařídil 

zřízení oddělení pro duševně choré kněze při Nemocnici milosrdných bratří v Praze. 

V roce 1789 je zřízen chorobinec na Karlově určený pro ošetřování klidných a tichých 

duševně nemocných osob. Císař Josef II. se také zasloužil o zřízení Všeobecné 

nemocnice na Karlově náměstí v roce 1790, jejíž součástí byl též samostatný ústav 

pro duševně choré. (32) V roce 1826 byl v sousedství Všeobecné nemocnice zakoupen 

klášter u sv. Kateřiny a do jeho budov se z nemocnice přestěhovala většina duševně 

nemocných. Ústav u sv. Kateřiny mohl pojmout až 260 nemocných, ale tato kapacita 

se brzy ukázala jako nedostatečná. Začalo se tedy s výstavbou a v roce 1844 byl 

otevřen tzv. Nový dům, kde sídlí psychiatrická klinika dodnes. (49) Ve 40. letech 19. 

století měl pražský ústav s 500 lůžky pověst jednoho z nejmodernějších ústavů v celé 

Evropě. Již v roce 1849 byl v pražské nemocnici vydán úřední dokument o právech a 

povinnostech pacientů v nemocnici. Nemocní měli mimo jiné: „právo na dobrou 

stravu, přátelskou a starostlivou péči ošetřovatelského personálu, lidumilné 

zacházení ze strany lékařů…“. (9 str. 23) V této době začal první docent psychiatrie 

Josef Riedel systematicky vyučovat „choromyslnictví“. Pražský ústav se však neustále 

potýkal s přeplněností, proto bylo nutné vybudovat další zařízení pro duševně 
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nemocné. V roce 1870 byl zakoupen klášter v Kosmonosech, kam byli po několika 

úpravách přemístěni chroničtí pacienti z Prahy. V roce 1880 byl dostavěn a 

slavnostně otevřen ústav v Dobřanech a jeho prvním ředitelem se stal významný 

psychiatr Arnold Pick. (34) Následovalo zřizování dalších ústavů v různých částech 

země. Jednalo se převážně o zařízení s velkou kapacitou, mimo dosah větších měst, 

z nichž většina plní svou úlohu dodnes (PL Bohnice, PL Kroměříž, PL Brno, PL 

Havlíčkův Brod a další). Vedle těchto ústavů vznikala, zejména v meziválečné době, 

také psychiatrická oddělení v rámci velkých nemocnic. Postupně se také rozvíjela 

ambulantní psychiatrická péče. (50) Až do roku 1989 byla psychiatrie spíše izolována 

od jiných medicínských oborů a převážná část péče byla poskytována v lůžkových 

zařízeních, často v ústavech na odlehlejších místech. Právní postavení duševně 

nemocných se zásadně nelišilo od postavení ostatních nemocných. Nemocný mohl 

podstoupit léčbu dobrovolně na základě lékařského doporučení. Při vstupu do ústavu 

pak musel před dvěma svědky podepsat prohlášení, že do ústavu vstupuje 

dobrovolně. Takovýto pacient měl stejná práva jako nemocní na somatickém 

oddělení. (51) Problematika léčení pacienta bez jeho souhlasu byla regulována 

zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kde byly vyjmenovány situace, kdy je 

možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu. Tato část zákona byla v platnosti až 

do roku 2012. Při srovnání s moderními evropskými normami řešícími otázky 

právního postavení nemocných, zejména pak s Úmluvou o lidských právech a 

biomedicíně, je třeba uznat, že byl zákon č.20/1966 Sb. na svou dobu definován velmi 

pokrokově a precizně. Do gesce příslušného národního výboru spadalo rozhodování o 

oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace až do roku 1991.  Soud vstupoval do hry až 

v případě opakovaných stížností. (9) V učebnici psychiatrie vydané v roce 1976 je 

krátký odstavec věnující se také uplatňování tzv. informovaného souhlasu 

v psychiatrické praxi, tehdy se mluvilo o tzv. reversu. Bylo zvykem ho dávat 

podepisovat příbuzným v případech, kdy o sobě nemocní nemohli rozhodovat a kdy 

bylo nutné provádět výkony, které představovaly určité riziko, např. elektrošoky. 

Tento revers však neměl „žádný zvláštní právní význam“. (34 str. 106) Zásadní 

politické a společenské změny, které proběhly v roce 1989 a v letech následujících, 

vyvolaly změny v celém zdravotnictví i v psychiatrii. V souladu s Listinou základních 

práv a svobod začal o důvodnosti nedobrovolného přijetí rozhodovat opět soud, 
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nikoliv orgán samosprávy, jak tomu bylo do té doby. Celá procedura řízení o držení 

občana v ústavu byla závazně upravena Občanským soudním řádem. O psychických 

poruchách se začalo mnohem více hovořit veřejně i v médiích, což ovlivnilo postoj 

veřejnosti k psychiatrii. Největší změnou po roce 1989 bylo omezení izolace 

psychiatrie od jiných medicínských oborů, snížení její tajemnosti a otevření dialogu 

s nemocnými a jejich příbuznými, což vedlo k postupnému narovnávání vztahu lékař 

– pacient. (52) V roce 2001 ratifikovala Česká republika Úmluvu o lidských právech a 

biomedicíně, čímž se zavázala k úpravě stávajících norem v duchu této úmluvy. (16) 

Především institut informovaného souhlasu nabyl na významu a postupně pronikl do 

všech odvětví medicíny včetně psychiatrie.   

3.4.  FORMOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH - SHRNUTÍ 

    Postavení duševně nemocných v historickém vývoji vždy odráželo společenskou 

situaci. Temné období pro duševně nemocné, kdy převládal, z dnešního pohledu, 

nehumánní a represivní postoj k „bláznům a podivínům“, přetrvávalo prakticky až do 

konce 18. století. Až do té doby byly duševní nemoci pro většinu společnosti něčím 

obtížně vysvětlitelným, nadpřirozeným, ale také ohrožujícím a nebezpečným. Lze 

tedy konstatovat, že i přes ojedinělé osvícené názory některých filosofů a lékařů ve 

středověku přetrvával po převážnou část historie péče o duševně nemocné názor, že 

je třeba je uzavřít a izolovat, aby neobtěžovali své okolí. O jakékoliv ochraně práv 

duševně nemocných nemohla být v tomto období řeč. Ti byli uzavíráni ad hoc na 

základě rozhodnutí úředníků, soudců nebo policie. Teprve v 18. století lze 

zaznamenat systematičtější kroky směrem k legislativním úpravám řešícím péči o 

duševně nemocné, a to jak jejich uzavírání, tak i kontroly zařízení, v kterých jsou 

zadržováni. Až do 18. století nelze také hovořit o kausální léčbě duševních chorob. 

Účel zařízení pro duševně nemocné byl z dnešního pohledu převážně represivní a 

prováděné intervence neměly žádné vědecké podklady. Vždy záleželo na vedení 

ústavu, jak péči uspořádal, jak velký důraz kladl na humánní přístup, jaký měl postoj 

k používání omezovacích pomůcek, v jakých podmínkách nemocní žili. Úroveň 

jednotlivých ústavů pro duševně nemocné byla velmi rozdílná a nepodléhala žádné 

kontrole ani regulaci. První výrazná změna přišla s Velkou francouzskou revolucí, 

která s sebou přinesla větší důraz na svobodu člověka a jeho základní práva. Nových 

pokrokových myšlenek využil při své reformě pařížský lékař Philipp Pinel. Období 
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jeho působení je právem označováno za 1. psychiatrickou revoluci. Přestože stále 

převládala zejména represivní role psychiatrie, duševně nemocní již byli uznáni jako 

nemocní, vyžadující péči lékaře, a tomu se postupně přizpůsobovaly též podmínky a 

režim v zařízeních, kde byli hospitalizováni. Sílily hlasy kritizující uzavírání 

nemocných a nedůstojné podmínky v ústavech, na které jednotlivé vlády reagovaly 

zaváděním prvních zákonů ve snaze regulovat stávající praxi. V 19. století se také 

objevuje zcela nový, dosud nevídaný fenomén, a to jsou dobrovolné hospitalizace 

nemocných na jejich vlastní žádost. Pacienti podepisovali prohlášení, jakýsi 

informovaný souhlas, že s hospitalizací souhlasí. 20. století přineslo ohromný rozvoj 

medicíny a psychiatrie, což se projevilo v rozšíření léčebných postupů a také jejich 

zefektivnění. Léčebné úspěchy, spojené zejména s nástupem prvních psychofarmak, 

měly zásadní dopad na organizaci péče o duševně nemocné, a to v duchu pozvolné 

deinstitucionalizace a rozvoje alternativních způsobů léčby, komunitních služeb, 

ambulantní léčby apod. Namísto izolace se psychiatrie stále více zabývala otázkami 

znovuzačleňování a integrace duševně nemocných zpět do společnosti. Teprve ve 20. 

století se začaly uplatňovat humanistické principy péče spolu s psanými pravidly a 

nároky na práva duševně nemocných. Ústředním dokumentem, z kterého veškeré 

další normy řešící otázky lidských práv i práv duševně nemocných vychází, je 

Deklarace lidských práv a svobod, která byla vydána v roce 1948. V poválečném 

období docházelo k postupným změnám. Postoj k neobvyklému jednání duševně 

nemocných se stal shovívavější a chápavější. Postupně se formulovala práva 

hospitalizovaných psychiatrických pacientů. OSN v roce 1971 vydala Deklaraci práv 

duševně postižených osob. Tato deklarace mimo jiné prosazuje rovnost ve věcech 

právních pro všechny občany, tedy i duševně nemocné. Zároveň řeší situace, kdy je 

nutné duševně nemocným jejich práva v důsledku jejich nemoci odejmout či omezit. V 

takovém případě pak musí být zajištěna dostatečná právní jistota proti jakékoliv 

formě zneužití. Je zřejmé, že ochrana práv duševně nemocných v posledních letech 

výrazně posílila a neustále posiluje. Velký podíl na tom má také vznik a činnost celé 

řady svépomocných sdružení pacientů a jejich příbuzných.  

    Tento stručný pohled do historie vývoje péče o duševně nemocné byl důležitý 

z hlediska pochopení některých souvislostí vztahujících se k právům duševně 

nemocných. Je zřejmé, že postavení duševně nemocných se s vývojem psychiatrie a 
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medicíny výrazným způsobem změnilo. V dnešní době je kladen velký důraz na 

ochranu práv duševně nemocných a jejich zapojení do terapeutického procesu. 

Institut nedobrovolné hospitalizace tak získává zcela jiný význam, než měl ve svých 

počátcích. 
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4. ETICKÝ POHLED NA NEDOBROVOLNOU HOSPITALIZACI 

V PSYCHIATRII 
 

   Hospitalizace a léčba bez souhlasu pacienta jsou jedním z nejdiskutovanějších 

etických témat v psychiatrii. Jaké argumenty v diskusích zaznívají a jaké výsledky 

přinášejí výzkumy orientované na tuto problematiku?  

4.1. MEDICÍNSKÝ PATERNALISMUS V PSYCHIATRII     

    Medicínské vzdělání obsahuje hluboce zakořeněnou orientaci na užitek, prospěch a 

pomoc pacientovi. Povinnost pomáhat je základním etickým principem humánní 

medicíny, která je obsažena ve většině lékařských etických kodexů, včetně toho 

nejstaršího Hippokratova. Lékaři mají obecně ve společnosti vysoké postavení, mimo 

jiné také proto, že poskytují dobro jiným a starají se o zranitelné, nemocné a závislé. 

Vztah lékaře a pacienta v minulosti vykazoval celou řadu podobností se vztahem 

rodiče ke svým dětem. Děti jsou závislé, snadno manipulovatelné, zranitelné a 

potřebují někoho silného, kdo se o ně postará. Rodič pak staví potřeby dítěte před své 

a pomáhá mu zvládnout veškeré těžkosti a trápení, které mu život přináší. Rodiče 

také za své děti částečně rozhodují, protože ty do určitého věku ještě nejsou schopné 

nebo dostatečně zralé na to, aby činily rozhodnutí samy. Tento paternalistický přístup 

má své výhody a byl po dlouhou dobu aplikován též ve vztahu lékař - pacient. 

V posledním období se však důraz v lékařské etice přesouvá od paternalismu 

k mnohem většímu respektu k pacientově autonomii a možnosti jeho volby. Vztah 

lékař - pacient se narovnává a aspekty paternalismu se pomalu vytrácejí. Důvody jsou 

různé. Jde zejména o posun společenských hodnot směrem k individuálním 

svobodám. Vztah lékaře a pacienta byl ovlivněn také případy zneužití lékařského 

postavení, právními změnami a rozvojem medicíny, která nabízí stále širší spektrum 

přístupů a léčebných metod, které vyžadují nutnost volby. (53) Tato volba by neměla 

být automaticky prováděna lékařem. Lékař je expertem v oblasti medicínské, nelze 

však plně předpokládat, že je vždy schopen rozhodovat v nejlepším zájmu druhých 

lidí. Je to pacient, který může zvážit svá osobní pro a proti a zvolit pro sebe 

nejpřijatelnější cestu. Lékař se stává jeho průvodcem a rádcem. Jednou z možností 

pacienta však stále zůstává možnost požádat lékaře, aby učinil rozhodnutí za něj. 



57 
 

Ústřední otázkou vztahující se k podstatě vzájemného vztahu mezi lékařem a 

pacientem zůstává kdy, vůči komu, za jakých okolností je potřebné a dokonce nutné 

uplatnit autoritativní paternalismus a kdy naopak profesionální partnerství. (54) 

Medicínský paternalismus v psychiatrii stále přežívá, a to zejména proto, že 

psychiatričtí pacienti v některých situacích ztrácí svou schopnost se samostatně 

rozhodovat a psychiatři tak považují za samozřejmost převzít zodpovědnost na sebe a 

rozhodovat za pacienta. Etická zdůvodnění této praxe jsou různá: 

- není porušen respekt k autonomii pacienta, protože pacient není schopen být 

autonomní 

- je povinností psychiatra činit ve prospěch pacienta a předcházet případnému 

poškození pacienta, které by v případě nečinnosti hrozilo 

- každý zásah do autonomie může být ospravedlněn na základě přínosu užitku pro 

pacienta (55)  

4.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY V ŘEŠENÍ ETICKÝCH OTÁZEK 

    Jsou-li zdravotníci v průběhu své praxe vystaveni řešení morálních dilemat, měli by 

je při svých úvahách vždy posuzovat podle základních a obecně sdílených hodnot 

lékařské etiky. Jsou jimi: 

1) Samostatnost (autonomy) – respekt ke schopnosti člověka činit vlastní svobodná 

rozhodnutí na základě svých hodnot a přesvědčení. 

2) Nepoškozování (non maleficience) – posouzení míry užitku pro pacienta a zvážení 

případných rizik. 

3) Směřování k dobru (beneficence) – vyvarování se případného poškození pacienta, 

které by převyšovalo léčebný zisk. 

4) Spravedlnost (justice) – spravedlivá distribuce užitku, rizika a ceny, rovný přístup 

ke všem pacientům. (56)  

    K hlavním zdrojům etického chování patří osobní zkušenost, posouzení individuální 

situace a dobrá informovanost. Tyto zdroje etického chování ve spojení se základními 
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etickými principy vytvářejí předpoklady pro správné řešení komplikovaných situací, 

včetně nedobrovolné hospitalizace. (54)  

     Klíčovým principem v psychiatrické etice je autonomie. Abychom mohli považovat 

rozhodnutí pacienta za autonomní, musí být učiněno 1) cíleně, 2) s pochopením a 3) 

bez vlivu okolí. (53) Autonomního rozhodnutí v jeho pravém slova smyslu je velmi 

obtížné docílit. Pacient je vždy ovlivněn osobností a zkušeností lékaře a velmi často 

není schopen pochopit veškeré informace a souvislosti, které jsou mu lékařem 

sdělovány. Důvěra v lékaře proto stále hraje velmi významnou roli. Princip autonomie 

bývá narušen v situacích, kdy pacient ztrácí schopnost se svobodně rozhodovat ve 

svém nejlepším zájmu. V tomto případě nastupuje jako primární etické ospravedlnění 

léčebných intervencí princip užitku a prospěchu pro pacienta. Přístup lékaře vyžaduje 

komplexní a citlivé zhodnocení všech aspektů rozhodovacího procesu pacienta. 

Obecná proklamace, že duševní nemoc zneschopňuje pacienta činit svobodná 

rozhodnutí je jistě jednodušší, ale eticky nepřijatelná. (56) Problém autonomie je 

ústřední též v problematice hospitalizace pacienta proti jeho vůli. Nedobrovolná 

hospitalizace a následná léčba proti vůli pacienta jsou vážným zásahem do osobní 

svobody pacienta. Jde o konflikt mezi pacientovou autonomií odmítnout léčbu a 

užitkem ve smyslu přinesení mu úlevy od psychických potíží. Tento konflikt bývá 

často komplikován právě omezením kapacity pacienta samostatně se rozhodnout. 

Existují výzkumy, které naznačují, že lidé s vážným duševním onemocněním mohou 

být stále schopni činit komplexní rozhodnutí, včetně rozhodnutí o léčbě. Rovněž 

existují soudní vyjádření (v USA a UK) podporující názor, že i vážně duševně nemocní 

mohou být kompetentní k rozhodnutí o odmítnutí léčby a mělo by jim to být 

umožněno dokonce i v případech, že to pro ně bude mít negativní důsledky. (55) Tyto 

soudní výroky naznačují, že soudy v některých zemích staví respekt k autonomii nad 

celkové zdraví, a to dokonce i v situacích, kdy to může znamenat vážné následky pro 

pacienta. Uplatňování medicínského přístupu „já vím nejlépe a já to udělám pro tvé 

dobro“ je tedy eticky sporné, v dnešní době i v rozporu s platnou Úmluvou o 

biomedicíně.  

    Výzkum probíhající mezi 2 022 profesionály z Anglie a Walesu zjistil, že pouze 21% 

z nich si myslí, že by zákon měl umožňovat nedobrovolné zadržení osob s duševní 
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poruchou v případě, že je evidentní, že mají zachovanou schopnost se samostatně 

rozhodovat. Většina z respondentů zastávala názor, že pacienti, kteří jsou 

kompetentní komunikovat své rozhodnutí o odmítnutí léčby, by neměli být zákonem 

nuceni podstoupit léčbu dokonce ani v případě, když lékař s jejich názorem 

nesouhlasí a myslí si, že je založen na špatném úsudku pacienta. (56) Otázka, do jaké 

míry ovlivňuje duševní onemocnění úsudek a schopnost rozhodování pacienta, je 

stále diskutována. Poslední výzkumy však prokazují, že velká část duševních 

onemocnění nemá vliv na schopnost rozhodování. (55) 

     Dalším významným etickým principem je spravedlnost, tzn. rovný přístup ke všem 

pacientům. Některé z výzkumů, zabývajících se nedobrovolnou hospitalizací, 

poukazují na porušování tohoto principu. Výzkum v Anglii a Walesu potvrdil, že počet 

nedobrovolně hospitalizovaných afro-karibských pacientů byl mnohem vyšší 

v porovnání s bílými pacienty. Německý výzkum porovnával skupiny dobrovolně a 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů a odhalil, že muži s nízkým sociálním 

postavením byli mnohem pravděpodobněji hospitalizováni nedobrovolně. Také 

americké studie potvrzují, že jsou mnohem častěji proti své vůli zadržováni černoši 

než bílí občané. Pro tyto nerovnosti neexistuje uspokojivé vysvětlení. (57)  

4.3. PSYCHIATR JAKO OCHRÁNCE SPOLEČNOSTI 

    Nucená hospitalizace pacienta nezapadá do tradičního konceptu medicíny, kde se 

očekává, že pacient pomoc sám vyhledává a je za ni vděčný. Psychiatři se ocitají v pro 

lékaře netypické roli, kdy pacienta k léčbě doslova přemlouvají a někdy ho léčí i přes 

jeho nesouhlas. Často se uklidňují tím, že rozhodují za pacienta v jeho prospěch a ten 

jim po zlepšení svého stavu nakonec poděkuje. Tento fenomén někteří autoři, např. A. 

Stone, označují jako Thank you theory (teorie poděkování). (58) Není to však jen 

dobro pro pacienta, co ospravedlňuje nedobrovolnou hospitalizaci. Je to také dobro 

pro ostatní a jejich ochrana. Ochrana okolí před nebezpečným pacientem je jedním 

z nejpoužívanějších argumentů pro detenci. Psychiatrům je tak umožněním 

nedobrovolné hospitalizace do rukou svěřen nástroj, kterým mají ochraňovat 

společnost. Je to role, která je pro psychiatry specifická. Vyvstává však otázka, co je 

pro lékaře prioritní? Má mít přednost péče o pacienta, jeho ochrana a respekt k jeho 
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zájmům nebo ochrana společnosti? Mnoho psychiatrů může vnímat určitý rozpor 

mezi svou profesionální rolí ve vztahu k pacientovi a povinností chránit společnost.   

     Společnost je zpravidla velmi netolerantní k deviantnímu a rušivému chování a má 

zájem na tom rušivé subjekty někam „odsunout“. Psychiatři v této ochraně 

společnosti hrají významnou roli, za což bývají často kritizováni a jejich kritici 

navrhují jim tyto pravomoci odebrat. Dostávají se tak mezi mlýnské kameny, kdy 

z jedné strany jsou pod tlakem společnosti obávající se ataků duševně nemocných a 

z druhé strany jsou obhájci lidských práv kritizováni za extenzivní užívání 

omezovacích opatření, včetně nedobrovolné hospitalizace. 

    Určitý rozpor mezi paternalistickým přístupem lékaře, zdůrazňujícím ochranu 

společnosti, a jeho posláním činit vše pro dobro pacienta je zřetelný v následujícím 

případu z Velké Británie. 

    „Pan H. spáchal několik násilných činů a byl proti své vůli, v souladu s britskými 

zákony, hospitalizován na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Terapeutický tým by ho 

nyní rád propustil, ale komunitní tým ho odmítá převzít do péče, protože přetrvává 

určité riziko horší spolupráce (ne riziko ohrožení okolí, ale riziko nespolupráce, která by 

mohla později vést ke zhoršení zdravotního stavu a následně k riziku ohrožení okolí). 

Britský senát dal v tomto sporu zapravdu komunitnímu týmu. Nicméně pacient H. by 

mohl klidně namítat, že tento přístup mu způsobil vážnou újmu (zejména 

neopodstatněně dlouhou detenci v nemocnici). V tomto případě zvítězila ochrana 

společnosti před zájmem pacienta. Pacient H. totiž nebyl aktuálně nebezpečný pro své 

okolí, ani netrpěl nedostatkem schopnosti chápat situaci. Jediné riziko spočívalo 

v možné nespolupráci s komunitním týmem, která by mohla zvýšit následné riziko násilí. 

Nemocniční lékař nesouhlasil s názorem lékaře v komunitě. Jde o dva protichůdné 

názory lékařů, v jejichž pozadí zůstává zájem a přání pacienta“. (55) 

      Tento případ ukazuje na střet několika hodnot. Právo pacienta na to, aby jeho 

názory, postoje a přání byly respektovány a brány v potaz, právo společnosti býti 

chráněna před malým, ale reálným rizikem ohrožení působeným duševně 

nemocnými, a právo každého občana očekávat, že jeho život bude chráněn před 

neoprávněnými zásahy státu.  
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4.4. ETICKÉ OSPRAVEDLNĚNÍ NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACE     

    Psychiatrická etika používá k obhajobě nedobrovolné hospitalizace dva druhy 

paternalismu – sociální a medicínský, nebo také utilitarismus. 

4.4.1. SOCIÁLNÍ PATERNALISMUS  

    Sociální paternalismus ospravedlňuje zásah do osobní svobody pacienta potřebou 

chránit ostatní. Typickým příkladem je užívání kritéria nebezpečnosti vůči okolí jako 

argumentu pro nedobrovolnou hospitalizaci. Sociální paternalismus však s sebou 

přináší také určité problémy. V mnoha evropských zemích, vycházíme-li ze zákonů o 

duševním zdraví, je společensky akceptováno preventivní zadržení duševně 

nemocných. Problematické je, že ve vztahu k jiným občanům (tzn. duševně zdravým) 

takováto tolerance neexistuje. P. S. Appelbaum uvádí názor Campbella, dle kterého je 

z hlediska práva nesmyslné umožnit preventivní zadržení pouze těch potenciálně 

agresivních občanů, kteří jsou duševně nemocní, protože ti tvoří pouze velmi malý 

zlomek všech násilníků ve společnosti. (59) Appelbaum na základě výzkumů 

realizovaných na přelomu století v USA uvádí, že mezi duševně nemocnými je 

nebezpečných zhruba 3 % pacientů. (60) Společnost tedy obvykle nevnímá jako 

problematické zadržení člověka, trpícího duševním onemocněním, který by dle 

názorů okolí mohl být nebezpečný, ale aktuálně nikoho neohrožuje. Tento přístup by 

však při spravedlivém uplatňování k celé populaci znamenal umožnit zadržení všech 

potenciálně nebezpečných osob, tedy i těch bez duševního onemocnění. (53) Další 

problém, který sociální paternalismus přináší, je obtížnost v předpovídání 

nebezpečnosti pro okolí. Existuje celá řada výzkumů prokazujících, že schopnost 

předvídat násilné chování duševně nemocných je velmi nízká. American Psychiatric 

Association (Americká asociace psychiatrů) dokonce prohlásila, že psychiatři nejsou 

schopni předvídat nebezpečné chování pacientů. Psychiatři jsou totiž trénováni 

v rozpoznání duševní poruchy, nikoliv v předpovídání nebezpečnosti chování. 

V prohlášení z roku 1983 Americká asociace psychiatrů uvádí „psychiatři nemají 

speciální znalosti a schopnosti předpovídat nebezpečné chování“ a pokračuje 

„dokonce i u pacientů, kteří mají agresivní chování v anamnéze, bude předpověď 

násilného chování v budoucnosti špatná u dvou ze třech pacientů“. (61) Podle 

Monahana neexistuje žádný důvod se domnívat, že jsou psychiatři či psychologové 

lepší v předvídání nebezpečného chování než jiní pozorovatelé situace. (62) Rutinní 
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předpovědi nebezpečného chování pacienta, které jsou pro psychiatry jistě 

bezpečnější z hlediska zajištění ochrany společnosti a prevence potenciálních 

soudních sporů, tak mohou znamenat určitý etický problém.  

4.4.2. LÉKAŘSKÝ PATERNALISMUS  

    Lékařský paternalismus ospravedlňuje omezení osobní svobody pacienta 

zachováním jeho zdraví. To je eticky nepřijatelné u lidí, kteří nemají omezenu 

schopnost rozhodování. Lékař se je může snažit přesvědčit, musí však nakonec 

respektovat pacientovo negativní, ale svobodné rozhodnutí. Je-li schopnost pacienta 

činit autonomní rozhodnutí narušena (např. duševní poruchou), činí lékař v nejlepším 

zájmu pacienta. Hlavním obecným cílem lékaře by mělo být obnovení rozhodovacích 

schopností pacienta a jeho autonomie, k čemuž je někdy zapotřebí jeho zadržení a 

léčba bez souhlasu. Samotná ztráta schopnosti se rozhodovat však není dostatečným 

argumentem pro omezení osobních práv pacienta. Takový pacient může žít, 

s podporou svých blízkých, šťastný život ve společnosti bez zásahu profesionálů. 

Lékařský paternalismus dokáže ospravedlnit také situace, kdy pacient ohrožuje 

ostatní. Používá k tomu argument, že není v zájmu pacienta dostat se do střetu se 

zákonem. Je-li pacient, který má v anamnéze agresi, dekompenzován, může být 

nezbytné ho hospitalizovat a stabilizovat jeho zdravotní stav. Cílem hospitalizace je 

užitek pro pacienta, nikoliv ochrana společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že 

medicínský paternalismus dokáže ospravedlnit nedobrovolnou hospitalizaci. 

McLachlan se však domnívá, že tento přístup může obhájit pouze hospitalizaci, která 

povede k znovunabytí autonomie pacienta. U diagnóz typu demence, mentální 

retardace a vážných poruch osobnosti, kdy se obnovení autonomie neočekává, je výše 

uvedená argumentace přinejmenším sporná. (53)  

4.4.3. UTILITARISMUS 

    Utilitarismus je některými autory považován za vhodný přístup k obhajobě 

nedobrovolného zadržení pacienta v situacích, kdy ohrožuje ostatní. Jak bylo uvedeno 

výše, v psychiatrické praxi může docházet k situacím, kdy je pacient zadržen proti své 

vůli i přesto, že mu toto zadržení nepřinese žádný osobní užitek a neočekává se 

zlepšení jeho zdravotního stavu. Hlavním argumentem v těchto situacích bývá 

ochrana společnosti, nikoliv dobro pro pacienta. Dle Leunga je jediným možným 
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ospravedlněním těchto případů utilitarismus, tedy maximální štěstí pro všechny. 

Zájem společnosti a většiny tady převládá nad zájmem pacienta. (57)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5. NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE V EVROPĚ 
 

    Legislativní úprava nedobrovolné hospitalizace, včetně stanovení kritérií pro 

zadržení pacienta proti jeho vůli, se v jednotlivých zemích značně liší. Národní 

legislativy vždy odrážejí celkovou atmosféru ve společnosti, historii země a také 

systém péče o duševní zdraví. Zákonné normy regulující přístup k duševně 

nemocným přirozeně reagují též na společenské změny. V posledních 30 letech lze 

v psychiatrii pozorovat zejména posun směrem k většímu důrazu na práva pacientů a 

také proces deinstitucionalizace s narůstajícím významem komunitní péče. Tyto 

změny se přirozeně promítají též do regulace nedobrovolné hospitalizace. Ve 

vyspělých zemích jsou v ústavách zakotveny základní povinnosti státu vůči svým 

občanům. Vlády mají, mimo jiné, za úkol ochránit společnost před nebezpečným 

chováním jednotlivců a zajistit tak svou mocí bezpečné prostředí pro život. Vedle toho 

jsou zodpovědné také za ochranu jedinců, kteří jsou zranitelní a nedokážou se o sebe 

postarat. Z těchto povinností státu jsou často odvozována kritéria pro zadržení 

pacienta proti jeho vůli.  Právní úpravy vztahující se k nedobrovolné hospitalizaci 

duševně nemocných se snaží nalézt rovnováhu mezi třemi významnými úhly pohledu: 

- dodržením základních lidských práv pacientů, 

- ochranou společnosti před nebezpečným chováním, 

- uspokojením potřeby odpovídající péče pro pacienta, který si o ni není schopen sám 

říci. (46) 

    I přes rychlý proces evropské integrace v posledních letech zůstává praxe 

v jednotlivých zemích dosti různorodá. Nastavená kritéria pro nedobrovolnou 

hospitalizaci se v jednotlivých zemích liší, lze však pozorovat některé společné prvky. 

O určité zobecnění přístupu při tvorbě legislativy, týkající se nedobrovolné 

hospitalizace, se pokusila Kanadská psychiatrická společnost, která stanovila několik 

obecných principů, které je vhodné při tvorbě zákonů o duševním zdraví zohlednit.  
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Patří k nim: 

1. Princip reciprocity 

    Nedobrovolná hospitalizace představuje výrazný zásah do osobní svobody jedince, 

který se nedopustil žádného trestného činu. Aby toto omezení svobody bylo 

ospravedlnitelné, měl by z něj pro daného jedince plynout nějaký užitek, např. 

ochrana před sebepoškozením, včasné zahájení léčby duševního onemocnění apod. 

2. Princip co nejmenšího omezení 

    Legislativní úprava by měla být postavena tak, aby vždy vedla k použití co nejméně 

restriktivní alternativy vedoucí k dosažení potřebného cíle. 

3. Zabezpečení procedurální ochrany 

    Nedobrovolná hospitalizace představuje zásah do osobní svobody zranitelných 

osob. Tato skupina osob má často narušenou kapacitu činit svobodná rozhodnutí. 

Z toho důvodu je důležité zajištění odpovídající ochrany a podpory těchto osob. 

Ochrana může mít různé formy, např. právo na bezplatného advokáta, právo na 

nezávislý přezkum celé procedury, právo na druhý názor, právo na odvolání apod. 

4. Právo na léčbu 

    Všichni občané mají právo na přístup ke zdravotní péči. Přístup ke zdravotní péči 

musí být zajištěn též pro osoby s duševní poruchou, které nejsou schopny rozpoznat 

své onemocnění, např. v důsledku poruchy kognitivních funkcí u demence. 

5. Včasná léčba 

    Právo na léčbu v sobě musí zahrnovat též časový aspekt. Opožděné zahájení léčení 

může mít pro pacienta vážné následky. Kritéria k nedobrovolné hospitalizaci musí být 

nastavena tak, aby nevedla ke zbytečnému oddalování zahájení léčby. Čím později je 

započata léčba, např. první ataky psychotického onemocnění, tím horší je prognóza 

onemocnění. 
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6. Zapojení pacienta do procesu rozhodování 

    To, že duševní onemocnění může ovlivnit kapacitu pacienta činit svobodná 

rozhodnutí, by nemělo znamenat, že pacient nemůže participovat a spolupracovat na 

léčebném plánu. Pacientovy názory a postoje by vždy měly být v procesu poskytování 

péče zohledňovány.  (63)    

    Tyto obecné principy by měly být zvažovány při formulaci legislativních norem 

regulujících pravidla pro nedobrovolnou hospitalizaci. 

5. 1. POČTY NEDOBROVOLNĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ 

    Rozdílnost praxe v jednotlivých zemích dobře dokumentují dostupné informace o 

nedobrovolné hospitalizaci. Běžně užívanými parametry, posuzujícími 

nedobrovolnou hospitalizaci, jsou počty nedobrovolně hospitalizovaných za rok, 

počet nedobrovolně hospitalizovaných na 100 000 obyvatel nebo procento 

nedobrovolně hospitalizovaných z celkového počtu hospitalizovaných pacientů. 

Použijeme-li tyto parametry k mezinárodnímu srovnání, získáme zajímavé rozdíly. 

Počet nedobrovolně hospitalizovaných psychiatrických pacientů na 100 000 obyvatel 

je v některých zemích až 20x vyšší než v jiných. Podíváme-li se například na Rakousko 

a Itálii, je počet detencí v Rakousku 10 x vyšší než v Itálii. Např. v Dánsku představují 

nedobrovolné hospitalizace 5 % hospitalizací ve srovnání s 50 % ve Švýcarsku. (64) 

Počet nedobrovolně hospitalizovaných na 100 000 obyvatel se pohybuje od 24,4/100 

000 obyvatel v Dánsku až po 248/100 000 obyvatel ve Švédsku. (65) Neoficiální údaj 

z České republiky udává cca. 10 000 nedobrovolných hospitalizací ročně (tzn. 100 na 

100 000 obyvatel). Velký význam v těchto rozdílech hraje zejména legislativní úprava 

a stanovení kritérií pro nedobrovolné zadržení pacienta. Existují studie prokazující, 

že rozšíření kritérií pro nedobrovolnou hospitalizaci vedlo k výraznému nárůstu 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. (66) (67) Zaznamenány byly také značné 

regionální rozdíly v počtu nedobrovolně hospitalizovaných osob v rámci jedné země 

při aplikaci stejných kritérií, což bylo vysvětlováno určitými neměnnými tradicemi a 

také úrovní psychiatrických služeb. (68) Některé systémy psychiatrické péče, např. 

některé regiony v Itálii s dobře rozvinutým systémem komunitní péče, udávají velmi 

nízké počty nedobrovolně hospitalizovaných. Nižší počty nedobrovolně 

hospitalizovaných byly zaznamenány také v regionech s dobrou úrovní 



67 
 

psychiatrických služeb, např. v oblastech, kde jsou univerzitní nemocnice. (64) 

Pozitivní vztah byl popsán mezi počtem lůžek a počtem nedobrovolně 

hospitalizovaných. Regiony s nižším počtem lůžek, kde fungoval komplexnější systém 

komunitních služeb, měly nižší podíl nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. (69) 

Následující tabulky, které jsem sestavil z dostupných zdrojů, ukazují počty 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů v některých evropských regionech. 

Uváděná data pocházejí z rozdílných výzkumů používajících odlišnou metodiku a 

probíhajících v různých časových obdobích.  

Tabulka č. 1: Počet detencí na 100 000 obyvatel za rok. (70) 

země region období počet 

Rakousko  1994 125 

 Salcburg 1994 148,5 

 Klagenfurt 1995 102 

Anglie  1988-1989 45,7 

  1998-1999 81,7 

Finsko  1998 182,2 

Německo Kaufbeuren 1995 12,9 

Itálie Terst, Portogruaro, 

Pordenone 

1995 12,4 

V tabulce jsou uvedeny počty nedobrovolných hospitalizací v některých evropských 

zemích na konci 20. století. 
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Tabulka č. 2: Počty nedobrovolně hospitalizovaných pacientů v evropských 

zemích. (46) 

země rok počet podíl (v %) 

nedobrovolných 

hospitalizací ze všech 

přijatých pacientů 

počet 

nedobrovolných 

hospitalizací na 

100000 obyvatel 

Rakousko 1999  14 122 18 175 

Belgie 1998  

 

4 799 5,8 47 

Dánsko 2000 1 792 4,6 34 

Finsko 2000  

 

11 270 21,6 218 

Francie 1999 61 063 12,5 11 

Německo 2000  163 551 17,7 175 

Irsko 1999  2 729 10,9 74 

Itálie   12,1  

Nizozemí 1999  7 000 13,2 44 

Portugalsko 2000  618 3,2 6 

Švédsko 1998  10 104 30 114 

Velká Británie 1999 23 822 13,5 48 

V tabulce jsou uvedeny počty nedobrovolných hospitalizací v evropských zemích ve 

vybraných letech a přepočteny na procenta z celkového počtu přijatých pacientů. 

    Při pohledu na čísla v tabulkách se přirozeně nabízí celá řada otázek. Proč jsou 

rozdíly v jednotlivých zemích tak výrazné? Jak lze vysvětlit skutečnost, že v Dánsku 

tvoří nedobrovolně hospitalizovaní pacienti 4,6 % ze všech hospitalizovaných 

pacientů, zatímco v sousedním Švédsku je to 30 %? Odpovědi na některé z nich jsou 

ukryty ve způsobu, jakým jsou nastavena kritéria pro nedobrovolné přijetí.   

5.2. KRITÉRIA NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACE 

        Nastavení kritérií k nedobrovolné hospitalizaci je velmi citlivou otázkou, kdy 

tvůrci legislativy balancují na tenké hranici mezi zájmy pacienta a ochranou jeho 
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osobních práv a zájmy společnosti a její ochranou před potenciálním nebezpečím. Jak 

mohou stanovená kritéria ovlivňovat přístup k duševně nemocným, lze dobře 

demonstrovat na následujícím případu, se kterým jsem se setkal v průběhu stáže v 

Anglii: 

   „44letá žena žila na ulici jako bezdomovkyně. Byla opakovaně vyšetřena 

psychiatrem a popisována jako špinavá, provokativního chování, sexuálně vyzývavá, 

odhalující se na veřejnosti a zapáchající výkaly. Byla jí diagnostikována 

schizoafektivní porucha. Žena se často projevovala rušivě a nezdrženlivě vůči okolí. 

Psychiatr navrhl nedobrovolnou hospitalizaci, protože byl přesvědčen, že léčba bude 

nejlepší pro její dobro. Žena to odmítala a ve vzniklém soudním sporu jí dal soud za 

pravdu s odůvodněním, že její chování nesplňovalo podmínky pro její zadržení, 

nebyla totiž nebezpečná sobě ani okolí. Pacientka tedy zůstala na ulici, přestože se 

dalo očekávat, že kvalita jejího života by se léčbou výrazně zlepšila.“  

    Dle anglické legislativy nebyly naplněny podmínky pro nedobrovolné zadržení. 

V jiných evropských zemích by však zadržení takovéto pacientky bylo plně v souladu 

se zákonem. Odlišnosti v nastavení kritérií pro hospitalizaci duševně nemocných bez 

jejich souhlasu analyzuji v následujícím textu. 

    5.2.1. PŘÍTOMNOST DUŠEVNÍ PORUCHY 

    Častým kritériem pro oprávněnost nedobrovolné hospitalizace je narušení 

duševního zdraví. Tato podmínka se objevuje téměř ve všech evropských zemích. 

Rozdíly jsou však v tom, jak úzce a přesně je toto kritérium definováno. (71) 

Přítomnost změněného stavu psychiky je v jednotlivých zemích definována různě. 

Zajímavé je, že legislativní úpravy nepoužívají uznávané mezinárodní klasifikace 

nemocí MKN 10 nebo DSM IV, ale často jsou používány pouze obecné termíny.             

V některých zemích jde pouze o vágní formulaci, např. „psychologická alterace“, bez 

další specifikace (Itálie). V jiných zemích jsou používány široké pojmy jako „duševní 

porucha“ nebo „duševní onemocnění“ (Anglie, Polsko, ČR, Slovensko, Německo, 

Řecko, Španělsko). Pouze několik málo zemí uplatňuje přesné definice, např. 

„psychóza, vážná porucha osobnosti, vážná mentální retardace, demence“ (Bulharsko, 

Dánsko). Izrael a Polsko používají obecný výraz „psychotický“ jako jednu z podmínek 

pro nedobrovolnou hospitalizaci. (72)  Ve Švédsku byl zaveden koncept tzv. vážného 
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duševního narušení. Do tohoto konceptu spadá psychóza (jako stav mysli 

s narušeným vnímáním reality), deprese s rizikem sebevraždy, vážné poruchy 

osobnosti s epizodickými psychotickými projevy a vážné psychické narušení se 

silným obsedantně kompulsivním chováním. (73)  

    Správné stanovení diagnózy duševního onemocnění vyžaduje komplexní posouzení 

stavu pacienta, včetně jeho anamnézy, a také dostatečný čas na pozorování jeho 

chování. V Zásadách ochrany duševně nemocných, vydaných OSN, jsou definována 

pravidla pro stanovení duševní poruchy: 

„1. Rozhodnutí, že osoba trpí duševní poruchou, musí být v souladu s mezinárodně 

uznávanými lékařskými standardy. 

2. Duševní porucha nesmí být stanovena na základě politického, ekonomického či 

sociálního statusu nebo příslušnosti ke kulturní, rasové či náboženské skupině nebo z 

jakéhokoliv jiného důvodu, který nesouvisí přímo se zdravotním stavem. 

3. Konflikt v rodině či zaměstnání či nekonformita k morálním, sociálním, kulturním 

politickým či náboženským hodnotám převažujícím v okolní společnosti nemohou být 

rozhodujícím faktorem při stanovení diagnózy duševní poruchy. 

4. V minulosti prodělaná psychiatrická léčba či hospitalizace nepotvrzuje sama o sobě, 

že se jedná o duševní poruchu. 

5. Žádná osoba či instituce nepřiřkne nikomu psychiatrickou diagnózu či ho jinak 

neoznačí za osobu s duševní poruchou z jiných důvodů než přísně souvisejících s 

duševním zdravím.“ (21) 

 

    Jak jsem již uvedl, přestože jsou jednotlivé duševní poruchy podrobně 

charakterizovány v mezinárodních klasifikacích nemocí, zákonodárci častěji volí spíše 

obecnější termíny. Jedním z důvodů může být skutečnost, že k zodpovědnému 

stanovení diagnózy duševního onemocnění je potřeba důkladné vyšetření a 

několikadenní až týdenní pozorování, což z podstaty věci nebývá v případě 

rozhodování o urgentním příjmu pacienta možné. Proto ve většině zemí postačí 

splnění podmínky duševního narušení či psychické alterace bez důkladnější 

specifikace. Ani v ČR není přítomnost duševní poruchy definována striktně. V zákoně 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je v paragrafu 38 uvedeno, že pacienta lze 

bez jeho souhlasu hospitalizovat, mimo jiné: „jeví-li známky duševní poruchy nebo 
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touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky… “. V první novele tohoto 

zákona došlo ještě ke zpřesnění této formulace ve smyslu, že pacient nemusí být pod 

vlivem návykové látky (dle zákonodárců se to obtížně prokazuje), ale postačí, když 

jeví známky vlivu návykové látky. Člověk může být tedy oprávněně zadržen i 

v případě, že duševně nemocný není. Dostatečným argumentem je, že jevil známky 

duševního onemocnění, i když se později nepotvrdilo. Jak je kritérium přítomnosti 

duševní nemoci vykládáno v některých evropských zemích, ukazuje následující 

přehled. 

Tabulka č. 3: Kritérium přítomnosti duševní poruchy v evropských zemích – 

přehled. (46) 

 země používaný pojem 

specifikovaná diagnóza Dánsko psychóza 

 Irsko vážná demence, výrazné 

postižení intelektu 

 Německo psychóza (pouze 

v některých federálních 

státech) 

 UK vážná porucha osobnosti 

 Izrael psychóza 

nespecifikovaná 

diagnóza, je použit 

obecný termín 

Rakousko, Belgie, Finsko, 

Česká republika, Francie, 

Řecko, Itálie, Slovensko, 

Nizozemí, Portugalsko, 

Španělsko, Lucembursko, 

Švédsko 

 

Tabulka ilustruje některé rozdíly v zákonné definici přítomnosti duševní nemoci. 

 

   Důležitá je také procedura, jakou je přítomnost duševní poruchy posuzována 

v praxi. Pouze v některých zemích je požadováno vstupní psychiatrické vyšetření, na 

základě kterého je stanoveno, zda je duševní porucha přítomna či nikoliv (Rakousko, 

Řecko, Irsko, Nizozemí, UK, Španělsko, Portugalsko). V řadě států může toto 

rozhodnutí učinit také lékař bez specializace v psychiatrii a psychiatrické vyšetření je 
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provedeno až po zadržení pacienta v psychiatrickém zařízení (Belgie, Dánsko, Finsko, 

Francie, Německo, Švédsko, Itálie, Lucembursko, ČR). Kvalita a bezpečnost celého 

procesu pak může být ovlivněna také počtem expertů, kteří se na zhodnocení stavu 

pacienta podílejí. V některých zemích je nutný názor minimálně 2 lékařů, v jiných pro 

zadržení pacienta postačí rozhodnutí jednoho lékaře (Belgie, Dánsko, Německo, 

Nizozemí, ČR). (46) 

5.2.2. NEBEZPEČÍ VŮČI SOBĚ, NEBEZPEČÍ VŮČI OKOLÍ 

    Dalším z častých kritérií nedobrovolné hospitalizace je riziko ohrožení sebe či 

svého okolí. V řadě zemí lze pozorovat tendenci spíše využívat argument 

nebezpečnosti vůči okolí. Nebezpečnost a ohrožování okolí jsou totiž podle některých 

autorů (71) snáze uchopitelné a prokazatelné, než ohrožování sebe samého. 

V kontrastu s tím např. ve Finsku je kritérium nebezpečnosti vůči okolí používáno 

velmi zřídka. Výzkum zkoumající okolnosti přijetí u 261 nedobrovolně zadržených 

pacientů ukázal, že kritérium ohrožování okolí bylo při zdůvodňování zadržení 

pacienta používáno velmi zřídka a ve velké většině případů bylo argumentováno 

rizikem sebeohrožení nebo potřebou léčby. Pouze ve 2 případech bylo ohrožování 

okolí samostatným zdůvodněním pro nedobrovolné zadržení. Výzkumníci tento fakt 

vysvětlovali zejména nízkou spolehlivostí psychiatrů při předpovídání násilného 

chování a tudíž jejich příklonem k jistějším argumentům. Dále uvádějí, že 

v severských zemích převládá při rozhodování o omezení osobní svobody pacienta 

medicínský paternalismus (konat pro dobro pacienta) nad sociálním paternalismem 

(konat pro ochranu společnosti). To platí např. také v Dánsku, kde u více než poloviny 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů bylo uváděným důvodem zadržení riziko 

sebeohrožení. (74) Naopak v Nizozemí patří mezi nejčastěji udávané důvody přijetí 

bez souhlasu násilí proti jiným osobám – 23,7 %, a nebezpečí fyzického zchátrání a 

společenský úpadek – 10,5 %. (75)  

    Kritérium nebezpečnosti vůči sobě či okolí je uplatňováno ve většině evropských 

zemí (Rakousko, Řecko, Irsko, Nizozemí, UK, Portugalsko, Belgie, Dánsko, Finsko, 

Francie, Německo, Lucembursko, ČR).  Některé výzkumy však prokazují, že zavedení 

kritéria nebezpečnosti vedlo k signifikantnímu prodloužení doby tzv. neléčené 

psychózy. Nejvíce ohroženi jsou v tomto smyslu především pacienti s první atakou 
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onemocnění, kde není anamnéza násilného chování, ani stanovená diagnóza. U těchto 

pacientů může čekání na naplnění kritéria nebezpečnosti vůči okolí výrazně oddálit 

včasné zahájení léčby a negativně ovlivnit další prognózu onemocnění. Období 

neléčené psychózy je období od prvních projevů psychózy do počátku první léčby. 

Čím delší toto období je, tím je horší prognóza, zvyšuje se riziko sebevraždy a 

násilného chování. U pacienta lze pozorovat změny v jeho chování, sociální izolaci, 

zhoršení výsledků v práci nebo ve škole, ale psychotické projevy se ještě 

nemanifestují do té míry, že by pacient splňoval kritéria k nedobrovolné hospitalizaci. 

Blízcí pacienta většinou cítí, že je něco v nepořádku, pacient však často nemá náhled 

na své problémy a konzultaci s lékařem odmítá. V takových situacích pak neexistuje 

mechanismus, jak pacienta přimět k léčbě, která by mohla výrazně zlepšit kvalitu jeho 

života a také prognózu onemocnění. Často se čeká na to, až se pacientův stav zhorší 

natolik, že bude možné zákonná kritéria k nedobrovolné hospitalizaci považovat za 

naplněná. Někteří odborníci tak volají po rozšíření kritérií pro nedobrovolnou 

hospitalizaci tak, aby umožňovala včasný zásah v období neléčené psychózy. Tomuto 

problému se věnoval výzkum, který chtěl potvrdit hypotézu, že pacienti, kteří žijí 

v zemích, kde je součástí zákona o nedobrovolné hospitalizaci kritérium 

nebezpečnosti, budou mít delší období tzv. neléčené psychózy. Tento výzkum 

poukázal na skutečnost, že průměrná doba neléčené psychózy je 65,6 týdnů. 

V zemích, kde je v zákonech zakotveno kritérium nebezpečnosti, byla doba neléčené 

psychózy o 43 % delší (79,5 týdnů) než v zemích, kde toto kritérium nemají (55,6 

týdnů). To znamená, že pacienti byli léčeni s téměř 5měsíčním zpožděním. (76) 

Kritérium nebezpečnosti bylo do národních legislativ zakomponováno ve snaze 

zajistit určitou rovnováhu mezi právy duševně nemocných a potřebou chránit 

společnost. Ve skutečnosti však s sebou přináší také negativní dopad na pacienty, 

jelikož vede k oddálení zahájení včasné léčby. 

    Častými kritiky aplikace kritéria nebezpečnosti jsou sdružení rodičů a blízkých 

duševně nemocných. V České republice jsou rodiče duševně nemocných sdruženi ve 

společnosti Sympathea. Dle jejich názoru rodiče dětí s duševním onemocněním 

opakovaně zažívají, že se jejich dítěti dostane pomoci, až když skutečně začne být 

nebezpečné. Rodiče pak musejí na své děti volat policii a za dramatických okolností 
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organizovat převoz do nemocnice. Takovýto první kontakt s psychiatrií může mít 

negativní dopad na další důvěru v systém péče a na spolupráci s léčbou. (77)  

    Kritérium nebezpečnosti vůči sobě v sobě skrývá podobné problémy. Lékaři si často 

kladou otázku, kdy už lze chování pacienta vyhodnotit jako rizikové a kdy nikoliv. 

Míra subjektivity posuzování může být značná. Problematická je také spolehlivost 

předvídání rizikového chování. Přestože existuje celá řada pomocných škál na 

odhalení např. rizika sebevražedného jednání, praxe ukazuje, že profesionálové 

v předpovídání rizikovosti chování opakovaně selhávají. (78) (79) Kritérium 

nebezpečnosti vůči sobě s sebou nese i aspekt možného zneužívání ze strany duševně 

nemocných, kteří chtějí být hospitalizováni. V praxi se lze opakovaně setkat 

s výhružkami pacientů, že si něco udělají. Lékaři se pak často ze strachu z případných 

soudních sporů v případě, že by pacient své výhružky naplnil, uchylují k tzv. 

defenzivní medicíně a pacienty přijímají k hospitalizaci.    

5.2.3. DALŠÍ KRITÉRIA 

    K dalším užívaným kritériím patří např. kritérium potřeby léčby. Toto kritérium 

v některých zemích nahrazuje kritérium nebezpečnosti (Itálie, Španělsko, Švédsko). 

V těchto zemích se při posuzování případu rozhoduje na základě toho, zda pacient 

potřebuje léčbu, nikoliv podle toho, zda je nebezpečný sobě či svému okolí. (71) 

Tento přístup může vést k včasnějšímu zahájení léčby, jelikož se nečeká na ohrožující 

chování pacienta, ale k ospravedlnění přijetí postačí potřeba léčby. V některých 

zemích, např. v Izraeli, je v legislativě zakotveno kritérium nedostatečné sebepéče a 

hygieny a také kritérium poškozování majetku. 

5.2.4. POHLED VEŘEJNOSTI 

    Veřejnost bývá k aplikaci nedobrovolné hospitalizace poměrně shovívavá. To 

dokládají výstupy z řady výzkumů. V Austrálii vnímá většina veřejnosti, pacientů a 

jejich příbuzných potřebu léčby jako dostatečný argument pro ospravedlnění 

zadržení pacienta, dokonce i bez ztráty jeho autonomie. Nebezpečnost za dostatečný 

argument pro detenci považovalo 91 % respondentů. Většina respondentů si myslela, 

že rozhodnutí o zadržení pacienta by mělo patřit do rukou lékaře. (53) V protikladu 

k tomuto názoru veřejnosti řada legislativních úprav přenáší pravomoci do rukou 

úředníků či soudců. Výzkum, který proběhl ve Švýcarsku v roce 2001, přinesl 
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podobné závěry. Výzkumníci telefonicky kontaktovali 1737 osob a zjišťovali jejich 

postoje k nedobrovolné hospitalizaci. Více než 70 % respondentů schvalovalo 

nedobrovolnou hospitalizaci. Výzkumný tým to přičítal velké důvěře v psychiatrii a 

absenci obav z jejího zneužívání. Zároveň však uvádí, že postoje společnosti jsou do 

značné míry ovlivněny stereotypním pohledem na duševně nemocné jako na 

nebezpečné a nepředvídatelné bytosti, což má přirozeně dopad na akceptaci jejich 

zadržení. (80) Předsudky a zaběhlé stereotypy ve vztahu k duševně nemocným jsou 

běžné i v České republice. V roce 2004 proběhl v ČR průzkum zjišťující postoje 

dospělých lidí k onemocnění schizofrenií. Průzkumu se zúčastnilo 700 respondentů. 

Výsledky ukázaly, že v populaci je velmi nízká informovanost o schizofrenii a že 

převládají široce rozšířené stereotypy o nebezpečnosti a nepředvídatelnosti pacientů. 

Výsledky se výrazně nelišily od závěrů z podobných průzkumů ve světě. Nejvíce se při 

utváření obrazu o nemocných projevily tři aspekty, a to nevyzpytatelnost chování 

schizofrenika, jeho možná agresivita a obavy, které může vzbuzovat ve svém okolí. (8)  

5.3. LEGISLATIVNÍ PROCEDURA V PŘÍPADĚ NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACE 

    Vedle kritérií k nedobrovolné hospitalizaci se liší také procedury řízení o 

nedobrovolné hospitalizaci v jednotlivých zemích. Detailní srovnání praxe 

v evropských zemích provedl výzkumný tým německého centra pro duševní zdraví 

pod vedením J. H. Salize. Ten v závěrečné zprávě k projektu „Compulsory Admission 

and Involuntary Treatment of Mentally Ill Patients – Legislation and Practice in EU-

Member States“ srovnává některé parametry související s nedobrovolnou 

hospitalizací duševně nemocných. (46) 
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Tabulka č. 4: Procedurální podmínky v některých evropských zemích. (46) 

Primární zhodnocení duševního stavu pacienta potřebné pro rozhodnutí o 

nedobrovolném přijetí 

lékař - psychiatr Rakousko, Řecko, Irsko, Nizozemí, Portugalsko, 

Španělsko, UK 

lékař Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, 

Lucembursko, Švédsko, ČR 

Počet expertů podílejících se na hodnocení duševního stavu pacienta 

1 expert Belgie, Dánsko, Nizozemí, Německo, ČR 

2 experti Rakousko, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Švédsko, 

Španělsko, UK 

více než 2 experti Finsko 

Autorita rozhodující o nedobrovolné hospitalizaci 

lékař Dánsko, Finsko, Švédsko, Irsko, Lucembursko 

nelékař, tzn. soud, 

starosta aj. 

Rakousko, Řecko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, UK, 

Francie, Německo, Itálie, Belgie, ČR, 

Tabulka znázorňuje některé procedurální odlišnosti při rozhodování o nedobrovolné 

hospitalizaci ve vybraných evropských zemích. 

    Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, jak nejednotné jsou přístupy k dané 

problematice v Evropě. Významně větší počet evropských států svěřuje zodpovědnost 

za rozhodnutí o nedobrovolném přijetí nezávislým orgánům a alespoň částečně tak 

zbavuje lékaře tíhy rozhodování. Složitost situací a jejich nelehké posuzování také 

vede většinu zemí k tomu, že se na hodnocení duševního stavu podílí více než jeden 

expert. Tato procedurální opatření jednak ochraňují lékaře a minimalizují případná 

chybná rozhodnutí, zejména však ochraňují práva pacientů a snižují riziko zneužití 

psychiatrie k neoprávněným zásahům do jejich osobní svobody. 

    Důležitým faktorem při posuzování procedury nedobrovolné hospitalizace mohou 

být některé lhůty, v kterých se činí rozhodnutí. První takovouto lhůtou je čas, po který 

může pacienta zadržet zdravotnické zařízení. Většinou se jedná o dobu v rozmezí 24 

až 72 hodin. Výjimkou je Švédsko, kde může zdravotnické zařízení svévolně 
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prodloužit zadržení pacienta až na 4 týdny. V České republice je to 24 hodin. Během 

této doby musí být informován příslušný soud, který přebírá zodpovědnost za další 

rozhodování. Dalším sledovaným intervalem je čas, ve kterém musí proběhnout 

prošetření okolností zadržení. Tento interval se pohybuje od 2 dnů (Bulharsko, Itálie, 

Polsko) až do 10 dnů (Řecko). (73) V ČR se jedná o 7 dní, během kterých musí soud 

učinit rozhodnutí o zákonnosti převzetí pacienta do ústavní léčby bez jeho souhlasu. 

Tabulka č. 5: Legislativní procedury při zadržení pacienta proti jeho vůli 

v některých zemích EU. (71) 

Země Povinnost 

vyšetření 

psychiatrem 

před 

zadržením 

pacienta 

Rozhoduje o 

zadržení 

pacienta 

lékař? 

Maximální doba 

úvodního zadržení 

Doba 

přezkoumání  

Rakousko Ano Ne 3 měsíce 3 měsíce 

Belgie Ne Ne 40 dní pozorování 

Standardní 

zadržení – 2 roky 

Po 25 dnech 

pozorování 

Dánsko Ne Ano Nedefinováno Po 3, 10, 20, 

30 dnech, 

poté měsíčně 

Finsko Ne Ano 9 měsíců 3 měsíce 

Francie Ne Ne Nedefinováno Po 1, 3, 6 

měsících 

Německo Ne Ne Předběžné 

zadržení – 6 týdnů 

Standardní 

zadržení – 1 rok 

6 týdnů 

6 měsíců 

Řecko Ano Ne 6 měsíců  

Irsko Ano Ano 21 dní 21 dní, 3, 6, 

12 měsíců 



78 
 

Itálie Ne Ne 7 dní 7 dní 

Lucembursko Ne Ano 14 dní 14 dní 

Nizozemí Ano Ne Předběžné 

zadržení – 3 týdny 

Standardní 

zadržení – 6 – 12 

týdnů 

3 týdny 

6-12 týdnů 

Portugalsko Ano Ne Nedefinováno 2 měsíce 

Španělsko Ano Ne Nedefinováno 6 měsíců 

Švédsko Ne Ano 4 týdny 4 týdny, 4 a 6 

měsíců 

UK Ano Ne Nařízené 

vyšetření – 28 dní 

Nařízené léčení – 

6 měsíců 

28 dní 

6 měsíců 

ČR Ne Ne 3 měsíce 12 měsíců 

V tabulce jsou znázorněny některé odlišnosti v procesu nedobrovolné hospitalizace ve 

vybraných evropských zemích. 

    Důležitá je také diskuse o možnosti změnit primárně dobrovolnou hospitalizaci na 

nedobrovolnou. Ve většině zemí je tato praxe zavedena. Ani v ČR není výjimečné, že 

pacient, který dobrovolně přichází k hospitalizaci a později ji chce ukončit, je ve 

zdravotnickém zařízení proti své vůli zadržen a hospitalizace je změněna na 

nedobrovolnou. Na tyto situace jsou aplikována stejná pravidla jako na primárně 

nedobrovolnou hospitalizaci. Objevují se názory, že by tato praxe neměla být 

povolena. (72) Největším argumentem proti této praxi je skutečnost, že by pacient, 

který dobrovolně vyhledává pomoc, neměl být vystaven riziku nedobrovolného 

zadržení. Tato možnost může být faktorem, který odrazuje pacienta od vyhledání 

pomoci. (81)  

    Jak jsem již uváděl, lze v posledních 20 letech pozorovat odklon od 

paternalistického modelu k většímu důrazu na práva pacientů, možnost volby a větší 

zapojení pacientů do procesu rozhodování. Tento trend je viditelný také v psychiatrii, 
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ve změnách legislativy řešící nedobrovolnou hospitalizaci, kdy jsou upřesňována 

kritéria pro nedobrovolné zadržování pacientů a také přidávány procedurální 

pojistky zabraňující případnému zneužívání (např. Anglie, Izrael, ČR). Paradoxem je, 

že v kontrastu s těmito změnami počty nedobrovolně hospitalizovaných pacientů 

významně narůstají. S určitým vysvětlením přišli izraelští vědci, kteří vidí příčinu 

v tom, že důraz na zapojení pacienta do procesu rozhodování o léčbě a potřeba 

informovaného souhlasu, tedy souhlasu osoby, která je zodpovědná a schopná 

porozumět situaci, je často neslučitelný s akutním stavem psychiatrických pacientů. 

Pacienti v akutní fázi duševní poruchy takovéhoto souhlasu často nejsou schopni, což 

vede k tomu, že se lékaři častěji než dříve uchylují k volbě nedobrovolné 

hospitalizace. (82) 

5.4. UKÁZKY Z NĚKTERÝCH LEGISLATIV ŘEŠÍCÍCH NEDOBROVOLNOU HOSPITALIZACI 

5.4.1. NIZOZEMÍ 

    V kontrastu s jednoduchostí a přímočarostí procesu nedobrovolné hospitalizace 

v ČR je praxe v Nizozemí mnohem komplikovanější. Česká lékařka popisující své 

zkušenosti začíná svůj příspěvek o detenci v Nizozemí slovy: “Než si v Amsterdamu 

jako psychiatr dovolíme zbavit někoho osobní svobody, byť v zájmu jeho zdraví, jsme 

povinni několikrát zaváhat a otevřít společenskou diskusi, a to ještě předtím, než 

vůbec rozhodneme začít s jakoukoliv léčbou.“ (75 str. 9) 

    Nizozemí je velmi liberální zemí kladoucí důraz na osobní autonomii, což se 

přirozeně promítá též do způsobu, jakým se přistupuje k hospitalizaci pacientů bez 

jejich souhlasu. Zatímco pro českého psychiatra nepředstavuje rozhodnutí o 

nedobrovolné hospitalizaci nějakou zvláštní zátěž a administrativu, lékař v Nizozemí 

může vyřizováním nedobrovolného zadržení strávit i několik hodin. Ke zdůvodnění 

nedobrovolné hospitalizace se od lékaře očekává návštěva v terénu, případný 

pohovor s rodinou, zhodnocení celé situace, komunikace s dalšími instancemi (škola, 

zaměstnavatel aj.) a nakonec vyřízení složité administrativní agendy. Formulář pro 

soudní řízení je čtyř až pětistránkový a důraz je kladen na detailní popis celé situace a 

zdůvodnění, v čem tkví pacientova nebezpečnost a jak souvisí s jeho duševní 

poruchou. Pro soudní řízení je důležité, jaké konkrétní nebezpečí v dané situaci 

způsobuje pacient nikoli hypoteticky, ale reálně. Tento formulář lékař postupuje ke 
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schválení přednostovi oddělení a poté je odeslán k primátorovi města. Po podpisu 

radnice se pak formulář dostává k soudu, který musí do 3 dnů rozhodnout, je-li 

hospitalizace oprávněná. Je-li hospitalizace v souladu se zákonem, může zadržení 

pacienta trvat až 3 týdny, kdy musí být celá situace znovu přehodnocena. I přes tento 

složitý proces a přísně nastavené podmínky počet nedobrovolných hospitalizací 

narůstá. Mezi roky 2000 a 2004 se navýšil o 16 % a činil 47 pacientů na 100 000 

obyvatel. (75) 

5.4.2. FINSKO 

    Postup pro nedobrovolnou hospitalizaci ve Finsku je popsán ve speciálním zákoně 

o duševním zdraví. Nedobrovolné zadržení je možné v případech, kdy pacient: 

„1) trpí duševní poruchou, 

2) potřebuje léčbu,  

a) nezahájení léčby by vedlo k vážnému poškození jeho zdravotního stavu, 

b) nezahájení léčby by vedlo k ohrožení jeho zdraví nebo bezpečnosti, 

c) nezahájení léčby by vedlo k vážnému ohrožení zdraví a bezpečí ostatních, 

3) jiné služby pro duševně nemocné nejsou schopny pacienta vhodným a adekvátním 

způsobem v této situaci léčit.“ (74) 

    Při odůvodňování nedobrovolného zadržení může být aplikováno několik kritérií 

dohromady. 

    Proces nedobrovolné hospitalizace zahajuje lékař doporučující pacienta k přijetí do 

nemocnice. V žádosti o přijetí musí lékař vyplnit semi-strukturovaný formulář, kde 

popisuje pacientův zdravotní stav a také volí kritérium, pro které je třeba pacienta 

zadržet. V nemocnici pak psychiatr rozhodne, jestli umístí pacienta na tzv. 

pozorování. Pozorování může trvat maximálně 4 dny a na jeho konci se rozhodne, zda 

jsou splněny podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci, či nikoliv. Posouzení 

naplnění podmínek musí být na speciálním formuláři, který obdrží psychiatr, který 

učiní rozhodnutí. Rozhodnutí psychiatra je na dalším předepsaném formuláři a musí 

být vysvětleno pacientovi, včetně jeho práv na odvolání. Rozhodnutí psychiatra je 
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platné 3 měsíce, pak musí znovu následovat fáze pozorování. Další nařízení 

nedobrovolné hospitalizace může být až na 6 měsíců a musí být oproti prvnímu 

rozhodnutí ještě potvrzeno místním soudem. (74) 

5.4.3. IZRAEL 

   Zákonné podmínky pro nedobrovolnou psychiatrickou hospitalizaci v Izraeli jsou 

zajímavé tím, že jsou velmi detailně popsána kritéria k nedobrovolnému zadržení 

pacienta. Tato kritéria jsou následující: 

„1) psychotický stav, 

2) fyzické nebezpečí vůči sobě či ostatním, 

3) přítomnost příčinné souvislosti mezi duševní poruchou a nebezpečným chováním.“ 

    V případě neurgentního nedobrovolného přijetí jsou kritéria odlišná: 

„1) přítomnost duševní poruchy narušující úsudek, 

2) potenciální riziko nebezpečí vůči sobě či ostatním, 

3) nedostatek sebepéče nebo vážné zhoršení osobní hygieny, 

4) vážné emoční poškozování rodinných příslušníků, 

5) poškozování majetku.“ (82) 

    Postup pro nedobrovolnou hospitalizaci v Izraeli upravuje speciální zákon z roku 

1991 (Mental Health Act). Nedobrovolná hospitalizace může proběhnout buď na 

základě rozhodnutí obvodního psychiatra (do 7 dnů), nebo v naléhavých případech 

na základě rozhodnutí ředitele nemocnice (max. na dobu 24 hod.). Rozhodnutí 

obvodního psychiatra může za určitých okolností zvrátit zvláštní komise jmenovaná 

ministerstvem zdravotnictví, která se skládá z jednoho právníka a dvou psychiatrů. 

Nedobrovolná hospitalizace na základě rozhodnutí obvodního psychiatra může trvat 

7 dní. Poté ji může obvodní psychiatr prodloužit o dalších 7 dní. Po 14 dnech již musí 

oprávněnost zadržení pacienta posoudit komise. Ta ji může prodloužit o 3 měsíce a 

poté event. o dalších 6 měsíců. Aby mohl být pacient nedobrovolně zadržován, musí 

jevit známky vážné psychotické poruchy, být nebezpečný sobě či svému okolí a 
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odmítat vyšetření a léčbu. Ukončení nedobrovolné hospitalizace je plně v kompetenci 

ředitele zařízení. Na rozdíl od jiných zemí není v prvotní fázi rozhodování o 

hospitalizaci bez souhlasu zapojen soud, ale plná odpovědnost leží na obvodním 

psychiatrovi. Ten v případě, že rozhodne oproti vůli pacienta o jeho vyšetření nebo 

hospitalizaci, může dokonce povolat policii k tomu, aby použila potřebnou sílu za 

účelem vniknutí do bytu pacienta a jeho transportu do zdravotnického zařízení. (72) 

5.4.4. ŠVÉDSKO 

    Ve Švédsku je v platnosti speciální zákon upravující nedobrovolnou hospitalizaci 

(Compulsory Mental Care Act) od roku 1992. Nedobrovolná hospitalizace je možná za 

těchto podmínek: 

1) Pacient trpí vážným duševním narušením (disturbance). Pojem vážné duševní 

narušení nahradil předchozí právní úpravu, která používala pojem duševní 

onemocnění. Tato změna měla za úkol zacílit nedobrovolnou hospitalizaci na potřebu 

péče o duševní zdraví, nikoliv na konkrétní psychiatrické onemocnění. Pojem vážné 

duševní narušení v sobě zahrnuje nejen aspekty medicínské, ale i psychologické a 

sociální. Zahrnuje v sobě psychózy, deprese s rizikem sebevražedného chování, vážné 

poruchy osobnosti s impulzivním jednáním aj. 

2) Pacient, vzhledem ke svému duševnímu stavu a osobním okolnostem, má potřebu 

péče, která nemůže být poskytnuta jinak než přijetím do psychiatrického 

zdravotnického zařízení, kde je 24hodinová péče, a vzhledem k pacientovu stavu je 

zřejmé odůvodnění, že péči nelze poskytnout s jeho souhlasem. Při přejímání pacienta 

do péče musí být zároveň zohledněno, zda je pacient kvůli své duševní nemoci 

nebezpečný sobě nebo svému okolí. Toto kritérium je používáno v případech, kdy 

může být při neposkytnutí péče ohrožen pacientův život či zdraví. (72) 

    Proces nedobrovolné hospitalizace může probíhat několika způsoby. Nejběžnější je 

nedobrovolná hospitalizace na základě rozhodnutí lékaře, který posoudí, zda jsou 

naplněna zákonná kritéria, a písemným rozhodnutím doporučí zadržení pacienta.  

Toto rozhodnutí je platné 4 dny a na jeho základě může dojít k transportu pacienta do 

psychiatrického zařízení. Pacient pak musí být do 24 hodin od přijetí vyšetřen 

psychiatrem. Psychiatr může nařídit nedobrovolnou hospitalizaci na dobu 4 týdnů.  
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Je-li potřeba další nucené hospitalizace, musí vedoucí oddělení informovat soud a 

požádat ho o další schválení hospitalizace. Soud ji může prodloužit až na dobu 4 

měsíců. Další prodlužování nedobrovolné hospitalizace je v kompetenci soudu. (72) 

5.5. NEDOBROVOLNÁ AMBULANTNÍ LÉČBA (PSYCHIATRIC OUTPATIENT COMMITMENT) 

    V posledních 40 letech lze ve většině vyspělých zemí pozorovat odklon od 

tradičního institucionálního modelu péče směrem k alternativním komunitním 

programům. (83) Vedle vysokých finančních nákladů na provoz velkých 

psychiatrických institucí přispěl k procesu deinstitucionalizace také rychlý rozvoj 

efektivních psychofarmak. Stále více pacientů bylo s dobře organizovanou podporou 

profesionálních komunitních týmů schopno žít samostatně ve svém přirozeném 

prostředí a postupně docházelo k zavírání psychiatrických léčeben. Přesun těžiště 

péče z lůžkové na komunitní však s sebou přinesl i řadu problémů. Mnoho pacientů, 

kteří dosáhli stabilizace díky strukturované péči a pravidelnému užívání medikace 

v rámci hospitalizace, se v komunitních službách stalo nespolupracujícími a 

docházelo k jejich častým rehospitalizacím. Často neuvážené rušení velkých léčeben, 

které ne vždy bylo provázeno odpovídajícím rozvojem komunitních programů, vedlo 

také k tomu, že někteří pacienti „propadli sítem služeb“ a zůstali bez adekvátní 

podpory. (83) Jedním z nejextrémnějších případů selhání psychiatrických služeb byl 

zvýšený počet duševně nemocných lidí v ubytovnách pro bezdomovce a ve vězeních. 

(84) Přesun péče z léčeben do komunity přinesl také potřebu hledat nový model 

nedobrovolné léčby a objevila se myšlenka ambulantní formy nedobrovolné léčby. 

Zatímco institut nedobrovolné hospitalizace umožňoval zadržet pacienta 

v psychiatrickém zařízení, ambulantní nedobrovolná léčba byla zacílena na udržení 

pacienta v domácím prostředí a jeho podrobení určeným léčebným postupům. 

Kritéria pro nucenou ambulantní léčbu jsou podobná těm pro nedobrovolnou 

hospitalizaci. Nejčastěji se jedná o aktuální či potenciální riziko nebezpečí vůči sobě či 

okolí. Od nedobrovolné ambulantní léčby se očekávalo zvýšení kvality života 

pacientů. V USA, kde má nedobrovolná ambulantní léčba dlouhou tradici, jsou 

rozlišovány tři typy takovéto léčby. Pro první typ je charakteristické, že ambulantní 

nařízená léčba je podmínkou k ukončení nedobrovolné hospitalizace. Pacient je 

propuštěn s tím, že se musí podrobit léčení v komunitě. V druhém typu představuje 

nedobrovolná ambulantní léčba alternativu k nedobrovolné hospitalizaci. Pacient 
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splňující podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci si může vybrat mezi léčbou 

v  lůžkovém zařízení nebo v komunitě. Třetí způsob nedobrovolné ambulantní léčby 

je zaměřen na prevenci. Lidé, kteří dosud nesplňují podmínky pro nedobrovolnou 

hospitalizaci, ale u kterých se očekává, že by mohlo dojít k dekompenzaci zdravotního 

stavu, jsou nedobrovolnou ambulantní léčbou přinuceni ke spolupráci s léčbou 

v komunitě. (85) Výzkumy zabývající se přínosem ambulantní nedobrovolné léčby 

přinášejí nekonzistentní závěry. Swartzův tým sledoval efektivitu nedobrovolné 

ambulantní léčby v 90. letech 20. století v USA. Skupina pacientů s nařízenou 

ambulantní léčbou měla signifikantně méně rehospitalizací a také méně dní 

strávených v nemocnici než skupina kontrolní. (86) Také prevalence násilného 

chování byla u pacientů s nařízenou ambulantní léčbou výrazně nižší než v kontrolní 

skupině. (87) Jiná podobně designovaná studie, také z USA, však výše uvedené rozdíly 

nepotvrdila. Léčebné výsledky v obou sledovaných skupinách tohoto výzkumu byly 

obdobné a neprokázaly se žádné signifikantní rozdíly. (88) 

5.6. DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ 

    Institut tzv. dříve vyslovených přání se v českém právním řádě poprvé objevil 

v souvislosti s ratifikací Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, dlouhou dobu však 

nebyl v lékařské praxi aplikován. Po téměř 10 letech od přijetí Úmluvy, byl 

zapracován institut dříve vyslovených přání do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách. Paragraf 36 tohoto zákona specifikuje, za jakých okolností se musí 

poskytovatel služeb dříve vysloveným přáním pacienta řídit. Přání pacienta musí být 

písemné, musí obsahovat úředně ověřený podpis pacienta a musí mu předcházet 

poučení od lékaře s písemným záznamem. Zákon také stanoví situace, kdy 

poskytovatel služeb nemusí dříve vyslovená přání respektovat. Jak bude institut dříve 

vyslovených přání v českém zdravotnictví využíván, ukáže až čas, nicméně je to velký 

krok k posílení postavení pacienta v systému zdravotní péče.  Jak ukazují zkušenosti 

ze zahraniční, mají dříve vyslovená přání v péči o duševní zdraví velký význam. První 

zkušenosti s tímto institutem vznikaly v souvislosti s terminálním stádiem nemoci. 

Hlavním cílem bylo postupovat na konci života člověka, pokud možno, v souladu 

s jeho dříve vyslovenými přáními. Dříve vyslovená přání v oblasti psychiatrie jsou 

významná pro určování postupu léčby pacienta v případě, že ztratí schopnost sám o 

sobě rozhodovat. Většina vážných duševních onemocnění má epizodický charakter. 
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Během opakovaných epizod vzplanutí nemoci sbírá člověk zkušenosti s tím, co mu 

pomáhá nejlépe zvládat symptomy onemocnění a překonat nastalou krizi. (89)  

V obecné rovině mají dříve vyslovená přání v psychiatrii dvě různé formy. Za prvé 

mohou informovat poskytovatele péče, jak postupovat v případě, že pacient ztratí 

schopnost rozhodovat se. Přání může obsahovat preferované zdravotnické zařízení, 

preferovaný léčebný postup. Za druhé mohou určovat osobu, která je v případě ztráty 

pacientovy autonomie pověřena činit za něj rozhodnutí o léčebném postupu. Obě tyto 

formy mohou být kombinovány. (90) Když byl institut dříve vyslovených přání 

zaváděn v USA, proběhl mezi vážně duševně nemocnými osobami výzkum zjišťující 

jejich postoj k této možnosti.  Ze 40 oslovených pacientů se 30 rozhodlo sepsat svá 

přání. Žádný z těchto pacientů ve svých dokumentech neodmítal léčbu jako celek, ale 

mnoho z nich odmítalo určité formy léčby, např. elektrokonvulzivní léčbu. Všichni 

pacienti vítali možnost sepsat svá přání a udávali, že sepsaný dokument bude 

reprezentovat jejich „hlas“ v situaci, kdy o sobě nebudou moci rozhodovat. (91) 
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6. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 
    

6. 1. POHLED DO HISTORIE 

    Procedura nedobrovolné hospitalizace se v průběhu posledního století 

v Československu několikrát změnila. Praxi v 50. letech popisuje Dobíšek v učebnici 

pro zdravotní sestry. Pacient mohl být nedobrovolně přijat při nebezpečí z prodlení 

léčby okamžitě nebo na doporučení lékaře, které nesmělo být starší 14 dnů. Do 48 

hodin od jeho přijetí musel být informován lidový soud civilní. Soud pak musel do 30 

dnů zařídit vyšetření, na základě kterého bylo rozhodnuto, zda může být pacient 

zadržován proti své vůli. Soud jmenoval 2 znalce – lékaře, kteří pacienta vyšetřili a 

seznámili se s dosavadní zdravotnickou dokumentací. Potom se sešla soudní komise, 

která na základě výslechů pacienta, primáře a soudních znalců učinila rozhodnutí. To 

bylo doručeno na příslušné oddělení a také do rukou pacienta. Soud mohl zadržet 

pacienta na 3, 6 nebo 12 měsíců. (51) Tato procedura vycházela z Občanského 

soudního řádu č. 142/1950. Soud zahajoval vždy na základě oznámení ústavu o 

detenci soudní řízení a po znaleckém vyšetření svým usnesením rozhodl o 

přípustnosti této detence. V 60. letech pak vstoupil v platnost zákon č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu. Došlo ke změně procedury a rozhodovací pravomoci přešly na 

národní výbor. Tato změna reflektovala, mimo jiné, snahu soudů zbavit se formálních 

jednání o detenci. Zároveň však vedla ke ztrátě většiny ochranných procesních prvků. 

Paragraf 24 tohoto zákona nově stanovil povinnost oznámit zadržení pacienta proti 

jeho vůli do 48 hodin nadřízenému národnímu výboru místo soudu. Národní výbor 

mohl v případě pochybností převzetí pacienta do ústavní péče přezkoumat. Nečinil 

tak automaticky, ale pouze v případě stížností od pacienta, jeho blízkých nebo na 

základě jiných skutečností, zpochybňujících zákonnost zadržení pacienta. (92) Soudní 

řízení tak bylo v roce 1966 nahrazeno řízením správním, které mohlo být za určitých 

okolností přezkoumáno soudem. Do gesce příslušného národního výboru spadalo 

rozhodování o oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace až do roku 1991, kdy se 

rozhodovací pravomoci opět přesunuly na soud v souladu s mezinárodními 

úmluvami. V letech 1991 – 1993 se prudce změnil poměr nedobrovolných přijetí 

k přijetím dobrovolným. Zatímco do roku 1990 byl poměr asi 80:20, od roku 1992 se 

změnil na 20:80. (9) 
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6. 2. STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČR 

        Hlavní zásadou při poskytování zdravotní péče je informovaný souhlas pacienta 

s příslušným lékařským zákrokem, tedy i s hospitalizací. Z této zásady existují 

výjimky, které jsou stanoveny zákonem. Legislativně je poskytnutí péče bez souhlasu 

pacienta upraveno následujícími normami: 

1. Listinou základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) 

2. Úmluvou o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s.) 

3. Občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění)  

4. Zákonem o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.  

6.2.1. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
    V roce 1991 byla Listina základních práv a svobod přijata do československého 

právního řádu. Stala se mezinárodně právním základem pro přijetí do systému Rady 

Evropy, a to současně znamenalo i podřazení ČSFR jurisdikci Evropského soudu pro 

lidská práva ve Štrasburku. Po rozdělení ČSFR a vzniku samostatné ČR byla Listina 

zařazena jako druhý dokument do tzv. ústavního pořádku ČR. Její místo je hned za 

Ústavou ČR (v Ústavě dle čl. 3, který stanoví, že Listina je součástí ústavního 

pořádku). Listina základních práv a svobod má podobu katalogu lidských práv a 

svobod. Z hlediska nedobrovolného zadržení člověka v ústavní péči je významný 

zejména článek 8, a to především tato ustanovení:  

„1) Osobní svoboda je zaručena. 

2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát 

smluvnímu závazku. 

6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v 

ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin 

oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“ (16) 

    Lhůta pro oznámení převzetí do nedobrovolné ústavní péče stanovená v hodinách 

je v právním řádu poměrně vzácná a vyjadřuje vážnost, jaká je této situaci přikládána. 
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(81) Byl-li pacient převzat do ústavu v 11 hodin, musí být do 11 hodin následujícího 

dne na podatelně příslušného soudu oznámení o této skutečnosti, a to bez ohledu na 

to, zda jsou dny pracovního klidu či nikoliv. 7denní lhůta pro rozhodování soudu bývá 

kritizována obhájci lidských práv jako zbytečně dlouhá, nicméně ve světle 

rozhodování Štrasburského soudu se dá považovat za dostatečnou. 

6.2.2. ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA S OHLEDEM NA 

APLIKACI BIOLOGIE A MEDICÍNY (ÚMLUVA O BIOMEDICÍNĚ) 

    Význam Úmluvy o biomedicíně je podrobněji popsán v kapitole č. 1 věnující se 

mezinárodním dokumentům.  

6.2.3. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Č. 372/2011SB. 

    Tento zákon vešel v platnost 1. 4. 2012 a nahradil zákon č.20/1966 Sb. Ve své čtvrté 

části řeší postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Paragraf 28 udává, že pacientovi lze poskytnout zdravotní péči pouze s jeho 

svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Hospitalizaci 

bez souhlasu pacienta pak řeší paragraf 38: 

„1) Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta 

zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce 

hospitalizovat, jestliže 

a) mu 

1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové 

péče, 

2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví,  

3. je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření 

zdravotního stavu, 

b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky 

duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud 

hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo 
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c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, 

aby vyslovil souhlas.“ 

Bod b) byl první novelou zákona, která následovala jen několik měsíců po vydání 

zákona, pozměněn následujícím způsobem: 

„… ohrožuje závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky 

1. duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo 

2. vlivu návykové látky nebo je pod vlivem takové látky, ....“ 

    Podle novelizované právní úpravy lze pacienta bez souhlasu hospitalizovat též, jeví-

li známky vlivu návykové látky. Původní znění, podle něhož bylo možné pacienta 

hospitalizovat pouze, pokud byl zcela zřejmě pod vlivem návykové látky, přinášelo v 

praxi problémy vzhledem k tomu, že mnohdy nebylo v terénu možné, pouze na 

základě klinického zhodnocení zdravotního stavu, potvrdit, zda je pacient pod vlivem 

návykové látky. Dále byla vypuštěna podmínka, že pacient musí „bezprostředně“ 

ohrožovat sebe nebo své okolí. Pokud například duševně nemocný pacient ohrožuje 

rodinu, tak podle původního znění mohl být bez souhlasu hospitalizován pouze v těch 

případech, kdy přímo, tedy před zraky zdravotnických pracovníků ohrožoval sebe 

nebo své okolí. Pokud se pacient do příjezdu zdravotnických pracovníků přechodně 

zklidnil, tak již podle původního znění ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona nebyla 

splněna podmínka bezprostředního ohrožení. Vypuštěna byla též podmínka, že 

pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, pokud nebylo možno hrozbu pro pacienta 

nebo jeho okolí odvrátit jinak. V praxi bylo splnění této podmínky též nereálné a 

nebylo zřejmé, jakým jiným způsobem by bylo možno hrozbu odvrátit. Původní 

představa byla, že by k pacientovi byl přivolán ambulantní psychiatr, který by se jej 

pokusil zklidnit. Zajištění takového postupu, kdy k pacientovi je obvykle přivolána 

zdravotnická záchranná služba, není v praxi reálně proveditelné. 

    Zákon č.372/2011 Sb. zároveň vymezuje podmínky pro poskytování péče bez 

souhlasu pacienta: 

„Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě 

a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno 

dříve vyslovené přání podle § 36, nebo 
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b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší 

pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.“ 

 Hospitalizace bez souhlasu pacienta či jakýkoliv lékařský zákrok bez souhlasu 

pacienta jsou přípustné pouze v případech, které jsou taxativně a přesně stanoveny 

zákonem. V ostatních případech by takové postupy mohly být hodnoceny jako trestný 

čin omezování osobní svobody, popřípadě poškozování cizích práv.  

6.3. POSTUP PŘI HOSPITALIZACI BEZ SOUHLASU PACIENTA 

        Procedura nedobrovolné hospitalizace je popsána v občanském soudním řádu č. 

99/1963 Sb. v paragrafu 191. Probíhá v následujících krocích: 

6.3.1. OZNAMOVACÍ POVINNOST 

    V případě, že pacient při příjmu nedá písemný souhlas se svou hospitalizací, 

posoudí lékař jeho zdravotní stav a pacienta buď propustí, nebo rozhodne o 

nedobrovolné hospitalizaci. V případě, že se lékař rozhodne hospitalizovat pacienta 

bez jeho souhlasu, musí do 24 hodin od přijetí pacienta oznámit soudu, v jehož 

obvodu má zdravotnické zařízení sídlo, že se jedná o nedobrovolnou hospitalizaci. 

Převzetí se soudu neoznamuje, jestliže pacient dodatečně ve lhůtě 24 hodin od 

hospitalizace projevil souhlas s ústavní péčí. Dojde-li k situaci, kdy pacient byl přijat 

do ústavní péče se svým písemným souhlasem a posléze byl omezen ve volném 

pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, je zdravotnické zařízení 

povinno oznámit do 24 hodin soudu, že došlo k omezení volného pohybu nebo 

omezení styku pacienta s vnějším světem. (93) Ohlášením nedobrovolného zadržení 

pacienta se odpovědnost za to, že pacient je proti své vůli hospitalizován, popřípadě 

omezen ve volném pohybu či styku s vnějším světem, přenáší z lékaře na soudce. 

6.3.2. ŘÍZENÍ O PŘÍPUSTNOSTI PŘEVZETÍ DO ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÉ PÉČE 

    Obdrží-li soud oznámení o nedobrovolné hospitalizaci pacienta, zahajuje řízení, ve 

kterém musí přezkoumat, zda bylo převzetí pacienta do ústavu přípustné. V tomto 

řízení rozhoduje samosoudce. Některé úkony, jako jsou např. výslech lékaře a výslech 

pacienta, však činí vyšší soudní úředníci. Účastníkem řízení je umístěný pacient, 

zatímco poskytovatel zdravotních služeb účastníkem řízení není. Pacient musí být 

kvůli své ochraně právně zastoupen, proto mu soud ustanoví opatrovníka pro řízení 
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z řad advokátů, nezvolí-li si pacient jinou možnost. Ustanovený opatrovník musí 

důsledně chránit práva umístěné osoby, tzn. hájit zájmy pacienta, studovat spisy, 

podávat vyjádření, být v aktivním kontaktu s pacientem, komunikovat s příbuznými 

aj. Soud musí do 7 dnů od zbavení svobody pacienta rozhodnout, zda bylo přijetí bez 

souhlasu pacienta v souladu se zákonnými důvody či nikoliv. Během této krátké doby 

musí soud zjistit všechny potřebné skutečnosti ke svému rozhodnutí. Musí posoudit 

veškeré aspekty stanovené jak českým právem, tak mezinárodními normami a 

judikaturou, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 9 Soud rozhoduje 

o pobytu ve zdravotnickém zařízení, kterým dochází k omezení práv jednotlivce, 

nikoliv o vhodnosti či nutnosti léčby. Rozhodnutí soudu je doručeno pacientovi, resp. 

jeho zákonnému zástupci, a zdravotnickému zařízení. Toto rozhodnutí musí zároveň 

obsahovat poučení pro pacienta a vysvětlení postupu při odvolání. 

6.3.3. ŘÍZENÍ O DALŠÍM DRŽENÍ V ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÉ PÉČE 

   Rozhodne-li soud, že převzetí do ústavní péče bylo v souladu se zákonnými důvody, 

proces pokračuje řízením o vyslovení přípustnosti dalšího držení pacienta v ústavu. 

Soud ustanoví znalce-psychiatra ke zjištění zdravotního stavu pacienta (nemůže to 

být lékař pracující ve zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován) a poté 

rozhodne, zda je další držení pacienta přípustné a na jak dlouhou dobu (maximálně 1 

rok). Toto rozhodnutí musí být učiněno do 3 měsíců od výroku o přípustnosti 

převzetí do zařízení. Delší lhůta na učinění rozhodnutí umožňuje soudu vykonat 

rozsáhlejší dokazování, včetně vyžádání znaleckého posudku. V této fázi řízení již 

soud nařizuje jednání (na rozdíl od fáze první), kterého by měl mít pacient možnost 

se zúčastnit. 

6.3.4. PRÁVA PACIENTŮ 

    Pacient má právo být soudem vyslechnut, zvolit si svého právního zástupce a také 

má právo se proti všem rozhodnutím soudu odvolat. Proti soudnímu rozhodnutí je 

možné se odvolat do 15 dní od jeho doručení. Odvolání proti usnesení o přípustnosti 

držení pacienta nemá odkladný účinek, to znamená, že pacient nemůže být propuštěn 

                                                             
9 V této souvislosti je třeba zmínit, že v poslanecké sněmovně byl projednáván návrh novely o.s.ř. 
(sněmovní tisk č. 686/0), který stanovuje soudu povinnost rozhodnout nejen o tom, zda k omezení 
svobody došlo ze zákonných důvodů, ale také o tom, zda tyto důvody trvají v době rozhodnutí (tzn. 
např. šestý den hospitalizace). 
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pouze na základě podání odvolání. Právním zástupcem může být v podstatě kdokoliv, 

komu je ze strany pacienta udělena plná moc a jehož zájmy nejsou v rozporu 

s pacientovými. Nemusí tedy jít jen o advokáta. Nezvolí-li si pacient právního 

zástupce sám, ustanoví ho soud z řad advokátů. V tomto případě platí náklady na 

právní zastupování stát. 

    I když soud rozhodne o zákonnosti zadržování v lůžkovém zařízení po určitou 

dobu, neznamená to, že ošetřující lékař nemůže po vlastním uvážení pacienta 

propustit dříve. 

6.4. PROBLÉMOVÉ OBLASTI  

        Výše popsaná právní úprava bývá často kritizována pro nedostatečnou právní 

ochranu pacientů a skrývá v sobě několik problémových oblastí. 

6.4.1. OBECNÁ FORMULACE KRITÉRIÍ K NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACI 

    To, zda jsou či nejsou splněny podmínky pro hospitalizaci bez souhlasu, je 

předmětem mnoha vášnivých diskusí právníků, psychiatrů, svépomocných sdružení 

pacientů i jiných skupin. Dle ředitele právního oddělení České lékařské komory JUDr. 

J. Macha nemusí být diagnóza duševní choroby nebo intoxikace potvrzena, dokonce 

nemusí být ani pravdivá. Dle jeho názoru bývá nemožné určit přesnou diagnózu za 

situace, kdy pacient ještě není léčen ani pozorován ve zdravotnickém zařízení. Zákon 

proto požaduje pouze, aby pacient jevil známky takového chování či jednání, které by 

mohly svědčit o duševní chorobě či intoxikaci. Skutečnost, že posléze duševní choroba 

či intoxikace nebude potvrzena a pacient bude propuštěn, nemůže být k tíži lékaře, 

který léčbu doporučil, protože zákon nevyžadoval jistotu v diagnóze; vyžadoval 

pouze, aby pacient jevil známky choroby. Porušením zákona by dle Macha byla pouze 

situace, kdy pacient nejevil známky duševní choroby či intoxikace a lékař přesto 

rozhodl o léčbě bez jeho souhlasu. To se v praxi zpravidla nestává.  

 Velmi sporná je také otázka, zda pacient musí již aktivně ohrožovat sebe nebo 

své okolí, či zda postačí, že jeho diagnóza by k ohrožení samotného pacienta či jeho 

okolí mohla vést. Na tuto otázku existují rozdílné názory často i mezi soudci, kteří 

posléze rozhodují o ústavní léčbě bez souhlasu pacienta. Právník J. Mach zaujímá 

následující stanovisko: „Při doslovném a důsledném jazykovém výkladu zákona se 

odpověď na tuto otázku jeví tak, že je nutno vyčkat, až pacient skutečně začne aktivně 
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ohrožovat sebe či své okolí, a teprve pak jsou splněny podmínky pro péči bez jeho 

souhlasu. Při logickém výkladu uvedeného ustanovení se naopak jeví účel tohoto 

ustanovení tak, že má předejít situaci, kdy pacient sám sebe již aktivně ohrozí či 

poškodí, popřípadě aktivně ohrozí či poškodí někoho ze svého okolí. V takovém případě 

by za ohrožení mohl být již považován stav, kdy pacient trpí určitou chorobou a tuto 

chorobu neléčí, nespolupracuje s ošetřujícím lékařem, přičemž z charakteru choroby je 

zřejmé, že ohrožení pacienta sebou samým či ohrožení pacientova okolí je v nejbližší 

době aktuální a pravděpodobné. Odpověď na otázku, který z uvedených výkladů je třeba 

použít, může dát pouze v individuálních případech soud. Mohla by tedy postačovat 

důvodná obava, že s ohledem na pacientův zdravotní stav lze z lékařského hlediska 

předpokládat, že pacient velmi pravděpodobně ohrozí sebe nebo své okolí. Čekat až do 

okamžiku, kdy se tak stane, by mohlo být často pozdě a účel zákona by nebyl splněn. 

Přesnější právní úprava by zde byla tedy žádoucí.“ (94) Proti tomuto názoru stojí 

výhrady poukazující na velmi omezené schopnosti psychiatrů předpovídat ohrožující 

chování pacienta. 

    Zda existují rozdílnosti při posuzování jednotlivých případů v praxi, je předmětem 

výzkumné části této práce.  

6.4.2. ÚČAST PACIENTA NA ŘÍZENÍ 

    Při posuzování přípustnosti převzetí pacienta do zdravotnického zařízení bez jeho 

souhlasu soudy přirozeně vycházejí zejména z informací od lékaře. Jelikož 

nedisponují odborným vzděláním v oblasti psychiatrie, mohou jen obtížně 

zpochybňovat lékařské argumenty a v drtivé většině případů dávají lékařům za 

pravdu a shledávají převzetí pacienta zákonným. V praxi běžně dochází k situacím, že 

soudy nevyslýchají osoby zbavené osobní svobody a nedoručují jim svá rozhodnutí. 

Rozhodování soudů je tak plně odvislé od stanoviska lékaře a zjištění skutkového 

stavu trpí jednostranností. Při nedoručování rozhodování jsou soudy vedeny snahou 

„nezatěžovat“ osoby s postižením a neuvědomují si, že doručení rozhodnutí je 

aspektem práva na spravedlivý proces a pro člověka s postižením pouze doručení 

rozhodnutí vytváří prostor pro samostatné podání opravného prostředku. Častá je 

také praxe, kdy soudy umístěného v řízení o přípustnosti převzetí nevyslechnou s 

odkazem na vyjádření ošetřujícího lékaře, že umístěný není schopen výslech 
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podstoupit. Soud se v této situaci nemůže spolehnout pouze na vyjádření ošetřujícího 

lékaře, ale o stavu pacienta by se měl osobně přesvědčit. (95) Praxi, kdy soudy 

nezjišťují názor umístěné osoby, kritizoval při své návštěvě v roce 2006 i Evropský 

výbor pro zabránění mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (CPT). (96) Podle jeho zprávy asi v 50 % případů nedošlo k vyslechnutí 

umístěného. Totéž kritizoval ve svých závěrečných doporučeních pro Českou 

republiku v červenci 2007 i Výbor pro lidská práva. Otázkou výslechů umístěných lidí 

se zabýval i veřejný ochránce práv ve své Zprávě z návštěv psychiatrických léčeben v 

roce 2008. (5) Z celkového počtu 5 090 zkoumaných rozhodnutí o zákonnosti 

převzetí nebylo toto rozhodnutí doručeno pacientovi ve 3 992 případech a pacient 

nebyl vyslechnut ve 2 972 případech. (95) 

    Soudy také často nehodnotí komplexní situaci předcházející přijetí a rozhodují na 

základě kusých informací poskytnutých lékařem. Posouzení všech důkazů z různých 

zdrojů by mělo být nedílnou součástí procedury. 

6.4.3. ABSENCE ROZHODNUTÍ SOUDU 

   V případech, kdy je pacient zadržen proti své vůli a je ze zdravotnického zařízení 

propuštěn dříve, než soud stihne rozhodnout o zákonnosti převzetí do ústavu 

zdravotnické péče, je postup soudů nejednotný. Existují dva rozdílné způsoby, jakými 

se soudy s takovou situací vypořádávají. Soud buď řízení zastaví bez rozhodnutí, nebo 

soud řízení zastaví, ale současně rozhodne i ve věci samé. Většina soudů však řízení 

zastaví s odůvodněním, že nejsou dány podmínky, za nichž může soud jednat, neboť 

osoba, o níž se řízení vede, již držena není a není tedy třeba o přípustnosti dalšího 

držení rozhodovat. Otázku, zda umístění osoby do ústavu zdravotnické péče bylo v 

souladu se zákonem, přitom soud vůbec nezkoumá. Na nejednotnou praxi se snažil 

reagovat v rámci sjednocování judikatury Nejvyšší soud. Dne 14. 1. 2009 přijal 

Nejvyšší soud ČR stanovisko pod sp. zn. Cpjn 29/2006 ve věcech řízení o vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. V tomto stanovisku se 

uvádí: „Odpadnou-li důvody, pro něž bylo řízení zahájeno, je třeba je zastavit ve smyslu 

§ 104 odst. 1 o. s. ř. Tak tomu bude např. tehdy, udělí-li umístěný dodatečně písemný 

souhlas se svým umístěním do ústavu nebo bude-li z ústavu propuštěn. Obdobně tomu 

bude i v případě úmrtí umístěného.“ Nejvyšší soud se tak přiklonil k praxi těch soudů, 

které řízení zastavovaly bez toho, aby došlo k posouzení zákonnosti samotného 
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zásahu do práva na osobní svobodu. Tento závěr je z hlediska ochrany lidských práv 

velmi problematický a objevují se kritické komentáře. (95) Z práva na ochranu osobní 

svobody totiž vyplývá povinnost přezkoumat zákonnost každého zbavení svobody, 

bez ohledu na délku jeho trvání, proto by soudy měly pokračovat v řízení a 

rozhodnout ve věci samé, i když umístěný byl propuštěn nebo dodatečně udělil 

písemný souhlas se svým umístěním do ústavu. Dle názoru právníků MDAC (Centrum 

advokacie duševně nemocných): „nemůže být z hlediska rozhodnutí o zákonnosti 

zásahu do práva na osobní svobodu a z něho vyplývajícího případného nároku na 

náhradu škody rozhodné, zda nedobrovolně hospitalizovaná osoba byla propuštěna 

ještě během sedmidenní lhůty, ve které musí soud ve věci rozhodnout. Přezkum 

zákonnosti nemůže být vyloučen ani v případech, kdy omezení svobody trvá jen několik 

dnů či hodin. Správně by proto soudy měly rozhodovat o zákonnosti převzetí i v 

případech, kdy osoba byla propuštěna v době do 24 hodin od přijetí, pokud k tomu 

dostanou podnět. I tak relativně krátký zásah do práva na osobní svobodu totiž z 

hlediska ústavního pořádku podléhá stejným principům, jako je držení delší než 24 

hodin. Rozhodnutí o zákonnosti převzetí, a to i v případě, kdy nedobrovolné umístění 

trvalo kratší dobu, než řízení u soudu, má význam z hlediska určení toho, zda došlo či 

nedošlo k porušení práva na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 6 LZPS a čl. 5 odst. 4 

Úmluvy.“ (97)  V této věci existuje i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

(Herz vs. Německo, 12. 6. 2003). Německé soudy odmítaly řešit stížnosti pacienta na 

zákonnost detence na základě toho, že mezitím rozhodnutí o detenci vypršelo a 

pacient z léčebny unikl. Dle Evropského soudu pro lidská práva však vzhledem k 

závažnosti takových opatření, i když dočasných, nemůže samotný fakt, že rozhodnutí 

již pozbylo platnost, vést k tomu, že stěžovatel bude zbaven práva na přezkum 

zákonnosti zbavení osobní svobody. (98) 

6.4.4. OPOŽDĚNÉ ROZHODNUTÍ SOUDU 

    Situace, kdy není soudem rozhodnuto v zákonné lhůtě 7 dnů, je sice výjimečná, 

nicméně k ní také dochází. Postup v tomto případě není v našem právním řádu 

doslovně řešen. V zákonných předpisech (Listině základních práv a svobod, 

Občanském soudním řádu) se uvádí, že opatření, kterým je osoba převzata nebo 

držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu, musí být do 24 hodin 

oznámeno soudu, který o zákonnosti tohoto umístění rozhodne do 7 dnů. Postup 
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v případě nedodržení těchto lhůt však tyto předpisy neřeší. Jak se zachovat v situaci, 

kdy je pacient hospitalizován proti své vůli a soudem není do 7 dnů rozhodnuto (nebo 

toto rozhodnutí není známo zdravotnickému zařízení), není jednoznačné. Obrátil 

jsem se proto na právníky, kteří v rámci projektu Férová nemocnice, organizovaným 

Ligou lidských práv, poskytují právní výklad k různým problémům z praxe. Dle jejich 

stanoviska nedodržení sedmidenní lhůty pro rozhodnutí neznamená nezákonnost 

tohoto rozhodnutí. Z toho by bylo možné dovozovat, že zdravotnickému zařízení a 

priori nevzniká povinnost dotyčného propustit. Tato povinnost ústavu by tak vznikala 

až při soudním rozhodnutí, které prohlásí držení pacienta za protiprávní. Právníci 

Ligy lidských práv doporučují v takovéto situaci zdravotnickému zařízení opakovaně 

oznámit soudu převzetí osoby do péče a případně podat stížnost pro průtahy, či se 

jinak aktivně zajímat o postup ve věci.  

    Důležitá je zejména otázka zodpovědnosti v případě, že se pacient domáhá 

zadostiučinění za zásah do jeho osobnostních práv. K té se právníci vyjadřují 

následovně: „Byla-li tato hospitalizace v souladu se všemi právními předpisy, žádný 

nárok pacientovi nevzniká. V případě, že bylo soudem v první instanci či na základě 

odvolání prohlášeno umístění pacienta do ústavu za protiprávní, vzniká odpovědnost za 

toto umístění státu, u kterého se bude poškozený také domáhat náhrady škody. 

Odpovědnost se tak nedělí mezi soud a ústav. V případě průtahů spojených se soudním 

rozhodnutím tak maximálně vznikne poškozenému právo na vyšší odškodné.  

    Porovnáme-li právní institut nedobrovolné hospitalizace s institutem zadržení osoby 

podezřelé z trestného činu (obě situace jsou upraveny stejným článek Listiny základních 

práv a svobod), nabízí se i jiné řešení. V případě vzetí do vazby musí být podezřelý, v 

případě nedodržení stanovené lhůty pro uvalení vazby, bez dalšího propuštěn na 

svobodu. Tento přístup by však v případě duševně nemocné osoby, jejíž stav není 

stabilizovaný, mohl být riskantní a kontraproduktivní.“ (výňatek z odpovědi právníka 

na můj dotaz podaný v internetové poradně projektu Férová nemocnice) 

6.4.5. NESPRÁVNÝ VÝKLAD ROZHODNUTÍ O NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACI 

    Rozhodnutí soudu o nuceném pobytu nemocného v ústavním zařízení neznamená, 

že se pacient musí automaticky podrobit všem diagnostickým a léčebným metodám 

podle rozhodnutí lékařů, např. elektrokonvulzivní léčbě, CT vyšetření apod. O 

nezbytnosti provedení těchto výkonů musí být pacient vždy srozumitelně poučen, 
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upozorněn na případná rizika a seznámen s možnými alternativami. Pak musí být, 

stejně jako u dobrovolně hospitalizovaných pacientů, žádán jeho souhlas 

s provedením výkonu. Výjimkou nerespektování přání pacienta je pouze vitální 

indikace k provedení těchto výkonů.  

    Soud se při schvalování provedení a při povolování dalšího trvání nedobrovolné 

hospitalizace k obsahu léčby nevyjadřuje. Základní, avšak nevyřešenou otázkou tedy 

je, zdali je v rámci nedobrovolné hospitalizace možno poskytovat léčbu směřující k 

celkové úpravě zdravotního stavu pacienta, nebo jen léčbu směřující k odstranění 

stavu, kdy pacient ohrožuje sebe nebo své okolí, a zda by po dosažení tohoto cíle mělo 

dojít k propuštění. V běžné praxi často dochází ke stírání rozdílu mezi institutem 

nedobrovolné hospitalizace a nedobrovolnou léčbou. Pacienti hospitalizovaní proti 

své vůli dostávají proti své vůli také medikaci, a to bez jakýchkoliv právních záruk. 

Skutečnost, že je někdo nedobrovolně hospitalizován automaticky neznamená, že 

může být i nedobrovolně léčen. Zákon č. 372/2011 Sb. v paragrafu 38 odst. 5 uvádí, že 

nedobrovolně hospitalizovanému pacientovi lze poskytnout bez jeho souhlasu pouze 

neodkladnou péči, která je v přímé souvislosti s důvodem hospitalizace. Neodkladná 

péče může být poskytnuta v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi 

vyslovit souhlas, a nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku 

jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta 

6.4.6. NÁVRHY NA ZMĚNY 

     V důsledku nárůstu počtu stížností nedobrovolně hospitalizovaných pacientů u 

Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ustanovil ministr spravedlnosti ČR 

v roce 2011 pracovní skupinu k právní úpravě nedobrovolných hospitalizací. První 

výsledky práce této skupiny byly zveřejněny v materiálu „Závěry pracovní skupiny 

k právní úpravě nedobrovolných hospitalizací v psychiatrických léčebnách: návrhy na 

změny občanského soudního řádu“. V tomto materiálu je mimo jiné doporučení, aby 

soud v první fázi řízení, tzn. do 7 dnů, nejen rozhodl o zákonnosti zadržení, ale i o 

tom, zda jsou v okamžiku jeho rozhodnutí splněny všechny zákonné podmínky pro 

nucenou hospitalizaci. Jde zejména o to, že v této fázi již nepostačí pouhé podezření 

na duševní onemocnění, ale je důležité, aby duševní nemoc byla spolehlivě 

diagnostikována. Podezření na duševní onemocnění postačí při úvodním 
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rozhodování, kdy vzhledem k naléhavosti situace nelze pacienta vyšetřit. Po několika 

dnech hospitalizace již však není přípustné zadržovat osobu, u které nebyla duševní 

nemoc prokázána.  Další návrh pracovní skupiny se týká doručování usnesení o 

přípustnosti převzetí do zdravotnického zařízení. Stávající právní úprava umožňuje 

toto rozhodnutí pacientovi nedoručovat v případě, kdy se ošetřující lékař domnívá, že 

pacient není schopen chápat obsah tohoto rozhodnutí. Pracovní skupina je 

přesvědčena, že v takto vážné situaci, zasahující do osobních práv jedince, nelze tuto 

praxi akceptovat. Další nově navrhovanou procesní pojistkou je povinný výslech 

pacienta také v řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení v ústavu. Platný 

občanský soudní řád nařizuje vyslechnout pacienta v první fázi řízení. Navrhovaná 

změna spočívá v tom, že pacient bude vyslechnut i v tzv. druhé fázi řízení. Dle 

navrhovatelů není žádný důvod, proč by tomu tak nemělo být, a zvýší se tím možnost 

pacienta hájit své zájmy. Současná praxe dále ukazuje, že soudy zpravidla neprovádějí 

jiné důkazy než vyslechnutí pacienta a lékaře. Důležité je však provádět i další 

důkazy, které jsou klíčové pro pochopení celé situace. (99) Činnost pracovní skupiny 

vyústila v návrh novelizace občanského soudního řádu a ve vydání metodické 

příručky pro soudy, advokáty a psychiatrické léčebny „Jak postupovat v detenčním 

řízení“. V této příručce jsou detailně popsány jednotlivé kroky v průběhu detenčního 

řízení a je z nich patrná tendence zásadně posilovat právní postavení duševně 

nemocných. 

    Své názory na institut nedobrovolné hospitalizace aktivně předkládají také 

sdružení rodičů duševně nemocných. Občanské sdružení pomoci duševně nemocným 

ČR OSPDN ČR)10, které zastřešuje několik rodičovských organizací, opakovaně 

kritizuje stávající praxi. Pro rodiče duševně nemocných je nepřijatelné čekat, až se 

zdravotní stav jejich blízkých zhorší natolik, že budou ohrožovat sebe nebo okolí a 

poté zajišťovat transport do psychiatrického zařízení třeba i v doprovodu policie. 

Čekání na naplnění definovaných kritérií pro nedobrovolnou hospitalizaci považují za 

nešťastné a zbytečně oddalující zahájení léčby. Z tohoto důvodu navrhují úpravu 

                                                             
10 OSPDN ČR – Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR je dobrovolný svaz regionálních 
občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním. Sdružení spolupracuje 
s vládními a zákonodárnými orgány, posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky. 
Usiluje o odstranění diskriminace, zlepšení rehabilitace a sociálních podmínek duševně nemocných. 
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zákona tak, aby bylo možné předcházet nedobrovolné hospitalizaci tím, že bude 

existovat možnost povinného předvolání pacienta k vyšetření. (100)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Procedura nedobrovolné hospitalizace, která je popsána v této kapitole, probíhala v době psaní 
disertační práce diskusí v poslanecké sněmovně a je velmi pravděpodobné, že dojde novelizací 
občanského soudního řádu k některým procesním změnám. 
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7. SOUDNÍ VÝROKY 
 

    Osobní svoboda patří k největším lidským hodnotám. K jejímu zbavení dochází 

nejčastěji z důvodů trestu odnětí svobody a vazby. Třetím nejčastějším důvodem 

ke zbavení osobní svobody je detence duševně nemocných. (101)  Významnou úlohu 

při ochraně práva na osobní svobodu hraje Evropský soud pro lidská práva ve 

Štrasburku. 

7.1. JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA 

    Právo na osobní svobodu je na evropské úrovni chráněno zejména Úmluvou na 

ochranu lidských práv a základních svobod. Práva v této Úmluvě zakotvená mohou 

být vymahatelná u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Judikatura 

tohoto soudu k problematice nedobrovolné hospitalizace je poměrně skromná, 

nicméně štrasburský soud již vydal několik desítek rozhodnutí, která ovlivňují nejen 

rozhodování soudů v jednotlivých zemích, ale také formulování legislativy vztahující 

se k nedobrovolnému zadržování duševně nemocných. 

    Úmluva řeší ochranu osobní svobody v odst. 5, kde jsou taxativně vymezeny 

důvody, za jakých je možné zbavit člověka osobní svobody. Jedním z těchto důvodů 

v bodě e) „je zákonné zadržení osoby z důvodu zabránění šíření nakažlivé nemoci, 

duševně nemocných osob, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků.“ V této kapitole 

uvádím několik případů, kdy pacienti, kteří byli nedobrovolně hospitalizováni, se 

úspěšně domáhali kompenzace za porušení svých práv u Evropského soudu pro 

lidská práva ve Štrasburku. Z rozhodování soudu je zřejmé, jaké jsou nejčastější 

problémy spojené s nedobrovolnou hospitalizací, soud také podává výklad a 

doporučení, jak v situacích nedobrovolné hospitalizace správně procedurálně 

postupovat.  

    Jedním z nejčastěji citovaných soudních sporů, které Evropský soud pro lidská 

práva rozhodoval ve věci zadržení duševně nemocné osoby, je spor Winterwerp vs. 

Nizozemí. Stěžovatel byl se souhlasem starosty a v souladu s místní legislativou 

zadržen v psychiatrickém zařízení a jeho přijetí schválil i obvodní soud. Platnost 

rozhodnutí o zadržení byla každý rok na základě informací od ošetřujícího lékaře 
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obnovována krajským soudem. Předmětem stížnosti pana Winterwerpa byla 

skutečnost, že nebyl nikdy vyslechnut, ani informován o vydaných rozhodnutích. Měl 

výhrady k tomu, že se nemohl vyjádřit k lékařským zprávám a nemohl se nijak 

obhajovat. Soud ve svém rozsudku z 24. 10. 1979 mimo jiné uvádí, že nelze 

jednotlivce zbavit osobní svobody jen proto, že se jeho chování a názory odlišují od 

většinové společnosti, a stanovil podmínky, které musí být splněny, aby zadržení 

osoby bylo zákonné: 

„1) Duševní onemocnění musí být spolehlivě prokázáno, a to prostřednictvím 

odborného lékařského posouzení. Pouze v naléhavých případech je možné lékařský 

posudek provést až po zadržení jedince. 

2) Duševní porucha musí dosahovat určité intenzity, vyžadující zbavení osobní 

svobody. Musí být předloženy důkazy, které tuto intenzitu prokáží (projevy agrese, 

sebevražedný pokus apod.) 

3) Zbavení osobní svobody může být pouze po dobu trvání duševní choroby. Důvody 

pro zadržení osoby musí být pravidelně přehodnocovány.“ (102) 

    V tomto případě soud shledal zejména porušení práva na efektivní účast na řízení. 

Soud zdůraznil, že přístup k soudu a možnost být osobně nebo alespoň v zastoupení 

slyšen musí být zachována. Soud zároveň připustil, že duševní nemoc může být 

v určitých případech důvodem k omezení přístupu k soudu. Soud pro lidská práva 

vytknul Nizozemí fakt, že pan Winterwerp nebyl informován o zahájení řízení a o jeho 

výsledcích, nebyl mu dán prostor k obhajobě a k vyjádření se k závěrům. Argument 

zástupce Nizozemí, že si stěžovatel mohl zajistit sám právního zástupce, soud 

neakceptoval, neboť Úmluva nevyžaduje, aby byl jednotlivec při hledání svého 

zástupce aktivní. (102) 

   Judikatura Evropského soudu pro lidská práva dále zdůrazňuje požadavek na 

rychlost přezkumu odůvodněnosti zbavení osobní svobody. Nestanovuje sice přesný 

interval, do kterého musí být zákonnost zadržení přezkoumána, ale např. prodleva 

v délce jednoho měsíce byla posouzena jako nevyhovující (Bezicheri vs. Itálie) (102)  
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    Ve Švýcarsku si pacient stěžoval na podjatost soudního rozhodnutí. Pacient byl v 

souladu s právní úpravou zbaven osobní svobody. Jeho ošetřující lékař však působil 

zároveň jako soudce odvolací komise, která posuzovala otázku jeho propuštění z 

psychiatrického zařízení. Další soudci v komisi nebyli psychiatři, a tak museli 

spoléhat na názor tohoto lékaře. Pacient si stěžoval na porušení čl. 5, neboť komise 

nebyla dostatečně nestranná. V rozsudku č. 27154/95 (D.N. vs. Švýcarsko) ze dne 29. 

března 2001 Evropský soud rozhodl, že článek 5 byl porušen. Řízení podle čl. 5(4) 

musí mít soudní charakter a musí poskytovat záruky přiměřené typu zbavení osobní 

svobody, o které se zde jedná. Nezávislost soudní moci tvoří velmi důležitý prvek. V 

případě přezkumu zákonnosti detence osoby s duševní poruchou je zmíněná 

nestrannost nezbytná. (98) 

    Pacient, nedobrovolně hospitalizovaný v Maďarsku, podal stížnost k Evropskému 

soudu pro lidská práva, protože se domníval, že jeho držení v psychiatrické léčebně 

bylo nezákonné. Pacient byl po dobu 3 let držen v léčebně a zákonnost jeho detence 

byla každoročně přezkoumávána soudem. Soud detenci prodloužil s odůvodněním, 

že: „podle provedeného dokazování a znaleckého posudku má soud za prokázané, že 

prodloužení léčby pacienta je oprávněné a zákonné. Pacient stále potřebuje terapii.“  

Pacient se proti tomuto rozhodnutí odvolal a argumentoval, že rozhodnutí má 

závažné nedostatky a že je v nesouladu se zákonem. Odvolání bylo maďarským 

soudem odmítnuto. Evropský soud však dal pacientovi za pravdu. Ve svém rozsudku 

č. 34503/03 (Gajcsi vs. Maďarsko) ze dne 3. října 2006 konstatuje, že byl porušen čl. 

5(1). Každé zbavení osobní svobody musí být nejen v souladu s hmotněprávními a 

procesními ustanoveními domácího práva, ale zároveň musí být v souladu s účelem 

čl. 5, tedy chránit jednotlivce před svévolným zásahem. Maďarské právo zdůrazňuje, 

že pro ospravedlnění nedobrovolné hospitalizace je nezbytné prokázání 

nebezpečnosti. Rozhodnutí soudů však postrádala jakékoli hodnocení údajné či 

potenciální nebezpečnosti stěžovatele a detence tak nebyla v souladu se zákonem. 

(98) 

    Řadu procesních nedostatků prokázal soud v případu Van der Leer vs. Nizozemí. 

Pacientka byla dobrovolně hospitalizována v psychiatrické léčebně. Během její 

hospitalizace však na žádost lékaře soud nařídil na 6 měsíců nucenou hospitalizaci. O 

soudním rozhodnutí se pacientka dozvěděla náhodou asi po 5 měsících. Žádost 
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pacientky o propuštění byla vedením léčebny zamítnuta. Okresní soud nařídil její 

propuštění až o 6 měsíců později. Stěžovatelka namítala, že došlo k porušení čl. 5, 

neboť jí soud před nařízením detence nevyslechnul, a k porušení čl. 5(2), neboť 

nebyla o detenci a důvodech, které k ní vedly, informována. Namítala rovněž porušení 

čl. 5(4), neboť jí okresní soud nedoručil rozsudek ani po 5 měsících od skončení řízení 

a nerozhodl tedy „urychleně“. Evropský soud ji dal v rozsudku č. 11509/85 ze dne 21. 

února 1990 ve všech bodech žaloby za pravdu. (103) 

    Zajímavý je také případ z Velké Británie. Postiženým byl pacient, autista, který 

nemohl mluvit a měl omezenou schopnost porozumění. Nebyl způsobilý udělit 

souhlas s léčbou (nebo ji odmítnout). Bydlel s placenými ošetřovateli. Po incidentu v 

denním centru, kdy začal být velmi rozrušený, tloukl se pěstmi do hlavy a bouchal 

hlavou do zdi, byl převezen do nemocnice a psychiatr dospěl k závěru, že jeho stav 

vyžaduje hospitalizaci. Podle názoru lékaře nebylo potřeba nařídit nedobrovolnou 

hospitalizaci. Stěžovatelovi ošetřovatelé požádali soud, aby byl pacient propuštěn, ale 

jejich žádost byla zamítnuta, přestože nešlo o nedobrovolnou hospitalizaci. Soud ve 

svém rozsudku konstatoval porušení čl. 5 a dále uvedl: „ Stěžovatel byl pod neustálým 

dohledem a kontrolou a nemohl zařízení opustit. Není proto podstatné, zda 

nemocniční oddělení, kde byl léčen, bylo zamknuté či uzamykatelné. Slovy Úmluvy byl 

stěžovatel „zbaven osobní svobody“. Neexistovala žádná procedurální pravidla, na 

základě kterých by proběhlo přijetí a detence pacienta, který nebyl způsobilý k 

právním úkonům. To je v protikladu k celému systému záruk, které požívají lidé, kteří 

jsou de lege zbaveni osobní svobody. Chyběla zde formalizovaná přijímací procedura, 

určující kdo může přijetí navrhnout, z jakého důvodu a na základě jakých lékařských 

či jiných hodnocení a závěrů. Nebylo jednoznačně stanoveno, že k přijetí může dojít 

jen z určitého důvodu, a neexistovalo časové omezení léčby či péče s přijetím spojené. 

Žádné ustanovení nevyžadovalo klinické posouzení, zda stále trvá porucha vyžadující 

hospitalizaci. Stěžovateli nebyl ustanoven zástupce, který by mohl vznášet námitky a 

podání v jeho prospěch, přestože tuto procesní záruku osoby zbavené osobní svobody 

mají. (rozsudek č. 45508/99, ze dne 5. října 2004, H.L. vs. Spojené Království) (104) 

    Dne 26. 5. 2011 vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek ve věci Ťupa vs. 

Česká republika. Pan Ťupa si stěžoval na porušení svého práva na osobní svobodu 

tím, že byl zadržen v psychiatrickém zařízení v rozporu se zákonem a že pro jeho 
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nedobrovolnou hospitalizaci nebyly dostatečné důvody. Stěžovatel byl z důvodu 

paranoidního jednání a dlouhodobých sluchových halucinací na základě doporučení 

praktické lékařky odvezen za asistence policie do psychiatrické léčebny, kde byl 

hospitalizován. Jeho rodiče udávali, že jim vyhrožoval zabitím. Léčebna jeho převzetí 

oznámila soudu až po 4 dnech a soud po vyslechnutí lékaře i pana Ťupy shledal 

převzetí do péče v souladu se zákonnými požadavky. Krajský soud rozhodnutí 

obvodního soudu potvrdil. Evropský soud pro lidská práva k tomuto případu 

konstatoval, že dodržení 24hodinové lhůty pro informování soudu je důležitou 

zárukou proti svévolným hospitalizacím a že v tomto případě byl stěžovatel po 

uplynutí 24hodinové lhůty držen v psychiatrické léčebně nezákonně. Zároveň 

Evropský soud rozhodl, že české soudy v rozporu s článkem 5 Úmluvy nedostály 

svým povinnostem podrobně se zabývat okolnostmi stěžovatelovy nedobrovolné 

hospitalizace, a to zejména z těchto důvodů: 

- jelikož hospitalizace nebyla naléhavá, nýbrž plánovaná, byly soudy povinny zvláště 

pečlivě zkoumat, zda bylo zbavení osobní svobody nezbytné a zda nebylo možné 

dosáhnout stejného cíle za použití méně restriktivního opatření, 

- jelikož stěžovatel nebyl nikdy psychiatricky léčen a k hospitalizaci došlo zejména na 

základě doporučení obvodní lékařky (psychiatr se do značné míry na obvodní lékařku 

odvolával), nebylo odůvodnění psychiatra dostatečné a soud měl vyslechnout také 

obvodní lékařku, nebo si alespoň vyžádat její zprávu, 

- stěžovatel popíral, že by nějak vyhrožoval své rodině, proto měli být vyslechnuti i 

rodinní příslušníci. (105) 

    Evropský soud přiznal stěžovateli náhradu za utrpěnou nemajetkovou újmu ve výši 

12 000 EUR.  

    Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou významným nástrojem pro 

ochranu práv duševně nemocných a zároveň zcela zásadním způsobem ovlivňují a 

formují praxi v jednotlivých zemích a pomáhají kultivovat proces nedobrovolné 

hospitalizace tak, aby nemohlo docházet k porušování lidských práv. 
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7.2. ROZHODOVÁNÍ ČESKÝCH SOUDŮ 

        Soudních sporů vztahujících se k nedobrovolné hospitalizaci není v ČR mnoho. 

Tato skutečnost může být odrazem dobře nastavených pravidel respektujících práva 

pacientů, nebo submisivitou pacientů a jejich nedostatečnou odvahou soudní spory 

iniciovat. Soudy v ČR vydaly několik rozsudků k této problematice, z nichž některé 

budu blíže citovat. 

    Ústavní soud ČR projednával v r. 2001 stížnost ženy, která byla z rozhodnutí své 

praktické lékařky převezena do psychiatrické léčebny. Službukonající lékař v léčebně 

však rozhodl, že přijetí ženy není nutné, a nechal ji odejít domů. Před převozem do 

léčebny žena odmítla následovat dobrovolně zdravotníky, ti proto přivolali policii, 

která však fyzicky nezasahovala. Stížnost ženy Ústavnímu soudu směřovala 

především proti nepřímému donucení, spočívajícímu v pouhé přítomnosti policistů. 

Žena podala trestní oznámení na praktickou lékařku a policisty. Předmětem trestního 

oznámení bylo omezování osobní svobody, pomluva a poškozování cizích práv. Toto 

oznámení bylo policií odloženo a následná stížnost proti tomuto odložení byla 

státním zastupitelstvím zamítnuta. Stížnost Ústavnímu soudu směřovala právě proti 

zamítnutí stížnosti státním zastupitelstvím. 

    Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že postupem policie bylo porušeno právo 

stěžovatelky na osobní svobodu proto, že asistence policie nebyla v daném případě 

opodstatněná, neboť žena nebyla agresivní, nejevila známky duševní choroby ani 

intoxikace, zásah nebyl nutný k záchraně života či zdraví. Asistence policie byla 

vedena dobrými úmysly a důvěrou ve správnost požadavku praktické lékařky, 

představovala však donucení, pro které není žádné opory v zákoně a které ve svých 

důsledcích omezilo osobní svobodu stěžovatelky. Dalším šetřením se ukázalo, že 

praktická lékařka měla ženu v registraci, ale dva roky před vystavením žádosti o 

převoz ji nevyšetřovala. Žádanku o převoz do léčebny tedy vypsala pouze na základě 

žádosti jejího manžela, který byl s ženou v rozvodovém řízení.  

    Praktická lékařka nebyla na základě rozhodnutí Ústavního soudu stíhána dle 

trestního zákona. Bylo konstatováno, že její jednání nebylo tak společensky 

nebezpečné, aby byla naplněna materiální stránka trestného činu. Její přístup však 

mohl být řešen disciplinárně Českou lékařskou komorou. Nelze také vyloučit, že v 



106 
 

obdobném případě nebude trestně stíhán lékař, který by podobným způsobem 

neoprávněně rozhodl o hospitalizaci. (106) 

    V jiné ústavní stížnosti z roku 2008 se stěžovatelka domáhala nápravy za zásah do 

svých práv na spravedlivý proces. Okresní soud v Kroměříži zahájil na základě 

oznámení Psychiatrické léčebny v Kroměříži řízení o vyslovení přípustnosti převzetí 

stěžovatelky do ústavu zdravotnické péče. V zákonné lhůtě okresní soud rozhodl o 

tom, že převzetí umístěné bylo v souladu se zákonem. Proti tomuto rozhodnutí 

nepodal žádný z účastníků řízení odvolání. V řízení bylo dále jednáno o vyslovení 

přípustnosti dalšího držení stěžovatelky v ústavu. Později psychiatrická léčebna 

soudu oznámila, že stěžovatelka podepsala za přítomnosti dvou svědků prohlášení o 

dobrovolném vstupu. Okresní soud poté vydal usnesení, jímž řízení zastavil. Proti 

zastavení řízení se stěžovatelka odvolala. O jejím odvolání rozhodl Krajský soud v 

Brně tak, že rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil jako věcně správné. Konstatoval, že 

dobrovolným vstupem odpadl důvod pro pokračování v dalším řízení. Stěžovatelka 

udávala porušení svého práva na spravedlivý proces. Poukazovala na to, že v 

psychiatrické léčebně byla umístěna nedobrovolně. Obecným soudům bylo známo, že 

v řízení není schopna dostatečně dobře hájit svá práva, přesto v řízení konaly, jako 

kdyby byla účastníkem řízení s plnohodnotným chápáním celé věci a s otevřenou 

škálou prostředků k hájení svých práv. Dle jejího názoru ustanovený opatrovník o její 

práva dostatečně nedbal. 

    Ústavní soud rozhodl, že postup okresního soudu v tomto řízení i jeho rozhodnutí o 

zastavení řízení byl plně v souladu s příslušnými ustanoveními upravujícími detenční 

řízení i s ustálenou soudní judikaturou. Námitku na nečinnost opatrovníka pak měla 

stěžovatelka uplatnit v průběhu řízení před obecnými soudy, což se nestalo. Z těchto 

důvodů Ústavní soud stížnost odmítl jako neopodstatněnou. (Usnesení Ústavního 

soudu ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. II. ÚS 2559/2008). 

    Jiné významné rozhodnutí vydal Nejvyšší soud 28. 6. 2007. Pacientka se odvolala 

proti rozhodnutí soudu o přípustnosti převzetí do ústavní péče. Městský soud jejímu 

odvolání vyhověl, zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a převzetí do ústavní péče 

označil jako nesplňující zákonné důvody. Proti tomuto rozhodnutí se dovolávala 

psychiatrická léčebna. Nejvyšší soud ČR dovolání odmítl s tím, že psychiatrická 

léčebna není oprávněna podávat dovolání. V argumentaci soud uvádí: „Pokud se týče 
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ústavu, který je povinen učinit oznámení podle § 191a o.s.ř., nemá v tomto případě 

ani status žalobce, ani navrhovatele, ani toho, o jehož právech nebo povinnostech by 

mělo být v řízení jednáno (§ 90 a § 94 odst. 1 o.s.ř.). Za účastníka tohoto řízení jej 

případně neoznačuje ani zákon v ustanoveních týkajících se řízení o vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, a to přes skutečnost, že 

jinak tomuto ústavu dává oprávnění se proti rozhodnutí, kterým bylo vysloveno, že 

převzetí se nestalo v souladu se zákonnými důvody (které se ústavu doručuje), 

odvolat (§ 191c odst. 1 a 2 o.s.ř.).” (Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, 

sp. zn. 30 Cdo 1745/2007) 

    Všechny proběhlé soudní spory a následná rozhodnutí soudů výraznou mírou 

přispívají ke kultivaci procesu nedobrovolné hospitalizace a vnášejí více světla do 

této složité problematiky. 
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8. SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ PACIENTŮ 
 

    Každý zásah do osobní svobody člověka bývá zpravidla vnímán velmi negativně a 

může v člověku zanechat dlouhodobé nepříjemné zážitky. Také v situaci akutního 

vzplanutí duševního onemocnění, kdy člověk pod vlivem různých symptomů ztrácí 

plnou schopnost činit informovaná a svobodná rozhodnutí, může necitlivý zásah 

poskytovatelů péče s následným nedobrovolným přijetím k hospitalizaci 

představovat pro pacienta velmi nepříjemnou zkušenost. Duševně nemocný se ocitá 

v situaci, kdy se musí rozhodnout o dalším způsobu léčby, bývá vystaven tlaku svých 

blízkých, může získávat zkreslené informace od okolí, jeho hodnocení situace může 

být ovlivněno onemocněním a nedostatečným náhledem na jeho zdravotní stav.  Za 

často dramatických okolností přichází do kontaktu s lékařem a jiným zdravotnickým 

personálem. Úroveň tohoto kontaktu může mít pro další prožívání pacienta mnohem 

zásadnější význam než to, zda bude nakonec hospitalizován se svým souhlasem či bez 

něj. To nebývá tím rozhodujícím faktorem pro vnímání hospitalizace, což ostatně 

potvrzuje celá řada mezinárodních výzkumů, které dospěly k závěru, že pocit 

omezování osobní svobody je často spjat se zkušenostmi, kdy byl pacient vystaven 

fyzickému nátlaku, negativnímu ovlivňování formou vyhrožování nebo měl pocit 

nedostatečné možnosti presentovat své postoje v době přijetí. (107) To, zda byl 

pacient hospitalizován dobrovolně či nedobrovolně se ukazuje býti nedostatečným 

indikátorem míry negativního prožívání nátlaku. Z dobrovolně hospitalizovaných 

pacientů se 40 – 50 % cítilo vystaveno velkému nátlaku, zatímco 20 – 30 % 

nedobrovolně hospitalizovaných konstatovalo, že se svou hospitalizací vlastně 

souhlasili a nepociťovali zvýšený tlak od okolí. (108) (109) Pacienti často ani netuší, 

zda jsou hospitalizováni dobrovolně či nedobrovolně. V době přijetí si 47 % 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů nebylo vědomo toho, že jsou 

hospitalizováni bez svého souhlasu, a 37,5 % jich zůstalo v nevědomosti po zbytek 

hospitalizace. (110) Kritici nedobrovolné hospitalizace argumentují tím, že 

nedobrovolná hospitalizace přináší více škody než užitku, narušuje důvěru 

v poskytovatele péče, vede pacienty k vyhýbání se další léčbě a narušuje spolupráci 

s profesionály. Toto významné narušení důvěry a spolupráce má negativní dopad na, 

v psychiatrii tolik potřebnou, adherenci s léčbou a může zhoršovat průběh a 
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prognózu onemocnění. Méně direktivní přístup, při zachování možnosti činit alespoň 

dílčí rozhodnutí, může pozitivně ovlivnit léčebné výsledky. (111) Obhájci 

nedobrovolné hospitalizace věří, že její použití je důležité pro zajištění nezbytné péče 

v situacích, kdy pacient ztrácí schopnost o sobě rozhodovat. Dle jejich názoru nemusí 

nedobrovolná hospitalizace vést k narušení vztahu, ale naopak může pomoci změnit 

pacientův pohled na léčebný proces.  Zkušenosti pacientů s nedobrovolným přijetím a 

následnou nedobrovolnou hospitalizací a léčbou a jejich prožívání těchto okolností se 

proto staly předmětem mnoha výzkumných projektů v různých evropských zemích. 

V České republice je naopak této problematice věnována velmi malá pozornost. I 

proto jsem svůj výzkum zaměřil tímto směrem.  

    Obhájci práv duševně nemocných často používají argument, že nedobrovolná 

hospitalizace a léčba vyvolává u pacientů strach a odrazuje je od dobrovolného 

vyhledání pomoci v případě potřeby. Odpovědi na otázku, zda tomu tak ve 

skutečnosti opravdu je, hledaly různé výzkumné týmy. Swartzův tým (USA, 2003) 

dotazoval 85 profesionálů a 104 pacientů se schizofrenií a zjišťoval jejich zkušenosti s 

nedobrovolnou hospitalizací. S tvrzením, že nedobrovolná hospitalizace může 

pacienta odrazovat od léčby, nesouhlasilo 81 % profesionálů. Strach z nuceného 

léčení jako bariéru pro vyhledávání pomoci udávalo 36 % pacientů. (112)  Jiný 

výzkum (Švédsko, 1997) srovnával zkušenosti dobrovolně a nedobrovolně 

hospitalizovaných duševně nemocných. Většina pacientů v obou skupinách udávala 

zlepšení svého zdravotního stavu jako výsledek hospitalizace. Jeden ze čtyř 

nedobrovolně hospitalizovaných a jeden z deseti dobrovolně hospitalizovaných 

pacientů však udávali pouze negativní aspekty zadržení v nemocnici bez jakéhokoliv 

přínosu. (113) Monahanův výzkum (USA, 1995) přišel se závěrem, že duševně 

nemocní vnímají nedobrovolnou hospitalizaci a léčbu zejména s ohledem na své 

zkušenosti s přijetím do nemocnice a s přístupem profesionálů v průběhu léčby. 

Nedobrovolně hospitalizovaní nevnímali svou hospitalizaci negativně, jestliže k nim 

bylo přistupováno s respektem a byla jim dána šance vyjádřit své postoje a přání. 

(114) Rainův výzkum (USA, 2003) nepřinesl žádné závěry, které by podporovaly 

názor, že hospitalizace proti vůli pacienta ovlivní jeho budoucí spolupráci s léčbou. 

(115) V často citovaném výzkumu z 80. let 20. století, známém jako Well-Being 
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Project, uvedlo 47 % z 500 respondentů, že se vyhýbají tradičnímu systému 

psychiatrické péče právě ze strachu z nucené hospitalizace. (112)  

     Nedobrovolná hospitalizace představuje pro část pacientů traumatickou zkušenost 

a může vést k nežádoucím důsledkům, jako je narušení další spolupráce s léčbou a 

důvěry v systém péče o duševně nemocné. Negativní zkušenosti pacientů se objevují 

zejména v situacích, kdy pacienti necítí dostatečný zájem poskytovatelů služeb a 

respekt ke svým přáním. Uskutečněné výzkumy zaměřené na prožívání pacientů 

v době přijetí odkrývají řadu problémových oblastí. K negativním zkušenostem 

popisovaným pacienty patří např. nemožnost navázat vztah důvěry s personálem, 

nedostatečná komunikace, pocity osamělosti, nezúčastněnost personálu. Naopak 

dobrá sestra byla charakterizována „mateřským“ přístupem a schopností navázat 

důvěryplný vztah. (116) Možnost hovořit s personálem byla pacienty uváděna jako 

nejužitečnější léčebný nástroj. (117) Na subjektivní prožívání pacienta má velký vliv 

také pocit zajištění spravedlivého procesu při rozhodování o jeho zadržení. (118) Má-

li pacient pocit, že procedura nedobrovolné hospitalizace probíhá spravedlivě, že se 

k ní může vyjadřovat a zasahovat do ní, např. odvoláním se vůči rozhodnutí, pak 

bývají pocity negativního zásahu do osobních svobod podstatně mírnější. (119) 

Zkušenost s nedobrovolným přijetím může ovlivnit vztah pacienta k rodinným 

příslušníkům, kteří jeho hospitalizaci podporovali, a také vztah pacienta 

k ošetřujícímu lékaři, který detenci indikoval. Není výjimkou, že jsou příbuzní 

pacienta v akutní fázi duševního onemocnění terčem verbálních i fyzických ataků. 

Pacienti se cíti být rodinou do hospitalizace vmanipulováni a případné vyústění v 

jejich nedobrovolné zadržení se setkává s nepochopením a může narušit vztahy 

uvnitř rodiny. To potvrzuje výzkum z Irska, kde 27,5 % nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů udávalo, že nedobrovolná hospitalizace negativně 

ovlivnila vztahy v jejich rodině. Negativní dopad této zkušenosti na jejich vztah 

s lékařem popisovalo 26,6 % ze stejné skupiny pacientů. (120)   
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    V České republice se zkušenostmi pacientů v průběhu nedobrovolné hospitalizace 

detailněji zabývala výzkumná skupina v rámci evropského projektu EUNOMIA12. 

Z 202 nedobrovolně hospitalizovaných pacientů považovalo detenci za oprávněnou 

po jednom měsíci 55 % pacientů a po třech měsících 63 %. Kladný postoj k detenci 

měli zejména pacienti, jejichž duševní stav se v průběhu sledování výrazně zlepšil. 

(121) U sledované skupiny došlo ke statisticky významnému snížení výskytu 

psychopatologických příznaků. Ty byly hodnoceny za využití škály Brief Psychiatric 

Rating Scale (BPRS). Průměrná hodnota BPRS při přijetí byla 50,2, po jednom měsíci 

43, po třech měsících 38,6. Je tedy pochopitelné, že vede-li léčba k odstranění, event. 

snížení nepříjemných příznaků, pacienti zásah do osobní svobody snáze akceptují. 

Skutečnost, že postoj k nedobrovolné hospitalizaci se mění s přibývajícím časem, se 

projevil i v ostatních evropských zemích. S delším odstupem pacienti hodnotí 

hospitalizaci proti své vůli shovívavěji a s větším porozuměním. Přesto jedna třetina 

dotázaných pacientů v České republice považovala 3 měsíce po nedobrovolném 

přijetí zásah proti své vůli za spíše neoprávněný. Vnímání nedobrovolné hospitalizace 

se však napříč Evropou značně liší. Po jednom měsíci od přijetí jsou nejvíce 

nespokojeni pacienti v Litvě (61 %) ve srovnání s 29 % nespokojených pacientů 

v Itálii. (121) Tyto závěry by stály za podrobnější analýzu. Určitý vliv mohou mít 

rozdílné kulturní tradice, očekávání pacientů a různé systémy zdravotní péče.   

    O hlubší vhled do problematiky prožívání duševně nemocných v situaci 

nedobrovolné hospitalizace se pokusili výzkumníci ve Švédsku. Analyzovali vyprávění 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů a snažili se o lepší porozumění jejich 

zkušenostem. Ve výpovědích pacientů zaznamenali na straně jedné pocity přehlížení 

a nezájmu ze strany personálu, pocity ztráty svobody a zásahů do osobní integrity 

člověka. Na druhé straně se objevily zážitky respektu a péče od personálu a také 

ponechání možnosti spolurozhodovat a přebírat zodpovědnost. (116) Výzkumníci 

pohlíželi na výpovědi pacientů ze dvou úhlů pohledu. První pohled výzkumníci 

označili jako naivní. Přijímali sdělení pacientů, aniž by zohledňovali vedlejší 

skutečnosti. V tomto pojetí byly zkušenosti pacientů následující. Být nedobrovolně 

                                                             
12 EUNOMIA (European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical 
Practice) je evropská studie, která se uskutečnila v letech 2002-2006. Zaměřovala se zejména na 
používání omezovacích prostředků u nedobrovolně hospitalizovaných psychiatrických pacientů. 
Zúčastnilo se jí 12 evropských zemí, včetně ČR. 
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hospitalizován znamená pro některé pacienty být bezmocný, nepochopený a bez 

možnosti se volně pohybovat. Znamená to též být řízen ostatními a ztratit možnost, 

aby mu druzí naslouchali. U jiných pacientů však nedobrovolná hospitalizace takto 

negativní hodnocení nevyvolávala. Naopak udávali, že měli zachovánu možnost 

ovlivňovat léčbu i zajištěn volný pohyb. Druhý pohled na výpovědi pacientů byl 

analytický. Každá věta byla analyzována, identifikována a rozdělena dle stanovených 

kategorií. Tento přístup přinesl strukturovanější závěry. Nedobrovolná hospitalizace 

negativně ovlivnila prožívání v několika oblastech: 

Omezení autonomie – pacienti udávali nemožnost ovlivňovat léčebný proces, 

režimová opatření a přístup personálu hodnotili jako rigidní a vyvolávající chuť 

protestovat. Přijímání péče, se kterou pacienti nesouhlasili, považovali za velmi 

obtížné a byl to pro ně vážný negativní zážitek. 

Zásah do fyzické integrity a lidských hodnot – tyto zkušenosti se objevovaly 

v situacích, kdy byli pacienti vystaveni fyzickému omezení a jejich slovy „násilí a 

nelidskému přístupu“ a byly přirozeně vnímány velmi negativně. 

Pocity nezájmu a přehlížení ze strany personálu – pacienti udávali, že měli nedostatek 

informací, nebylo jim umožněno zasahovat do léčebného procesu, byli nuceni přijímat 

léčbu, které nerozuměli, cítili se ignorováni. To vedlo k pocitům bezmoci a ohrožení. 

Často nerozuměli důvodům k nedobrovolné hospitalizaci, což vedlo ke strachu. 

Očekávali větší empatii od personálu a užší kontakt s možností získat více informací a 

podpory. (116) 

    V jiných na prožívání pacientů orientovaných studiích uváděli pacienti pocity 

nedostatku osobní svobody a možnosti volby a udávali emoce jako strach, smutek, 

vztek a bezmocnost. (122) (108) Negativní emoce vyvolává zejména vyhrožování ze 

strany blízkých a personálu, paternalistický přístup s udělováním příkazů. Naopak 

např. přemlouvání, které často příjem pacienta provází, negativní pocity nevyvolává. 

(111) Další, nezřídka popisovanou, je zkušenost ponížení v době přijetí. Pocity 

ponížení bývají pacienty popisovány a jsou závažné zejména s ohledem na to, že 

mohou vést k sociální izolaci, úzkostným poruchám a sebedestruktivnímu chování. 

(123) Psychiatričtí pacienti zažívající pocity ponížení hůře spolupracují při další 
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léčbě. (124) Norský výzkum zaměřený na fenomén pocitu ponížení v době přijetí 

k hospitalizaci zkoumal zkušenosti pacientů hospitalizovaných dobrovolně i 

nedobrovolně. Výzkumníci hovořili se 102 pacienty, z nichž 48 udávalo mezi 

negativními zkušenostmi právě pocity ponížení. Zajímavé bylo zjištění, že tyto pocity 

udávali též dobrovolně hospitalizovaní pacienti, kteří popisovali např. vyhrožování 

nedobrovolnou hospitalizací. Pocity ponížení se objevují zejména v případech, kdy 

došlo k eskortování pacienta policií, kdy byl pacient vystaven vyhrožování a 

fyzickému zásahu, a v situacích, kdy převládal pocit nespravedlivého zásahu. Prožitky 

ponížení se v mnohem menší míře objevovaly u pacientů, kterým bylo nasloucháno a 

kteří získávali srozumitelné odpovědi na své otázky. Někteří pacienti dokonce 

uváděli, že kdyby jim byl poskytnut větší časový prostor na vyjádření svých názorů, 

tak by s přijetím souhlasili. (125) Není překvapivé, že zkušenost nedobrovolné 

hospitalizace přináší pocity ponížení. Zajímavé však je, že tyto pocity se objevují i u 

dobrovolně hospitalizovaných pacientů. Výzkum zaměřený na prožívání ponížení 

v době přijetí uskutečněný v Norsku odhalil, že až 36 % dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů udávalo pocity ponížení v průběhu přijetí k hospitalizaci. 

Pacienti zažívající vysokou míru ponížení udávali, že by při příjmu ocenili upřímnou, 

racionální a otevřenou komunikaci o důvodech k hospitalizaci. (125)  

    Své zejména negativní zkušenosti s nedobrovolnou hospitalizací v ČR popsala 

v autentické zpovědi jedna pacientka v časopise ESPRIT. Své pocity vyjádřila takto: 

„Záhy jsem však poznala, že když se jednou dáte všanc psychiatrům, nezajímá je váš 

názor a vaše přání. Pro ně jste v ordinaci psychicky nemocný pacient, který již nemá 

právo o sobě rozhodovat a v podstatě doslova ztrácí svéprávnost“. (126) V jiné části 

pak pokračuje: „Byla mi odňata nejen svoboda, ale i lidská důstojnost, a to je možná 

horší. Člověk je člověkem proto, že má právě svobodu a důstojnost. V psychiatrickém 

ústavu však tyto pojmy neexistují. Nikdo nemá právo nutit mi nějakou léčbu proti mé 

vůli.“ Poslední citace se vztahuje k míře informovanosti: „…nikdo ze zdravotnického 

personálu mi nevysvětlil vůbec nic. Nejenže mě nikdo nepoučil o mých právech, o mé 

nové situaci, o tom, jaké jsou možnosti a co se mnou budou dělat, ale nesdělili mi 

například ani to, jak probíhá vizita.“ (126) Toto negativní a kritické hodnocení 

zkušenosti nedobrovolného zadržení částečně koresponduje se zkušenostmi 

některých pacientů popsaných ve výše uváděných mezinárodních výzkumech.   
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    Přijetí pacienta k léčbě bez jeho souhlasu se v určitých situacích ukazuje jako 

nezbytné. Úkolem zdravotníků by měla být snaha o minimalizaci negativních prožitků 

pacienta v době nedobrovolného přijetí. Tak může být posílena šance na lepší 

terapeutický vztah, jak v průběhu přijetí, tak i při budoucí léčbě. Proto je důležité 

porozumět tomu, které události a chování nejvíce ovlivňují pacientovo prožívání. 

Bohužel výpovědi pacientů neposkytují jednoznačné odpovědi, protože pacienti často 

nejsou schopni popsat a posoudit, co nejvíce ovlivnilo jejich zkušenost. Americký 

výzkumný tým se koncem 20. století pokusil definovat hlavní zdroje negativního 

prožívání pacientů, kteří byli nedobrovolně přijati k hospitalizaci. Za významné 

z hlediska vnímání pacientů byly považovány tyto skutečnosti (pro přesnost je 

v závorce uveden i anglický termín): 

1) Přesvědčování, přemlouvání (persuasion) – verbální snaha získat pacienta 

k podpisu souhlasu s hospitalizací, která využívá principu, že pacient ve snaze 

uspokojit přání toho, kdo ho přesvědčuje, bude nakonec s přijetím souhlasit. 

2) Pobízení, pohnutky (inducement) – podmíněný příkaz, kdy je pacientovi 

nabídnuto něco výměnou za souhlas s hospitalizací. 

3) Vyhrožování (threats) – pacient dostává informace, že neuposlechne-li 

doporučení od okolí a nepodepíše souhlas s hospitalizací, stane se mu něco 

negativního.   

4) Demonstrace síly (physical force) – použití fyzické síly k prosazení zájmů, 

které jsou v rozporu s vyjadřovanými zájmy pacienta. 

5) Právní nátlak (legal force) – využití autority soudní moci k prosazení přijetí 

pacienta bez jeho souhlasu. 

6) Udělování příkazů (giving orders) – udělování příkazů v souvislosti 

s nedobrovolným přijetím. 

7) Podvodné chování (deception) – používání lží a jiných podvodů ve snaze 

vmanipulovat pacienta k přijetí. (111) 

    Tyto skutečnosti jsou pacienty během nedobrovolného přijetí k hospitalizaci 

vnímány a odrážejí se v jejich hodnocení a prožívání. V případě převládajících 

negativních zkušeností pak mohou podstatným způsobem ovlivnit další spolupráci 
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s poskytovateli péče a tedy i vývoj a prognózu jejich onemocnění. Z hlediska vnímání 

pacientů v průběhu přijetí se ukazují jako podstatné čtyři základní aspekty: 

„Ovlivňování – míra ovlivňování okolím, snaha o manipulaci ze strany blízkých i 

profesionálů může mít zásadní dopad na to, jak pacient celou situaci vnímá. 

Kontrola – míra kontroly, která je pacientovi ponechána v dané situaci, je významná 

zejména s ohledem na pocity ponížení. 

Možnost volby – byla pacientovi zachována možnost se rozhodovat, mohl ovlivňovat 

příjmový proces, byl do něj vtažen? To jsou klíčové otázky, které ukazují míru 

paternalismu, jaké byl pacient vystaven.  

Svoboda – pocit svobody či nesvobody, který pacient v procesu přijetí prožívá je 

rozhodující pro hodnocení okolností nedobrovolného přijetí.“ (127) 

    Tyto klíčové aspekty, zaznamenané v mnohých mezinárodních výzkumech 

zaměřených na vnímání pacientů v průběhu nedobrovolného přijetí, nebyly dosud 

v českém prostředí zkoumány a blíže analyzovány. Většina výše citovaných výzkumů 

proběhla na přelomu 20. století. V ČR však této problematice nebyla dosud věnována 

odpovídající pozornost, přestože jde o velmi aktuální problém. Okolnosti 

nedobrovolné hospitalizace jsou totiž častým terčem kritiky ze strany ochránců 

lidských práv, rodičovských i pacientských sdružení. Toto je jeden z důvodů, který mě 

přiměl k rozhodnutí zacílit výzkum tímto směrem. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

1. VYMEZENÍ OKRUHU PROBLÉMŮ 

    V teoretické části disertační práce detailně, z různých úhlů pohledu, analyzuji 

nedobrovolnou hospitalizaci duševně nemocných a popisuji některé etické problémy, 

které ji provázejí. Jedná se o oblast, které se v ČR na poli výzkumu dosud nevěnovala 

velká pozornost. Při rozhodování o zaměření svého výzkumu jsem tedy vycházel ze 

svých osobních zkušeností s péčí o duševně nemocné v akutní fázi onemocnění a 

zejména pak ze zahraničních výzkumných prací věnujících se tomuto tématu. Ve 

výzkumné části disertační práce se zaměřím na dva významné aspekty nedobrovolné 

hospitalizace. 

Výzkumná část I. - Subjektivní zkušenosti s nedobrovolnou hospitalizací.  

    Budu zkoumat zkušenosti pacientů s přijetím k nedobrovolné hospitalizaci a jejich 

vnímání okolností, které přijetí k hospitalizaci provázejí. Soustředím se na období 

předcházející přijetí k hospitalizaci, proces přijetí a první dny hospitalizace proti vůli 

pacienta. Jak naznačují dosavadní výzkumy, mohou zážitky a zkušenosti pacienta 

z tohoto období výrazně ovlivnit další spolupráci s léčbou a tedy i celkovou prognózu. 

(128) Velká část duševních onemocnění má periodický charakter a může přecházet 

do chronicity. Na to, jak bude onemocnění probíhat, má vliv celá řada faktorů. Jedním 

z nejvýznamnějších je pacientova spolupráce při léčbě. To ostatně prokazují některé 

studie, ze kterých vyplývá, že až 25 % pacientů vysadí léky do 10 dní od propuštění, 

do 18 měsíců je to až 75 % pacientů. (129) (130) Předčasné vysazení léků a 

nedodržování dalších doporučení zdravotníků vede k častějším relapsům 

onemocnění. U pacientů se schizofrenií dojde k relapsu do 5 let až v 80 % případů. 

(131) Podaří-li se zdravotníkům získat pacientovu důvěru, vysvětlit mu všechny 

okolnosti jeho onemocnění a nastolit atmosféru vzájemné spolupráce, bude 

onemocnění pravděpodobně probíhat mnohem příznivěji, s lepší prognózou, při 

zajištění vyšší kvality života pacienta. Získání pacienta ke spolupráci a dobrý 

terapeutický vztah jsou proto v psychiatrii klíčovými předpoklady úspěšné léčby. 

Nedobrovolná hospitalizace, nebo lépe řečeno negativní zkušenosti s nedobrovolnou 

hospitalizací, ale nejen s ní, mohou tvořit významnou bariéru pro naplnění těchto 
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předpokladů. Je prokázáno, že značná část pacientů prožívá nedobrovolnou 

hospitalizaci velmi negativně a že tato jejich zkušenost má dopad na další spolupráci 

s léčbou a důvěru v poskytovatele péče o duševně nemocné (viz kapitola Subjektivní 

prožívání pacientů). Jaká je situace v českém prostředí? Jaké jsou zkušenosti pacientů 

s přijetím k nedobrovolné, ale i dobrovolné hospitalizaci? Co pacienti prožívají a jaký 

to má dopad na jejich další spolupráci s léčbou? To je jen několik otázek, na které 

budu hledat ve svém výzkumu odpovědi. První část výzkumu tedy zaměřím na 

subjektivní prožívání pacientů v průběhu přijetí k nedobrovolné hospitalizaci a 

potenciální vliv jejich zkušeností na další spolupráci s léčbou.  

Výzkumná část II. - Rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci. 

    Druhá část výzkumu se zabývá etickými problémy provázejícími nedobrovolné 

přijetí s ohledem na definici kritérií, umožňujících hospitalizaci bez souhlasu 

pacienta, a jejich uplatňování v praxi. Podrobně jsem se tomuto tématu věnoval 

v teoretické části. Je velmi důležité, jak jsou tato kritéria nastavena. Neméně 

významný je však jejich výklad a implementace do praxe. Na základě svých 

zkušeností, výpovědí pacientů a jejich blízkých, jsem dospěl k názoru, že zákonná 

pravidla pro nedobrovolnou hospitalizaci v ČR jsou psychiatry vykládána velmi 

rozdílně a nejednotně. Určitá variabilita v pohledech na různé případy, které jsou 

často velmi složité, je pochopitelná a odvíjí se od mnoha faktorů, jako je zkušenost 

psychiatra, jeho životní postoje, osobnostní struktura, množství informací, které má 

při rozhodování k dispozici aj. Jelikož však nedobrovolná hospitalizace představuje 

výrazný zásah do osobní svobody jednotlivce, domnívám se, že by posuzování 

jednotlivých případů mělo být konsistentní a kritéria k zásahu do osobní svobody 

pacienta by měla být vykládána přinejmenším podobným způsobem. To jsou důvody, 

proč jsem se rozhodl druhou část výzkumu zacílit na to, jak psychiatři a právníci 

posuzují jednotlivé případy a jak v praxi vykládají a aplikují platnou legislativu. Budu 

analyzovat rozdílnosti v přístupu psychiatrů k uplatňování nedobrovolné 

hospitalizace a snažit se pochopit jejich příčiny. Budu se také zajímat o názory 

právníků specializujících se na zdravotnické právo. 
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Cíle výzkumu: 

1. Zmapovat zkušenosti psychiatrických pacientů s přijetím k nedobrovolné 

hospitalizaci. 

2. Odhalit problémy spojené s rozhodováním lékařů a právníků o nedobrovolné 

hospitalizaci. 

3. Popsat hlavní etické problémy spojené s nedobrovolným přijetím k hospitalizaci. 

    Výzkumná část disertační práce se tedy bude věnovat dvěma rozdílným aspektům 

nedobrovolné hospitalizace – zkušenostem pacientů při nedobrovolném příjetí 

k hospitalizaci a rozhodování psychiatrů a právníků o nedobrovolném přijetí. Cílem 

výzkumu je více se zorientovat v dané problematice, lépe porozumět a pochopit 

okolnosti provázející nedobrovolné přijetí k hospitalizaci v ČR a poukázat na možné 

slabiny stávajícího systému. Z pohledu pacientů i psychiatrů se jedná o velmi citlivou 

oblast. Hlubší analýza a věcný popis získaných informací může přispět nejen 

k obohacení probíhající diskuse, ale i k hledání způsobů, jak proces nedobrovolné 

hospitalizace upravit tak, aby byl pro pacienty co nejméně traumatizující a pro 

psychiatry srozumitelný a odborně přijatelný. 

2. STRUKTURA VÝZKUMU 

    Výzkum se skládá z následujících částí: 

Výzkumná část I. - Subjektivní zkušenosti s nedobrovolnou hospitalizací.  

- Předvýzkum 

- Kvantitativní šetření za využití dotazníku 

- Kvalitativní přístup za využití hloubkových rozhovorů 

Výzkumná část II. – Rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci. 

- Posuzování přístupu psychiatrů na základě předložených kazuistik 

- Posuzování přístupu právníků na základě předložených kazuistik 
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    Jelikož se ve výzkumu zabývám dvěma odlišnými aspekty nedobrovolné 

hospitalizace, je každá část výzkumu popisována odděleně. Popis vždy obsahuje 

vysvětlení metodologie, způsobu sběru dat, charakteristiku vzorku respondentů, 

popis a interpretaci zjištěných dat. Na konci každé výzkumné části jsou poté shrnuty 

důležité závěry.   

3. VÝZKUMNÁ ČÁST I. - SUBJEKTIVNÍ ZKUŠENOSTI S 

NEDOBROVOLNOU HOSPITALIZACÍ 
    Nedobrovolná hospitalizace je běžnou a zároveň kontroverzní součástí péče o 

duševně nemocné. Pacienti jsou hospitalizováni bez svého souhlasu, léčeni proti své 

vůli a často vystaveni neformálnímu tlaku okolí – příbuzných, profesionálů a přátel. 

Jejich negativní zkušenosti mohou vést k nespokojenosti, ztrátě důvěry a 

nespolupráci při léčbě. Při zkoumání toho, co pacienti prožívají krátce před přijetím, 

v době přijetí a několik dní po přijetí, se zaměřím na oblasti, které se ukázaly jako 

významné v zahraničních studiích. Jsou to následující oblasti: 

- zachování možnosti spolurozhodování a určité míry kontroly v době přijetí a 

bezprostředně po něm, 

- vystavení nátlaku a negativnímu ovlivňování v období před přijetím, 

- informovanost o svých právech a procesu nedobrovolné hospitalizace, 

- emoční doprovod nedobrovolného přijetí a jeho případný dopad na další 

spolupráci při léčbě. (127) 

   3.1. METODOLOGIE 

        Rozhodl jsem se pro kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Proces 

nedobrovolné hospitalizace je velmi složitý a obtížně se operacionalizuje. Promítá se 

do něj celá řada vlivů: vliv prostředí, chování profesionálů, klinický obraz duševního 

onemocnění, předchozí zkušenosti pacienta a mnoho dalších. Přijetí k hospitalizaci je 

pro pacienta vždy stresovou událostí, v případě nedobrovolného přijetí to platí 

dvojnásobně. Získání pacientů ke spolupráci na výzkumu může být obtížné. 

Výzkumné otázky pro ně totiž mohou znamenat další zátěž. Přesto jsem se rozhodl o 

to pokusit, protože pohled pacientů na danou problematiku je nenahraditelný. Pocity 

omezení a nátlaku při přijetí nemocného na psychiatrii není jednoduché objektivně 
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zkoumat, protože se jedná o skutečnosti, které podléhají převážně subjektivnímu 

hodnocení. Nalézt nástroj, který by spolehlivě měřil a objektivizoval míru nátlaku, 

kterou pacienti v době přijetí prožívají, a zachytil významné zkušenosti pacientů, je 

velmi obtížné. Kvantitativní přístupy mohou postihnout celou řadu problémů u 

širšího spektra respondentů, množství získaných informací je však limitované 

výzkumným nástrojem a často také dochází ke ztrátě souvislostí mezi získanými daty. 

Další potenciální slabinou dotazníkového šetření je skutečnost, že často zkoumá 

oblasti, které jsou identifikovány jako důležité výzkumníkem. Řada oblastí 

významných z pohledu pacientů zůstane naopak neodhalena. Kvalitativní přístupy 

jsou užitečné zejména v tom, že mohou přinést mnohem hlubší vhled do 

problematiky a umožňují tak její přesnější porozumění. Problematické, jak v případě 

kvantitativního, tak i kvalitativního přístupu může být získání pacientů ke spolupráci 

v této fázi onemocnění. S metodologickými problémy při zkoumání nedobrovolného 

přijetí se potýkalo mnoho výzkumných týmů na celém světě. Z jejich zkušeností 

publikovaných v odborných periodicích jsem čerpal při přípravě svého výzkumu.   

3.1.1. KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP 

    Za použití dotazníků jsem oslovil širší skupinu respondentů a zjišťoval jejich 

převládající zkušenosti s přijetím k nedobrovolné hospitalizaci. Na základě získaných 

informací jsem poté vedl hloubkové rozhovory s pacienty s cílem objevit hlubší a 

detailnější souvislosti.  

    Dlouhodobě a systematicky se oblasti vnímání nedobrovolného přijetí věnovala 

v devadesátých letech minulého století MacArthur Foundation v USA. Tato nadace 

měla za úkol poskytnout politikům, zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým ucelené 

informace o roli a významu nedobrovolné hospitalizace. Během několikaleté práce 

výzkumníci vyvinuli a několikrát otestovali nástroj na měření prožívání v době 

nedobrovolného přijetí, tzv. Admission Experience Survey. Tento dotazník byl 

designován za účelem získání informací o pohledu pacienta na to, co se dělo 

v průběhu přijetí k hospitalizaci. Prokázal se jako validní při měření míry nátlaku a 

prožívání pacientů v době přijetí k psychiatrické hospitalizaci. (127) Byl použit 

mnoha výzkumníky v USA, Velké Británii, Austrálii, Skandinávii i v Sovětském svazu a 

dle jeho tvůrců je uplatnitelný bez ohledu na rozmanitý kontext, v kterém jsou 
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poskytovány služby duševně nemocným. S ohledem na složitost problematiky a 

absenci podobně zaměřených výzkumů v českém prostředí jsem se rozhodl použít při 

zjišťování subjektivního prožívání pacientů v době přijetí k nedobrovolné 

hospitalizaci výše uváděný dotazník Admission Experience Survey. Jde o dotazník, 

který byl dlouhodobě testován. Byl vytvořen na základě dat získaných 

z polostrukturovaných rozhovorů s pacienty, rodinnými příslušníky a profesionály. 

Sestavení dotazníku také předcházelo studium relevantní literatury věnované 

nedobrovolné hospitalizaci v psychiatrii. (132) Jeho obsah je strukturován tak, že je 

použitelný univerzálně bez ohledu na možné kulturní odlišnosti. Je tedy dobře 

přenositelný do českého prostředí a aplikovatelný v podmínkách naší praxe.  Otázky 

obsažené v dotazníku Admission Experience Survey jsou zacílené tak, aby pacienti 

hodnotili míru vlivu, kontroly, možnost volby a pocit svobody v průběhu přijetí 

k nedobrovolné hospitalizaci. Tyto okruhy vzešly z pilotního testování a prokázaly se 

jako relevantní ve vztahu k okolnostem provázejícím nedobrovolné přijetí na 

psychiatrii. Dotazník obsahuje 15 prohlášení, se kterými pacient buď souhlasí, nebo 

nikoliv. Možná je též odpověď „nevím“. Závěrečná šestnáctá položka dotazníku je 

zaměřena na emoční rozpoložení pacienta v době přijetí. Originální 16položkový 

dotazník jsem přeložil do českého jazyka a dále doplnil o některé otázky, které měly 

rozšířit pohled na danou problematiku a respektovat i česká specifika. Dotazník byl 

rozšířen o otázku týkající se prožívání pocitů ponížení v době přijetí. Některé 

výzkumy totiž považují pocity ponížení a méněcennosti za časté a velmi významné 

s ohledem na další spolupráci pacienta s léčbou. (125) Dále jsem dotazník doplnil o 

otázky týkající se informovanosti pacienta v době přijetí, vlivu zkušenosti s přijetím 

na další spolupráci s léčbou a také otázku mapující časový interval od prvních návrhů 

k hospitalizaci až k vlastnímu přijetí. Výsledkem je dotazník složený z 26 otázek, jehož 

první část je tvořena přeloženým Admission Experience Survey a druhá část 

doplňujícími otázkami, rozšiřujícími pohled na nedobrovolné přijetí o dimenzi 

informovanosti pacientů, subjektivního prožívání spravedlnosti a případného dopadu 

na další spolupráci s léčbou.  Pro kvantitativní část výzkumu jsem stanovil následující 

hypotézy.  
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3.1.1.1. Hypotézy 

1) Každý třetí nedobrovolně hospitalizovaný pacient má zkušenost s nějakou 

formou negativního nátlaku v období před přijetím. 

2) Zkušenosti s negativním nátlakem od okolí mají i pacienti hospitalizovaní se 

svým souhlasem. 

3) Pouze jedna pětina pacientů přijatých k nedobrovolné hospitalizaci se 

domnívá, že mohli ovlivňovat přijetí k hospitalizaci a následnou léčbu. 

4) Více než polovina pacientů nemá po přijetí k hospitalizaci dostatek informací o 

procesu nedobrovolné hospitalizace. 

5) Pacienti, kteří jsou hospitalizováni poprvé, prožívají negativní emoce při 

přijetí ve větší míře, než pacienti hospitalizovaní opakovaně. 

6) Nedobrovolné přijetí k hospitalizaci je provázeno pocity ponížení a 

méněcennosti. Tyto pocity zažívá každý druhý pacient hospitalizovaný proti 

své vůli a každý pátý pacient hospitalizovaný se svým souhlasem. 

7) Negativní emoce v průběhu přijetí k hospitalizaci odrazují pacienty od 

budoucího vyhledání odborné pomoci.      

3.1.1.2. Předvýzkum 

    Dotazník byl s ohledem na cílovou skupinu strukturován tak, aby otázky byly 

jednoduché, srozumitelné a aby jeho vyplnění nezabralo příliš mnoho času. 

Připravený dotazník byl testován u čtyř nedobrovolně hospitalizovaných pacientů, 

kteří byli požádáni o jeho vyplnění a následně dotazováni, zda pro ně byly jednotlivé 

otázky pochopitelné, zda není dotazník příliš dlouhý a unavující. Na základě podnětů 

pacientů byla vytvořena finální podoba dotazníku. (Příloha č. 4) 

3.1.1.3. Organizace sběru dat 

    Dotazníkové šetření probíhalo ve třech psychiatrických zařízeních v ČR v období od 

1. 10. 2011 do 31. 3. 2012. Ve všech zařízeních byl výzkum schválen etickou komisí. 

Výzkum probíhal na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice – 

Vojenské fakultní nemocnice v Praze (dále jen ÚVN), na příjmovém oddělení 

v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě (dále jen PLHB) a na 2 příjmových 

odděleních v Psychiatrické léčebně v Bohnicích (dále jen PLB).  



123 
 

    Dotazníky byly určeny pacientům starším 18 let. Pacientům byly předávány 

staniční sestrou oddělení spolu s ústními i písemnými informacemi o výzkumu, které, 

mimo jiné, obsahovaly ujištění o zachování anonymity. Při předávání dotazníku byla 

sdělena informace, že účast ve výzkumu je dobrovolná a že vyplněný dotazník je 

určen pro výzkumný tým a nemůže se dostat do rukou personálu oddělení. Vyplněný 

dotazník odevzdávali pacienti zalepený v obálce personálu oddělení. S žádostí o 

vyplnění dotazníku byli osloveni jak pacienti hospitalizovaní nedobrovolně, tak 

pacienti hospitalizovaní se svým souhlasem. Dotazník byl nabízen všem pacientům 

přijatým od určeného data do stanoveného počtu dobrovolně a nedobrovolně 

hospitalizovaných. Dobrovolně hospitalizovaným pacientům byl dotazník 

distribuován zejména proto, aby mohly být posuzovány nejvýznamnější rozdíly ve 

vnímání okolností provázejících přijetí k hospitalizaci v porovnání se skupinou 

nedobrovolně hospitalizovaných, a také proto, že mnoho zahraničních studií 

prokázalo, že i pacienti hospitalizovaní se souhlasem jsou nezřídka vystaveni určité 

míře nátlaku a manipulace. Z účasti ve výzkumu byli vyloučeni pacienti s demencí, s 

organickým poškozením mozku či mentální retardací, a dále pacienti, kteří by dle 

posouzení staniční sestry nebyli schopni pochopit smysl otázek. Zároveň nebyl 

dotazník nabízen pacientům, u kterých by výzkum znamenal zbytečnou psychickou 

zátěž (např. pacienti s převládajícím paranoidním myšlením). Toto posouzení bylo 

opět v kompetenci staniční sestry. Byl-li rehospitalizován pacient, který již dotazník 

jednou vyplnil, nebyl o jeho vyplnění žádán opětovně. O pacientech, kteří nebyli do 

výzkumu zařazeni nebo kteří účast ve výzkumu odmítli, byl veden záznam. Tyto 

informace jsou uvedeny v kapitole týkající se charakteristiky vzorku respondentů. 

    Dotazník byl pacientům poskytován nejdříve 24 hodin po přijetí a nejdéle do 5 dní 

od přijetí. Tento relativně krátký interval od vlastního přijetí způsobuje, že pacient 

nemá dostatečný odstup od proběhlých událostí a může je pod vlivem svého 

onemocnění vnímat zkresleně. Zajišťuje však autentičnost pacientových zkušeností 

při retrospektivním pohledu na okolnosti přijetí a relativně živé vzpomínky na to, co 

během přijetí prožíval, což je pro tento výzkum klíčové.  Podobný přístup volili i 

výzkumníci v zahraničních studiích. 
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3.1.1.4. Charakteristika vzorku respondentů 

    Kvantitativní části výzkumu se zúčastnilo (dotazníky vyplnilo) 80 pacientů ze třech 

zdravotnických zařízení. Z nich 43 byli hospitalizováni proti své vůli, 37 pacientů bylo 

hospitalizováno dobrovolně. Do výzkumu nebylo zařazeno 10 pacientů. Stalo se tak 

na základě rozhodnutí staničních sester, které měly za úkol dotazníky distribuovat. 

Dotazník nedaly těm pacientům, kteří dle jejich posouzení nebyli schopni smysl 

dotazníku pochopit. Jednalo se o pacienty s těžkou mentální retardací (4), 

s Alzheimerovou demencí (3) a pacienty v akutním psychotickém stavu (3). Oproti 

očekávání většina oslovených pacientů s účastí ve výzkumu souhlasila. Pouze 4 

z celkového počtu 88 oslovených respondentů účast ve výzkumu odmítli. Dva z nich 

uvedli, že se necítí dobře, a dva žádný důvod nesdělili. Čtyři dotazníky byly vyplněny 

pouze částečně a byly vyřazeny. Zůstala tak skupina 80 respondentů. Charakteristika 

vzorku pacientů je znázorněna v tabulkách č. 6, 7, 8 a 9. 

Tabulka č. 6: Charakteristika vzorku respondentů (80 respondentů) 

Zdravotnické 

zařízení 

Pohlaví Věk Vzdělání Hospitalizace 

ÚVN 15 muži 50 Do 

20 

8 základní 16 první 29 

PLHB 30 ženy 30 21-

40 

38 vyučen 16 opakovaná 43 

PLB 35  41-

60 

28 SŠ 35 neodpověděl     8 

   61 ≤ 6 VŠ 11  

    neodpověděl 2  

Tabulka ilustruje celkový profil vzorku respondentů (pohlaví, věk, vzdělání a počet 

hospitalizací). 
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Tabulka č. 7: Diagnostické spektrum pacientů 

Dg. F10 – F19 

Poruchy 

způsobené 

užíváním 

psycho-

aktivních 

látek 

F20 – F29 

Psychotické 

poruchy 

F30 – F39 

Afektivní 

poruchy 

F40 – F49 

Neurotické 

poruchy 

F60 – F69 

Poruchy 

osobnosti 

Jiné 

celkem 8 36 16 7 10 3 

NV 4 19 8 4 5 3 

DV 4 17 8 3 5 0 

Z tabulky je zřejmé diagnostické spektrum pacientů účastnících se výzkumu. Převažují 

pacienti s psychotickými poruchami a poruchami afektivity. 

    Diagnostické spektrum ve skupině dobrovolně i nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů bylo prakticky totožné. V celkové skupině respondentů jsou zastoupeni 

pacienti se všemi hlavními typy diagnóz, s převahou pacientů s psychotickými 

poruchami a afektivními poruchami. Psychotické poruchy tvoří druhou nejčastější 

diagnostickou skupinu, pro kterou jsou pacienti v ČR hospitalizováni na psychiatrii. 

Nejčastějším důvodem k hospitalizaci jsou pak poruchy způsobené užíváním alkoholu 

a toxických látek. (133) Hospitalizace těchto pacientů se však často odehrává na 

specializovaných pracovištích, a proto nejsou ve výzkumném vzorku zastoupeni tak 

výrazně.   
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Tabulka č. 8: Nedobrovolně hospitalizovaní pacienti (43 respondentů) 

Zdravotnické 

zařízení 

Pohlaví Věk Vzdělání Hospitalizace 

ÚVN 7 muži 28 Do 

20 

5 základní 9 první 21 

PLHB 15 ženy 15 21-

40 

21 vyučen 7 opakovaná 17 

PLB 21  41-

60 

15 SŠ 19 neodpověděl     5 

  61 ≤ 2 VŠ 7  

   neodpověděl 1  

V tabulce je popsán vzorek nedobrovolně hospitalizovaných pacientů (pohlaví, věk, 

vzdělání a počet hospitalizací). 

Tabulka č. 9: Dobrovolně hospitalizovaní pacienti (37 respondentů) 

Zdravotnické 

zařízení 

Pohlaví Věk Vzdělání Hospitalizace 

ÚVN 9 muži 22 Do 

20 

3 základní 7 první 8 

PLHB 14 ženy 15 21-

40 

18 vyučen 9 opakovaná 26 

PLB 14  41-

60 

14 SŠ 14 neodpověděl     3 

  61 ≤ 2 VŠ 6  

   neodpověděl 1  

V tabulce je popsán vzorek dobrovolně hospitalizovaných pacientů (pohlaví, věk, 

vzdělání a počet hospitalizací). 

3.1.2. KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP 

    Využití dotazníkového šetření mi umožnilo získat informace od většího počtu 

respondentů. Získaná data však byla limitována stanovenými otázkami a mnoho 

významných okolností zůstalo pravděpodobně skryto. Právě proto jsem na 
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dotazníkové šetření navázal prováděním hloubkových rozhovorů s pacienty. Zatímco 

dotazníkové šetření mělo za úkol odhalit některé společné fenomény, které v ČR 

nedobrovolné přijetí provázejí, od hloubkových rozhovorů s pacienty jsem očekával 

odkrytí hlubších souvislostí významných pro lepší pochopení zkoumané oblasti. Při 

přípravě hloubkových rozhovorů jsem využil data získaná z dotazníkového šetření. 

Zvolil jsem polostrukturovaný typ hloubkových rozhovorů. Tento typ hloubkových 

rozhovorů jsem vyhodnotil jako vhodnější vzhledem ke skupině dotazovaných, tzn. 

pacientů v akutním stádiu duševního onemocnění. Rozhovory byly připraveny tak, 

aby nepřesáhly 40 minut. Delší čas by mohl být pro pacienty zatěžující. Otázky, které 

tvořily základ polostrukturovaného rozhovoru byly otevřené, aby podněcovaly 

dotazované k vylíčení jejich zkušeností a prožitků. Strukturu rozhovoru tvořilo 

několik jednoduchých otázek: 

Jaké máte zkušenosti s přijetím k hospitalizaci? 

Popište, co předcházelo Vašemu přijetí. 

Jak jste prožíval vlastní přijetí k hospitalizaci a první dny po Vašem přijetí? 

Jaké informace jste získal od personálu? 

Co byste na průběhu přijetí změnil? 

Jak ovlivnila zkušenost s nedobrovolnou hospitalizací Vaši důvěru ke zdravotníkům?   

     Ke každé z těchto základních otázek jsem měl připraveno několik podotázek, které 

směřovaly k hlubšímu pochopení problému či měly osvětlit některé jevy, které se 

vyskytovaly v odpovědích v dotaznících. 

3.1.2.1. Organizace sběru dat  

    Pacienti pro hloubkové rozhovory byli vybíráni na základě stejných kritérií jako 

pacienti, kteří vyplňovali dotazníky. Byli však oslovováni pouze pacienti 

hospitalizovaní nedobrovolně, protože nedobrovolná hospitalizace byla hlavním 

předmětem výzkumu. Rozhovory pak probíhaly na psychiatrickém oddělení ÚVN 

Praha a na dvou odděleních v PLB. V úvodu rozhovoru jsem se vždy představil, 

vysvětlit účel výzkumu, zdůraznil dobrovolnost účasti ve výzkumu a zajištění 

anonymity a požádal o možnost rozhovor nahrávat. 
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3.1.2.2. Charakteristika vzorku 

   Kvalitativní části výzkumu se zúčastnilo 8 pacientů. (viz tabulka č. 10) Rozhovory 

probíhaly v týdnu od 6. 8. 2012 do 10. 8. 2012.   

Tabulka č. 10: Charakteristika vzorku respondentů – kvalitativní část 

Zdravotnické 

zařízení 

Pohlaví Věk Vzdělání Hospitalizace 

ÚVN 3 muži 4 Do 

20 

0 základní 0 první 4 

PLB 5 ženy 4 21-

40 

5 vyučen 5 opakovaná 4 

   41-

60 

3 SŠ 3   

  61 ≤ 0 VŠ 0  

V tabulce je popsána skupina pacientů účastnící se kvalitativní části výzkumu (pohlaví, 

věk, vzdělání a počet hospitalizací). 

    Diagnostické spektrum dotazovaných pacientů bylo velmi podobné spektru 

pacientů vyplňujících dotazníky. Čtyři pacienti byli přijati pro psychotické 

onemocnění (F20-F29), dva pacienti pro afektivní poruchu (F30-F39), jeden pacient 

pro závislost (F10-F19) a jeden pacient pro onemocnění z oblasti neurotických 

poruch (F40-F49). 

    Provádění hloubkových rozhovorů krátce po přijetí se ukázalo jako poměrně 

obtížné. Vzhledem k akutnímu stádiu duševního onemocnění respondentů nebylo 

snadné udržet jejich pozornost a bylo nutné rozhovory více strukturovat. Rozhovory 

jsem také musel zkrátit. Délka jednoho rozhovoru byla přibližně 20 minut. Většina 

respondentů si velmi dobře pamatovala okolnosti provázející přijetí. Přestože byli 

v akutní fázi duševní poruchy, popisovali řadu detailů, kterých si všímali např. “ten 

policista se stále usmíval”. Všichni oslovení pacienti byli relativně klidní, ochotní 

k rozhovoru a orientovaní místem, osobou i situací. Často však byli unavení a také 

mírně utlumení, pravděpodobně působením psychofarmak. Nebylo jednoduché 

udržet linii rozhovoru a některé mé otázky byly pro pacienty obtížně srozumitelné. 
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Z celkového počtu 8 oslovených pacientů všichni souhlasili s participací na výzkumu, 

pouze 2 souhlasili s nahráváním rozhovoru. Nahrávka však nakonec nebyla vzhledem 

k rušnému prostředí oddělení možná. Absence záznamu rozhovoru výrazně snížila 

množství získaných informací. V průběhu rozhovoru jsem si totiž nemohl dělat 

mnoho poznámek, působilo to rušivě a vedení rozhovoru vyžadovalo velkou 

koncentraci a zaměření se na pacienta. Proto jsem poznámky dělal vždy až po 

skončení rozhovoru, kdy jsem si poznamenal všechny informace relevantní 

k výzkumnému tématu a některé citace pacientů. Zároveň jsem si dělal poznámky o 

chování pacientů a jejich neverbálních projevech. 

3.2. PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

    Při zkoumání subjektivních zkušeností pacientů jsem kombinoval kvantitavní a 

kvalitativní přístup. Při ověřování stanovených hypotéz jsem vycházel z odpovědí 

získaných dotazníkovým šetřením. Odpovědi jsem vyhodnotil za pomoci programu 

Microsoft Office Excel. Získaná data poukázala na některé převládající trendy a 

souvislosti. Závěry z rozhovorů s pacienty pak vhodným způsobem doplnily výsledky 

z dotazníkového šetření. Proto výsledky z dotazníků i rozhovorů uvádím společně po 

jednotlivých tématech, aby bylo snadnější pochopit problémy v jednotlivých 

oblastech. Nejprve vždy uvedu stanovené hypotézy, poté data z kvantitativního 

výzkumu a na závěr výstupy z provedených rozhovorů.  Zajímavá zjištění pro větší 

přehlednost znázorňuji v textu graficky. 

3.2.1. Negativní nátlak a ovlivňování v období před přijetím k hospitalizaci. 

 

Hypotézy č. 1 a 2 

    Každý třetí nedobrovolně hospitalizovaný pacient má zkušenost s nějakou formou 

negativního nátlaku v období před přijetím. 

    Zkušenosti s negativním nátlakem od okolí mají i pacienti hospitalizovaní se svým 

souhlasem. 

    Přijetí pacienta k hospitalizaci může být provázeno celou řadou pozitivních i 

negativních způsobů chování jeho okolí. Studie Lidze a kol. rozlišuje stupňování 

nátlaku na pozitivní symbolický (přesvědčování, pobízení s pozitivním podtextem), 
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negativní symbolický (výhrůžky, podvádění, lhaní, příkazy, demonstrace síly) a 

použití síly (fyzické, právní). Představitelem pozitivního symbolického nátlaku jsou 

převážně příbuzní, negativní nátlak, s případným použitím síly, využívá spíše 

zdravotnický personál, eventuálně policie. (134) Jakým způsobům nátlaku jsou 

vystavováni pacienti v ČR?  

    V použitém dotazníku se míře nátlaku a negativního ovlivňování věnovaly otázky č. 

2, 6, 8, 10 a 11. Dle očekávání pacienti popisovali rozmanité zkušenosti 

s přemlouváním, manipulací, vyhrožováním, fyzickým nátlakem a jinými způsoby 

chování, které jejich okolí používalo ve snaze přimět je k hospitalizaci.   

    Ve skupině nedobrovolně hospitalizovaných uvedlo 47 % pacientů, že byli okolím 

nuceni k hospitalizaci. Byl na ně vyvíjen určitý tlak, který však nelze na základě 

odpovědí z dotazníku přesněji specifikovat. Této oblasti jsem se proto více věnoval v 

kvalitativní části výzkumu. Ve svých odpovědích 21 % pacientů popsalo, že byli 

vystaveni vyhrožování okolí, 33 % udávalo, že jim bylo vyhrožováno zadržením 

v nemocnici. Poměrně vysoké procento nedobrovolně hospitalizovaných pacientů (40 

%) mělo zkušenost s použitím fyzického donucování k přijetí. (graf č. 1)  

Graf č. 1: Zkušenost s fyzickým donucováním k hospitalizaci u nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. (N – 43)  

 

        V grafu je znázorněn počet nedobrovolně hospitalizovaných pacientů popisujících 

zkušenost s fyzickým nátlakem. 
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Snažili se mě fyzicky přinutit k hospitalizaci. 
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    Nátlak okolí, různé formy vyhrožování a dokonce i fyzické donucování tedy 

provázejí období před přijetím k nedobrovolné hospitalizaci. Délka období, po kterou 

je pacient tomuto tlaku vystaven, může být různá, ale nezřídka jde i o několik týdnů. U 

23 % pacientů se první návrhy okolí na jejich hospitalizaci objevily měsíc a více před 

vlastním přijetím k hospitalizaci. Znamená to, že hospitalizaci často předchází určitá 

fáze vyjednávání a smlouvání s pacientem, která však nezřídka obsahuje i různé 

formy negativního nátlaku. 75 % respondentů přiznalo, že podnět k hospitalizaci 

přišel zvenčí a nejednalo se tedy o jejich rozhodnutí. Řada pacientů pod vlivem 

nátlaku okolí s hospitalizací nakonec souhlasí. Někdy však jejich rozhodnutí spíše 

odráží přání jejich okolí, nežli jejich vlastní přesvědčení. Proto je zajímavý také 

pohled na skupinu tzv. dobrovolně hospitalizovaných pacientů a míru nátlaku, jakou 

vnímali tito pacienti. Je překvapivým zjištěním, že u této skupiny pacientů byla míra 

vnímání nátlaku dokonce vyšší než u skupiny nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů. Více než polovina dobrovolně hospitalizovaných pacientů (51 %) udávala, 

že byla k hospitalizaci nucena okolím. (graf č. 2) 14 % dobrovolně hospitalizovaných 

pacientů bylo před přijetím vyhrožováno a 8 % dokonce uvedlo zkušenost s fyzickým 

donucováním. Jednalo se pravděpodobně o ty pacienty, kteří tlaku okolí podlehli a s 

hospitalizací nakonec formálně souhlasili. Ve skupině dobrovolně hospitalizovaných 

pacientů jich pouze 49 % uvedlo, že nechat se přijmout k hospitalizaci byl jejich 

nápad. 
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Graf č. 2: Nucení k hospitalizaci u dobrovolně hospitalizovaných pacientů. (N-37) 

 

       Graf ukazuje, jak velký počet dobrovolně hospitalizovaných pacientů byl okolím 

nucen k přijetí k hospitalizaci. 

Dílčí závěr: Stanovené hypotézy se potvrdily. Pacienti hospitalizovaní nedobrovolně 

jsou vystaveni různým formám negativního nátlaku. Nejčastěji bylo popisováno 

vyhrožování a fyzický nátlak. Překvapivě vysoké procento dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů mělo také zkušenost s vyhrožováním a dokonce i s 

fyzickým donucováním.  

Interpretace dat získaných rozhovory 

      Zajímavá zjištění vztahující se k míře negativního nátlaku dále vyplynula 

z rozhovorů s pacienty, ve kterých jsem se snažil více poodhalit různé formy chování 

okolí pacientů. 

    V odpovědích respondentů se v průběhu hloubkových rozhovorů ve vztahu k míře 

nátlaku v době před přijetím objevila celá řada zkušeností, které jsem rozdělil do 

několika kategorií. Tyto kategorie jsem označil jako vliv příbuzných pacienta, fyzický 

nátlak, manipulace a vyhrožování. 
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a) Vliv příbuzných pacienta 

  Čtyři z osmi respondentů popisovali významný vliv rodiny a blízkých přátel při 

rozhodování o vyhledání pomoci psychiatra. Z jejich slov vyplynulo, že přijetí 

předcházelo přemlouvání a vyjednávání s blízkými. Jedná se o tzv. pozitivní 

symbolický nátlak, který nebyl pacienty vnímán negativně, ale spíše s pochopením.  

Citace: 

„Okolí mělo strach o mé zdraví, zejména otec a bratr chtěli, abych to řešil. Chápal jsem, 

že o mě mají strach, důvěřoval jsem jim.“ (R1) 

„Na přání manželky jsem navštívil psychiatra. Manželka mi řekla, ať zůstanu v léčebně, 

té věřím.“ (R2) 

„Hodně mě ovlivnili moji blízcí. Po dlouhém pětihodinovém vyjednávání za přítomnosti 

příbuzných jsem nakonec souhlasila s převozem do nemocnice.“ (R7) 

„Přítel zavolal záchranku, říkal, že se se mnou něco děje.“ (R8) 

„Po přijetí jsem byl rozčilený na příbuzné, cítil jsem se trochu podvedený, ale na druhou 

stranu je chápu, měli o mě strach.“ (R1) 

    Z rozhovorů s pacienty tedy vyplývá, že příbuzní hrají v období před přijetím velmi 

důležitou roli a mohou zásadním způsobem ovlivnit postoj pacienta k léčbě. 

Přemlouvání a vyjednávání bylo hodnoceno spíše pozitivně, bez negativního dopadu 

na další spolupráci pacienta a rodinné vztahy.  

b) Fyzický nátlak 

    Někteří pacienti (3) popisovali zkušenosti s fyzickým nátlakem. Jednalo se o 

pacienty, kteří byli přivezeni k přijetí za dramatických okolností, často v doprovodu 

Policie ČR. Překvapilo mě, jak detailně si pamatovali a popisovali okolnosti 

předcházející přijetí.  
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Citace: 

„Lékařka rozhodla, že je nutná hospitalizace a tím veškerá debata skončila. Přijela 

sanitka a 3 sanitáři, natlačili mě do auta a už se mě nikdo na nic neptal. Protestoval 

jsem, ale klást odpor nemělo smysl.“ (R1) 

„…poté mě převezli do léčebny, v sanitce mě policajti zbili, probrala jsem se nakurtovaná 

na posteli.“ (R3) 

„Odvezli mě na policejní stanici, byli hrubí, posmívali se mi, bála jsem se. Řekli, že mě 

povezou do Bohnic, fyzicky mě přinutili k transportu, tahali mě, byli vulgární, říkali ´ drž 

hubu´.“ (R4) 

    Použití fyzických donucovacích prostředků bylo pro pacienty nepříjemnou 

zkušeností. V určitých případech však neexistuje jiná možnost, jak duševně 

nemocného člověka bez náhledu na onemocnění dopravit k profesionální pomoci. I 

fyzický zásah lze však provést tak, aby byl tento nepříjemný zážitek pro pacienta co 

nejméně traumatizující. Zejména zkušenosti s převozem za asistence policie byly pro 

pacienty ponižující. Může to plynout z nedostatečné profesionální přípravy policistů, 

kteří přistupují k duševně nemocným stejně jako k pachatelům trestné činnosti. Tato 

oblast si v praxi jistě zaslouží určitou pozornost. Výpovědi pacientů o zkušenostech 

s chováním policistů byly zarážející. 

c) Manipulace     

    Ve dvou rozhovorech byly zaznamenány určité formy manipulace v době před 

přijetím s cílem dostat pacienta do zdravotnického zařízení. 

Citace: 

„Řekli mi, že půjdu za dva dny domů, ale lhali, pak už se se mnou nikdo nebavil.“ (R6) 

„Řekli mi, že mě odvezou do léčebny, kde mi změří tlak a puls a píchnou injekci. Pak mě 

tam nechali. Důvody hospitalizace mi nikdo neřekl.“ (R5) 

    Nebývá výjimkou, že se zdravotníci či příbuzní ve snaze zvládnout složitou situaci 

uchýlí k použití lži či jinému manipulativnímu chování. To může přispět k vyřešení 
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akutní situace, z dlouhodobého pohledu to však v pacientech zanechává pocit křivdy a 

podvedení, které se ne vždy podaří s odstupem času urovnat.  

d) Vyhrožování     

Vyhrožování popisoval jeden pacient. 

Citace: 

„Řekli, že mě odvezou a vyhrožovali policií, tak jsem raději jel.“ (R5) 

    Vyhrožování je efektivní, ne však příliš žádoucí způsob chování, kterým lze pacienta 

přimět k hospitalizaci. Zanechává za sebou negativní stopy, které mohou narušovat 

další spolupráci pacienta. 

3.2.2.  Zachování možnosti spolurozhodovat. 

     
Hypotéza č. 3 

    Pouze jedna pětina pacientů přijatých k nedobrovolné hospitalizaci má pocit, že 

mohli ovlivňovat přijetí k hospitalizaci a následnou léčbu. 

    Ztráta kontroly nad situací, pocit nemožnosti ovlivňovat dění kolem sebe, pocit, že 

není brán ohled na má přání a že jsem pasivně vystaven intervencím zdravotnických 

pracovníků, to vše jsou prožitky popisované pacienty v době nedobrovolné 

hospitalizace. Tato absence možnosti spolurozhodovat je vnímána velmi negativně. 

Je-li pacientovi ponechána možnost činit alespoň dílčí rozhodnutí a je-li mu dáván 

pocit, že jeho názory jsou důležité a budou při rozhodování zohledněny, může být 

nedobrovolné přijetí pro pacienta mnohem snesitelnější zkušeností. Do jaké míry byla 

pacientům zachována možnost se k přijetí k hospitalizaci vyjádřit? Mohli po přijetí 

ovlivňovat způsob léčby? Byl brán ohled na jejich názory? Této problematice byly 

v dotazníku věnovány otázky č. 3, 5, 13 a 19.  

    Ve skupině nedobrovolně hospitalizovaných pacientů mělo 40 % respondentů 

pocit, že měli dostatek možností se sami rozhodnout, zda chtějí být hospitalizováni, či 

nikoliv, 46 % tento pocit nemělo. Nadpoloviční většina nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů (58 %) měla možnost se k přijetí vyjádřit, 49 % 
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respondentů bylo přesvědčeno, že na jejich názor nebyl brán ohled, 35 % 

respondentů udávalo, že se k přijetí neměli šanci vůbec vyjádřit. (graf č. 3).   

Graf č. 3: Možnost vyjádřit se k přijetí do nemocnice u nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. (N-43) 

 

V grafu je znázorněna možnost pacientů vyjádřit se k přijetí k hospitalizaci. 

    Pocit svobody při rozhodování, zda se nechat hospitalizovat, či nikoliv popisovalo 

pouze 28 % nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. Velká část pacientů (53 %) 

pak byla přesvědčena, že neměli žádnou možnost, jak ovlivnit způsob léčby, např. 

podávané léky, plánovaná vyšetření. Z toho vyplývá, že minimálně v první fázi 

hospitalizace výrazně převládá lékařský paternalismus, kdy je zahájena léčba a 

vyšetřování bez ohledu na názor pacienta a jeho přání. (graf č. 4)  
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Graf č. 4: Možnost ovlivňovat léčbu u nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. (N-

43) 

 

Graf znázorňuje zachování míry vlivu na rozhodování o léčbě u nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. 

    V průběhu nedobrovolné hospitalizace je tento jev, dle mých zkušeností, častý a 

nezřídka se lze setkat se zdravotníky, kteří jsou přesvědčeni, že nedobrovolná 

hospitalizace jim zároveň dává oprávnění léčit pacienta bez ohledu na jeho přání a 

provádět různé výkony, aniž by žádali pacientův souhlas. Tendenci směšovat souhlas 

s hospitalizací se souhlasem s léčbou popsal ve své zprávě také ombudsman. (5) 

Dominance lékaře v průběhu nedobrovolné hospitalizace může mít své opodstatnění 

a existuje mnoho argumentů, které ji mohou ospravedlnit. Lékařský paternalismus 

však neprovází pouze nedobrovolnou hospitalizaci, ale také hospitalizace se 

souhlasem pacientů. To mimo jiné také vyplynulo z informací získaných od 

dobrovolně hospitalizovaných pacientů. Paradoxně ještě více respondentů (59 %), 

než ve skupině nedobrovolně hospitalizovaných pacientů, nemělo dle jejich názoru 

žádný vliv na průběh léčby. (graf č. 5) Pacienti, kteří sami vyhledali pomoc a kteří jsou 

schopni spolupracovat a samostatně se rozhodovat, by měli být mnohem více vtaženi 

do procesu léčby a aktivně se na něm podílet.  
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Graf č. 5: Možnost ovlivňovat léčbu u dobrovolně hospitalizovaných pacientů. (N-37) 

 

Graf znázorňuje zachování míry vlivu na rozhodování o léčbě u dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. 

Dílčí závěr: Získaná data potvrzují přetrvávající paternalistický model 

v psychiatrické péči bez ohledu na to, zda jde o hospitalizaci nedobrovolnou či 

dobrovolnou. Pesimistická hypotéza, že pouze jedna pětina pacientů měla možnost 

ovlivnit přijetí a následnou léčbu, se nepotvrdila. Nicméně procento pacientů, jejichž 

hlas nebyl před přijetím a po přijetí slyšen, je velmi vysoké. 

Interpretace dat získaných rozhovory 

     V souladu s výše uvedenými zjištěními byly také odpovědi v průběhu hloubkových 

rozhovorů. Šest z osmi respondentů popisovalo ve svých výpovědích pocit, že 

nemohli ovlivnit rozhodování o přijetí a neměli žádný vliv na to, jakým způsobem byli 

léčeni. Absenci možnosti spolurozhodovat a vyjádřit se k hospitalizaci a zvolené léčbě 

vnímali velmi negativně. 

Citace: 

„Nikoho nezajímal můj názor, protestoval jsem, ale klást odpor nemělo smysl.“ (R1) 

„Na můj názor nebyl brán ohled, neměl jsem šanci se vyjádřit.“ (R1) 

„Nikdo se mě neptal, jestli chci být přijat, nevznikl žádný prostor pro diskusi.“ (R2) 
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„Nikdo mě neposlouchal, co si myslím o přijetí a léčbě nikoho nezajímalo.“ (R3) 

„Nechci tu být, nikdo mě neposlouchá, nikdo mi nic nevysvětlil, řekli, že když se budu 

dobře chovat, tak mě pustí.“ (R4) 

„Nevím, co bude dál, jsem utlumený, léčbu nemůžu ovlivnit.“ (R5) 

    Pouze jeden z respondentů uváděl, že byl jeho hlas při rozhodování slyšet a že mohl 

diskutovat své postoje a názory. 

Citace: 

„Vše mi bylo vysvětleno, mohla jsem se sama vyjádřit, nakonec mě přesvědčili, měla jsem 

dost informací.“ (R7) 

    Z uvedených výpovědí lze usuzovat, že velká část pacientů zažívá v době přijetí 

pocit, že jsou odevzdáni do rukou zdravotníků bez možnosti se vyjádřit a ovlivnit dění 

kolem sebe. V akutní fázi duševního onemocnění lze určitou míru paternalismu 

ospravedlnit tím, že zapojení pacienta do procesu rozhodování je možné, jen pokud je 

toho schopen. Na základě získaných dat není možné posoudit míru autonomie 

pacientů a jejich schopnost spolurozhodovat v okamžiku přijetí. Významné však je, že 

velké části z nich možnost být slyšen chyběla a to přispívalo k negativnímu prožívání 

nedobrovolného přijetí. Z analýzy hloubkových rozhovorů vyplynuly dvě kategorie. 

Ta první obsahovala zkušenost pacientů, že neměli šanci nic říci. V rozhovorech se 

opakovalo „nikdo mě neposlouchal“, „nikdo se mě neptal“, „nevznikl prostor pro diskusi“ 

apod. Tato kategorie obsahuje zkušenost, že pacient nemohl svůj názor vůbec 

vyjádřit. Druhá kategorie, která se v rozhovorech objevila, se liší tím, že pacient byl 

slyšen, ale na jeho názor nebyl brán ohled, např. „na můj názor nebyl brán ohled“. 

Zatímco první kategorie byla hodnocena negativně, ta druhá byla vnímána příznivěji. 

Možnost vyjádřit se byla pacienty hodnocena kladně i přesto, že na jejich názor nebyl 

brán zřetel.  
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3.2.3.  Míra informovanosti pacientů. 
 

Hypotéza č. 4 

    Více než polovina pacientů nemá po přijetí dostatek informací o procesu 

nedobrovolné hospitalizace. 

       46 % pacientů uvedlo, že jim procedura nedobrovolné hospitalizace nebyla 

dostatečně vysvětlena. (graf č. 6) Tato skutečnost může mít negativní dopad na jejich 

vnímání hospitalizace. Pocit dodržování zákona, pocit spravedlivého procesu a 

zachování možnosti se obhajovat jsou skutečnosti velmi významně ovlivňující pohled 

na hospitalizaci proti své vůli a také důvěru v poskytovatele péče. Vysvětlení toho, co 

vedlo k jejich nedobrovolnému zadržení, nezískalo, dle svého vyjádření, 36% 

pacientů. Na tomto místě je potřeba uvést možnost, že pacienti informaci získali, ale 

v době vyplňování dotazníku si na ni nevzpomněli. 

Graf č. 6: Informovanost nedobrovolně hospitalizovaných pacientů o procesu 

hospitalizace proti jejich vůli. (N43) 

 

V grafu je znázorněna míra informovanosti hospitalizovaných pacientů o proceduře 

nedobrovolné hospitalizace. 

    Míru informovanosti o procesu nedobrovolné hospitalizace jsem testoval pomocí 

otázky zaměřené na to, kdo podle pacientů rozhoduje o jejich nedobrovolném 
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zadržení. Vycházím z předpokladu, že byla-li jim procedura vysvětlena, budou 

informováni o roli soudu v tomto rozhodování. Na otázku, kdo rozhoduje o 

nedobrovolném zadržení pacienta, odpovědělo pouze 12 % pacientů, že je to soud. 

Většina dotázaných (65 %) byla přesvědčena, že rozhodnutí patří do rukou lékaře. 

(graf č. 7)  

Graf č. 7: Informovanost pacientů o proceduře nedobrovolné hospitalizace. (N-43) 

 

Grafické znázornění odpovědí pacientů na otázku, kdo rozhoduje o jejich zadržení ve 

zdravotnickém zařízení. 

    Tato skutečnost může vypovídat o nedostatečné informovanosti pacientů. Může 

však být interpretována také tak, že prakticky je to lékař, kdo dává podnět soudu 

k nedobrovolné hospitalizaci, kdo vše vysvětluje pacientovi a příbuzným a kdo je 

s pacientem v mnohem častějším kontaktu než zástupce soudu. Pacienti tak vnímají 

jako rozhodující roli lékaře a vzhledem k formalistické proceduře nedobrovolné 

hospitalizace, kdy soudy plní pouze roli jakéhosi administrátora celého procesu, mají 

vlastně pravdu.  

Dílčí závěr: Informování pacientů o jejich zdravotním stavu, důvodech hospitalizace, 

režimu oddělení, léčebném a diagnostickém plánu by mělo být nedílnou součástí 

každého přijetí do nemocnice. Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. tuto 

oblast poměrně detailně řeší v paragrafu č. 31 – Informace o zdravotním stavu 

pacienta a o navržených zdravotních službách. Z pohledu pacienta je důležité, aby 

podávané informace byly srozumitelné a aby byly poskytovány přijatelnou formou 
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s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. Při přijetí k nedobrovolné hospitalizaci 

jsou pacienti ve stavu akutní dekompenzace duševního onemocnění a velmi často 

mají limitovanou schopnost jakékoliv informace přijímat a porozumět jim. To by však 

nemělo znamenat rezignaci personálu na poskytování jednoduchých a 

srozumitelných informací. Právě procedura nedobrovolné hospitalizace a možnost 

pacienta do ní zasahovat by měla být přijatelným způsobem vysvětlena tak, aby 

v pacientovi zbytečně nevznikal pocit bezmoci a bezpráví. Pacienti, kteří byli schopni 

vyplnit dotazník, byli velmi pravděpodobně také schopni přijmout základní informace 

o důvodech a průběhu nedobrovolné hospitalizace. Ze získaných dat lze však 

usuzovat na to, že informovanost pacientů o procesu nedobrovolné hospitalizace je 

nedostatečná a uvedená hypotéza byla potvrzena.  

Interpretace dat získaných rozhovory 

    Nízká úroveň informovanosti pacientů se potvrdila také v hloubkových 

rozhovorech s pacienty. Pacienti buď spontánně začali hovořit o tom, že jim nikdo nic 

nevysvětlil a že neví, co se bude dít dále, nebo absenci informací udávali v odpovědi 

na cílený dotaz. Ani jeden z dotazovaných pacientů neměl v době rozhovoru pocit, že 

získal potřebné informace. Šest z osmi pacientů nevědělo, zda jsou v režimu 

dobrovolné či nedobrovolné hospitalizace, viz následující citace: 

„Něco jsem podepsal, ani nevím co. Nevím, jestli jsem tu dobrovolně nebo ne, čekám, že si 

o tom se mnou někdo promluví.“ (R1) 

„Podepsal jsem nějaké papíry, snad mě nezbaví svéprávnosti, snad jsem nepodepsal, že 

tu budu dlouho.“ (R2) 

„Slyšela jsem něco o soudu, nevím, jak tu budu dlouho a co se bude dít.“ (R4) 

    Když jsem respondentům pokládal otázku, zda jsou hospitalizováni dobrovolně 

nebo nedobrovolně, byli většinou zaskočeni. Nerozuměli, na co se jich ptám, a chtěli 

po mně další informace. Žádali vysvětlení procedury a u některých jsem měl dokonce 

pocit, že v mé osobě viděli někoho, kdo jim může pomoci. Musel jsem je ujistit, že 

proces jejich hospitalizace nemohu ovlivňovat a že si o tom mohou promluvit se svým 
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lékařem. Neuspokojená potřeba informací vyvolávala v pacientech pocity nejistoty, 

rozčilení a bezpráví. To potvrzují níže uvedené výroky respondentů. 

Citace: 

„Jsem rozčilený, nemám žádné informace, věřím, že se je brzy dozvím.“ (R1) 

„Důvody hospitalizace mi nikdo nevysvětlil, nevím, co bude dál, jak se můžu bránit, je to 

hrozné bezpráví.“ (R5) 

„Je nehorázné, že jsem tady zavřený, nikdo mi nevysvětlil proč.“ (R6) 

    Nedostatek informací zvyšuje úzkost a obavy a může mít negativní dopad na 

spolupráci pacienta. Někteří z respondentů zřejmě nebyli schopni v době přijetí 

podávané informace zpracovat, to mimo jiné vyplývá i z jejich výroků, že něco 

podepsali, ani neví co. V průběhu rozhovoru však byli všichni respondenti v takovém 

stavu, že informace přijímat mohli a také byli schopni je pochopit. Proto usuzuji, že 

nízkou informovanost pacientů nelze ospravedlňovat jejich neuspokojivým 

psychickým stavem v době přijetí. Nemá-li pacient dostatek informací, může jen 

obtížně hájit svá práva. Přestože má zcela jistě na nízkou míru informovanosti vliv 

omezená schopnost pacientů s akutním duševním onemocněním přijímat, zpracovat a 

uchovat získané informace, nelze rezignovat na hledání cest, jak jim potřebné 

informace vhodnou formou sdělit, např. za použití stručných písemných materiálů. 

3.2.4.  Výskyt negativních emocí v průběhu první hospitalizace. 

 

Hypotéza č. 5                                                                                                                                 

    Pacienti, kteří byli hospitalizováni poprvé, prožívali negativní emoce při přijetí ve 

větší míře, než pacienti hospitalizovaní opakovaně. 

    Psychiatrie je stále provázena značnou mírou stigmatizace a vyhledání 

psychiatrické péče je mnoha lidmi vnímáno jako slabost a selhání. Nezřídka trvá 

poměrně dlouho, než se člověk rozhodne pomoc psychiatra vyhledat. K hospitalizaci 

jsou pacienti nejčastěji přijímáni na základě doporučení ambulantního psychiatra. 

V případě, že se mu podařilo pacientovi a jeho blízkým vysvětlit význam hospitalizace 

a její potenciální přínos, přichází pacient dobrovolně. Nemá-li však pacient náhled na 

svoje onemocnění a hospitalizaci odmítá, může být za určitých okolností 
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hospitalizován proti své vůli. Jaké pocity obě skupiny pacientů v době přijetí 

k hospitalizaci prožívají, bylo také předmětem zájmu výzkumu. Pacienti byli 

požádáni, aby si vzpomněli, co prožívali v prvních minutách po přijetí. Vybírali 

z následující nabídky emocí – rozčilený, smutný, potěšený, pocit úlevy, zmatený a 

vystrašený. Odpovědi všech respondentů jsou znázorněny v grafech č. 8, 9 a 10. 

Přirozeně jsem očekával, že negativní emoce budou provázet spíše hospitalizaci 

nedobrovolnou. Zajímalo mě však také prožívání pacientů, kteří k hospitalizaci přišli 

dobrovolně.  

Graf č. 8: Emoce bezprostředně po přijetí k hospitalizaci - souhrn. (N-80) 

 

V grafu je uvedeno procentuální zastoupení prožívaných emocí bezprostředně po přijetí.  
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Graf č. 9: Emoce bezprostředně po přijetí k hospitalizaci – nedobrovolná 

hospitalizace. (N-43) 

 

V grafu jsou znázorněny emoce u nedobrovolně hospitalizovaných pacientů 

bezprostředně po přijetí k hospitalizaci. 

Graf č. 10: Emoce bezprostředně po přijetí k hospitalizaci – dobrovolná hospitalizace. 

(N-37) 

 

V grafu jsou znázorněny emoce u dobrovolně hospitalizovaných pacientů bezprostředně 

po přijetí k hospitalizaci. 
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    Překvapivě nebyly pocity těchto dvou skupin pacientů (dobrovolně a nedobrovolně 

hospitalizovaných) tak výrazně odlišné, jak by se dalo s ohledem na zcela jiné 

okolnosti přijetí očekávat. Negativní emoce typu rozčilení, vystrašení a pocit 

zmatenosti udávalo 65 % nedobrovolně hospitalizovaných a 44 % dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. Nedobrovolně hospitalizovaní pacienti byli častěji 

rozčilení (20 % respondentů) a více vystrašení (27 %) ve srovnání s dobrovolně 

hospitalizovanými (rozčilení udalo 6 % a vystrašení 18 %). Dobrovolně 

hospitalizovaní pacienti výrazně častěji zažívali pocit úlevy (30 %) oproti 13 % 

pacientů hospitalizovaných bez souhlasu. 

    Ve stanovené hypotéze je obsažen předpoklad, že pacienti, kteří se setkávají 

s psychiatrickou hospitalizací poprvé, budou prožívat více negativních emocí, než 

pacienti, kteří již nějakou zkušenost s hospitalizací mají. Tento předpoklad se 

potvrdil. Významné rozdíly v prožívání pacientů se odvíjely právě od skutečnosti, zda 

šlo o hospitalizaci první nebo opakovanou. Vybrané negativní emoce (rozčilení, 

vystrašení a pocit zmatenosti) uvedlo 70 % pacientů, u nichž se jednalo o první 

hospitalizaci a „pouze“ 38 % pacientů hospitalizovaných opakovaně. Tento rozdíl 

potvrzuje mou hypotézu, že předchozí zkušenost s psychiatrickými službami má 

významný vliv na vnímání a prožívání okolností přijetí. Tento vliv je dokonce větší 

než skutečnost, zda je pacient hospitalizován proti své vůli nebo se svým souhlasem. 

Nejcitlivější skupinou pacientů ve vztahu k prožívání okolností přijetí jsou pacienti, 

kteří jsou hospitalizováni poprvé a proti svů vůli. Tito pacienti nejčastěji vnímali 

negativní emoce. Objevily se u 78 % pacientů. (graf č. 11)  

 

 

 

 

 

 



147 
 

Graf č. 11: Emoce bezprostředně po přijetí k hospitalizaci – první a nedobrovolná 

hospitalizace. (N-21) 

 

Graf ukazuje emoční prožívání pacientů hospitalizovaných poprvé a proti své vůli. 

    Paradoxně u této skupiny pacientů je nejdůležitější jejich získání ke spolupráci při 

léčbě. Ta má totiž zásadní význam pro další vývoj onemocnění. Toho by si měl být 

personál vědom a učinit veškerá možná opatření, která mohou vést k vytvoření 

pocitu bezpečí, důvěry a minimalizaci negativních zkušeností a prožitků v průběhu 

procesu přijetí k nedobrovolné hospitalizaci. To se však alespoň v prvních dnech 

hospitalizace nedaří. Celkem 62 % prvně a nedobrovolně hospitalizovaných pacientů 

udávalo, že zkušenost s hospitalizací negativně ovlivnila jejich důvěru v poskytovatele 

služeb. 

Dílčí závěr: Stanovená hypotéza se potvrdila. Nejcitlivější skupinou pacientů 

s ohledem na negativní prožívání okolností přijetí jsou pacienti hospitalizovaní 

poprvé a proti své vůli. U této skupiny pacientů dominovaly negativní emoce a 

nejčastěji bylo popisováno narušení důvěry v psychiatrické služby.     

Interpretace dat získaných rozhovory 

    Větší citlivost k okolnostem přijetí u lidí setkávajících se s psychiatrickou péčí 

poprvé potvrdily i rozhovory s pacienty. Ve vzorku respondentů jich byla polovina 

hospitalizována poprvé v životě. Jejich vnímání přijetí a prožívání nedobrovolné 

rozčilený/á 
23% 

smutný/á 
18% 

potěšený/á 
0% pocit úlevy 

4% 

zmatený/á 
25% 

vystrašený/á 
30% 

První a nedobrovolná hospitalizace 
V prvních minutách po přijetí jsem byl/a: 

 



148 
 

hospitalizace bylo výrazně negativnější, než u skupiny respondentů, která již měla 

předchozí zkušenost s psychiatrickou hospitalizací. Velmi často popisovali strach: 

„Cítím se podvedený a mám strach, co bude dál.“ (R1) 

„Když jsme přijeli do léčebny, bála jsem se. Všichni tam stáli a měli na sobě rukavice, nic 

mi neřekli, bála jsem se, že mi ublíží.“ (R4) 

„Lhali mi a pak mě zavřeli, bojím se, že tu budu dlouho.“ (R6) 

    Z vyslechnutých příběhů však také vyplývá, že pacienti přijatí k první hospitalizaci 

byli, ve srovnání se skupinou opakovaně hospitalizovaných, přivezeni k hospitalizaci 

za mnohem dramatičtějších okolností a často za doprovodu Policie ČR (ve 3 

případech). To mohlo mít vliv na jejich prožívání a hodnocení procesu přijetí. 

V rozhovorech uvedlo negativní emoce 7 z 8 respondentů. Byly popisovány 

následující emoce např. rozčilení, pocit křivdy (3x), pocit bezpráví (4x), smutek, 

ponížení, pocit nespravedlnosti. 

3.2.5. Výskyt pocitů ponížení a méněcennosti.  
 

Hypotéza č. 6 

    Nedobrovolné přijetí k hospitalizaci je provázeno pocity ponížení a méněcennosti. 

Tyto pocity zažívá každý druhý pacient hospitalizovaný proti své vůli a každý pátý 

pacient hospitalizovaný se svým souhlasem. 

        Pocity ponížení a méněcennosti byly častým předmětem zájmu zahraničních 

výzkumů. Pozornost je na ně soustředěna zejména proto, že se očekává, že pacienti 

zažívající ponížení jsou hůře spolupracující s léčbou. Pocity ponížení se objevují 

zejména v situacích, kdy je pacient vystaven fyzickému nebo verbálnímu nátlaku. 

Nejčastěji jsou pak prožitky ponížení spjaty s pocitem, že přijetí k hospitalizaci je 

neoprávněné. Zajímavá jsou zjištění, že se pocity ponížení objevovaly také u pacientů 

přijatých k hospitalizaci dobrovolně. (125)  

    Pocity ponížení a méněcennosti po přijetí k hospitalizaci udávalo 49 % 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. U dobrovolně hospitalizovaných pacientů 

byly tyto pocity zaregistrovány u 19 %.  Toto zjištění potvrdilo mou hypotézu o 
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výskytu těchto pocitů u přijímaných pacientů. Zajímavá byla hlubší analýza odpovědí 

skupiny respondentů, kteří ponížení a méněcennost v době přijetí zažívali. Potvrdila 

se zjištění o vlivu těchto pocitů na další spolupráci s léčbou, která se objevovala 

v zahraničních výzkumech. V 79 % případů pacienti, kteří při příjmu zažívali pocity 

ponížení a méněcennosti, přiznali, že je zkušenost s přijetím k hospitalizaci odrazuje 

od dalšího vyhledání profesionální pomoci v budoucnosti. (graf č. 12) To je 

signifikantní rozdíl oproti průměrné hodnotě u všech respondentů. Z celkového počtu 

respondentů jich „pouze“ 31 % připustilo, že je stávající zkušenost odrazuje od 

vyhledání profesionální pomoci v budoucnu. Z toho vyplývá, že pocity méněcennosti a 

ponížení hrají ve vztahu k další spolupráci pacienta velmi významnou roli. 

Graf č. 12: Pocity ponížení a méněcennosti ve vztahu k další spolupráci s léčbou. 

(názory pacientů udávajících pocity ponížení a méněcennosti, N-28) 

 

Graf znázorňuje odpovědi pacientů zažívajících pocity ponížení a méněcennosti na 

otázku týkající se dalšího vyhledání pomoci v budoucnosti. 

    Ve shodě s dosavadními závěry byl také silný vztah mezi pocity ponížení a pocity 

spravedlivého procesu a dodržování základních práv. Pacienti zažívající ponížení 

velmi často udávali, že se cítili omezováni ve svých právech. Omezování svých práv 

udávalo 68 % z nich. Dále 43 % pacientů uvedlo, že v době po přijetí neměli možnost 

hájit svá práva. Omezování svých osobních práv vnímalo 56 % respondentů ze 
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skupiny nedobrovolně hospitalizovaných a dokonce i 16 % respondentů ze skupiny 

dobrovolně hospitalizovaných pacientů. 

Dílčí závěr: Získaná data potvrzují, že výskyt pocitů méněcennosti a ponížení je 

během nedobrovolné hospitalizace častým fenoménem a ukazují na to, že pocity 

bezpráví a ztráty možnosti hájit svá práva mají dopad na prožívání pocitů ponížení a 

méněcennosti a následně i na důvěru v psychiatrické služby.  

Interpretace dat získaných rozhovory 

    Rovněž v průběhu hloubkových rozhovorů byly pocity ponížení pacienty 

popisovány. Výslovně je ve svých odpovědích udali 3 pacienti. Další pacienti sice 

nepopisovali ponížení, ale ventilovali nespokojenost se způsobem svého zadržení a 

uváděli pocity křivdy, bezpráví a nespravedlnosti a zvláště negativně vnímali 

nemožnost hájit svá práva. 

Citace: 

„Celý ten proces ve mně vyvolal pocit křivdy, omezování mých práv a pocit bezpráví.“ 

(R1) 

„Nechápu, jak je možné takové bezpráví, drží mě tu zavřeného.“ (R2) 

„Vadí mi ta nemožnost hájit svá práva, nemohu nic dělat.“ (R4) 

„Nevím, jak se můžu bránit, je to hrozné bezpráví.“ (R5) 

    Výskyt těchto prožitků bývá spojován s narušením důvěry pacientů v poskytovatele 

služeb a může vést k zásadnímu narušení spolupráce. Pouze 3 pacienti, u nichž byly 

výše popisované prožitky zaznamenány, však otevřeně připustili, že je zkušenosti 

s přijetím odrazují od vyhledání psychiatrické péče v budoucnu. 

Citace: 

„Tato zkušenost mě určitě odrazuje od další spolupráce s psychiatry, byl to zásah do 

mých osobních práv.“ (R1) 

„Vyhledal jsem pomoc sám a takto jsem dopad, příště raději nikam nepůjdu.“ (R5) 
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    Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že výskyt negativních emocí v průběhu přijetí 

k hospitalizaci je velmi častý. Časté jsou i zkušenosti pacientů, které jsou 

v zahraničních výzkumech popisovány jako rizikové s ohledem na další spolupráci 

pacientů. K těm patří zejména pocity ponížení, křivdy, bezpráví a absence právní 

pomoci. Vnímání a prožívání pacientů zcela jistě souvisí s okolnostmi přijetí a 

psychickým stavem pacientů v době přijetí. Pod vlivem onemocnění mohou situaci 

vnímat zkresleně, mohou ji interpretovat odlišným způsobem, při absenci náhledu na 

onemocnění často nechápou důvody hospitalizace a jejich schopnost porozumět 

podávaným informacím může být narušena. Každý zásah do osobní svobody člověka 

je vnímán velmi citlivě, a proto i nedobrovolná hospitalizace přirozeně vyvolává celou 

škálu negativních prožitků. Je důležité si toto uvědomovat a přistupovat k 

poskytování péče s respektem a vážností, kterou si proces nedobrovolné 

hospitalizace nepochybně zaslouží. 

3.2.6. Emoční doprovod a jeho případný dopad na další spolupráci při léčbě. 
 

Hypotéza č. 7  

    Negativní emoce v průběhu přijetí k hospitalizaci odrazují pacienty od budoucího 

vyhledání odborné pomoci. 

    V průběhu výzkumu jsem se také zaměřil na negativní emoce provázející přijetí 

k hospitalizaci. K negativním emocím, které byly zjišťovány, patřily pocity rozčilení, 

vystrašení, ponížení a zmatenosti. Vztah mezi pocity ponížení a další spoluprací při 

léčbě jsem popsal výše. Mohou mít i ostatní negativní emoce takový dopad na další 

důvěru v profesionální pomoc v budoucnosti?  

    Z celkového počtu respondentů jich 31 (39 %) uvedlo, že je zkušenost s přijetím 

zcela (17) nebo částečně (14) odrazuje od vyhledání profesionální pomoci 

v budoucnosti. (graf č. 13) Zdrženlivost při vyhledání psychiatrické pomoci 

v budoucnu častěji popisovali nedobrovolně hospitalizovaní pacienti (51 %) než 

pacienti, kteří přišli k léčení dobrovolně (25 %). Vliv negativních emocí na další 

spolupráci při léčbě se neprokázal. Při porovnání výskytu negativních emocí u 

skupiny respondentů, popisujících částečnou nebo úplnou ztrátu důvěry 

v psychiatrickou péči, a skupiny, která uváděla, že jejich důvěra v psychiatrickou 
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pomoc je nezasažena, nebyl prokázán vztah mezi výskytem negativních emocí a 

ochotou k další spolupráci pacientů s léčbou. V první skupině byly pocity rozčilení, 

vystrašení a zmatenosti popisovány u 61 % respondentů, v druhé skupině dokonce u 

69 % respondentů.  

Graf č. 13: Zkušenost s hospitalizací vs. vyhledání pomoci v budoucnosti. (N-80) 

 

V grafu je znázorněn vliv zkušeností pacientů v průběhu přijetí na další spolupráci. 

    Zajímavý je také pohled na to, jak pacienti s odstupem hodnotili přijetí 

k hospitalizaci. Okolnosti přijetí jsou lépe akceptovány v situaci, kdy dochází ke 

zlepšení zdravotního stavu. S několikadenním odstupem (maximálně pětidenním od 

okamžiku přijetí) hodnotili pacienti přijetí následovně. Ve skupině nedobrovolně 

hospitalizovaných jich 27 % připustilo, že přijetí k hospitalizaci bylo v daný okamžik 

nezbytné, a 13 % uvedlo, že pomohlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Polovina 

pacientů si stále nesla negativní vzpomínky. Přijetí jako zásah do osobních práv 

vnímalo 25 % pacientů, 20 % popisovalo přijetí jako negativní zkušenost, na kterou 

neradi vzpomínají, a 5 % nevidělo žádné zlepšení a tudíž vnímalo přijetí jako 

zbytečné. Oproti tomu ve skupině dobrovolně hospitalizovaných pacientů vnímalo 

s odstupem přijetí pozitivně 89 % pacientů. 

Dílčí závěr: Hypotéza, která předpokládala, že výskyt negativních emocí při přijetí 

nežádoucím způsobem narušuje další spolupráci s léčbou, nebyla potvrzena. Naopak 
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se ukázalo, že velká část pacientů, kteří zpětně hodnotili přijetí negativně, tuto 

zkušenost negeneralizuje a profesionální péči by vyhledali i v budoucnosti. 

Interpretace dat získaných rozhovory 

    Také v průběhu rozhovorů bylo někdy až paradoxní, že pacienti popisovali celou 

řadu negativních emocí spojených s přijetím k hospitalizaci a v návaznosti na to 

udávali, že jejich důvěra v psychiatrickou péči není narušena a pomoc psychiatra 

samozřejmě vyhledají i v budoucnu. 

3.3. ZÁVĚRY  VÝZKUMNÉ ČÁSTI I. 

        Výsledky výzkumu potvrzují skutečnosti, které lze pozorovat v každodenní praxi. 

Většina stanovených hypotéz byla výzkumem potvrzena. Duševně nemocní bývají 

často vystaveni negativnímu nátlaku okolí ve snaze iniciovat jejich přijetí 

k hospitalizaci. Nezřídka se jedná i o použití nátlaku fyzického. Ten popisovalo 40 % 

nedobrovolně hospitalizovaných pacientů a jednalo se o nejčastější formu nátlaku, 

kterou udávali. Následovalo vyhrožování a různé formy manipulace, jako je např. 

podávání zkreslených informací nebo lži. Zarážející je vysoké procento dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů popisujících nátlak okolí. Nadpoloviční většina pacientů 

(51 %), kteří s hospitalizací formálně souhlasili, popisovala nátlak okolí a nucení 

k tomu, aby se nechali hospitalizovat. Submisivní postavení pacientů v systému 

psychiatrické péče přetrvává. To potvrzuje, mimo jiné, také míra spolurozhodování, 

která je jim ponechána. Při přijetí k nedobrovolné hospitalizaci nemělo 36 % pacientů 

možnost se k hospitalizaci vyjádřit a po přijetí na oddělení 53 % pacientů udávalo, že 

nemohli ovlivňovat probíhající léčbu. Léčbu nemohli ovlivňovat ani pacienti, kteří 

pomoc vyhledali sami a podepsali souhlas s hospitalizací. Pocit, že na léčbu nemají 

žádný vliv, mělo 59 % z nich. Tato zjištění svědčí o přetrvávajícím paternalistickém 

modelu v oblasti psychiatrické péče. Postavení pacienta výrazně závisí také na míře 

jeho informovanosti. Povědomí pacientů o procesu nedobrovolné hospitalizace, 

včetně možnosti se bránit, bylo velmi nízké. Pouze 21 % pacientů hospitalizovaných 

proti své vůli bylo, dle jejich slov, dostatečně informováno o proceduře provázející 

nedobrovolnou hospitalizaci. Výzkum se zaměřoval také na přítomnost negativních 

emocí v průběhu přijetí k hospitalizaci a odhalil skutečnost, že nejvíce rizikovou 

skupinou s ohledem na negativní prožívání přijetí k hospitalizaci je skupina pacientů 
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přijímaných poprvé a proti své vůli. V této skupině pacientů udávalo 78 % výskyt 

negativních emocí. Silná negativní zkušenost s prvním kontaktem s psychiatrií může 

velmi významně ovlivnit další spolupráci pacientů, a proto je důležité věnovat této 

oblasti odpovídající pozornost. Ve vztahu k narušení důvěry v poskytovatele péče se 

ukázaly jako nejvýznamnější zkušenosti s pocity ponížení a méněcennosti. Ty byly 

zaznamenány u necelé poloviny pacientů. Ze skupiny pacientů popisujících pocity 

ponížení a méněcennosti jich 79 % udávalo, že je stávající zkušenost s hospitalizací 

odrazuje od vyhledání profesionální pomoci v budoucnosti.  Výzkum nezaznamenal 

žádné rozdíly v prožívání nedobrovolného přijetí k hospitalizaci mezi muži a ženami 

ani rozdíly ve vztahu k věku respondentů a jejich vzdělání. 

   Uvedená data z výzkumu poukazují na to, že v průběhu přijetí k hospitalizaci, ať už 

dobrovolné či nikoliv, dochází k zásahům do autonomie pacienta. Použitý dotazník 

Admission Experience Survey umožňuje také jednoduché obecnější měření míry 

autonomie pacienta při příjmu. Obsahuje v sobě totiž 5 otázek, na základě kterých lze 

hodnotit vnímání míry omezení při přijetí. Těchto 5 otázek tvoří tzv. McArthur 

Perceived Coercion Scale (McArthurova škála vnímání omezení). Tato jednoduchá 

škála je soustředěna na pět vybraných klíčových oblastí, viz tabulka č. 11. 

McArthurova škála vnímání omezení byla aplikována v České republice v průběhu 

výzkumného projektu EUNOMIA. Považuji za zajímavé srovnat výsledky z tohoto 

projektu s výsledky z mého výzkumu.  

Tabulka č. 11: Mc Arthurova škála vnímání omezení při přijetí. 

Svoboda Cítil jste se svobodný při rozhodování, zda se nechat hospitalizovat? 

Volba Bylo to Vaše rozhodnutí jít do nemocnice? 

Návrh Byla to Váš nápad nechat se hospitalizovat? 

Kontrola Měl jste kontrolu nad svým přijetím k hospitalizaci? 

Vliv Měl jste více vlivu než kdokoliv jiný při rozhodování o hospitalizaci? 

    McArthurova škála vnímání omezení obsahuje 5 dimenzí – svoboda, volba, návrh, 

kontrola a vliv. Čím více odpovědí ano, tím více je zachována autonomie pacienta.  

    V grafu č. 14 je znázorněno srovnání výsledků u 3 skupin pacientů. V první skupině, 

označené EUNOMIA, jsou výsledky z výzkumu, který proběhl v ČR v letech 2003-
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2005. (128) V této skupině jsou odpovědi 202 nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů. Ve skupině označené NV jsou odpovědi 43 nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů z mého výzkumu a ve skupině DV jsou odpovědi 37 dobrovolně 

hospitalizovaných pacientů z mého výzkumu. 

Graf č. 14: Procento kladných odpovědí odrážejících míru autonomie v 5 dimenzích 

McArthurovy škály.  

 

V tabulce je znázorněna míra autonomie pacientů. Pozn.: Čím více odpovědí ano, tím 

větší míra autonomie byla zachována v jednotlivých dimenzích. 

    Největší míra autonomie byla pochopitelně zachována u pacientů přijatých 

dobrovolně. I u této skupiny je však míra vlivu a kontroly nad přijetím k hospitalizaci 

na relativně nízké úrovni. Zajímavé bylo zejména srovnání dvou skupin nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů. Ve třech sledovaných dimenzích jsou výsledky z mého 

výzkumu pozitivnější než z výzkumu z let 2003-2005 v tom smyslu, že pacienti 

udávali větší míru zachování svobody, kontroly nad situací a respektování jejich 

návrhů. Ve dvou dimenzích (volba a vliv) byly výsledky horší. Celkově bylo tedy 

vnímání míry autonomie u pacientů v mém vzorku vyšší, a to o 6 %. Rozdíl není tak 

výrazný, aby mu mohl být přičítán zvláštní význam. 
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3.4. DISKUSE K VÝSLEDKŮM VÝZKUMNÉ ČÁSTI I. 

        Předložený výzkum subjektivního prožívání pacientů vnáší více světla do 

komplikované problematiky nedobrovolné hospitalizace duševně nemocných. 

Popisovaná zjištění se opírají výhradně o názory a prožitky pacientů, kteří mají 

zkušenost s přijetím k hospitalizaci do psychiatrického zařízení. Jejich vnímání 

stávající praxe není vždy lichotivé a nastavuje poskytovatelům služeb určité zrcadlo. 

Hlas duševně nemocných, zejména když je kritický, bývá často podceňován a nebývá 

mu věnována odpovídající pozornost. Argumenty, že duševně nemocní vnímají 

události spojené s poskytováním služeb zkresleně, pod vlivem svého onemocnění, a 

jejich výpovědi je potřeba brát s rezervou, sice mají určité opodstatnění, nedají se 

však paušalizovat a zneužívat k tomu, aby názory uživatelů služeb nebyly vůbec 

vyslyšeny.  

   Přistupoval jsem k výzkumu s vědomím toho, že prožívání pacientů a jejich 

zkušenosti nemusí věrohodně odrážet to, co se skutečně v průběhu přijetí odehrálo. 

Spíše než přesná rekapitulace všech detailů přijetí mě zajímalo subjektivní vnímání 

pacientů, jejich pohled na postup zainteresovaných pracovníků a jejich zkušenosti 

v roli dobrovolně či nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. Analýza těchto 

informací poukázala na několik problematických oblastí provázejících přijetí 

k hospitalizaci. Zajímavé je, že většina závěrů byla v souladu s výsledky z podobně 

orientovaných výzkumů v zahraničí. Objevují se stejná témata a téměř totožné okruhy 

problémů (nízká informovanost, vysoká míra nátlaku, výskyt negativních emocí, 

včetně pocitů ponížení aj.). Prezentované výsledky je třeba interpretovat s ohledem 

na omezený vzorek respondentů. Do výzkumu byla zahrnuta 4 odlišná oddělení ze 3 

psychiatrických pracovišť v ČR. Podařilo se získat informace od 51 nedobrovolně 

hospitalizovaných pacientů (43 participovalo v dotazníkovém šetření a 8 souhlasilo 

s hloubkovým rozhovorem). Vzhledem ke specifičnosti této skupiny pacientů a její 

obtížné přístupnosti považuji vzorek za významný, nicméně získané závěry nelze 

generalizovat. Přínos výzkumu vidím zejména v orientaci na pacienty a jejich názory. 

Pouze v případě, že víme, jak pacienti vnímají poskytovanou péči, můžeme praxi 

měnit v jejich prospěch. Určité oblasti, které si zasluhují pozornost, tento výzkum 

pojmenovává. Patří k nim vysoká míra negativních emocí u skupiny pacientů, kteří 

přicházejí do prvního kontaktu s psychiatrií. Významné je také potvrzení vztahu mezi 
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pocity ponížení a méněcennosti a následnou důvěrou v poskytovatele služeb. 

Potvrdila se očekávání o nízké míře informovanosti nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů, kteří pak mohou velmi obtížně hájit svá práva, a také o převládajícím 

lékařském paternalismu, který není pouze ve vztahu k nedobrovolně 

hospitalizovaným, ale také ve vztahu k pacientům, kteří pomoc sami vyhledali. 

Překvapivé bylo zjištění vysoké míry negativního nátlaku, včetně nátlaku fyzického, 

kterou prožívali dobrovolně hospitalizovaní pacienti v období před přijetím. 

4. VÝZKUMNÁ ČÁST II. - ROZHODOVÁNÍ O NEDOBROVOLNÉ 

HOSPITALIZACI 
    Významným etickým problémem provázejícím nedobrovolné přijetí je způsob 

definice kritérií k nedobrovolnému zadržení člověka v psychiatrickém zařízení. Této 

oblasti se podrobně věnuje samostatná kapitola v teoretické části práce. Správné 

nastavení kritérií však ještě nezaručuje spravedlnost celého procesu. Důležitý je také 

jejich výklad v praxi, který může být velmi rozdílný. Výzkum, který proběhl ve 

Švédsku, poukázal na velkou variabilitu v posuzování jednotlivých případů mezi 

různými psychiatrickými centry v různých částech země. Autoři výzkumu tyto rozdíly 

vysvětlovali, mimo jiné tím, že vedle zákonem daných pravidel hrají významnou roli 

při posuzování podmínek k nedobrovolné hospitalizaci také určité zvyklosti 

pracoviště. (135) 

    V průběhu své praxe jsem byl opakovaně svědkem velmi odlišného přístupu 

psychiatrů k posuzování jednotlivých případů a nejednou jsem se zamýšlel nad tím, 

jak je možné vykládat stejná pravidla tak různým způsobem, a to v situacích, kdy jde o 

zásah do osobní svobody člověka. Z těchto důvodů jsem se rozhodl druhou část svého 

výzkumu, týkajícího se nedobrovolné hospitalizace, zaměřit na psychiatry a právníky 

a zjistit jejich přístup k rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci. Na základě svých 

dosavadních zkušeností jsem stanovil následující výzkumné předpoklady: 

1. Psychiatři budou při posuzování jednotlivých případů nejednotní. Jejich shoda 

při rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci nepřesáhne 70 %. 

2. Psychiatři pracující v ambulantním sektoru rozhodují o nedobrovolné 

hospitalizaci odlišným způsobem než psychiatři v sektoru lůžkovém. 
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3. Ženy volí nedobrovolnou hospitalizaci méně často než muži. 

4. Přístup právníků k posuzování nedobrovolné hospitalizace je odlišný od 

přístupu lékařů. 

4.1. METODOLOGIE 

    K ověřování svých očekávání jsem zvolil jednoduchou metodu, která spočívala ve 

vytvoření 6 krátkých kazuistik popisujících některé běžné situace, které musí 

psychiatři při rozhodování o přijetí řešit. Psychiatři a právníci byli požádáni, aby na 

základě informací obsažených v jednotlivých kazuistikách rozhodli, zda by pacienta 

nedobrovolně hospitalizovali. Jelikož množství informací obsažených v kazuistikách 

bylo omezené, vytvořil jsem respondentům prostor pro vyjádření pochybností tím, že 

míru svého přesvědčení mohli vyjádřit na škále od 1 (nejsem si zcela jist) až do 5 

(jsem pevně přesvědčen). Zároveň měli možnost své rozhodnutí vysvětlit a 

okomentovat, což velká část z nich učinila. Kazuistiky byly koncipovány tak, aby 

postihovaly některé problematické oblasti provázející rozhodování o zadržení 

pacienta proti jeho vůli.  

Problémové oblasti obsažené v kazuistikách: 

Kazuistika č. 1 – včasnost zahájení léčby u dosud neléčeného člověka 

Kazuistika č. 2 – výskyt agrese u člověka s prokázaným duševním onemocněním 

Kazuistika č. 3 – člověk s prokázaným duševním onemocněním nedodržující léčebná 

doporučení, který se neprojevuje agresivně ani autoagresivně 

Kazuistika č. 4 – rozhodování pod vlivem informací od rodinných příslušníků pacienta 

Kazuistika č. 5 – změna dobrovolné hospitalizace na nedobrovolnou 

Kazuistika č. 6 – člověk s prokázaným duševním onemocněním nespolupracující 

s lékařem  

    Kazuistiky obsahovaly pouze základní informace pro pochopení situace, což činilo 

rozhodování respondentů obtížnějším. Neměli totiž, oproti běžné praxi, možnost 

získat další informace, které by jim mohly rozhodování usnadnit. Tuto skutečnost je 
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potřeba zohlednit při interpretaci výsledků. Dotazníky obsahující kazuistiky pro 

lékaře a právníky, viz Příloha č. 5 a Příloha č. 6. 

4.2. ORGANIZACE SBĚRU DAT 

    Sběr dat probíhal v období od 1. 1. 2012 do 30. 3. 2012. Kazuistiky byly 

distribuovány psychiatrům z různých částí ČR (Praha, Středočeský kraj, kraj Vysočina, 

Moravskoslezský kraj) a z různých typů zařízení (psychiatrické léčebny, psychiatrická 

oddělení, psychiatrické ambulance, komunitní centra). Zasílání dotazníků proběhlo 

buď poštou, nebo emailem. Žádosti o vyplnění dotazníku vždy předcházel telefonický 

kontakt s lékařem, při kterém byl vysvětlen důvod výzkumu a zodpovězeny případné 

dotazy. Návratnost dotazníků byla velmi vysoká – 87 %. Získány byly odpovědi od 52 

psychiatrů. 

    Stejné kazuistiky pak byly zaslány také právníkům, kteří se specializují na 

zdravotnické právo. Kontakty jsem získal oslovením několika právníků nebo 

vyhledáním na internetu. Zajímalo mě, zda budou právníci posuzovat případy shodně 

s psychiatry a také jestli budou ve výkladu zákona jednotnější než lékaři. Zasílání 

dotazníků proběhlo totožně, jejich návratnost představovala 73 %, byly získány 

odpovědi od 11 právníků.  

4.3. VZOREK RESPONDENTŮ 

    Charakteristika vzorku lékařů je znázorněna v tabulce č. 12, charakteristika vzorku 

právníků v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 12: Charakteristika vzorku lékařů (52 respondentů) 

Pohlaví Věk Délka praxe 

v letech 

Místo výkonu praxe Atestace z 

psychiatrie 

muži 27 do 20 0 do 5 12 psychiatrická léčebna 13 ano 39 

ženy 25 21-40 35 6-15 23 psychiatrické oddělení 15 ne 13 

  41-60 12 16-25 10 psychiatrická ambulance 24   

 61 ≤ 5 26 ≤ 7    

V tabulce je uveden profil vzorku lékařů participujících na výzkumu (pohlaví, věk, délka 

praxe, místo výkonu praxe a atestace) 
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Tabulka č. 13: Charakteristika vzorku právníků (11 respondentů) 

Pohlaví Věk Délka praxe 

v letech 

Místo výkonu praxe 

muži 3 do 20 0 do 5 2 Liga lidských práv 4 

ženy 8 21-40 10 6-15 7 kancelář ombudsmana 4 

  41-60 1 16-25 2 advokátní kanceláře 3 

V tabulce je uveden profil vzorku právníků participujících na výzkumu (pohlaví, věk, 

délka praxe, místo výkonu praxe) 

4.4. VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ  

    Při vyhodnocování odpovědí jsem posuzoval nejen skutečnost, zda by v popsaných 

kazuistikách respondenti volili nedobrovolnou hospitalizaci či nikoliv, ale také míru 

jejich přesvědčení o rozhodnutí. Přístup psychiatrů a právníků jsem vyhodnocoval po 

jednotlivých kazuistikách. Každá v sobě totiž skrývala určité dilematické situace. 

Vyhodnocení závěrů vždy doplňuji o některé citace, které se objevily v komentářích a 

které nejlépe potvrzují mé interpretace. V každé kazuistice jsem pak provedl 

komparaci názorů lékařů s názory získanými od právníků. Závěrem jsem zjišťoval, 

zda existují nějaké rozdíly při posuzování jednotlivých případů s ohledem na pohlaví 

respondentů a sektor péče, v kterém působí.  

Kasuistika č. 1 

    19letý svobodný muž, dosud zdravý. Objevily se u něj projevy schizofrenie. Většinu 

času tráví ve svém pokoji, téměř z něj nevychází, přestal chodit do zaměstnání, nemluví 

se svými přáteli a je často rozčilen na své rodiče. Má paranoidní myšlenky, bojí se, že by 

mohl být otráven. Špatně spí a málo jí. Není a v poslední době nebyl agresivní ani se 

nepoškozoval. Nesouhlasí s dobrovolnou léčbou. 

    Jedná se o relativně častý scénář počátku duševního onemocnění, který je typický 

zejména u pacientů s psychotickými poruchami. Období tzv. neléčené psychózy, tj. 

doby od objevení příznaků do první hospitalizace, může být různě dlouhé. Průměrná 

doba tohoto období může být až 1 rok. Přísná a úzce definovanovaná kritéria pro 

nedobrovolnou hospitalizaci tvoří určitou bariéru pro včasné zahájení léčby. Příliš 
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vágně stanovená pravidla naopak mohou vytvářet prostor pro neoprávněné zásahy 

do osobní svobody člověka. Nalézt rovnováhu v této situaci není jednoduché.  

Odpovědi lékařů     

    Z 52 respondentů jich 24 (46 %) uvedlo, že by pacienta hospitalizovali bez jeho 

souhlasu. Podle nich jsou naplněny zákonné podmínky pro nedobrovolnou 

hospitalizaci. O svém názoru byli poměrně pevně přesvědčeni. Průměrná míra 

přesvědčení na předložené škále (1- nejsem si jist, 5- jsem pevně přesvědčen) dosáhla 

hodnoty 3,9.  

    Naopak 28 (54 %) respondentů bylo přesvědčeno (míra přesvědčení byla 4,0), že 

v daném případě nejsou splněny podmínky k nedobrovolné hospitalizaci a pacienta 

by proti jeho vůli k hospitalizaci nepřijali. 

    Vznikly tedy dvě skupiny zastávající zcela odlišný postoj k dané situaci. Přestože se 

všichni dotazovaní respondenti pohybují ve stejném právním rámci, jejich 

rozhodování je zcela odlišné. Při respektu ke složitosti případu i nedostatku 

informací, které byly psychiatrům v kazuistice předloženy, považuji takto velkou 

rozdílnost v přístupu k posuzování stavů vedoucích k  omezování lidské svobody za 

zarážející. Psychiatři své postoje a názory popisovali v komentářích. Velmi často se 

v nich objevoval konflikt mezi snahou o včasné zahájení léčby, z kterého by dle 

názoru mnoha lékařů, pacient profitoval, a mezi dodržením zákonem daných kritérií 

k nedobrovolné hospitalizaci, která v tomto případě nejsou zřetelně naplněna. Tento 

konflikt nejlépe vystihují následující citace: 

„Běžný problém, kdy psychotický pacient nemůže být hospitalizován a není mu 

poskytnuta odborná péče. Rodina je zoufalá a farmakoterapie je na místě. Jsem pro 

nedobrovolnou hospitalizaci, pacient sice přímo neohrožuje své zdraví nebo někoho 

jiného, nicméně léčbu potřebuje.“ (R3) 

“I s vědomím, že je vysoká naděje na zlepšení paranoidity i fungování léčbou a že bez 

léčby dochází k rozvoji negativních a kognitivních příznaků SCH, nelze pacienta v této 

situaci hospitalizovat.” (R14) 
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“… indikoval bych hospitalizaci. Potenciální riziko ohrožení sebe nebo rodiny pod vlivem 

paranoidních ideací, zároveň jde o první ataku a je pro pacienta a prognózu 

onemocnění nejlepší začít s léčbou co nejdříve.” (R36) 

    Na této kazuistice je také dobře vidět, jak obtížné je vykládat zákonem daná kritéria 

k nedobrovolné hospitalizaci. Pacient vzhledem k paranoidnímu nastavení a strachu z 

otravy málo jí. Znamená to naplnění kritéria ohrožování sebe sama? 

Citace: 

“Kritéria k nedobrovolné hospitalizaci by splňoval v případě, že by „málo jí“ znamenalo 

tak málo, že ho to ohrožuje na životě.” (R11) 

“Pokud by přestal jíst úplně, jsou důvody k nedobrovolné hospitalizaci.” (R43) 

“Neohrožuje přímo sebe ani své okolí, i když jeví známky psychotického onemocnění.” 

(R48) 

“Čím déle se čeká s léčbou, tím horší výsledky a možnosti návratu k normě, dá se 

interpretovat, že ohrožuje sebe.” (R1) 

    Z komentářů lékařů i z velké nejednotnosti v jejich přístupu vyplývá, jak složité je 

pro ně rozhodování v podobných případech.  

 Odpovědi právníků 

    V kontrastu s rozdílností názorů panujících mezi lékaři, byly odpovědi právníků ve 

vzácné shodě. Všichni oslovení právníci byli velmi silně přesvědčeni (míra 

přesvědčení – 4,5) o tom, že v dané situaci nejsou naplněny podmínky 

k nedobrovolné hospitalizaci a pacienta tedy není možné hospitalizovat. Příčin takto 

významného rozdílu může být několik. Právníci se dokážou lépe orientovat v právním 

prostředí a na výklad zákona mají pevný názor. Situaci nahlížejí z čistě právního 

hlediska, nezatížení složitostí klinického rozhodování. Právnící se také neocitají tváří 

v tvář složitým situacím, které musí lékař ve své praxi posuzovat, a nejsou pod vlivem 

dalších okolností, jako jsou např. obavy rodiny, snaha lékaře pozitivně ovlivnit kvalitu 

života pacienta, obavy ze stížností za neposkytnutí odůvodněné léčby apod. Pro 

přiblížení úvah právníků cituji některé jejich komentáře: 
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„Nelze ztotožňovat potřebu léčby s potřebou nedobrovolné hospitalizace.“ (R1) 

„Sice jeví známky duševní poruchy, ale přímo, bezprostředně neohrožuje sebe ani své 

okolí, resp. jeho život není bezprostředně ohrožen. Taktéž není bezprostředně ohrožen 

život jeho rodičů ani majetek.“ (R4) 

„Dotyčný bezprostředně neohrožuje sebe ani své okolí. Je otázkou, do jakého stavu se 

může dostat s ohledem na snížený příjem stravy, zde by podle mě pak již nedobrovolná 

hospitalizace připadala v úvahu.“ (R9) 

Kazuistika č. 2 

    33letá žena žijící se svou matkou. Před třemi lety byla poprvé léčena pro schizofrenii. 

Byla hospitalizována a léčena psychofarmaky a psychoterapií. Její příznaky ustoupily, 

byla propuštěna a začala znovu pracovat. Devět měsíců po propuštění přestala užívat 

léky a po chvíli přestala chodit do práce. Nyní trpí bludy, je inkoherentní a byla aktuálně 

agresivní vůči své matce. Nesouhlasí s dobrovolnou léčbou. 

    Tento případ je ve srovnání s kazuistikou č. 1 výrazně jednodušší pro posuzování. 

Jednak má psychiatr k dispozici informaci o tom, že pacientka trpí duševní poruchou. 

V případu je rovněž popsána agrese vůči okolí. Je tedy přítomna duševní porucha a 

chování ohrožující okolí, což jsou kritéria k nedobrovolné hospitalizaci v ČR. 

Odpovědi lékařů     

     Většina respondentů (50, tj. 96 %) by rozhodla o nedobrovolném přijetí 

k hospitalizaci. O svém rozhodnutí byli velmi silně přesvědčeni – 4,5. Poněkud 

překvapivě 2 psychiatři udali, že by pacientku nehospitalizovali. Míra jejich 

přesvědčení byla rovněž vysoká – 4,5. V tomto případě však panovala velká 

jednotnost. Svědčí to o tom, že jsou-li takto zřetelně naplněna kritéria k nedobrovolné 

hospitalizaci – přítomnost duševní poruchy a ohrožování okolí - je rozhodování 

psychiatrů jednodušší, a tedy i shodné. 

Citace: 

“Je aktuálně agresivní v důsledku známé psychické poruchy, proto nedobrovolná 

hospitalizace.” (R11) 
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“Zhoršení stavu s agresí vůči okolí. Bez medikace prohloubení agresivity, svému okolí 

bezprostředně nebezpečná.” (R38) 

“Pacientka jeví známky duševního onemocnění a je agresivní vůči okolí.” (R51) 

    Vzhledem k relativně jasně vyjádřeným projevům, naplňujícím kritéria 

k nedobrovolné hospitalizaci, jsem podobně jednoznačný přístup k danému případu 

očekával také u skupiny právníků. Překvapivě se však názory na tento případ mezi 

právníky rozcházely. 

Odpovědi právníků 

    Mezi oslovenými právníky se vytvořily dvě skupiny s odlišným názorem. Šest 

respondentů (55 %) by doporučilo hospitalizaci proti vůli pacienta, míra přesvědčení 

– 3,7. Pět respondentů (45 %) se naopak domnívalo, že podmínky k hospitalizaci bez 

souhlasu nejsou v daném případě naplněny. První skupina se nejčastěji odvolávala na 

přítomnost agrese, druhá skupina své rozhodnutí blíže nekomentovala. 

Kazuistika č. 3 

    38letý rozvedený mechanik pobírající 5 let plný invalidní důchod. Byl již 3 x 

hospitalizován. Před 7 lety mu byla diagnostikována schizofrenie. Před 3 lety přestal 

užívat léky, přerušil všechny kontakty se zdravotní službou a žije v izolaci. Obstará si 

sám jídlo, ale jeho byt je plný odpadků a také on sám je velmi zanedbaný. Mluví 

inkoherentně a občas požívá alkoholické nápoje. 

    Tento případ je složitý tím, že jde o člověka, který má prokázanou duševní poruchu 

a který nedodržuje léčebný režim a doporučení lékaře. Lze tedy odůvodněně 

očekávat, že se jeho zdravotní stav může zhoršovat, a nelze zcela vyloučit, že by mohl 

svým chováním v budoucnu ohrožovat své okolí nebo že svým přístupem k lékařským 

doporučením ohrožuje sám sebe a své zdraví. Jedná se však o riziko, které je pouze 

hypotetické, nikoliv bezprostřední. Pro nejednoznačnost kritérií lze předpokládat, že 

přístupy lékařů budou opět velmi odlišné. 
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Odpovědi lékařů     

    Za popsaných okolností by pacienta i proti jeho vůli přijalo 22 respondentů (43 %), 

a to i přesto, že naplnění kritérií k nedobrovolné hospitalizaci je diskutabilní. 

Průměrná míra přesvědčení byla 3,8. 

    Více než polovina respondentů (29, tj. 57 %) zastávala jiný názor. S průměrnou 

mírou přesvědčení 3,5 se domnívali, že není možné pacienta v této situaci 

hospitalizovat a zasahovat tak do jeho osobní svobody. 

    Opět se ukázalo, že v komplikovanějších případech jsou psychiatři při svém 

rozhodování velmi nejednotní. Zatímco část lékařů by pacienta proti jeho vůli 

zadržela v nemocnici a začala léčit, jiná skupina psychiatrů by vyčkávala až do té 

doby, než se pacient začne chovat způsobem, kterým by naplnil kritéria 

k nedobrovolné hospitalizaci. Výklad daných kritérií je tedy značně odlišný, což lze 

ilustrovat v následujících citacích. 

“Otázkou je míra zanedbání, pokud by již ohrožovala jeho či jiné na životě např. puštěný 

plyn, oheň v pokoji apod., byly by důvody k nedobrovolné hospitalizaci.” (R17) 

“Žije si svůj život, nikoho neohrožuje, snad jen sebe nedostatkem hygieny, není důvod k 

hospitalizaci.” (R39) 

“Nutno zvážit míru zanedbanosti, kožní defekty, riziko infekce, to vše je ve prospěch 

detence. Také míra soužití se spoluobčany, konflikty a celková hygiena.”(R44) 

“Nevím. Záleželo by na mém subjektivním dojmu, myslím, že časem se po stížnostech 

sousedů situací začne zabývat Policie a pacient se dostane do odpovídajícího 

zdravotnického zařízení.” (R3) 

    V rozhodování psychiatrů byla zásadní otázkou míra zanedbanosti a její dopad na 

zdraví pacienta a jeho soužití s okolím.  

Odpovědi právníků 

    V tomto případě opět panovala 100% shoda v odpovědích právníků. Všichni 

dotázaní odpověděli jednoznačně, že popsaná situace nezakládá odůvodnění 

k nedobrovolné hospitalizaci. Míra jejich přesvědčení dosáhla úrovně 3,9. 
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Citace: 

„Samotná skutečnost, že osoba trpí duševní poruchou a má byt plný odpadků, ještě 

neznamená, že ohrožuje sebe nebo své okolí.“ (R3) 

„Nejsou naplněny zákonné podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci. Co se týče 

zanedbávání hygieny a odpadků v bytě, situaci nelze řešit hospitalizací.“ (R4) 

„Styl života osob, byť svérázný, není důvodem pro nedobrovolnou hospitalizaci.“ (R8) 

    V tomto případě je dobře zřetelná odlišnost přístupu právníků a lékařů. Právníci se 

drží zákonné normy a jejího přesného výkladu, což v daném případě vede k ochraně 

osobních práv pacienta. Lékaři kladou na první místo potřebu léčby a následné 

zkvalitnění života člověka, proto by častěji volili zásah do svobody člověka a jeho 

nedobrovolnou hospitalizaci.  

Kazuistika č. 4 

    30letý muž s dg. paranoidní schizofrenie, opakovaně hospitalizován na oddělení 

psychiatrie, s anamnézou agresivního chování.  Jeho ošetřující lékař byl matkou 

telefonicky informován o tom, že si pacient snížil léky a že je vůči ní verbálně i 

brachiálně agresivní. V následujícím týdnu přichází pacient na pravidelnou kontrolu do 

ambulance, kde se chová klidně a dobře spolupracuje. Přiznává konflikty s matkou, 

která mu prý stále nadává a vyhrožuje. 

    Podobné příběhy nejsou v každodenní praxi psychiatrů žádnou výjimkou. 

Diskutabilním momentem je zde otázka, do jaké míry se může lékař spoléhat na 

informace od příbuzných pacienta, jeho blízkých, sousedů či jiných svědků. Zájmy 

těchto osob totiž nemusí být vždy v souladu se zájmy pacienta. Příbuzní mohou mít 

např. tendenci hospitalizovat pacienta, aby si odpočinuli od péče o něj, určitou roli 

mohou hrát ekonomické podmínky, majetkové neshody apod. Pro dobrou orientaci 

v situaci je vhodné mít k dispozici dobrou znalost rodinných poměrů a vztahů, což 

není vždy jednoduché. Druhým momentem komplikujícím rozhodování v tomto 

případě je popisovaná agrese v posledním období, která kontrastuje s aktuálním 

stavem pacienta. Předpovídat výskyt dalšího agresivního chování je obtížné a 

prakticky nemožné, což činí rozhodování nelehkým. 
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Odpovědi lékařů     

        K nedobrovolné hospitalizaci a zadržení pacienta se přiklonilo 11 respondentů 

(22 %). V jejich rozhodování jsou patrné určité pochybnosti. Nebyli o svém 

rozhodnutí tak pevně přesvědčeni, jejich míra přesvědčení činila 3,5. 

    Naopak 78 % respondentů (40) se domnívalo, že pro nedobrovolné přijetí nejsou 

splněny zákonné důvody a pacienta by nechali odejít domů. Míra jejich přesvědčení 

byla 3,9. Jejich rozhodnutí dle mého názoru více odráží zákonem stanovené podmínky 

a jejich výklad v ČR, že přítomnost agresivního chování by měla být aktuální, nikoliv 

pouze očekávaná. Proto ve svých komentářích doporučovali poučit matku o postupu 

v případě znovuobjevení agrese. Dle názoru velké části psychiatrů nelze spoléhat na 

informace od příbuzných a opírat se o ně při rozhodování o nedobrovolné 

hospitalizaci. Ve svých komentářích často vyjadřovali potřebu získat další důkazy. 

Citace: 

“Informace od pacienta a od matky jsou v rozporu. Údaje od matky nejsou automaticky 

validnější než údaje od pacienta. Matka musí případnou detenci žádat na tísňové lince 

v okamžiku napadení.” (R33) 

“Chybí validace informací, je potřeba cílené hloubkové explorace, event. konfrontace 

s matkou. Takhle není jasné, jestli je hospitalizace indikovaná či nikoliv.” (R46) 

“Není vždy možné brát jednotlivé údaje příbuzných jako objektivní, nicméně 

pravděpodobně bychom matce doporučili vyčkat agrese a hned zavolat Policii, 

záchranku a odvézt na oddělení.” (R17) 

    Tzv. vyčkávací metoda, kdy je pacient odeslán do domácího prostředí a jeho blízcí 

čekají na zhoršení stavu a případnou agresi, aby mohli iniciovat nedobrovolnou 

hospitalizaci, je bezpečná s ohledem na naplnění litery zákona, ale obtížně přijatelná 

rodiči duševně nemocných, kteří jsou vystaveni složitým situacím a rozhodování, kdy 

volat RZP, případně Policii ČR. Převoz do nemocnice za takto dramatických podmínek 

může velmi zásadně poznamenat další spolupráci pacienta a ovlivnit celkovou 

prognózu onemocnění a také výrazně narušit vztahy v rodině.  
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Odpovědi právníků 

    Právníci byli velmi jednotní ve svých názorech. Všichni, krom jednoho, tzn. 91 %, 

byli přesvědčeni (míra přesvědčení – 4,4) o tom, že pro nedobrovolnou hospitalizaci 

nejsou žádné důvody. Své závěry vysvětlují, mimo jiné, následovně: 

Citace: 

„Pokud lékař sám nezpozoruje agresivní chování muže, neměl by bez dalšího jednat jen 

na základě výpovědi jeho matky.“ (R5) 

„Agresivita musí být v okamžiku přijetí osoby do zdravotnického zařízení, nikoliv týden 

před tím.“ (R10) 

Kazuistika č. 5 

    20letý mladík závislý na pervitinu je rodiči přiveden k hospitalizaci za účelem 

detoxifikace a následné léčby závislosti. Podepsal dobrovolný vstup. V uplynulých dnech 

byl agresivní vůči rodičům, měl dle jejich pozorování zrakové a sluchové halucinace. Po 

4 dnech strávených na oddělení chce mladík odejít, cítí se dobře a žádnou další léčbu dle 

svých slov nepotřebuje. Na oddělení byl klidný, bez psychotických projevů a známek 

agrese.  

    V této kazuistice se odráží opět problém agresivního chování v minulosti a také 

zájem rodičů o ochranu zdraví jejich syna, který zneužívá návykové látky. Specifický 

je tento příběh tím, že pacient původně souhlasil s hospitalizací a v jejím průběhu svůj 

názor změnil a chce odejít. V některých právních řádech není povoleno změnit 

původně dobrovolnou hospitalizaci na nedobrovolnou. V českém prostředí však toto 

neplatí a psychiatři mohou, v případě, že jsou splněny podmínky, změnit hospitalizaci 

se souhlasem na nedobrovolnou hospitalizaci. 

Odpovědi lékařů     

    V posuzování případu č. 5 byli lékaři velmi jednotni. Většina z nich (48, tj. 92 %) 

usoudila, že není důvod nevyhovět přání pacienta a propustit ho z léčení. Ve svém 

názoru byla skupina lékařů velmi rozhodná, míra přesvědčení dosáhla úrovně 4,4. 

Pouze 4 lékaři (8 %) by navrhli změnit dobrovolnou hospitalizaci na nedobrovolnou a 



169 
 

pacienta by dále léčili proti jeho vůli. Přesvědčivost jejich rozhodnutí se rovnala 

hodnotě 3,5. Ve své argumentaci často lékaři používali klinické zkušenosti a 

odkazovali na neúspěšnost nedobrovolné léčby u této skupiny pacientů. 

Citace: 

“Aktuálně není nebezpečný sobě a okolí, nemůžeme předjímat, že by mohl být, bude-li 

dále užívat drogy. Bude-li se problém opakovat, lze uvažovat o nedobrovolné léčbě, ta 

ale zpravidla nevede k uspokojivým výsledkům.” (R47) 

“Při pokračování abstinence není riziko rozvoje psychopatologie, bez motivace je další 

léčba bez efektu.” (R35) 

“Nedobrovolnou léčbu u závislých považuji za vyhazování peněz, i u motivovaných je 

úspěšnost léčby neuspokojivá.” (R16) 

Odpovědi právníků 

    Odpovědi právníků byly velmi podobné názorům lékařů. Na základě popsaných 

skutečností se 91 % právníků domnívalo, že nejsou naplněny důvody k hospitalizaci 

bez souhlasu pacienta. Míra jejich přesvědčení byla velmi vysoká – 4,7 a nejčastěji 

používaným argumentem byla skutečnost, že pacient v daném okamžiku neohrožuje 

sebe ani ostatní.  

Kazuistika č. 6 

    25letá svobodná žena. Před 3 lety poprvé hospitalizována na psychiatrickém oddělení 

s psychotickými projevy. Později stanovena dg. paranoidní schizofrenie. Pacientka dobře 

spolupracovala a pravidelně užívala předepsané léky. V posledních 6 měsících se stáhla 

do izolace, svého psychiatra navštěvuje nepravidelně, přestala spolupracovat se svým 

case managerem. Dle slov rodičů je nastražená, nedůvěřivá a často podrážděná, bojí se 

vyjít ven, má pocit, že ji někdo sleduje. Rovněž se objevily poruchy spánku a soustředění. 

Své potíže bagatelizuje a návštěvu lékaře a event. hospitalizaci odmítá.      

    Situace popsaná v této kazuistice je velmi podobná situaci v případu č. 3. Jde o 

pacientku se stanovenou dg. duševního onemocnění, která přestala užívat léky a 

spolupracovat s lékařem, což má dopad na její zdravotní stav. Její chování však zatím 
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není tak vážné, že by aktuálně ohrožovalo okolí nebo ji samou, přestože kvalita jejího 

života se pravděpodobně výrazně snížila. V podobném scénáři, popsaném v případu č. 

3, by 43 % lékařů volilo nedobrovolnou hospitalizaci. V případu č. 3 byla 

dominantnější zanedbanost pacienta a také zmíněno zneužívání alkoholu, což mohlo 

ovlivnit postoj lékařů. Užívání alkoholu může být totiž vnímáno jako rizikový faktor, 

díky kterému se přiklonili k nedobrovolnému přijetí. 

Odpovědi lékařů     

    V dané situaci by 15 lékařů (29 %) volilo cestu nedobrovolného přijetí pacientky a 

její následné léčby. Míra přesvědčení dosáhla hodnoty 3,7. Tito lékaři byli zřejmě 

motivováni snahou pomoci pacientce bez ohledu na to, že důvody k nedobrovolné 

hospitalizaci jsou velmi diskutabilní.  

     Vedle toho většina lékařů (71 %, 37) byla přesvědčena (míra přesvědčení – 4,2) o 

tom, že pacientku nelze proti její vůli hospitalizovat.   

   Citace: 

“Teprve při selhání a prohloubení stavu přichází v úvahu hospitalizace.” (R7) 

“Důvody k hospitalizaci nesplňuje, ale hospitalizována by být měla.” (R43) 

“Tady nejvíce pochybuji nad nedobrovolnou hospitalizací, indikována není, ale asi se k ní 

časem propracuje.” (R12) 

     V této kazuistice je opět zřetelný výše zmíněný konflikt mezi potřebou léčby a 

naplněním kritérií k nedobrovolné hospitalizaci. Tento konflikt bývá vyjádřen 

v rozhodování psychiatrů, nikoliv však v rozhodování právníků, u těch lze tedy 

očekávat jednoznačnější přístup. 

    Odpovědi právníků 

    Právníci byli ve svých odpovědích opět velmi konsistentní a opět spíše zdrženliví 

k nedobrovolné hospitalizaci. Většina z nich (91 %) neviděla žádný důvod 

k hospitalizaci bez souhlasu. Míra přesvědčení dosáhla hodnoty 4,3. 
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4.4.1. DALŠÍ VÝSLEDKY 

    Přístup jednotlivých lékařů k posuzování popsaných kazuistik může být ovlivněn 

také pozicí, z které případ posuzují. Lékaři pracující v lůžkové oblasti mají většinou 

možnost situaci konzultovat se svými kolegy a mají za sebou připravený tým 

profesionálů, který jim pomůže přijetí k hospitalizaci bez souhlasu zrealizovat. Lékař 

v psychiatrické ambulanci je na rozhodnutí sám a musí pečlivěji zvažovat rizika 

spojená s nedobrovolnou hospitalizací. Při případném rozhodnutí o nedobrovolné 

hospitalizaci se jako první otevírá problém, jak zorganizovat převoz pacienta na 

lůžkové oddělení. Dalším důležitým aspektem rozhodování ambulantního psychiatra 

je udržení důvěry pacienta, kterou někdy i mnoho let společně budovali.  Proto jsem 

vyhodnocoval odpovědi s cílem zjistit, zda se liší rozhodování ambulantních 

psychiatrů, lékařů z psychiatrických léčeben a lékařů z psychiatrických oddělení. 

Vyhodnotil jsem odpovědi respondentů s ohledem na místo výkonu jejich práce. Ze 

všech odpovědí jsem vypočítal poměr odpovědí, které podporovaly nedobrovolnou 

hospitalizaci. Nezjistil jsem signifikantní rozdíl mezi lékaři z psychiatrických léčeben 

a psychiatrických oddělení. Zatímco v prvně jmenované skupině byla doporučena 

nedobrovolná hospitalizace ve 33 % případů, ve druhé to bylo 34 % případů. Odlišně 

však posuzovali předložené kasuistiky ambulantní psychiatři. Ti byli mnohem 

vstřícnější k volbě nedobrovolné hospitalizace a ve srovnání s psychiatry z lůžkového 

sektoru by k ní přistupovali mnohem častěji. Ambulantní psychiatři by doporučili 

nedobrovolnou hospitalizaci ve 49 % případů. Jednou z interpretací tohoto zjištění 

může být větší pocit zodpovědnosti ambulantního psychiatra ve vztahu k pacientovi a 

určité obavy z toho, jak by pacient zvládal svůj život v domácnosti. Poměrně obecně 

definovaná pravidla pro nedobrovolnou hospitalizaci, umožňující jejich široký výklad, 

poskytují ambulantním psychiatrům prostor pro iniciaci procesu nedobrovolné 

hospitalizace i v situacích, které nejsou z právního hlediska jednoznačné. Včasné 

zahájení léčby však může vést k rychlé stabilizaci zdravotního stavu pacienta a jeho 

brzkému návratu do domácího prostředí. Otálením s rozhodnutím o hospitalizaci se 

ambulantní psychiatr vystavuje riziku, že se objeví ohrožující chování pacienta, 

k hospitalizaci dojde za mnohem dramatičtějších podmínek a také doba hospitalizace 

může být výrazně delší.   



172 
 

    Nepotvrdily se žádné rozdíly v přístupu žen a mužů v posuzování jednotlivých 

případů. Obě skupiny respondentů volily nedobrovolnou hospitalizaci ve 41 % 

případů. Očekávání, že muži přistupují k posuzování jednotlivých případů razantněji 

a častěji budou volit rázné rozhodnutí typu nedobrovolné hospitalizace, se 

nepotvrdilo. 

4.5. ZÁVĚRY VÝZKUMNÉ ČÁSTI II. 

    Výsledky z výzkumné části věnující se aplikaci kritérií k nedobrovolné hospitalizaci 

poukazují na složitosti a úskalí rozhodování psychiatrů v každodenní praxi. Zatímco 

v některých situacích panovala při rozhodování psychiatrů poměrně velká shoda, 

v jiných se naopak objevila výrazná nejednotnost. Ve čtyřech posuzovaných 

kazuistikách dosáhla shoda psychiatrů v rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci 

úrovně 70 %. Odpovědi psychiatrů jsou souhrnně zpracovány v grafu č. 15.  

Graf č. 15: Přehled rozhodování psychiatrů v jednotlivých kazuistikách. (NV – 

nedobrovolná hospitalizace, DV – dobrovolná hospitalizace) (N-52) 

 

V grafu jsou znázorněny rozdíly v rozhodování lékařů. 

    V největší shodě byli psychiatři při posuzování případu, kde byla jasně vyjádřena 

agrese pacienta s prokázaným duševním onemocněním (kazuistika č. 2). 

Nedobrovolnou hospitalizaci by doporučilo 96 % psychiatrů. Ochrana společnosti 

před nebezpečným chováním duševně nemocných je jasným argumentem pro 
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obhajobu nedobrovolné hospitalizace. Podobně velká shoda (92 %) se objevila 

v kazuistice č. 5 při rozhodování o změně dobrovolné hospitalizace na 

nedobrovolnou. Postoje psychiatrů zde byly ovlivněny klinickými zkušenostmi, které 

potvrzují neuspokojivé výsledky léčby závislostí proti vůli pacienta. Proto psychiatři 

výraznou většinou nedoporučovali nedobrovolnou hospitalizaci. V kazuistikách č. 4 a 

6, kde byl řešen rozpor mezi informacemi od rodičů a aktuálním stavem pacienta a 

nespolupracující pacientka, která však aktuálně neohrožovala sebe a své okolí, se 

názory lékařů již více rozcházely, stále však jednotnost v rozhodování přesahovala 70 

%. Očekávaná nejednotnost v přístupu se projevila až v komplikovaných případech, 

kdy lékaři museli řešit rozpor mezi včasným zahájením léčby, z kterého by pacient 

mohl profitovat, a necitlivým zásahem do osobní svobody pacienta, jehož chování 

ještě jednoznačně nenaplňuje podmínky k nedobrovolné hospitalizaci. V kazuistice č. 

1 byla situace o to složitější, že dosud nebyla diagnostikována duševní porucha. 

Zmiňované dilema komplikující rozhodování vedlo ke vzniku dvou skupin lékařů. 

Jedna skupina preferovala nedobrovolnou hospitalizaci i v situaci, kdy jednoznačně 

nebyla naplněna kritéria k nedobrovolné hospitalizaci. Druhá skupina zvolila 

vyčkávací strategii a nedobrovolnou hospitalizaci by zatím neindikovala. Při 

vyhodnocování postojů v těchto dvou kazuistikách (č.1, č.3) se ukázalo, jak velkou 

nejednotnost v přístupu psychiatrů umožňuje stávající praxe a legislativní úprava. 

Můj předpoklad, že shoda psychiatrů při posuzování jednotlivých případů nedosáhne 

70 %, se potvrdil pouze částečně, a to zejména v situacích, které jsou komplikované a 

nejednoznačné. Bohužel takovýchto situací musí psychiatři v každodenní praxi řešit 

mnoho. Získané výsledky poodhalují slabiny stávajícího systému. Existence takto 

výrazných rozdílů v otázkách zásahu do osobní svobody člověka je zarážející.   

     V kontrastu s rozhodováním lékařů, které je v procesu nedobrovolné hospitalizace 

zásadní, byly názory právníků specializovaných na zdravotnické právo. Jejich 

odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 16. 
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Graf č. 16: Přehled rozhodování právníků. (NV – nedobrovolná hospitalizace, DV – 

dobrovolná hospitalizace) (N-11) 

 

V grafu jsou znázorněny rozdíly v rozhodování právníků. 

     V pěti ze šesti kazuistik přesáhla shoda v jejich rozhodování hranici 90 %, pouze 

v jednom případě (kazuistika č. 2) se názory právníků výrazněji lišily. Z toho se dá 

usuzovat, že z právního hlediska jsou stanovená kritéria pro nedobrovolnou 

hospitalizaci poměrně jednoznačná. Rozdílnost v přístupu lékařů je pravděpodobně 

způsobena kontextem rozhodování lékaře, do něhož vstupuje, krom čistě právního 

posouzení situace, také poslání lékaře pomáhat a léčit, což někdy může být v rozporu 

s legislativními pravidly. 

4.6. DISKUSE K VÝSLEDKŮM VÝZKUMNÉ ČÁSTI II. 

    Získané výsledky poukazují na složitost rozhodování psychiatrů. Psychiatr se často 

nachází mezi mlýnskými kameny, kdy musí zvažovat celou řadu faktorů – legislativní 

kritéria, neoprávněný zásah do svobody pacienta, narušení důvěry pacienta, včasné 

zahájení léčby, tlak rodiny a blízkých pacienta a mnoho dalších. Všechny tyto faktory 

hrají významnou roli, což se ukázalo ve variabilitě rozhodování jednotlivých 

psychiatrů. Přestože právní rámec stanovující podmínky pro nedobrovolnou 

hospitalizaci je definován poměrně široce, umožňuje relativně jasný výklad. To se 

prokázalo ve velké shodě mezi právníky. Ti, nezatížení jinými, klinickými a 
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praktickými, problémy, by z čistě právního hlediska postupovali konsistentně. Do 

lékařské praxe se však krom právních norem promítají i jiné faktory, které způsobují 

rozdílnost v názorech jednotlivých lékařů. Zatímco někteří spíše preferují razantnější 

a dřívější zásah do svobody pacienta s ohledem na včasné zahájení léčby a výhledem 

na zlepšení zdraví a kvality života pacienta, jiní jsou zdrženlivější a z různých důvodů 

raději vyčkávají, než dojde ke zřetelnějšímu naplnění zákonných podmínek pro 

hospitalizaci bez souhlasu. Největší diskuse se týká výkladu toho, kdy již pacient 

ohrožuje sebe či své okolí a kdy je ten správný čas zasáhnout. Jak vyplývá z použitých 

kazuistik, není to často jednoznačné a určitá míra variability v přístupu bude vždy 

přítomna. To, zda bylo rozhodnutí lékaře oprávněné, může až dodatečně posoudit 

soud v právním sporu. Žalob pacientů na neoprávněný zásah do osobní svobody je 

poskrovnu. Paradoxně by však takovéto spory mohly pomoci podáním 

jednoznačnějšího výkladu problematických oblastí a posílením právní jistoty všech 

zainteresovaných osob.  
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ZÁVĚR 
 

    V disertační práci jsem poukázal na některá úskalí provázející hospitalizaci duševně 

nemocných proti jejich vůli. 

    Výzkumem získaná data potvrzují, že oblast nedobrovolné hospitalizace 

v psychiatrii je velmi komplikovaná, nepřehledná a skrývající řadu etických 

problémů. Z popisovaných zkušeností pacientů vyplývá, že akutní psychiatrická péče 

je stále postavena na paternalistickém modelu a pacient často nemá mnoho 

příležitostí své přijetí k hospitalizaci a následnou léčbu ovlivňovat. Míra autonomie, 

která je pacientům ponechána, je velmi nízká. Zatímco v případě nedobrovolného 

přijetí lze určité omezení autonomie pacienta ospravedlnit, v případě pacientů, kteří 

byli přijati k léčbě se svým souhlasem, byla udávaná nízká míra možnosti 

spolurozhodování zarážející. Paternalistický přístup se projevil také v nedostatečném 

zajištění informovanosti nedobrovolně hospitalizovaných pacientů o proceduře 

nedobrovolné hospitalizace a možnostech hájit svá práva. Úroveň informovanosti 

pacientů byla velmi nízká a dle mých závěrů nelze tuto skutečnost vysvělovat pouze 

přítomností duševního onemocnění a neschopností pacientů informace přijímat a 

uchovávat. Neinformovaný pacient, neznalý procedurálního postupu, nemůže 

dostatečně hájit svá práva v průběhu nedobrovolné hospitalizace, např. trvat na 

vyslyšení soudcem, odvolávat se vůči soudním rozhodnutím apod. Zkušenosti 

pacientů s nedobrovolným přijetím k hospitalizaci jsou nezřídka velmi negativní, 

zvláště v situacích, kdy jde o první kontakt s psychiatrickými službami. Pacienti, kteří 

byli hospitalizováni poprvé, prožívali bezprostředně po přijetí výrazně více 

negativních emocí, než pacienti hospitalizovaní opakovaně. Častěji také udávali 

narušení důvěry v systém psychiatrické péče. Výzkum u významné skupiny 

respondentů prokázal přítomnost pocitů ponížení a méněcennosti v době přijetí i 

pochybnosti o zajištění spravedlivého procesu při rozhodování o nedobrovolné 

hospitalizaci a negativní dopad těchto fenoménů na další spolupráci pacientů při 

léčbě.  

   V druhé výzkumné části, zaměřené na aplikaci kritérií k nedobrovolné hospitalizaci 

v praxi, jsem poukázal na složitosti při posuzování jednotlivých případů psychiatry a 
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právníky a jejich nejednotnost při výkladu zákonných podmínek pro nedobrovolnou 

hospitalizaci. Psychiatři mají často nelehký úkol, když mají rozhodnout o omezení 

svobody člověka a jeho přijetí do psychiatrického zařízení. Výzkum odhalil, jak velké 

jsou rozdíly v přístupu jednotlivých psychiatrů. Při posuzování některých případů se 

psychiatři nezřídka rozdělili na dvě skupiny zastávající zcela odlišné postoje. Zatímco 

jedna skupina by volila nedobrovolnou hospitalizaci, druhá nikoliv. Takto výrazná 

názorová variabilita v otázce zásahu do osobní svobody člověka si jistě zaslouží 

zvláštní pozornost. Právníci byli naopak v rozhodování o nedobrovolné hospitalizaci 

výrazně jednotnější. Dle mých závěrů to vyplývá z kontextu, v rámci kterého na 

případ pohlížejí. Zatímco právníci se pevně drží legislativních norem a jejich 

správného výkladu, psychiatři častěji zvažují i jiné faktory, jako jsou např. včasné 

zahájení léčby, zlepšení kvality života pacienta, tlak ze strany příbuzných a blízkých 

pacienta. Tento odlišný pohled na situaci, v které se pacient nachází, vede u určité 

skupiny psychiatrů k volnějšímu výkladu legislativních norem motivovanému snahou 

poskytnout pacientovi včasnou odpovídající psychiatrickou péči. Popsaná názorová 

variabilita však přispívá ke kritice stávajícího stavu v procesu nedobrovolné 

hospitalizace. Nejistota psychiatrů a jejich odlišný přístup při posuzování různých 

situací mohou u pacientů vzbuzovat pochybnosti a pocity nedostatečné 

transparentnosti celé procedury.  

    Toto všechno jsou důvody, proč je potřeba průběh nedobrovolné hospitalizace 

kultivovat takovým způsobem, aby byla co nejvíce zachována autonomie pacienta, 

možnost být vyslyšen a vyjádřit se k navrhovaným postupům. Neméně důležitým 

faktorem ovlivňujícím vnímání nedobrovolné hospitalizace je také nastavení 

takových procedurálních pojistek, které budou dávat pacientům odpovídající 

možnost chránit svá práva. 

    V dnešní společnosti patří právo na osobní svobodu k těm nejvýše ceněným. Osobní 

svobodu je třeba respektovat též u lidí trpících duševním onemocněním. Jakýkoliv 

zásah do osobní svobody duševně nemocného člověka by měl mít jednoznačnou 

oporu v zákoně, měl by být učiněn citlivě a měl by směřovat k co nejrychlejšímu 

návratu člověka zpátky do společnosti. Na komplikované etické otázky provázející 

nedobrovolné přijetí duševně nemocných nelze nalézt jednoduché odpovědi. Cesta k 
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jejich hledání, jak se prokázalo v mé disertační práci, může být velmi zajímavá a 

inspirativní. 
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