
Abstrakt 

Ochranné léčení a zabezpečovací detence 
 

 Diplomová práce se zabývá dvěma ochrannými opatřeními, kterými jsou 

ochranné léčení a zabezpečovací detence. Cílem této práce je komplexně představit 

tyto instituty trestního práva z pohledu současné právní úpravy, poukázat na případné 

nedostatky a předložit určitá doporučení k vylepšení.  

 Práce obsahuje obecný přehled ochranných opatření v právním řádu České 

republiky a jejich srovnání s tresty, vykládá právní pojmy společné oběma institutům 

a vymezuje právní předpisy relevantní k institutům ochranného léčení a 

zabezpečovací detence. Jednotlivě jsou upraveny oba instituty a jejich podmínky, za 

kterých jsou ukládány. Rovněž je uvedeno, v jakých formách se opatření vykonává a 

délka jejich trvání. V rámci institutu zabezpečovací detence jsou představeny detenční 

ústavy v Brně a Opavě, okrajově je také zmíněna úprava zabezpečovací detence 

v Nizozemí, tamní institut TBS a forenzní nemocnice. U ochranného léčení je 

popsáno rozhodování o propuštění nebo naopak prodlužování délky výkonu léčení 

včetně povinností léčebného zařízení s tím souvisejících. Jednotlivé typy ochranného 

léčení jsou obecně představeny. 

 Největší pozornost je věnována ochrannému léčení sexuologickému. Autorka 

hlouběji analyzuje tento druh léčení, zaměřuje se na problematické otázky, vyjadřuje 

osobní názory a postoje k úpravě de lege lata a zamýšlí se nad návrhy právní úpravy 

de lege ferenda. V práci je podrobně popsán výkon ústavního ochranného léčení 

sexuálních deviantů. Autorka osobně navštívila sexuologické oddělení v Psychiatrické 

nemocnici v Havlíčkově Brodě a získala množství odborných informací od 

pracovníků oddělení, které jsou v práci zapracovány. Jsou zde shrnuty i názory a 

osobní zkušenosti pacientů, které vyplynuly z dotazníkového šetření sestaveného pro 

účely diplomové práce. Čtenář má možnost seznámit se s jednotlivými formami 

léčení, kdy největší důraz je v Havlíčkově Brodě kladen na tzv. náhledovou terapii, 

která pacientům umožňuje pochopit svou sexualitu a realizovat ji v mezích zákona. 

Tato psychologická terapie je doplněna útlumovou léčbu medikamenty a jako krajní 

řešení může pacient na svou žádost podstoupit kastraci. Pacient se v průběhu léčby 

nachází v jednotlivých režimech, neboli stupních, které jsou v práci charakterizovány. 



 Popsána jsou zde také jednotlivá pravidla pro ukládání ochranného léčení vedle 

trestu odnětí svobody. Nalezneme úvahy nad pořadím výkonu uloženého trestu a 

ochranného opatření, kdy se za nejvhodnější považuje souběžný výkon, při kterém je 

s léčením započato již ve věznici. V České republice však v současné době lze 

ochranné léčení vykonat pouze ve Věznici Kuřim, kde mohou být umístěni odsouzení 

do věznice s ostrahou. Autorka předkládá názory na alternativní možnosti léčení ve 

věznici s dohledem, dozorem a zvýšenou ostrahou. Vyjadřuje svůj názor na 

připravovanou novelu trestního zákoníku týkající se redukce druhů věznic ze čtyř na 

dva typy. 

 V práci není opominuta ani problematika odsuzování mladistvých deviantů, kdy 

se autorka zabývá problematickými otázkami a kritizuje neexistenci zařízení, kde by 

mohl mladistvý započít léčbu již během výkonu trestu odnětí svobody. 

 


