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PĚT RAD aneb Pachatele trestného činu lze vedle trestu
potrestat i uložením ochranného opatření
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost skrývá v sobě mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jaksemohlozpočátkuzdát.

V

případě, že někdo spáchá trestný čin, vystavuje se riziku trestního stíhání, které má obvykle
za následek uložení adekvátního trestu. Vedle trestu nebo
místo trestu lze však pachateli
uložit i jinou sankci – ochranné opatření, které má vést ke
stejným účelům jako některý z
trestů vyjmenovaných trestním zákoníkem, tedy především k pokusu o resocializaci
pachatele a trestní represi.
Narozdíl od trestu lze uložit
ochranné opatření i za činy jinak trestné, tedy za činy, které například spáchaly osoby,
jež nejsou trestněprávně od-

povědné. Nabízíme základní
informace související s institutem ochranných opatření.

Rada první
Ochranné opatření lze uložit pouze v odůvodněných
případech.
Ochranné opatření lze uložit pouze tehdy, je-li to přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a
nebezpečí, které od pachatele
v budoucnu hrozí pro zájmy
chráněné trestním zákonem,
jakož i osobě pachatele a jeho
poměrům. Újma způsobená
uloženým a vykonávaným
ochranným opatřením nesmí
být větší, než je nezbytné k
dosažení jeho účelu.
Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných
podmínek samostatně i vedle
trestu. Vedle trestu obdobné
povahy může být ochranné
opatření uloženo jen tehdy,
jestliže by jeho samostatné
uložení nebylo dostatečné z
hlediska působení na osobu,
které je ukládáno, a ochrany
společnosti.

Rada druhá
Trestní zákoník zná hned

několik druhů ochranných
opatření.
Ochrannými opatřeními
jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence. Jsou-li splněny podmínky pro uložení více
ochranných opatření, lze je
uložit vedle sebe, jestliže
trestní zákon nestanoví něco
jiného. Lze-li však dosáhnout
potřebného působení na osobu, které je ukládáno, a náležité ochrany společnosti jen
jedním z nich, uloží se jen takové ochranné opatření. Je-li
uloženo více ochranných
opatření vedle sebe, které
nelze vykonávat současně,
stanoví soud pořadí jejich výkonu.

Rada třetí
Ochranné léčení lze uložit
pachatelům, kteří spáchali
trestný čin ve stavu nepříčetnosti, nebo v případě, že
bylo upuštěno od potrestání pachatele.

Soud uloží ochranné léčení
v případě pachatelů se zmenšenou příčetností a u upuštění
od potrestání za současného
uložení ochranného léčení,
nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a
jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Soud může uložit
ochranné léčení i tehdy,
jestliže pachatel trestný čin
spáchal ve stavu vyvolaném
duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný,
nebo pachatel, který zneužívá
návykovou látku, spáchal
trestný čin pod jejím vlivem
nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení
však neuloží, je-li vzhledem k
osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout.
Ochranné léčení může soud
uložit i vedle trestu anebo při
upuštění od potrestání. Podle
povahy nemoci a léčebných
možností soud uloží ochranné
léčení ústavní nebo ambulantní.

Rada čtvrtá
Zabezpečovací detence
slouží pro pachatele trest-

Dostane mrtvý muž z Palačova konečně jméno?
Starý Jičín-Palačov – Po totožnosti mrtvého muže, jehož
tělo leželo v opuštěném objektu budov v katastru obce Palačov, místní části Starého Jičína, pátrají policisté na Novojičínsku.
Vzhledem k tomu, že nalezené tělo bylo ve značném rozkladu, není možná bližší iden-

tifikace totožnosti muže. „V
době nálezu měl na sobě oblečenou šedou flaušovou mikinu s černými rukávy a vyobrazeným logem s nápisem
WINTER na hrudi. Pod mikinou červené tričko s krátkým
rukávem. Dále měl manšestrové kalhoty šedé barvy s
výšivkou ptáka sedícího na

větvi připomínajícího sovu, a
to na pravé boční kapse o velikosti čtyř centimetrů. Na nohou měl hnědé kožené pracovní boty,“ sdělil popis oblečení mrtvoly novojičínský
okresní policejní mluvčí Petr
Gřes a doplnil, že nebožtík měl
na hlavě krátce střižené vlnité
vlasy tmavě hnědé barvy. U

ných činů, jejichž pobyt je
na svobodě nebezpečný.
Soud uloží zabezpečovací
detenci v případě upuštění od
potrestání a současného uložení zabezpečovací detence,
nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro
nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě
je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné
léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
vedlo k dostatečné ochraně
společnosti. Soud může uložit
zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i v
dalších případech.

Rada pátá
Zabezpečovací detenci lze
pachateli uložit i vedle
trestu.
Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při
upuštění od potrestání, anebo
i vedle trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena vedle
nepodmíněného trestu odnětí

SOUČÁSTI oblečení, které měl

mrtvý muž na sobě v době nálezu. Foto: archiv Policie ČR
sebe měl šedou sportovní tašku s nářadím a pracovními rukavicemi.
Případné informace k totožnosti muže mohou lidé poskytnout policistům telefonicky na čísle 974 735 336 nebo
728 127 053.
(ipa)

svobody, vykoná se po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na dobu výkonu takového trestu odnětí svobody
přerušuje. Po skončení výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence.
Ta se vykonává v ústavu pro
výkon zabezpečovací detence
se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými,
vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Zabezpečovací detence potrvá, dokud
to vyžaduje ochrana společnosti.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Příští téma: Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné
služby.

