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III. Cíl a postup při tvorbě metodiky
III.1. Cíl metodiky
Cílem metodiky je navrhnout postup, jak získat spolehlivé, aktuální a přesné údaje o ukládání
a výkonu ochranného léčení (dále též „OL“) a zabezpečovací detence (dále též „ZD“), jež
umožní získání dostatečného přehledu o všech fázích aplikace těchto institutů a využití
shromažďovaných informací ke kontrole plnění povinností pachatelů, jimž byly uloženy.

Metodika by měla přinést:
- jednotný (standardizovaný) postup při sběru a vkládání primárních dat o ukládání a
výkonu OL a ZD na úrovni soudů, s využitím stávajícího systému evidence (ISAS)
- spolehlivou databázi objektivních údajů o aplikaci OL a ZD pro účely statistické
(agregované přehledy využívání trestních sankcí), pro plnění úkolů orgánů činných
v trestním řízení, zejména soudů (podklady pro rozhodování o druhu trestní sankce,
rozhodování ve vykonávacím řízení či kontrolu průběhu výkonu OL a ZD), pro účely
tvorby a realizace trestní politiky (podklady pro přípravu, monitoring a vyhodnocování
dopadů trestněpolitických opatření, plánování kapacit systému trestní justice), jakož i pro
účely výzkumné
Metodika představuje úpravy stávajícího systému evidence dat o aplikaci OL a ZD
v oblastech:
- vkládání (sběru) dat o ukládání a výkonu OL a ZD na úrovni jednotlivých soudů;
- vytváření agregovaných přehledů na centrální úrovni.
- vytváření přehledových sestav na úrovni jednotlivých soudů;
Vzhledem k požadavku praktické využitelnosti metodiky patřila k základním principům práce
na její tvorbě snaha o nalezení takového postupu, který by vyžadoval co nejmenší zásah do
stávající podoby informačních systémů resortu spravedlnosti. Takové řešení navrhovaná
metodika představuje. Minimalizace zásahů do současného stavu nicméně na druhou stranu
vede k tomu, že řešení nezahrnuje některé prvky, které by podle názoru zpracovatelů
metodiky přispěly ke zkvalitnění systému, ale znamenaly by pravděpodobně již významnější
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změny oproti současnému stavu, což by patrně výrazně zkomplikovalo implementaci
metodiky. Tyto skutečnosti jsou dále v textu uvedeny v podobě námětů a doporučení nad
rámec samotné metodiky, a budou v případě zájmu dále rozpracovány.

III.2. Postup při tvorbě metodiky
Podnětem pro vznik tohoto výzkumného úkolu byly poznatky o nedostatcích stávajícího
systému sběru a vykazování dat o ukládání a výkonu OL a ZD (více v textu, viz Kap. IV.).
Zjednodušeně řečeno, ze současných evidenčních systémů nelze operativně získat spolehlivé
údaje o některých důležitých ukazatelích, jako jsou např. počty osob aktuálně vykonávajících
OL, a to buď vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.

I.
V rámci přípravy metodiky byla provedena důkladná analýza systému z hlediska jeho stavu, a
to jak co do rozsahu aktuálně sbíraných a vykazovaných dat, tak pokud jde o jejich přesnost a
spolehlivost. Analýza zahrnovala:
- podrobný rozbor právní úpravy ukládání a výkonu OL a ZD se zaměřením na identifikaci
bodů v průběhu trestního řízení, v nichž dochází k rozhodnutím o těchto opatřeních, a
orgánů, které tato rozhodnutí vydávají (mj. vytvoření seznamu indikátorů/proměnných,
které je třeba v oblasti aplikace OL a ZD sledovat);
- analýzu informačních systémů resortních složek, dosud využívaných k tvorbě
statistických přehledů o trestné činnosti a osobách, vůči nimž se trestní řízení vede
(Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR,
Vězeňská služba ČR);
- analýzu potenciálních dalších zdrojů dat o ukládání a výkonu OL a ZD (Rejstřík trestů,
Centrální evidence stíhaných osob, informační systém státních zastupitelství ISYZ,
informační systémy soudů ISAS a ISVKS, evidence jednotlivých věznic či ústavů pro
výkon zabezpečovací detence);
-

analýzu exportu již provedených zápisů ochranných opatření z aplikace CSLAV – pro
účely projektu zpracováno CCA Group a.s. v roce 2017 (CSLAV – Export ochranných
opatření, hl. č. 12376/2017);

- přehled mimoresortních zdrojů dat o aplikaci OL a ZD (informační systém Policie ČR
Průběh a výsledky trestního řízení, Národní zdravotnický informační systém (NZIS),
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evidence jednotlivých poskytovatelů OL – psychiatrických nemocnic a ambulantních
poskytovatelů zdravotních služeb).

II.
K ověření, upřesnění a doplnění získaných poznatků bylo provedeno expertní šetření
formou rozhovorů se zástupci organizací, které v rámci resortu spravedlnosti provozují
relevantní informační systémy, resp. které se podílejí na sběru příslušných dat (Nejvyšší státní
zastupitelství, Obvodní soud pro Prahu 6, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR,
Ředitelství Probační a mediační služby ČR). Kromě toho proběhly konzultace se zástupci
mimoresortních organizací, které se na evidenci dat o aplikaci OL a ZD také dílčím způsobem
podílejí (Policejní prezidium ČR, Psychiatrická nemocnice Bohnice).

III.
Na základě výsledků analýzy stávajícího systému, expertního šetření a konzultací, byl
jako vhodný zdroj primárních dat pro systematický a komplexní monitoring a kontrolu
aplikace OL a ZD identifikován Informační systém administrativy soudů (ISAS, resp.
ISVKS1), neboť se jedná o jediný informační systém, do něhož jsou zaznamenávána všechna
hlavní rozhodnutí, týkající se uložení a výkonu OL i ZD. Zároveň už v současnosti lze z dat
z tohoto systému sestavovat agregované přehledy vybraných indikátorů (proměnných) ze
všech soudů na centrální úrovni prostřednictvím aplikace CSLAV. Struktura formuláře pro
zápis ochranných opatření se v současné době v systému ISAS a ISVKS liší2. Z hlediska
věcného se ovšem do ISVKS zapisují o OL/ZD obdobné informace, jako jsou ve formuláři
v ISAS, pouze v menším rozsahu. Z toho důvodu a pro zjednodušení textu dále uvádíme
navrhovaný postup pro evidenci dat o OL/ZD pouze pro systém ISAS, s tím, že k získání
komplexních informací o aplikaci OL/ZD je nezbytné obdobný postup zavést též pro systém
ISVKS, a pro ten účel formulář pro zápis ochranných opatření v ISVKS příslušným způsobem
upravit (doplnit o položky, s jejichž vyplňováním navrhovaný postup počítá a které v ISVKS
oproti ISAS chybějí).

1

ISAS je informační systém pro okresní soudy, obsahující zejména údaje o účastnících řízení a jejich úkonech,
jednotlivých spisech k projednávaným věcem, úkonech soudu vč. vydaných rozhodnutí, a dále dokumenty
k jednotlivým řízením. ISVKS je obdobný informační systém pro krajské a vrchní soudy.
2
Data okresních soudů (systém ISAS) obsahují jiné údaje vzhledem k tomu, že v roce 2015 byla v aplikaci ISAS
rozšířena a upravena evidence ochranných opatření, přičemž v aplikaci ISVKS k této úpravě nedošlo.
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Navrhované řešení má sloužit k evidenci dat o aplikaci OL a ZD, tedy trestních sankcí,
ukládaných v reakci na spáchání trestných činů (resp. činů jinak trestných). Z tohoto pohledu
by bylo systematičtější využít informační systém, jinak určený pro sběr a vykazování
statistických dat o kriminalitě a trestních sankcích, tedy databázi Centrální evidence
statistických listů a výkaznictví (CSLAV), tvořenou údaji ze statistických listů trestních.
Vzhledem k omezenému okruhu trestních věcí, v nichž se statistické listy trestní vyplňují,
však tato databáze není pro účely evidence dat o aplikaci OL a ZD použitelná (viz dále Kap.
IV.).

IV.
V další fázi byla v součinnosti s Obvodním soudem pro Prahu 6 provedena podrobná
analýza způsobu záznamu údajů o ukládání a výkonu ochranných opatření do informačního
systému ISAS (struktura dat, hodnoty jednotlivých položek apod.). K tomuto účelu byly
využity též oficiální uživatelské příručky pro práci s tímto informačním systémem (CCA
Group a.s.3). Okruh skutečností, zaznamenávaných o ukládání a výkonu ochranných opatření,
byl porovnán se seznamem identifikovaných indikátorů/proměnných, které je třeba v oblasti
aplikace OL a ZD sledovat, aby bylo možné následně sestavit smysluplné a vypovídající
přehledy a sestavy.

V.
Následně byl
1) zpracován návrh způsobu (postupu) při vkládání dat do informačního systému ISAS, a to
s maximálním využitím jeho stávající podoby (metodický návod pro pracovníky soudu při
vkládání primárních dat o ukládání a výkonu ochranného opatření do systému ISAS), viz dále
Kap. V.1., a
2) současně byl připraven návrh postupu pro vykazování dat o jednotlivých
indikátorech/proměnných

z

informačního

systému

ISAS,

včetně

návrhu

podoby

standardizovaných výstupních sestav – přehledů/výkazů (identifikace žádoucích zdrojových
dat evidovaných v rámci systému ISAS a jejich vazeb pro sestavení reálného
přehledu/výkazu).

3

zejména moduly: Trestní řízení přípravné, Trestní řízení přípravné – mladiství, Trestní řízení, Trestní řízení –
mladiství, Trestní řízení všeobecné, Trestní řízení všeobecné – mladiství, Zabezpečovací detence, Zabezpečovací
detence – mladiství)
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VI.
V závěrečné fázi výzkumu proběhla pilotáž pracovní verze metodiky prostřednictvím
vzdáleného přístupu do systému ISAS OS pro Prahu 6, uděleného pro účely realizace
výzkumu předsedou soudu. V rámci pilotáže byla ověřována funkčnost pracovní verze
metodiky při vkládání dat o OL a ZD do systému ISAS (simulace vkládání záznamů) a
možnosti sestavování standardizovaných přehledů z dat, vložených do systému navrhovaným
postupem. Poznatky z pilotáže byly zapracovány do výsledné verze metodiky.
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IV. Současný stav a zdůvodnění novosti metodiky

Novost navrhovaného postupu spočívá zejména v nastavení a vydefinování jednotného
způsobu sběru a vkládání primárních dat na úrovní soudů, týkajících se rozhodnutí, která
souvisí s ukládáním a výkonem ochranného léčení a zabezpečovací detence (který
v současnosti v navrhovaném rozsahu neexistuje); a to s maximálním možným využitím
stávající podoby formulářů informačního systému soudů (ISAS). Druhou oblastí, která přináší
nové prvky, je návrh způsobu následného využití takto evidovaných primárních dat, a to na
úrovni jednotlivých soudů (přehledy/výpisy/dotazy), ale zejména na centrální úrovni, kde
absentují přehledy týkající se výkonu i ukládání ochranného léčení, které by nabídly souhrnné
informace odpovídající realitě.

Ochranné léčení a zabezpečovací detence jsou ochranná opatření, ukládaná vedle trestu
či samostatně zejména nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti (vraždy, znásilnění,
loupeže atp.). Stávající systém sběru a vykazování dat o využívání těchto institutů ovšem
neodpovídá jejich významu. Obě opatření představují trestní sankci, ukládanou pachateli
trestné činnosti tehdy, vyžaduje-li to ochrana společnosti, neboť bez účinné léčby je jeho
pobyt na svobodě nebezpečný. Nedostatky v oblasti ukládání a výkonu OL a ZD tedy zvyšují
míru rizika, které občanům hrozí ze strany nebezpečných pachatelů závažné trestné činnosti.
Podmínkou kvalitní právní úpravy a efektivní aplikace obou institutů přitom je dostatek
přesných, úplných a spolehlivých informací o jejich využívání. Stávající systém evidence OL
a ZD takové informace neposkytuje.
Informační systémy relevantních složek resortu spravedlnosti (státní zastupitelství,
soudy, rejstřík trestů, probační a mediační služba, vězeňská služba), z nichž jsou standardně
získávány informace o kriminalitě a činnosti systému trestní justice pro statistické účely,
obsahují některé údaje o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence. Jejich
analýza, provedená v rámci výzkumu, nicméně odhalila, že ve stávající podobě není žádný
z nich využitelný pro účely systematického sběru a vykazování spolehlivých dat o ukládání a
výkonu uvedených ochranných opatření. Každý z nich obsahuje data pouze o části případů
aplikace ochranného léčení či zabezpečovací detence, a vzhledem k jejich odlišným
primárním účelům a souvisejícím odlišnostem v metodice sběru a vykazování dat nelze tento
nedostatek překonat ani případnou kombinací údajů z více zdrojů (systémů).
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Využití informačních systémů jednotlivých složek resortu justice k systematickému sběru a
vykazování dat o ukládání a výkonu ochranného léčení a zabezpečovací detence brání
z našeho pohledu zejména některé identifikované překážky, popsané dále v této kapitole.4

IV.1. Centrální sběr dat, zpracování statistických dat a vytváření přehledů pro
potřeby MSp
Do aplikace CSLAV jsou data zasílána automaticky při jejich změně, a to ze zdrojových
informačních systémů okresních soudů (ISAS) a krajských soudů (ISVKS). V CSLAVu jsou
pak tato data zpracovávána a využívána pro výpočet standardních výkazů a přehledových
sestav soudů. Každý z informačních systémů má v databázi své samostatné úložiště, příchozí
data jsou tak ukládána v příslušných tabulkách. Tato data ale nejsou standardním způsobem
uživateli přístupná, správce systému je může jednorázově vyexportovat - odděleně pro okresní
a krajské soudy5. Struktura takto vyexportovaných souborů, ale neumožňuje některé
informace požadovaného typu získat, navíc takové řešení rozhodně nelze nazvat optimálním
či operativním, neboť je jej nutné řešit speciálním požadavkem na společnost, jež data
spravuje, nehledě k tomu, že povaha (obsah) vyexportovaných proměnných obsahuje mj. i
vzhledem k nejednotnému způsobu vkládání primárních dat řadu nesrovnalostí.

IV.1.1. Statistické trestní listy
Do informačního systému Centrální statistické listy a výkaznictví (CSLAV) jsou pro
statistické účely data o trestných činech a osobách, vůči nimž se trestní řízení vede, z
jednotlivých státních zastupitelství a soudů sbírána prostřednictvím tzv. statistických listů
trestních. Tímto způsobem se ovšem do justičních přehledů dostane pouze část případů
uložení ochranného léčení či zabezpečovací detence, a to především ty, v nichž bylo takové
opatření uloženo v rámci hlavního líčení, příp. ve veřejném zasedání v řízení o opravném
prostředku. Uvedená opatření přitom bývají ukládána i v procesních situacích, kdy se
statistické listy trestní nevyplňují (např. v případě rozhodnutí státního zástupce v přípravném
řízení o zastavení trestního stíhání z důvodu nepříčetnosti obviněného v době činu dle § 172
4

Tento text je zaměřen na systémovou proveditelnost sběru a vykazování dat o aplikaci OL a ZD, a tedy i na
překážky systémového charakteru. Je však třeba mít na paměti také právní aspekty, které mohou využívání
některých informačních systémů pro uvedené účely bránit. Např. zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
omezuje možnost využití údajů z evidence Rejstříku trestů na potřeby trestního, občanskoprávního nebo
správního řízení a k prokazování bezúhonnosti (§ 2 odst. 1).
5
Jako např. právě pro potřeby analýzy v rámci tohoto projektu (CCA Group, 2017).
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odst. 1 písm. e) tr. řádu, a následného uložení ochranného léčení takovému obviněnému
soudem ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce dle § 239 odst. 1 tr. řádu). Údaje o
důležitých momentech v průběhu výkonu ochranného léčení či zabezpečovací detence –
zejména změna formy ochranného léčení, změna ústavního ochranného léčení na
zabezpečovací detenci či naopak, propuštění z ochranného léčení či zabezpečovací detence –
se prostřednictvím statistických listů trestních nesbírají vůbec.
S uvedenými omezeními lze tedy v aplikaci CSLAV vyhledat a zobrazit přehledy
z odeslaných statistických trestních listů soudy (jednotlivě i za ČR) za daný rok6, kde jeden
oddíl přehledu tvoří počty uložených ochranných opatření, a to pouze v rámci rejstříků T/Tm;
viz ukázka níže). Vzhledem k výše uvedeným omezením ovšem takový přehled poskytuje
pouze dílčí informace týkající se jen části případů uložených ochranných léčení.
1: Ukázka: Přehledy o pravomocně vyřízených osobách – ČR (S-SL-T, rok odeslání 2018, přehled č. 6 (omezení
výběru OL/ZD), zdroj: CSLAV)

IV.1.2. Výkazy, sumáře výkazů
Informační systém pro centrální zpracování statistických listů a výkazů nabízí ve své
webové aplikaci dále mj. možnost zobrazit výstupní sestavy zpracované z výkazů7 o činnosti
okresních i krajských soud (k dispozici na internetu v neveřejné sekci CSLAV DW).

6

Pozn. další komplikací pro náležitou interpretaci přehledu je, že systém primárně pracuje s rokem odeslání
STL, nikoli např. s rokem, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci.
7
Výkazy jsou vypočítávány v programu CSLAV DW ze zdrojových dat odesílaných soudy, které se průběžně
vyznačují do informačních systémů. Podkladem pro sestavení výkazů jsou rejstříky vedené podle KancŘ
a rejstříky vedené na Nejvyšším soudu a Nejvyšším správním soudu. Sběr zdrojových dat pro výpočet výkazů
okresních, krajských, vrchních soudů a Nejvyššího soudu probíhá automaticky do systému CSLAV DW
(Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 68/2011 OD-ST, o statistickém sledování v resortu justice – agendy
soudů).
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Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních a krajských soudů
Dílčí informace o výkonu ústavního ochranného léčení lze nalézt v oddílu V. výkazu o
pohybu trestní agendy u okresních (V(MS) – 101) a krajských soudů (V(MS) -102), viz
ukázka níže.
3: Ukázka: Výkaz V(MS)-101, oddíl V., za jednotlivé soudy a jako sumář výkazů (za ČR); zdroj CSLAV

3 Ukázka - Sumář výkazů

V tomto výkazu se eviduje počet osob, kterým bylo uloženo ochranné léčení ústavní (a
počet uložených ochranných léčení ústavních), jež nenastoupily do 3 měsíců od právní moci
rozhodnutí o uložení ochranného léčení ústavního, přičemž se dále vykazuje počet osob (i
druhů ochranných léčení), které z tohoto počtu jsou ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody (MSp, 2014: Návod k sestavování a odesílání výkazů o činnosti soudů).
Tento výkaz tedy může poskytnout informace pouze o případech uložených ochranných
léčení v ústavní formě, jejichž výkon nebyl nastoupen do 3 měsíců od uložení.
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Výkaz o ochranných léčeních (V(MS) – 169)
Od roku 2018 byl do návodu k sestavování a odesílání výkazů o činnosti soudů8 zařazen
také popis k novému výkazu o ochranných léčeních (Výkaz V(MS) – 169, ukázka níže), který
mají soudy (okresní i krajské) zpracovávat za měsíční, čtvrtletní a roční období. Výstupní
sestava z těchto výkazů však zatím není ve webové aplikaci CSLAV dostupná, podle sdělení
Odd. justiční analýzy a statistiky se zpřístupnění těchto výstupních sestav v aplikaci plánuje
na podzim roku 2019.

Výkazy o pohybu agendy rejstříku Dt/Dtm (V(MS)-153) (Dtm)
Výkazy o pohybu agendy rejstříku Dt (V(MS) – 153) a Dtm (V(MS) – 154) informují o
počtu osob, které vykonávají zabezpečovací detenci a o průběhu výkonu tohoto opatření. Do
těchto rejstříků by dle KancŘ měly zapisovat pouze okresní soudy, které mají ve svém
obvodu ústav pro výkon zabezpečovací detence, tzn., že v současné době jde tedy o Městský
soud v Brně a Okresní soud v Opavě. Specifický rejstřík Dt je veden i u Vrchních soudů, tam
se v trestním úseku zapisují věci týkající se dokumentace judikatury (KancŘ, 2019; Příloha 1,
Rejstříky právních dožádání, všeobecných věcí a specifické rejstříky vrchních soudů).
V průběhu analýzy bylo nicméně zjištěno, že v příslušném sumáři se objevují zapsané
údaje i v jiných soudních krajích, než do kterých patří MS v Brně a OS v Opavě (viz např.
8

Interní dokument MSp, Návod k sestavování a odesílání výkazů o činnosti soudů (verze 190601–02), rok 2019
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ukázka níže). Zároveň je třeba upozornit, že v případě změny OL na ZD či naopak je tato
skutečnost evidována i v rámci formuláře v systému soudu9, který takové opatření uložil. Tyto
přehledy tedy informují o té části osob s uloženou zabezpečovací detencí, které již zahájily
výkon tohoto opatření v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Tzn., že nepokrývají celý
okruh případů, kdy byla soudy zabezpečovací detence uložena. Z toho důvodu s tímto
rejstříkem v metodice nepracujeme.
5: Ukázka: Sumáře výkazů, rejstřík Dt (V(MS)-153); zdroj: CSLAV_

IV.1.3. Přehled agend
V rámci webové aplikace CSLAV je dále možné, v části nazvané „Přehledy agend“,
zobrazit - za určité časové období - sestavu „Přehled o výkonu ochranného léčení u OS a KS v
ČR“ (S_AS-13); viz ukázka níže.
6. Ukázka: přehled (S-AS-13, zdroj: aplikace CSLAV)

9

Formulář ATT023F: Zápis uložených ochranných opatření (viz dále v textu, str. 22)
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Tento sumární přehled je sestaven ze statistických listů, které jsou do CSLAVu zaslány
jednotlivými soudy a jde o přehled počtu osob, které nenastoupily ochranné léčení. I tento
přehled tedy může poskytnout informace pouze o části případů uložených ochranných léčení

IV.2. Rejstřík trestů
Do Rejstříku trestů se zaznamenávají údaje (s několika výjimkami) pouze o
pravomocně odsouzených osobách. Data o případech, kdy jsou ochranné léčení či
zabezpečovací detence uloženy jinak než v rámci odsouzení (např. při zastavení trestního
stíhání z důvodu nepříčetnosti), se proto do evidence Rejstříku trestů nedostanou.
Navíc, skutečnosti, související s výkonem ochranného léčení či zabezpečovací detence,
které soudy Rejstříku trestů sdělují prostřednictvím zpráv či dodatečných zpráv, nejsou do
příslušného formuláře vpisovány v nějaké standardizované podobě, ale „volnou řečí“, takže
záleží na vyplňujícím pracovníkovi soudu, jakými slovy danou informaci rejstříku sdělí.
Takové nejednotné záznamy jsou pak samozřejmě pro účely případného sestavování
agregovaných přehledů z evidence Rejstříku trestů zcela nevhodné.

IV.3. Probační a mediační služba ČR
Statistiky PMS zahrnují pouze případy, v nichž byla PMS pověřena dohledem ve
vykonávacím řízení, připravovala pro orgány činné v trestním řízení z jejich pověření
podklady o pachateli pro účely případného rozhodnutí o využití odklonu, uložení alternativní
sankce či podmíněném propuštění, příp. s jejich souhlasem podobný alternativní postup
v trestním řízení zprostředkovala. Tyto případy se ovšem týkají jen výrazné menšiny věcí, o
nichž je v ČR vedeno trestní řízení a v nichž lze pachateli uložit OL/ZD.
Evidence PMS neobsahuje údaje o výkonu ochranného léčení s výjimkou případů, kdy
PMS se soudem předjednává možnost propuštění pachatele z ochranného léčení za
současného uložení dohledu, a pro tento účel zpracovává tzv. stanovisko k nahrazení
ochranného léčení dohledem.

IV.4. Vězeňská služba ČR
Evidence Vězeňské služby ČR (CEVO) se týká pouze osob ve výkonu trestu odnětí
svobody (příp. vazby) či zabezpečovací detence. Ochranné léčení bývá přitom ukládáno i
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samostatně či vedle některého z alternativních trestů, a tyto případy se ve Vězeňském
informačním systému neobjeví.
Na základě výsledků analýzy stávajícího systému, expertního šetření a konzultací, byl
jako vhodný zdroj primárních dat pro systematický a komplexní monitoring a kontrolu
aplikace OL a ZD identifikován Informační systém administrativy soudů (ISAS, resp.
ISVKS10), neboť se jedná o jediný informační systém, do něhož jsou zaznamenávána
všechna hlavní rozhodnutí, týkající se uložení a výkonu OL i ZD. Zároveň už
v současnosti lze z dat z tohoto systému sestavovat agregované přehledy vybraných
indikátorů (proměnných) ze všech soudů na centrální úrovni prostřednictvím aplikace
CSLAV.

10

ISAS je informační systém pro okresní soudy, obsahující zejména údaje o účastnících řízení a jejich úkonech,
jednotlivých spisech k projednávaným věcem, úkonech soudu vč. vydaných rozhodnutí, a dále dokumenty
k jednotlivým řízením. ISVKS je obdobný informační systém pro krajské a vrchní soudy.
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IV.5. Další problémové okruhy spojené s evidencí spolehlivých dat o OL/ZD

-

je třeba brát v úvahu meziresortní charakter ochranného léčení a zabezpečovací detence.
Jedná se o trestní sankce, ukládané soudem v trestním řízení pachateli v reakci na
spáchání trestného činu (příp. činu jinak trestného), a tedy o opatření systému trestní
justice. Jejich výkon ovšem do značné míry zajišťují či se na něm podílejí subjekty
z resortu zdravotnictví – výkon ochranného léčení mimo věznice probíhá u ambulantních
poskytovatelů zdravotních služeb či v psychiatrických nemocnicích, některé zdravotní
služby v rámci výkonu zabezpečovací detence jsou zajišťovány na základě smluvního
vztahu s mimovězeňským poskytovatelem. To dále komplikuje možnost získat
kontinuální, aktuální a komplexní přehled o aplikaci uvedených institutů, např. o počtech
aktuálně vykonávaných ochranných léčeních, o délce trvání výkonu tohoto opatření apod.

-

zohlednit je třeba skutečnost, že ve většině případů se údaje o aplikaci ochranného léčení
či zabezpečovací detence zapisují do informačních systémů dvou různých soudů - soudu
prvního stupně, příslušného k rozhodnutí ve věci (dále též „ukládací soud“), a okresního
soudu, v jehož obvodu se nachází zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení
vykonává, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém se zabezpečovací
detence vykonává (dále též „vykonávací soud“) – a pod dvěma různými spisovými
značkami (např. Obvodní soud pro Prahu 6 uloží ústavní ochranné léčení a jeho výkonu
nařídí do psychiatrické nemocnice v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8; rozhodnutí
ve vykonávacím řízení, např. změně formy ochranného léčení na ambulantní, zasílá
Obvodní soud pro Prahu 8 Obvodnímu soudu pro Prahu 6, který jejich obsah zapisuje do
svého informačního systému; oba soudy vedou tuto věc pod vlastní spisovou značkou).

-

na rozdíl od trestů nejsou ochranné léčení ani zabezpečovací detence ukládány
v konkrétní výměře. Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, přičemž
v případě ústavního OL soud musí vždy po dvou letech rozhodnout o jeho prodloužení
nebo o propuštění z OL. Zabezpečovací detence trvá, dokud to vyžaduje ochrana
společnosti, přičemž nejméně jednou za rok (u mladistvých jednou za šest měsíců) musí
soud rozhodnout, zda důvody pro její pokračování trvají. Je tedy nutné zajistit náležité
sledování plynutí uvedených lhůt pro soudní přezkum trvání podmínek pro pokračování
OL/ZD.
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Vznik a implementaci navrhované metodiky tedy odůvodňují zejména následující skutečnosti:
a) dosud evidovaná data na centrální úrovni, která jsou zároveň zdrojem pro tvorbu
zveřejňovaných přehledů a statistických výkazů o kriminalitě a trestních sankcích,
informují pouze o části ze všech ochranných opatření, která jsou soudy ukládána;
b) shromažďovaná data neumožňují v současné době vygenerovat sestavy, které by
obsahovaly veškeré relevantní informace o aktuálně vykonávaných OL;
c) stávající data na centrální úrovni (MSp) nelze využívat jako spolehlivý a komplexní
zdroj informací pro interpretaci či analýzu stavu a vývoje v oblasti aplikace OL a ZD;
d) doposud nebyla uceleně posouzena a zmapována využitelnost všech aktuálně
sbíraných primárních dat, která se týkají jak ukládání, tak výkonu (změny/ukončení)
OL a ZD.
Navrhovaná metodika představuje nový, dosud nepoužívaný způsob sběru a vykazování dat o
ukládání a výkonu OL a ZD. Standardizovaný postup evidence dat poskytne zatím
chybějící komplexní přehled o stavu a vývoji v oblasti ukládání a výkonu OL a ZD, který
je nezbytným předpokladem přípravy a formulace účinnějších trestně-politických i
praktických opatření v této oblasti. Kvalitní evidenční systém vytvoří alespoň základní
podmínky pro průběžnou kontrolu nad osobami ve výkonu ambulantního ochranného léčení,
která v současnosti prakticky neexistuje.

Plné využití potenciálu získaných poznatků by ovšem vyžadovalo podstatně výraznější zásahy
do stávajícího systému sběru a vykazování dat o OL/ZD, než jaké jsme si v zájmu
realizovatelnosti připustili při tvorbě této metodiky.
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V. Popis metodiky

Efektivní zpracovávání dat, zajištění srovnatelnosti a maximální možné přesnosti výsledků
analýz dat o aplikaci určitých opatření, využívaných mj. při tvorbě a implementaci trestní
politiky, vyžaduje zavedení standardního postupu sběru dat.

Navrhované řešení nemá vést k navýšení objemu evidovaných skutečností, ani zásadním
způsobem měnit navyklý způsob vkládání dat do informačních systémů soudů. To by jen ještě
více zatížilo administrativní personál soudů, což není žádoucí. Navrhovaný postup usiluje o
efektivní využití dat, která jsou již dnes do systému vkládána, a to na úrovni jednotlivých
soudů i na centrální úrovni. Cílem má být, aby exportované sestavy a přehledy, týkající se
aplikace ochranného léčení a zabezpečovací detence, nabízely přesná a spolehlivá data,
odrážející skutečný stav příslušných indikátorů (proměnných). Toho by mělo být dosaženo
s využitím stávajících formulářů soudních informačních systémů a bez výraznějšího navýšení
objemu vkládaných dat.

Předmětem metodiky je návrh postupu sběru a zpracování dat na úrovni administrativy soudů,
která se týkají ukládání a výkonu ochranného léčení a zabezpečovací detence. S tím souvisí
mj. zpřesnění či doplnění některých stávajících číselníků (seznamů hodnot jednotlivých polí
formulářů informačního systému).

Teprve takto harmonizovaná primární data umožní následně vytvářet sestavy či agregované
přehledy s dostatečnou informační hodnotou, a to jak na úrovni jednotlivých soudů, tak na
centrální úrovni, neboť agregaci lze provádět pouze s harmonizovanými daty.
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V.1. STANDARDIZACE ZPŮSOBU VKLÁDÁNÍ DAT o uložení a o výkonu OL/ZD
na úrovni soudů
Formulář systému ISAS pro zápis uložených ochranných opatření (ATT023F)
V informačním systému pro administrativu soudů (ISAS) je pro vkládání, ukládání a
pro aktualizaci (změny) údajů týkajících se rozhodnutí o uložení a o výkonu ochranného
léčení v trestních věcech řešených daným soudem, určen formulář ATT023F - Zápis
uložených ochranných opatření, ukázka, střední část)11. Vzhledem k tomu, že lze OO uložit i
osobě mladší 15 let, je možné evidovat uložená ochranná léčení také v rejstříku Rod - zde je
zápis opatření realizován pomocí formuláře APR023F - Zápis uložených opatření12).

11

V této podobě je formulář ATT023F používán od roku 2015, kdy hlavním důvodem pro úpravy byla pravděpodobně - snaha zaznamenat a evidovat změny, ke kterým v rámci výkonu ochranného léčení dochází
(zejm. přeměna formy léčení – ústavní na ambulantní apod.). V systému ISVKS k těmto úpravám příslušného
formuláře nedošlo.
12
Pozn.: číselné označení formuláře je jiné, ale struktura polí stejná.
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Formulář ATT023F systému ISAS je společný pro všechny varianty (druhy) soudem
ukládaných ochranných opatření - je tedy určen nejen pro zápis dat týkající se uložení a
výkonu OL nebo ZD, ale i pro evidenci skutečností souvisejících s rozhodnutími o opatřeních
odlišné povahy, jako je např. zabrání věci, zabrání spisu nebo ústavní výchova mladistvých.
Formulář je „přístupný“ (lze jej tzv. volat) z příslušných formulářů jednotlivých modulů
(modul Trestní řízení (ATT), Trestní řízení mladiství (ATM), Trestní řízení všeobecné
(ATN), Trestní řízení všeobecné mladiství (ATH) a modulu Rejstřík opatření dětí (Rod); viz
obr. 7.
Před další části textu je třeba připomenout jednu ze zmiňovaných specifik těchto
opatření, které je mj. významné i pro navrhovaný způsob evidence (vkládání) dat. Jde o to, že
soud, který rozhoduje o uložením opatření, nemusí (a často právě nebývá) zároveň tím
soudem, který rozhoduje o změnách v průběhu výkonu těchto uložených opatření. Navíc
takových „rozhodovacích“ soudů může být u jednoho uloženého opatření i více.
Důležité v tomto případě je, že soud, který původně (primárně) opatření uložil
(„ukládací soud“) se o všech změnách, které se v průběhu výkonu opatření objeví - o kterých
je rozhodnuto jinde/u jiného soudu - dozví13. Na základě zpráv (rozhodnutí/usnesení), které
jsou „ukládacímu soudu“ vždy zaslána „vykonávacím soudem“, jsou následně data ve
formuláři v systému „ukládacího soudu“ u příslušného uloženého opatření aktualizována.
Z toho mj. vyplývá, že evidovaná data popisující jedno – stejné - uložené OO, rozhodnutí a
jednu tutéž osobu, jsou tak obsažena v informačních systémech dvou (i více) soudů. K tomu
je pak třeba přihlížet zejména při vytváření přehledů na centrální úrovni (viz dále v textu, str.
54).
Proto při vkládání dat do systému v rámci jednotlivých soudů považujeme za důležité
jednoznačně identifikovat, zda zapisovaná rozhodnutí a skutečnosti formuláře vkládá
soud, který OL/ZD uložil nebo ten, který o OL/ZD rozhodl „pouze“ v průběhu ve fázi
vykonávacího řízení (viz dále v textu). S tím samozřejmě souvisí i důslednost při
předávání zpráv směrem k ukládacím soudům, který by pak skutečnosti, o kterých
rozhodly jiné soudy, měly vkládat jednotně. Jedině pak bude možné zobjektivizovat a
přiblížit realitě souhrnná, agregovaná a přehledová data týkající se aplikace institutu
ochranného léčení a zabezpečovací detence.

13

Soud, který rozhodne o změně v rámci výkonu opatření, o tom informuje (zašle usnesení) soudu, který to
opatření ukládat původně.
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Zjednodušené schéma předávaní zpráv (rozhodnutí) mezi soudy - v případě, že soud,
který OL/ZD uložil, není tím soudem, který následně v průběhu výkonu OL/ZD rozhoduje, je
uvedeno níže.

Obr: Předávání dat a zpráv (zasílání rozhodnutí) mezi soudy v rámci uložení a výkonu OL/ZD

„UKLÁDACÍ SOUD“

Soud, který osobě A
uložil OL (v ústavní
nebo ambulantní
formě) nebo ZD

ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ
(ambulantní nebo
psychiatrická
nemocnice) nebo
ÚpVZD

„VYKONÁVACÍ
SOUD(Y)“

Soud(y), v jehož
obvodu se uložené
OL/ZD dané osoby
vykonává

--------Za účelem přehlednosti budou dále postupy při vkládání dat uváděny samostatně, a to
1) nejprve pro případ založení nového záznamu o uložených OL/ZD (Kap. V.1.1., tj.
vložení dat o uložení (V.1.1.1.) a o zahájení výkonu OL/ZD (V.1.1.2.) a následně
2) pro případ aktualizace záznamu v souvislosti s výkonem daného opatření (Kap. V.
1.2.). Postupy při aktualizaci záznamu budou uvedeny zvlášť pro jednotlivé druhy
rozhodnutí o uložených OL/ZD, tj.:
1. Rozhodnutí o změně druhu ochranného opatření či změně formy výkonu OL, od
str. 37
2. Rozhodnutí o prodloužení/dalším trvání OL/ZD, od str. 45
3. Rozhodnutí o ukončení výkonu OL/ZD, od str. 50
4. Rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/ZD, od str. 52
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V.1.1. VLOŽENÍ ZÁZNAMU o ULOŽENÍ OL/ZD a o ZAHÁJENÍ VÝKONU OL/ZD

Stávající uživatelská příručka pro administrativu trestní agendy okresních soudů (CCA Group
a.s., 2018, str. 27-29), která slouží jako metodická pomůcka pro sběr dat, definuje jednotlivá
pole tohoto formuláře spíše obecně, což s sebou nese riziko nejednotného zápisu dat
(vyplňování formuláře). Lze se domnívat, že dosud byly ukládání a výkon ochranného léčení
(např. v porovnání s aplikací trestů, vazby v trestním řízení apod.) pokládány za méně
významné skutečnosti, a proto nebyla poptávka po přesném a komplexním sběru a
vykazování dat.
V dalším textu se pokusíme rozebrat jednotlivá pole formuláře a nabídnout způsob vkládání
dat, který by stávající praxi mohl sjednotit, standardizovat.

V.1.1.1. Postup při zápisu, vkládání dat o ULOŽENÍ OL/ZD do formuláře systému
soudu

Krok 1: Pořadové číslo záznamu ve formuláři
Při vkládání dat do nového řádku formuláře se pořadové číslo záznamu generuje
automaticky. Pořadové číslo nevypovídá o celkovém počtu uložených opatření. Zjednodušeně
řečeno, souhrn záznamů ve formuláři tak do určité míry prezentuje historii (vkládání dat) u
jednolitého uloženého ochranného opatření dané osobě, v dané trestní věci a u daného soudu.
Krok 2: Výběr varianty (forma a druh) uloženého opatření - OL/ZD
Z rozbalovacího seznamu hodnot v poli „Ochr. opatření“ je třeba vybrat jednu z nabízených
variant odpovídající druhu a formě soudem uloženého ochranného léčení (OL). V případě
uložení zabezpečovací detence (ZD) se vybere hodnota pole: „DETENCE“ (viz níže tabulka).
Při výběru variant v tomto poli doporučujeme výrazně omezit14 – resp. nevybírat – varianty:
AL.OSTATNI a ÚL.OSTATNI.

14

Varianty „AL.OSTATNÍ“ a „ÚL.OSTATNÍ“ vyplňovat skutečně jen tehdy, když uložené OL podle formulace
v rozhodnutí nelze přiřadit k některé z variant (např. pokud je v textu rozhodnutí uvedeno „léčba závislosti na
návykových látkách“, přičemž není zřejmé, zda jde o alkohol nebo OPL).
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Název položky (pole):
AL. PSYCH.
AL. SEX.
AL.P.HRÁČ.
AL.PROTIAL
AL.PROTITO
ÚL.P.HRÁČ.
ÚL.PROTIAL
ÚL.PROTITO
ÚL.PSYCH.
ÚL.SEX.
DETENCE
AL.OSTATNÍ*
ÚL.OSTATNÍ*

Ambulantní léčení psychiatrické
Ambulantní léčení sexuologické
Ambulantní léčení patologické hráčství
Ambulantní léčení protialkoholní
Ambulantní léčení protitoxikomanické
Ústavní léčení patologické hráčství
Ústavní léčení protialkoholní
Ústavní léčení protitoxikomanické
Ústavní léčení psychiatrické
Ústavní léčení sexuologické
Zabezpečovací detence
Ambulantní léčení ostatní
Ústavní léčení ostatní
* tyto dvě varianty doporučujeme nevybírat

Komentář/odůvodnění:
Jakkoli praxe standardně pracuje s rozlišováním různých „druhů“ ochranného léčení,
používaná kategorizace nemá oporu v právním předpisu na úrovni zákona. Trestní zákoník
výslovně rozlišuje formy ochranného léčení (ambulantní a ústavní), z nichž musí soud při
ukládání OL vybrat, nikoliv jeho druhy – o „druzích“ hovoří v souvislosti s rozlišování druhů
ochranných opatření (ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části
majetku a ochranná výchova – viz § 98 tr. zákoníku). Ve skutečnosti určitou kategorizaci
druhů ochranného léčení obsahuje pouze Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
v platném znění, která v Příloze 8, obsahující přehled spádových oblastí psychiatrických
nemocnic, poskytujících ústavní ochranné léčení, rozlišuje ochranné léčení psychiatrické,
sexuologické, protialkoholní, protitoxikomanické, a patologického hráčství.15
Praxe orgánů činných v trestním řízení, jakož i stávající statistické přehledy, týkající se
ochranného léčení, terminologicky tuto podzákonnou kategorizaci do značné míry respektují.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o kategorizaci závaznou pro soudy při specifikaci uloženého
ochranného léčení, lze se ovšem v praxi nezřídka setkat i s jinak formulovanými „druhy“ OL,
jak potvrdila i naše analýza. Jako příklady lze uvést následující způsoby vymezení druhu
ochranného léčení, získané ze soudních rozhodnutí o uložení OL: „psychiatrickosexuologické“, „protialkoholně-protitoxikomanické“, „léčení závislosti na alkoholu“, „léčení
závislosti na návykových látkách“, „psychiatrické a sexuologické“ atd. To samozřejmě
komplikuje možnosti jednotného vykazování údajů o druzích ukládaných OL.
V rámci analýzy dat zapisovaných do formuláře ISAS bylo zjištěno, že jsou v něm
někdy tyto varianty – AL.OSTATNI a ÚL.OSTATNÍ - vybírány např. v případech, kdy jsou
uloženy v rámci rozhodnutí dva druhy OL nebo když je formulace druhu léčení v rozhodnutí

15

Je vhodné dodat, že z řad poskytovatelů ochranného léčení často zaznívá názor, že takové rozlišování je
nadbytečné, neboť všechny „druhy“ ochranného léčení jsou ve skutečnosti psychiatrickou léčbou (vedenou
lékařem – psychiatrem), přičemž podstata problému dané osoby (závislost na návykových látkách, sexuální
deviace, porucha osobnosti, patologické hráčství) určuje užší zaměření takové léčby a nemusí být od začátku
vždy zcela jednoznačná.
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neobvyklá. Vzhledem k tomu, že v praxi se takových případů vyskytuje značné množství,
výrazně to pak snižuje informační hodnotu výstupů, pokud jde o ukládané druhy OL.

Proto pro tyto „nejednoznačné“ případy navrhujeme při vkládání dat do systému soudu
následující postup.
Pokud jsou druhy uloženého OL v rozhodnutí soudu:
1) uvedeny ve tvaru „s pomlčkou“ a jedním z uvedených druhů OL je psychiatrické
(např. psychiatricko-sexuologické), doporučujeme evidovat pouze druhý z uvedených
druhů OL (tedy ve výše uvedeném příkladu by bylo evidováno jen SEX).
2) uvedeny ve tvaru „s pomlčkou“, ale psychiatrické OL v něm není obsaženo (např.
protialkoholně-protitoxikomanické), doporučujeme evidovat jako dvě samostatná OL
(tedy v našem případě PROTIAL a PROTITO).
3) uvedeny „samostatně“ (např. OL psychiatrické a sexuologické) a z textu rozhodnutí
jinak nevyplývá, že by mělo jít o jediné uložené ochranné léčení, pak je v tomto
případě doporučujeme zapsat jako dvě uložená OL (SEX a PSYCH.). Další příklady
níže v tabulce.
Příklady:
V textu rozhodnutí uvedeno:
… uloženo ambulantní psychiatrické a protitoxikomanické OL.
… uloženo ambulantní psychiatricko-protialkoholní OL.
… uloženo OL protitoxikomanicko-protigamblerské v ambulantní formě.
….uloženo OL proti závislosti na lécích a látkách s psychotropními účinky v ambulantní formě.
….protialkoholní a protitoxikomanické léčení ve formě ambulantní.
…ústavní psychiatrické OL a sexuologické v ambulantní formě

Pole Ochr. opat.
AL.PROTITO
AL. PSYCH
AL.PROTIAL
AL.P.HRÁČ.
AL.PROTITO
AL.PROTITO
AL.PROTIAL
AL.PROTITO
ÚL.PSYCH.
AL. SEX.

Krok 3: Vložení data pravomocného rozhodnutí o uložení OL/ZD
Další pole formuláře - „Datum PM uložení“ - je určeno pro zápis data pravomocného
rozhodnutí týkající se uloženého (a zapisovaného) OL/ZD. Do tohoto pole nevkládat data
týkající se např. pravomocných rozhodnutí v rámci vykonávacího řízení (přeměn, prodloužení
či ukončení). Pole by tedy mělo mít ve formuláři, u daného opatření, vždy stejnou hodnotu
v každém dalším záznamu (viz dále v textu, od Kap. V.1.2., str. 32).
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Název položky (pole):
Datum PM uložení

Jde o datum, kdy rozhodnutí o uložení OL/ZD nabylo právní
moci.

Krok 4: Pole formuláře „Nař. jinak“ zůstává NEZAŠKRTNUTO
Protože data do formuláře vkládá soud, který OL/ZD uložil, pole „Nař. jinak“, které
doporučujeme využít jako proměnnou k odlišení záznamů do formuláře vložených právě
soudem „ukládacím“, od záznamů, které byly realizovány soudem „vykonávacím“, zůstává
NEZAŠKRTNUTO. Pro podrobnosti viz kapitola na str. 19, také Kap. od str. 31.

Krok 5: Pole „Provedení výchovy
S cílem sjednotit způsob vkládání dat o OL/ZD, doporučujeme v poli nazvaném „Provedení
výchovy“ (míněno spíše jako „Provedení opatření“), v souvislosti s evidencí skutečností
spojených s uložením/výkonem OL/ZD, vybírat pouze hodnoty – 1) N TREST a 2) N MÍSTO
nebo 3) nechat pole prázdné.
Seznam přípustných hodnot pole "Provedení výchovy"
Tato varianta bude vybrána, pokud nelze zahájit výkon OL/ZD
N TREST
z důvodu, že je osoba v době vkládání dat do systému vykonává dříve
uložený nepodmíněný trest odnětí svobody nebo jí bylo zapisované
OL/ZD uloženo vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo
vykonává vazbu16. Zahájení výkonu OL/ZD brání výše uvedené
okolnosti.
Variantu bude možné vybrat pouze u ZD nebo OL uloženého v ústavní
N MISTO
formě, kdy důvodem pro nenastoupení výkonu je aktuálně nedostatek
volných kapacit v příslušné psychiatrické nemocnici/ústavu pro výkon
zabezpečovací detence.
Ve všech ostatních případech bude pole nevyplněno.
0
(NEVYPLNĚNO)
Výběr některé z hodnot v tomto poli přichází v úvahu pouze v případě, že je pole „Datum
zahájení“ zatím prázdné. Když už je výkon uloženého OL/ZD jednou zahájen (tedy v poli

16

Ve stávajícím seznamu hodnot jsou uvedeny varianty pro situace, kdy nelze zahájit výkon z důvodu výkonu
trestu (N TREST) a kdy z důvodu vazby (N VAZBA) samostatně. Vzhledem k tomu, že ve stávajících i
navrhovaných výkazech/přehledech jsou tyto dva důvody nezahájení výkonu OL/ZD spojeny vždy do jedné
položky, navrhujeme pro zjednodušení tyto varianty spojit do jedné, v současné době nazvané „N TREST“.
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„Datum zahájení“ je již nějaké datum uvedeno), pole „Provedení výchovy“ zůstává ve všech
dalších záznamech (poř. číslech) formuláře, které se vztahují k tomuto OL/ZD, nevyplněno.
Příklad. Do formuláře systému soudu byly vloženy informace z rozhodnutí, které nabylo
právní moci 4.3.2016 (pole „Datum PM uložení“) a týkalo se uložení ambulantního
ochranného léčení, protialkoholního (Pole „Ochr. opatření“). Osobě byl zároveň uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody (pole „Provedení výchovy“ = N TREST), proto tedy stále
není výkon opatření zahájen (pole „Dat. zahájení“ je prázdné)

8: Příklad: vyplnění pole "Provedení výchovy"

Komentář/odůvodnění:
Tato položka ve formuláři k zápisu ochranných opatření ve stávající podobě nabízí seznam
hodnot, vztahujících se k opatřením ukládaným mladistvým, a to k ochranné/ústavní
výchově (viz také manuál CCA Group a.s.); a tak by zápisy, týkající se všech ostatních
opatření, včetně OL a ZD, měly mít tuto kolonku prázdnou. Z realizované analýzy exportu
již provedených zápisů (CCA, 2017) je však zřejmé, že na straně uživatelů je toto pole
v souvislosti se zápisem dat o OL/ZD, v praxi někdy využíváno, a to:
1) pro záznam skutečností souvisejících s tím, že opatření (OL/ZD) bylo uloženo vedle
nepodmíněného trestu odnětí svobody, tedy osoba nastoupila výkon nepodmíněného trestu a
proto zatím nemohla zahájit výkon ochranného léčení (příp. vykonává již dříve uložený trest
odnětí svobody), nebo
2) že jde o situaci, kdy nástup OL v ústavní formě není možné zahájit z důvodu nedostatku
volných lůžkových kapacit ve spádové psychiatrické nemocnici (pozn.: u léčeb v amb.
formě toto nepřichází v úvahu, neboť před vyhotovením nařízení výkonu OL je „nástup“
osoby do psychiatrické ambulance projednán s konkrétním amb. zařízením a toto je také
uvedeno v příslušném dokumentu k nařízení výkonu (vzor TRŘ 091 (MSp, 2018)).
Z uvedeného vyplývá, že praxe cítí potřebu informaci o důvodu nezahájení OL/ZD evidovat,
a při absenci zvláštní samostatné položky ve formuláři využívá položku „Provedení
výchovy“. I podle našeho názoru je tato informace velmi důležitá. Proto navrhujeme
zmíněnou praxi formalizovat a umožnit využití položky „Provedení výchovy“ uvedeným
způsobem (byť samozřejmě v takovém případě nebude název položky přiléhavý); více viz
tabulka/seznam hodnot, str. 28, výše v textu.
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V.1.1.2. Postup při zápisu, vkládání dat o ZAHÁJENÍKONU
VÝ OL/ZD

Krok 6: Vyplnění pole „Datum zahájení“
Informaci o datu zahájení výkonu ochranného léčení (tzn., že osoba fyzicky nastoupila do
psychiatrické nemocnice k výkonu ústavního léčení nebo absolvovala první ambulantní
intervenci ve zdravotnickém zařízení - případně ve VTOS, či nastoupila do Ústavu pro výkon
ZD), oznámí soudu, který toto OL/ZD uložil, zdravotnické nebo vězeňské zařízení, kterému
bylo nařízeno OL/ZD u dané osoby realizovat (viz Nařízení výkonu OL/ZD).

Poté, co je ukládacímu soudu, toto datum ze strany zdravotnického zařízení či Vězeňské
služby sděleno, vloží se tento údaj do pole „Datum zahájení“ v aktuálně platném (stávajícím)
záznamu formuláře.
Název položky (pole):
Datum zahájení

Popis:
Uvede se datum, kdy byl výkon uloženého OL/ZD fakticky
(fyzicky) zahájen. Tento časový údaj soudu zasílá zařízení, do
kterého byl výkon OL/ZD nařízen (viz dokument vzor TRŘ
91/92/85)
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Datum zahájení výkonu OL/ZD zůstává u téhož opatření a téže osoby ve všech záznamech
(poř. číslech) formuláře stejné (podobně jako pole „Ochr. opatření“ nebo „Datum PM
uložení“), viz dále v textu.
Příklad:
Níže je uveden zápis ve formuláři soudu, který dané osobě uložil OL protialkoholní
v ambulantní formě (datum právní moci bylo dne 4.3.2016). Osoba dosud nezahájila výkon
OL, protože vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody (ukázka níže)

Ambulantní zdravotnické zařízení, do kterého byl výkon tohoto OL nařízen, později zaslalo
soudu informaci o datu, kdy tato osoba výkon OL zahájila (tedy, že např. dne 15.3.2019
proběhla první návštěva dané osoby v tomto zařízení). Soud nyní tuto informaci vloží do
stávajícího záznamu formuláře, do příslušného pole, viz ukázka níže.
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V.1.2. AKTUALIZACE ZÁZNAMU o průběhu výkonu OL /ZD

Pokud dojde k rozhodnutí o uloženém OL/ZD, jež se týkají jeho výkonu (upuštění od výkonu,
změna formy výkonu, ukončení, prodloužení apod.), údaje ve formuláři určeném pro zápis
ochranných opatření se tzv. aktualizují17.
Pro postup při aktualizaci navrhujeme následující dvě základní pravidla:

I.
Aby bylo vyplňování (resp. odškrtávání) jednotlivých záznamů ve formuláři realizováno
jednotně, doporučujeme: při každém rozhodnutí (usnesení), které se bude týkat zapisovaného
opatření, provést ODŠKRTNUTÍ stávajícího záznamu a VLOŽENÍ NOVÉHO,
aktualizovaného v podobě, jak bude popsáno níže (ad I).18

II.
V případech, kdy ve vykonávacím řízení rozhoduje jiný soud než ten, který OL/ZD uložil,
zapisují se údaje o takových rozhodnutích do informačních systémů dvou různých soudů. Pro
účely zabránění duplicitám při vykazování souhrnných údajů o OL/ZD je nutné tyto dva
zápisy téhož rozhodnutí důsledně odlišit. Navrhujeme k tomu využít položku (pole) „Nař.
jinak“, a to postupem, uvedeným dále (ad II., str. 36).19

17

Pozn.: ve formuláři nelze již uložené údaje o opatření měnit, lze pouze doplňovat údaje, jako je datum zahájení
výkonu nebo změnit poznámku
18
Zapisování aktualizace záznamu do téhož řádku, v němž je záznam týkající se rozhodnutí o uložení
ochranného opatření nepokládáme za vhodné, zejména proto, že v průběhu výkonu téhož opatření může dojít
k několika různým (postupným) změnám druhu opatření nebo formy jeho výkonu. Naopak postup, kdy je
původním záznam odškrtnut a aktualizace je provedena v záznamu novém, vysvětluje existenci varianty „Změna
– přeměna“ v poli „Důvod odškrtnutí“.
19
V současnosti má tuto roli plnit patrně určený způsob vyplňování položky (pole) „Datum PM uložení“, kterou
podle uživatelské příručky má vyplňovat pouze soud, který ochranné opatření uložil. Podle poznatků z naší
analýzy není toto řešení optimální, protože: (a) při důsledném uplatňování by se informace o právní moci
rozhodnutí o uložení OL/ZD po aktualizaci v neodškrtnutém zápisu ztratila; (b) „vykonávací soud“ by pro své
účely informaci o právní moci uložení OL/ZD ve výpisech z formulářů o ochranných opatřeních vůbec neměl
k dispozici; (c) v praxi (patrně i vzhledem k velmi stručné instrukci v uživatelské příručce) je tato položka (pole)
vyplňována nejednotně, kdy ji nezřídka (v rozporu s instrukcí v uživatelské příručce) vyplňují i „vykonávací
soudy“ a zároveň jsou do ní uváděna i jiná data, než jen datum právní moci rozhodnutí o uložení OL/ZD; (d)
riziko chybného zápisu je u položky (pole), do které je třeba vyplnit určité datum, vyšší než u položky (pole),
která se vyplňuje pouhým zaškrtnutím (hodnoty ano – ne).
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Ad I.
Odškrtnutí stávajícího záznamu ve formuláři
Jak bylo uvedeno výše, při vložení dat o každém dalším rozhodnutí (usnesení), které se bude
týkat již zapsaného opatření (změna, ukončení, trvání), je nutné provést vždy nejprve
odškrtnutí dosavadního záznamu.
Vkládání dat z rozhodnutí soudů, které se týká již uloženého OL/ZD (prodloužení, změna
formy či druhu) se zapíše do příslušného formuláře systému jako nový záznam (viz dále
v textu).
Výběr varianty z pole „Důvod odškrtnutí“
S odškrtnutím záznamu musí být zároveň vybrána některá z variant ze seznamu hodnot v poli
„Důvod odškrtnutí“ , která odpovídá povaze usnesení (rozhodnutí), na základě něhož došlo
ke změnám a tedy k potřebě aktualizovat zapsané informace o uloženém OL/ZD. V případě
OL/ZD doporučujeme vybírat pouze některou z níže uvedených sedmi variant, a to včetně
jedné

nově

přidané

hodnoty

(PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ).

Variantu

„OSTATNÍ“

doporučujeme i zde volit pouze v nezbytných případech, a to mj. z důvodu, že jiné varianty
než šest níže uvedených v případě OL/ZD jsou velmi nepravděpodobné. Pokud je přeci jen
jako důvod odškrtnutí zvolena možnost „OSTATNÍ“, do pole „Poznámka“ u příslušného
záznamu pak navrhujeme tento důvod popsat volným textem.
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Seznam přípustných hodnot pro výběr v poli Důvod odškrtnutí, v případě vkládání dat o
výkonu OL/ZD, je uveden níže v tabulce. Jiné možnosti nepřichází v úvahu.
Hodnoty v poli „Důvod odškrtnutí“
PROPUŠTĚNÍ*
PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM
DOHLEDU**
UPUŠTĚNÍ
ÚMRTÍ
ZMĚNA-PŘEMĚNA

PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ

OSTATNÍ***

Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení
či ze zabezpečovací detence (propuštěn)
Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení
či zabezpečovací detence za současného
uložení dohledu (propuštěn s uložením
dohledu)
Rozhodnutí o upuštění od výkonu ochranného
léčení či zabezpečovací detence (upuštěno od
výkonu)
Osoba, které bylo uloženo ochranné léčení či
zabezpečovací detence, zemřela
Rozhodnutí o změně druhu ochranného
opatření (z ústavního ochranného léčení na
zabezpečovací detenci či naopak), nebo formy
ochranného léčení (z ambulantního na ústavní
či naopak)
1) Rozhodnutí o prodloužení doby ústavního
ochranného léčení;
2) Rozhodnutí o dalším trvání zabezpečovací
detence;
3) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na
změnu druhu ochranného opatření (z
ústavního ochranného léčení na zabezpečovací
detenci či naopak);
4) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na
změnu formy ochranného léčení (z
ambulantního na ústavní či naopak);
5) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na
propuštění z ochranného léčení;
6) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na
ukončení výkonu ochranného léčení (vč. příp.
uložení dohledu);
7) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na
propuštění ze zabezpečovací detence
Jiný důvod odškrtnutí, než jsou výše popsané.
Pokud je tato varianta zvolena, specifikuje se
důvod odškrtnutí volným textem v poznámce.

* Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého dle
§ 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta „PROPUŠTĚNÍ“ proto
bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu OL.
** Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého
dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta „PROPUŠTĚNÍ
S ULOŽENÍM DOHLEDU“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako
rozhodnutí o ukončení výkonu OL se současným uložením dohledu.
*** V praxi takový jiný důvod odškrtnutí může nastat jen výjimečně.
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Komentář/odůvodnění:
Vzhledem k potřebě monitorovat a vykazovat také rozhodnutí soudů, související s dalším
trváním/prodloužením výkonu OL/ZD (viz zavedení Výkazu o ochranných léčeních (V (MS)
– 169); Návod k sestavování a odesílání výkazů o činnosti soudů, 2019), doporučujeme do
seznamu hodnot v poli „Důvod odškrtnutí“ doplnit variantu „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“.

Vložit datum do pole „Datum odškrtnutí“
S odškrtnutím a výběrem důvodu pro odškrtnutí záznamu se zároveň vyplní i datumové pole
nazvané „Datum odškrtnutí“ (viz obr. 10). Do tohoto pole doporučujeme uvést:
1) zpravidla datum, kdy k odškrtnutí záznamu ve formuláři reálně došlo,
2) v případě, že je jako důvod odškrtnutí uvedena varianta „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“,
zapsat do tohoto pole datum právní moci rozhodnutí, jež je důvodem odškrtnutí (např.
rozhodnutí o prodloužení doby ústavního ochranného léčení); více níže v části
Komentář/odůvodnění.
Název pole

Popis

Datum odškrtnutí

Datum, kdy bylo realizováno odškrtnutí záznamu a kdy byla
vybrána některá z variant ze seznamu v poli „Důvod
odškrtnutí“
V případě, že je jako důvod odškrtnutí uvedena varianta
„PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“, zapsat do tohoto pole datum
právní moci rozhodnutí, jež je důvodem odškrtnutí (např.
rozhodnutí o prodloužení doby ústavního ochranného léčení,
viz tabulku výše)

dd.mm.rrrr

Komentář/odůvodnění:
Datum, kdy bylo rozhodnuto o trvání/prodloužení OL/ZD - ve stávajícím formuláři pro
vkládání dat o uložení a výkonu OL/ZD jsou v jednotlivých záznamech zavedena pole
„Datum přeměny“ a „Datum ukončení“. Není zde ale možnost zapsat datum, kdy bylo
vydáno rozhodnutí o dalším trvání výkonu OL/ZD. Protože existuje poptávka po sledování
tohoto indikátoru v určitém časovém rozmezí – „… vykazovat pravomocná rozhodnutí
o prodloužení doby trvání ochranného léčení ve vykazovaném období“ (MSp, 2019)., zdá se
být zavedení datumového pole pro tuto proměnnou žádoucí. Vzhledem k cílům této metodiky
(minimalizace zásahů do stávající podoby formuláře systému), se nám pak možnost spojení
pole „Datum odškrtnutí“ a varianty „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“ v poli „Důvod odškrtnutí“,
jeví pro tento účel jako vhodná.
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Ad II.
Odlišení záznamů vkládaných „ukládacím“ a „vykonávacím“ soudem - proměnná
„Nař. jinak“
Pokud vkládání dat ve vykonávacím řízení (tj. údaje o rozhodnutí o změně, prodloužení,
propuštění z OL/ZD apod.) realizuje soud, který toto opatření sám neuložil, při každém zápisu
ZAŠKRTNE příznak „Nařízeno jinak“. Naopak soud, který uvedené opatření uložil, při
zápisu údajů o rozhodnutí ve vykonávacím řízení (ať již je učinil sám či nikoliv) příznak
„Nařízeno jinak“ NEZAŠKRTNE.

Komentář/odůvodnění:
V průběhu výkonu již uloženého OL/ZD rozhoduje o případných změnách, návrzích na
ukončení, o prodloužení léčení apod. soud, v jehož obvodu se uložené OL/ZD aktuálně
vykonává (dále též „vykonávací soud“). „Vykonávacím“ soudem může být:
1) stejný soud, který OL/ZD uložil (tzn., že „vykonávací soud“ je zároveň „ukládacím
soudem“) nebo
2) jiný soud, než ten, který OL/ZD uložil (tzn., že „vykonávací soud“ je odlišný od
„ukládacího soudu“). V tomto případě budou do informačních systémů dvou různých
soudů vložena data o jednom – stejném – rozhodnutí (protože „vykonávací soud“ svá
rozhodnutí o OL/ZD oznamuje „ukládacímu soudu“).20
V důsledku této dichotomie tedy mohou nastat dva způsoby zápisu údajů z téhož rozhodnutí
ve vykonávacím řízení do informačního systému, které se liší podle toho, zda soud, který
data vkládá, v předchozím průběhu řízení vystupoval jako „ukládací soud“, či nikoliv. Pro
účely zabránění duplicitám při vykazování údajů o OL/ZD je nutné tyto dva způsoby zápisu
důsledně odlišit. Navrhujeme k tomu využít položku (pole) „Nař. jinak“.
Tím bude při exportu dat (i při výpisech generovaných na centrální úrovni) možno
jednoznačně odlišit vložené záznamy o OL / ZD vytvořené soudy „vykonávacími“ od
záznamů vložených soudy „ukládacími“. (tím by podle nás bylo možné docílit např.
minimalizace duplicit při vykazování osob, počtů léčeb i rozhodnutí) – jako alternativa
pokud není možné osoby pro potřeby výpisů „ztotožnit“ přes jedinečný identifikátor.

20

Blíže k tomuto problému viz Kap. IV.5.
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V.1.2.1. Vložení dat týkajících se ZMĚNY DRUHU ochranného opatření a ZMĚNY
FORMY VÝKONU OL

Krok 1
A) pro ISAS „ukládacího“ soudu (zápis informací o změně druhu ochranného opatření a
formy výkonu OL do systému (formuláře) soudu, který opatření ULOŽIL)

Pokud informace o rozhodnutích (změnách) v průběhu výkonu ochranného opatření vkládá do
systému soud, který v nalézacím řízení rozhodl o uložení tohoto ochranného opatření,
v informačním systému tohoto soudu již o tomto uložení existuje záznam (jako je datum
právní moci rozhodnutí nebo forma a druh OL apod.

Nejprve původní (dosud platný) záznam bude ve formuláři odškrtnut (viz ukázka níže,
záznam poř. č. 1), s uvedením důvodu odškrtnutí: „ZMĚNA-PŘEMĚNA“ a zároveň se připojí
datum odškrtnutí.21 Příznak „Nař.jinak“ zůstává i tomto, i ve všech dalších záznamech
formuláře nezaškrtnut.

Vkládání nových dat z dalších rozhodnutí ve vykonávacím řízení, týkajících se tohoto
OL/ZD, bude tzv. aktualizací záznamu ve formuláři, a to tak, že informace z rozhodnutí

21

Více v textu výše, v kapitole od str. 30.
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soudů, která se týkají již uloženého OL/ZD se zapíšou do příslušného formuláře systému vždy
jako nový záznam (jako záznam s poř. č.2).
Další postup při vkládání dat z rozhodnutí o změně formy výkonu OL či o změně druhu
ochranného opatření viz Krok 2 níže, str. 39.

B) pro ISAS „vykonávacího“ soudu (zápis informací o změně druhu ochranného opatření
a formy výkonu OL do systému (formuláře) soudu, který opatření NEULOŽIL)
Pokud informace o rozhodnutích (změnách) v průběhu výkonu ochranného opatření vkládá do
systému soud, který toto opatření neuložil (tedy je pouze „vykonávacím soudem“ a nebyl
„soudem ukládacím“), bude záznam o prvním rozhodnutí ve vykonávacím řízení v jeho
informačním systému vůbec prvním záznamem, týkajícím se tohoto opatření. Svou roli soudu
výlučně „vykonávacího“ v záznamu soud vyznačí zaškrtnutím příznaku „Nař. jinak“.

Následující postup pro vkládání dat z rozhodnutí o změně formy výkonu OL či o změně druhu
ochranného opatření je v obou případech (ať jde o ISAS soudu „ukládacího“ nebo
„vykonávacího“) obdobný, viz dále Krok 2.
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Krok 2: Změna formy OL nebo druhu opatření?
V praxi přichází v úvahu zápis rozhodnutí buď o změně druhu ochranného opatření (z
ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci či naopak) nebo o změně formy
výkonu ochranného léčení (z ambulantní formy OL na ústavní či naopak). Vždy se tedy
v rámci jednoho záznamu bude zapisovat buď do pole "Přeměna formy“ (viz dále – bod a))
nebo do pole „Přeměna druhu“ 22 (viz dále bod b)) - NIKDY DO OBOU ZÁROVEŇ (!)

a) výběr ze seznamu hodnot v poli „Přeměna formy“
V poli formuláře „Přeměna formy“ přicházejí ze stávajících variant v úvahu hodnoty –
„NA ÚSTAVNÍ“ a „NA AMBULANTNÍ“. Spočívá-li zapisované rozhodnutí ve změně
formy výkonu ochranného léčení z ambulantní na ústavní, vybere se varianta „NA
ÚSTAVNÍ“. Jde-li o změnu formy ochranného léčení z ústavního na ambulantní, vybere se
varianta „NA AMBULANTNÍ“.
Hodnoty v poli „Přeměna formy“
zapisované rozhodnutí se týká změny formy výkonu ochranného léčení
NA ÚSTAVNÍ
NA AMBULANTNÍ

z ambulantní na ústavní
zapisované rozhodnutí se týká změny formy výkonu ochranného léčení
z ústavní na ambulantní

22

Je vhodné připomenout a zdůraznit, že se jedná o změnu druhu ochranného opatření, tedy v našem případě
z ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci či naopak, nikoliv o změnu „druhu“ ochranného léčení
(např. z protialkoholního na protitoxikomanické) – se změnou „druhu“ ochranného léčení zákon nepočítá a
v praxi k ní nedochází (viz výše Kapitola, od str. 24).
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b) výběr ze seznamu hodnot v poli „Přeměna druhu“
V případě, že jde o aktualizaci dat ve smyslu změny ZD na ústavní OL, přichází v poli
„Přeměna druhu“ v úvahu pouze tyto varianty: NA PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ nebo NA
PROTIALKOHOLNÍ nebo NA PROTITOXIKOMANICKÉ nebo NA PSYCHIATRICKÉ
nebo NA SEXUOLOGICKÉ

nebo NA OSTATNÍ. Z nich se vybere ta, která odpovídá

označení typu OL v rozhodnutí o změně.
V případě, že jde o aktualizaci dat ve smyslu změny ústavního OL na ZD, přichází v poli
„Přeměna druhu“ v úvahu pouze varianta: NA DETENCI.
Jiná změna druhu ochranného opatření v případě OL a ZD nepřichází v úvahu.
Hodnoty v poli „Přeměna druhu“
NA DETENCI

NA PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ

NA PROTIALKOHOLNÍ

NA PROTITOXIKOMANICKÉ

NA PSYCHIATRICKÉ

NA SEXUOLOGICKÉ

NA OSTATNÍ

Popis:
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to z OL
ústavního na ZD. Pole „Přeměna formy“
v tomto
záznamu
zůstává
prázdné
(nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
na OL ústavní se zaměřením na patologické
hráčství. Pole „Přeměna formy“ v tomto
záznamu zůstává prázdné (nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
na OL ústavní protialkoholní. Pole „Přeměna
formy“ v tomto záznamu zůstává prázdné
(nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
na OL ústavní protitoxikomanické. Pole
„Přeměna formy“ v tomto záznamu zůstává
prázdné (nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
na OL ústavní psychiatrické. Pole „Přeměna
formy“ v tomto záznamu zůstává prázdné
(nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
na OL ústavní sexuologické. Pole „Přeměna
formy“ v tomto záznamu zůstává prázdné
(nevyplněno).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno
rozhodnutí o změně druhu opatření, a to ze ZD
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na OL ústavní ostatní. Pole „Přeměna formy“
v tomto
záznamu
zůstává
prázdné
(nevyplněno).

Komentář/odůvodnění:
Při změně druhu ochranného opatření se vždy může jednat pouze o jednu ze dvou možností –
buď se mění ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, nebo zabezpečovací detence
na ústavní OL. Seznam hodnot v poli „Přeměna druhu“ ve stávajícím formuláři nad rámec
tohoto základního dělení rozlišuje ještě na jaký typ („druh“) ochranného léčení se
zabezpečovací
detence
mění
(psychiatrické,
sexuologické,
protialkoholní,
protitoxikomanické, patologického hráčství). Ve všech těchto případech se nicméně jedná
o změnu zabezpečovací detence na ústavní ochranné léčení.
Vzhledem ke snaze o minimalizaci zásahu do podoby stávajícího formuláře jsme zachovali
znění nabízených variant. Domníváme se však, že tyto formulace variant mohou zvyšovat
riziko chybného vkládání údajů, neboť z nich není zcela zřejmé, že se jedná o OL ústavní.
Nebude-li pracovník soudu, vkládající data, dostatečně obeznámen s rozdílem mezi změnou
druhu ochranného opatření a změnou formy jeho výkonu, a nebude-li mu známo, že změna
druhu ochranného opatření ze ZD je možná pouze na ústavní OL, mohou ho stávající
formulace mást (i v kombinaci s vedlejším polem „Přeměna formy“).
Do budoucna doporučujeme hodnoty v tomto poli přejmenovat tak, aby z nich bylo zřejmé,
že jde o změnu druhu opatření, tedy např. místo „NA PROTIALKOHOLNÍ“ spíše „NA
ÚL.PROTIAL“ (tedy dle variant pro pole „Ochr. opatření“).

Příklad. Jak bylo uvedeno výše, výběr jakékoli varianty ze seznamu hodnot v poli „Přeměna
druhu“ přichází v úvahu pouze v případě, že je rozhodnutím změněn druh ochranného
opatření. V naší ukázce, byla dne 17.3.2019

původně uložená zabezpečovací detence

změněna na ústavní ochranné léčení sexuologické, viz níže.
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Příklad. Pokud by bylo rozhodnutím soudu původně uložené ústavní OL sexuologické
změněno na zabezpečovací detenci, záznam ve formuláři systému soudu by vypadal tak, jako
v ukázce.

Krok 3: Vyplnění pole „Datum přeměny“
V poli „Dat. přeměny“ bude uvedeno datum právní moci toho rozhodnutí o změně
druhu nebo formy výkonu ochranného opatření, jehož se záznam týká, tj. rozhodnutí ve
vykonávacím řízení, z něhož se údaje do formuláře aktuálně zapisují. Hodnota v poli se
nemůže shodovat s hodnotou v poli „Datum PM uložení“, ani být nižší. Datum přeměny se
vpisuje do aktuálně platného záznamu, nikoli do záznamu, který byl předtím odškrtnut
s uvedením důvodu „ZMĚNA-PŘEMĚNA“. Pokud rozhodnutí o změně nabylo právní moci
dne 15.3.2019, tato datumová hodnota se vloží do příslušného pole nového záznamu.

Pole formuláře:
Datum přeměny

Popis:
Datum právní moci rozhodnutí o změně druhu nebo formy výkonu
ochranného opatření, jehož se záznam týká.

Krok 4: Doplnění dat do pole „Datum PM uložení“, „Ochr. opatření“ a „Dat. zahájení“
v novém záznamu
V poli „Datum PM uložení“ – bude vždy zapsáno datum právní moci původního
rozhodnutí o uložení OL/ZD, a to i v případech, kdy se záznam jinak týká rozhodnutí ve
vykonávacím řízení (např. rozhodnutí o změně formy výkonu OL). Pole tedy bude mít ve
formuláři u téhož opatření v každém záznamu vždy stejnou hodnotu.
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V poli „Ochr. opatření“ – bude vždy uvedeno ochranné opatření tak, jak bylo původně
uloženo, tj. téhož druhu a téže formy, a to i v případech, kdy se záznam týká rozhodnutí,
kterým se původně uložený druh ič forma opatření mění. Pole tedy bude mít ve formuláři u
téhož opatření v každém záznamu vždy stejnou hodnotu.
V poli „Datum zahájení“ - bude vždy zapsáno datum, kdy byl zahájen výkon původně
uloženého ochranného opatření, a to i v případech, kdy se v průběhu výkonu změní druh ič
forma opatření. Pole tedy bude mít ve formuláři u téhož opatření v každém záznamu vždy
stejnou hodnotu.

Příklad.
Osobě byla soudem dne 16.2.2016 uložena dvě ústavní OL (protialkoholní a zaměřené na
patologické hráčství); viz příklad (obr. 16, str. 43) záznamy s poř. č. 1 a 2. Výkon těchto
opatření (tj. datum nástupu do psychiatrické nemocnice) byl zahájen dne 1.7.2017. Následně
byla dne 3.10.2018 změněna forma výkonu obou uložených opatření, a to na ambulantní
formu. Aktuálně tedy osoba vykonává OL protialkoholní a OL zaměřené na patologické
hráčství v ambulantní formě.
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Shrnutí postupu při vkládání dat týkajících se změny druhu a formy ochranného opatření:
1) Případný dosavadní záznam o uloženém ochranném opatření odškrtnout. V případě, kdy
ve formuláři dosud žádný záznam, týkající se daného ochranného opatření, není (tj.
zapisuje-li aktualizaci soud, který sám ochranné opatření neuložil), pak přejít na bod 4.
2) Vybrat ze seznamu hodnot v poli „Důvod odškrtnutí“ variantu: „ZMĚNA-PŘEMĚNA“
3) Zapsat do pole „Datum odškrtnutí“ datum, kdy je odškrtnutí realizováno (tedy, kdy je
realizován zápis o změně do formuláře v systému).
4) Vloží se nový záznam (nové poř. číslo).
5) Příznak „Nař. jinak“ zůstane v novém záznamu nezaškrtnut, pokud záznam (vložení dat)
realizuje soud, který OL/ZD původně uložil. Pokud záznam realizuje soud jiný, příznak
„Nař. jinak“ bude zaškrtnut (viz výše).
6) Pole „Ochr. opatření“, „Datum PM uložení“ a „Dat. zahájení“ budou obsahovat stejné
hodnoty, jako v odškrtnutém záznamu. V případě, kdy se jedná o první záznam, týkající
se daného ochranného opatření (tj. zapisuje-li aktualizaci soud, který sám ochranné
opatření neuložil), pak: (a) v poli „Ochr. opatření“ bude zapsáno ochranné opatření tak,
jak bylo původně uloženo, tj. téhož druhu a téže formy; (b) v poli „Datum PM uložení“
bude zapsáno datum právní moci původního rozhodnutí o uložení opatření; (c) v poli
„Datum zahájení“ bude zapsáno datum, kdy byl zahájen výkon původně uloženého
ochranného opatření (viz výše).
7) V polích „Přeměna formy“, „Přeměna druhu“ a „Dat. přeměny“ vybrat příslušné hodnoty
(podle pravidel uvedených výše).
8) Případné důležité informace, jež se nevyplňují do žádného z výše popsaných polí, nebo
upozornění na nestandardní situace, lze uvést do pole „Poznámka“.
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V.1.2.2. Vložení dat týkajících se PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ výkonu OL či ZD
Komentář:
Výčet rozhodnutí soudu, která lze považovat za rozhodnutí o prodloužení či trvání OL/ZD:
1) Rozhodnutí o prodloužení doby ústavního ochranného léčení;
2) Rozhodnutí o dalším trvání zabezpečovací detence;
3) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na změnu druhu ochranného opatření (z ústavního
ochranného léčení na zabezpečovací detenci či naopak);
4) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na změnu formy ochranného léčení (z ambulantního
na ústavní či naopak);
5) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na propuštění z ochranného léčení;
6) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na ukončení výkonu ochranného léčení (vč. příp.
uložení dohledu);
7) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na propuštění ze zabezpečovací detence

A) pro ISAS „ukládacího soudu“ (zápis informací o prodloužení/trvání ochranného
opatření do systému (formuláře) soudu, který opatření ULOŽIL)

Krok 1: Odškrtnutí záznamu, důvod odškrtnutí a vyplnění data rozhodnutí
Původní (dosud platný) záznam bude ve formuláři odškrtnut. V poli „Důvod odškrtnutí“
bude vybrána hodnota: „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“. Vyplní se pole „Datum odškrtnutí“,
kde bude v tomto případě vloženo datum právní moci rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD.

Krok 2: Vložení nového záznamu
Protože informace z

rozhodnutí ve vykonávacím řízení (mimo rozhodnutí o

ukončení/upuštění OL/ZD) se vkládají do formuláře vždy jako nový záznam, vloží se i
v tomto případě nový záznam, resp. záznam s dalším pořadovým číslem.
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Krok 3: Data vkládá soud, který toto OL/ZD uložil, příznak Nař. jinak bude nezaškrtnut
Příznak „Nař. jinak“ zůstává nezaškrtnut (protože data jsou do formuláře vkládána
soudem, který toto opatření uložil, více viz výše v textu).
Krok 4: Vyplnění polí v aktuálně platném záznamu
Hodnoty z polí předchozího záznamu ve formuláři o tomto OL/ZD - „Ochr. opatření“,
„Datum zahájení“, „Datum PM uložení“ (případně z polí „Přeměna formy“, „Přeměna
druhu“, a „Datum přeměny“, pokud byly v předchozím záznamu vyplněny), se přepíší do
aktuálního záznamu (viz ukázka, záznam s poř. č. 2).
Komentář/odůvodnění:
Podoba vykonávaného opatření se rozhodnutím nezměnila (osoba i po tomto rozhodnutí
vykonává stejný druh ochranného opatření, nezměnila se ani forma výkonu), proto i hodnoty
v novém záznamu zůstanou totožné. Informace o existenci vydaného rozhodnutí o
prodloužení či trvání OL/ZD bude obsažena v polích „Důvod odškrtnutí“ a „Datum
odškrtnutí“ předchozího záznamu (a bude využitelná pro účely plánovaného vykazování
počtů rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD, viz dále).

B) pro ISAS „vykonávacího“ soudu (zápis informací o prodloužení/trvání ochranného
opatření do systému (formuláře) soudu, který opatření NEULOŽIL)
Srozumitelný zápis informací o některém z rozhodnutí o prodloužení/trvání ochranného
opatření je komplikován skutečností, že (na rozdíl od údajů o změně druhu ochranného
opatření či formy jeho výkonu) má být údaj o prodloužení/trvání opatření obsažen pouze
v poli „Důvod odškrtnutí“,23 tj. vyplnění této hodnoty předpokládá existenci přechozího
záznamu, který je v důsledku rozhodnutí o prodloužení/trvání opatření odškrtáván. Ovšem,

23

Jedná se o nově navrhovanou hodnotu pole „Důvod odškrtnutí“, jejíž zavedení navrhujeme z důvodu poptávky
po vykazování údajů o tomto typu rozhodnutí.
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jak bylo poukázáno výše, pokud informace o prodloužení/trvání ochranného opatření vkládá
do systému soud, který toto opatření neuložil (tedy je pouze „vykonávacím soudem“ a nebyl
„soudem ukládacím“), bude záznam o prvním rozhodnutí ve vykonávacím řízení v jeho
informačním systému vůbec prvním záznamem, týkajícím se tohoto opatření. Pokud bude
takovým prvním rozhodnutím ve vykonávacím řízení rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD,
nebude tedy k dispozici žádný předchozí záznam, který by bylo možno odškrtnout a jako
důvod odškrtnutí vyznačit „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“.
Bude-li nicméně ze strany uživatelů informačního systému zájem o vykazování údajů o
rozhodnutích o prodloužení/trvání OL/ZD v podobné formě, jako v případě jiných rozhodnutí
o OL/ZD ve vykonávacím řízení, navrhujeme následující řešení:

Varianta 1 - v systému „vykonávacího“ soudu k tomuto OL/ZD existuje předchozí záznam

Pokud již v systému „vykonávacího“ soudu EXISTUJE k tomuto OL/ZD předchozí
záznam v příslušném formuláři (např. soud, který do formuláře nyní chce vložit data
z rozhodnutí o prodloužení OL/ZD, toto opatření původně neukládal, ale již rozhodoval např.
o změně formy výkonu,

1) nejprve se stávající záznam (poř. č. 2) odškrtne,
2) v poli „Důvod odškrtnutí“ vybere hodnotu: „PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“,
3) vyplní se pole „Datum odškrtnutí“, kde se v tomto případě vloží datum právní moci
rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD.
4) Pak se vloží nový záznam (viz ukázka, poř. č. 3),
5) zaškrtne příznak „Nař. jinak“,
6) hodnoty z polí předchozího záznamu ve formuláři o tomto OL/ZD - „Ochr. Opatření“,
„Datum zahájení“, „Datum PM uložení“ (případně z polí „Přeměna formy“, „Přeměna
druhu“, a „Datum přeměny“, pokud byly v předchozím záznamu vyplněny), přepíše do
aktuálního záznamu (viz ukázka, záznam s poř. č. 3).
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Varianta 2 – v systému „vykonávacího“ soudu k tomuto OL/ZD neexistuje předchozí záznam

Pokud v systému „vykonávacího“ soudu dosud NEEXISTUJE k tomuto OL/ZD
předchozí záznam v příslušném formuláři,
1) vloží soud nejprve záznam – poř. č. 1 – který bude obsahovat základní údaje o
původně uloženém ochranném opatření, tj. vyplní se pole „Ochr. opatření“, „Datum
zahájení“ a „Datum PM uložení“ způsobem, uvedeným v Kap. od str. 25. V případě,
že se v době zápisu liší druh vykonávaného opatření či forma jeho výkonu od stavu,
v jakém bylo původně uloženo (např. bylo původně uloženo ústavní protialkoholní
ochranné léčení, které bylo v mezidobí změněno na ambulantní), vyplní soud také pole
„Přeměna formy“ nebo „Přeměna druhu“, a to způsobem, uvedeným v Kap. od str. 39.
2) pole „Nař. jinak“ bude zaškrtnuto.
3) Poté bude záznam poř. č. 1 odškrtnut, jako „Důvod odškrtnutí“ bude uvedena varianta
„PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“, a v datumovém poli „Datum odš.“ bude uvedeno datum
právní moci rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD.
4) Dále soud vloží nový záznam (viz ukázka níže, poř. č. 2),
5) Zaškrtne příznak „Nař. jinak“.
6) Hodnoty z polí předchozího záznamu ve formuláři o tomto OL/ZD -

„Ochr.

Opatření“, „Datum zahájení“, „Datum PM uložení“ (případně z polí „Přeměna formy“,
„Přeměna druhu“, a „Datum přeměny“, pokud byly v předchozím záznamu vyplněny),
přepíše do aktuálního záznamu (viz ukázka, záznam s poř. č. 2).

----Jen připomínáme, že role výlučně „vykonávacího“ soudu je ve formuláři v jednotlivých
záznamech vždy vyznačena zaškrtnutím příznaku „Nař. jinak“.

48

49

V.1.2.3. Vložení dat týkajících se UKONČENÍ VÝKONU OL/ZD

Krok 1: Odškrtnutí záznamu a vyplnění data odškrtnutí
Nejprve je třeba stávající záznam ve formuláři o OL/ZD odškrtnout a doplnit aktuální
datum, tedy datum, kdy je toto odškrtnutí ve formuláři realizováno.

Krok 2: Výběr ze seznamu hodnot v poli „Důvod odš.“
V případě ukončení výkonu OL/ZD vybrat ze seznamu hodnot v poli „Důvod odš.“
pouze některou z následujících tří možností: 1) PROPUŠTĚNÍ nebo 2) PROPUŠTĚNÍ
S ULOŽENÍM DOHLEDU nebo 3) ÚMRTÍ.
PROPUŠTĚNÍ

PROPUŠTĚNÍ
S ULOŽENÍM
DOHLEDU

ÚMRTÍ

Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení či ze zabezpečovací
detence (propuštěn). Rozhodnutí o propuštění z OL má soud vydat i
v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého dle § 99 odst. 2 písm. b)
tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta
„PROPUŠTĚNÍ“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné
usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu OL.
Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení či zabezpečovací detence
za současného uložení dohledu (propuštěn s uložením dohledu).
Rozhodnutí o propuštění z OL má soud vydat i v případě tzv. ukončení
výkonu OL, uloženého dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99
odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta „PROPUŠTĚNÍ
S ULOŽENÍM DOHLEDU“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude
příslušné usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu OL
se současným uložením dohledu
Osoba, které bylo uloženo ochranné léčení či zabezpečovací detence,
zemřela

Jiná varianta (hodnota pole) nepřichází v úvahu.

Krok 3: Vyplnění pole „Datum ukončení“
Pokud je zvolena některá z výše uvedených tří variant v poli „Důvod ukončení“, musí
být zároveň vyplněno pole „Datum ukončení“ v příslušném záznamu (viz ukázka níže).
Datumová

hodnota

pole

„Datum

ukončení“

odpovídá

datu,

kdy

rozhodnutí

o

propuštění/ukončení uloženého OL/ZD nabylo právní moci (v poli „Důvod odš.“ je uvedena
hodnota PROPUŠTĚNÍ nebo PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM DOHLEDU) nebo datu, kdy
osoba, která OL/ZD vykonávala, zemřela (v poli „Důvod odš.“ je uvedena hodnota ÚMRTÍ);
viz ukázka níže.
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V.1.2.4. Vložení dat týkajících se UPUŠTĚNÍ od výkonu OL/ZD
Komentář/odůvodnění:
O případném upuštění od výkonu OL/ZD rozhoduje soud, který opatření uložil, zásadně před
tím, než je výkon OL/ZD zahájen. Důsledkem takového rozhodnutí je, že se výkon OL/ZD
vůbec nezahájí. To znamená, že ve stávajícím záznamu ve formuláři o OL/ZD musí být pole
„Dat. zahájení“ nevyplněno.

Krok 1: Odškrtnutí záznamu a vyplnění data odškrtnutí
Nejprve je třeba stávající záznam ve formuláři o OL/ZD odškrtnout a doplnit aktuální
datum, tedy datum, kdy je toto odškrtnutí ve formuláři realizováno.

Krok 2: Výběr ze seznamu hodnot v poli „Důvod odš.“
V případě, že bylo rozhodnuto o upuštění od výkonu ochranného léčení či
zabezpečovací detence se ze seznamu hodnot v poli „Důvod odš.“ se vybere varianta
„UPUŠTĚNÍ“.24

Krok 3: Vyplnění pole „Datum ukončení“
Do pole „Datum ukončení“ se uvede datum, kdy rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/
ZD nabylo právní moci.

24

Tuto variantu lze vybrat pouze v případě, že pole „Dat. zahájení“ dosud nebylo vyplněno.
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Shrnutí a přehled všech přípustných hodnot, které lze v souvislosti s ukládáním a
výkonem OL či ZD vkládat (či aktualizovat) do formuláře systému ISAS pro zápis
uložených ochranných opatření (tj. ATT023F), jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 2
(viz dále, od str. 160).
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V.2. NÁVRH STRUKTURY PŘEHLEDŮ/VÝKAZŮ o OL/ZD (a postupy výpočtu
položek)

V této části metodiky (Kap. V.2.) představíme postup při vykazování dat o ukládání a výkonu
OL / ZD, a to nejprve na centrální úrovni (Kap. V.2.1., od str. 54) a následně na úrovni
jednotlivých soudů (Kap. V.2.2., od str. 143).

V.2.1. NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI
Hlavním účelem navrhované metodiky je zajistit možnost sestavování agregovaných
přehledů spolehlivých a komplexních dat o ukládání a výkonu OL/ZD v České republice.
Předchozí část metodiky popisuje postup, jak taková data sbírat do informačního systému
soudů (tj. postup sběru dat). Následující část metodiky se zaměří na postup, jak tato data
z informačního systému převést do podoby logicky a věcně správně členěných agregovaných
přehledů (tj. postup vykazování dat).
Vzhledem ke snaze o minimalizaci zásahů do stávajícího systému sběru a vykazování
dat o OL/ZD vycházíme z podoby stávajících výkazů, a to zejména výkazu V (MS) – 169.25
Tento výkaz je tvořen ze tří částí (oddílů). První se týká pravomocně uložených OL a OL, od
jejichž výkonu bylo pravomocně upuštěno. Druhý se věnuje nenastoupeným ochranným
léčením a třetí přináší informace o změnách v průběhu výkonu, a to včetně ukončení nebo
prodloužení trvání. Toto členění tedy v zásadě respektujeme i v našem návrhu jednotlivých
přehledů/výkazů, které jsou uvedeny dále (od str. 57).
Nad rámec stávajícího výkazu V (MS) – 169 navrhujeme doplnit přehled/výkaz o
opatřeních, která jsou ke dni sestavení přehledu/výkazu vykonávána, tedy těch, jejichž výkon
byl zahájen a ke dni sestavení přehledu/výkazu neskončil. Tento údaj v současnosti chybí,
takže nelze získat spolehlivý přehled např. o vytíženosti kapacit poskytovatelů OL/ZD, což
komplikuje seriózní plánování a přípravu opatření v této oblasti.
Je třeba poznamenat, že stávající výkaz V (MS)-169 se zaměřuje pouze na ochranná
léčení, nejsou v něm zahrnuty informace o uložených zabezpečovacích detencích. V této

25

Interní dokument MSp, Návod k sestavování a odesílání výkazů o činnosti soudů (verze 190601–02), rok 2019
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souvislosti upozorňujeme, že již existující Výkazy o pohybu agendy rejstříku Dt (Dtm),
rozhodně nepokrývají celý okruh případů uložených ZD (viz výše, kapitola na str. 15). Proto
doporučujeme – mj. i vzhledem ke vzájemné subsidiaritě ZD vůči OL – sloučit vykazování
dat o aplikaci OL/ZD do společného přehledu/výkazu, jak je znázorněno a popsáno v návodu
níže.
Jedním z nedostatků stávajícího způsobu vykazování dat o aplikaci OL/ZD, který
snižuje jejich praktickou využitelnost, je skutečnost, že výkazy/přehledy týkající se osob, jimž
bylo uloženo OL, nerozlišují formu OL, tj. neuvádějí zvlášť počty osob, jimž bylo uloženo
OL v ambulantní formě, a těch, jimž bylo uloženo OL ve formě ústavní. Totéž platí pro
vykazování dat o rozhodnutích během výkonu OL v příslušné formě. Proto navrhujeme
postup, který toto rozlišení ve výkazech/přehledech umožní.
Dále je třeba připomenout, že počty ukládaných (měněných, ukončovaných atd.)
ochranných opatření a počty osob, jimž jsou ochranná opatření uložena (změněna, ukončena
atd.), se často neshodují. Důvodem je skutečnost, že téže osobě v téže trestní věci může být
uloženo více ochranných opatření – v našem případě zejména více „druhů“ ochranných
léčení. Např. je téže osobě uloženo ambulantní OL protialkoholní a ambulantní OL
patologického hráčství - při takto formulovaném rozhodnutí se do přehledů započítávají tato
ochranná léčení samostatně, tedy jako dvě uložená ochranná léčení. S touto skutečností počítá
již stávající výkaz V (MS) – 169 a reflektuje ji i níže popsaný návrh vykazování dat o aplikaci
OL/ZD. Mají-li být ovšem takto koncipované výsledné přehledy přesné, je třeba důsledně
dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám vykazovaných osob (tj. pokud jsou např. téže osobě
v tomtéž řízení uložena dvě ochranná léčení, aby se do přehledu započítala dvě OL a jedna
osoba). Navrhovaný postup předpokládá, že to lze zajistit, např. s využitím formuláře Seznam
jmen (SAJ007F), jinak by samostatné vykazování počtu osob, jichž se příslušné rozhodnutí o
OL/ZD týká, postrádalo smysl, protože by vedlo k chybným údajům.

Navrhovaná struktura přehledů/výkazů o ukládání a výkonu OL/ZD, na základě dat
evidovaných v jednotlivých systémech soudů:
Pokud budou jednotlivá data týkající se OL a ZD na soudech do formulářů pro zápis
uložených ochranných opatření (ATT023F) vkládána dle postupu uvedeného v předchozí
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části metodiky, je možné pro vytvoření přehledů využít následující kroky (kapitoly od str. 57
dále).
Za účelem přehlednosti budou dále postupy při vykazování uváděny samostatně a to
v následujícím pořadí.
1. Přehledy o uložených OL/ZD za určité časové období (od str. 57)
2. Přehledy o uložených, dosud nenastoupených OL/ZD ke konkr. datu, včetně
nenastoupených z důvodu: N MÍSTO a N TREST (od str. 65)
3. Přehledy o změnách formy a druhu vykonávaných OL/ZD za urč. časové
období (od str. 85)
4. Přehledy o prodloužených OL/ZD za urč. časové období (od str. 96)
5. Přehledy o ukončených OL/ZD (od str. 108)
6. Přehledy o upuštění od výkonu OL/ZD za určité časové období (od str. 125)
7. Přehledy o aktuálně vykonávaných, dosud neukončených OL/ZD ke konkr. datu

Návrhy výše uvedených přehledů/výkazů budou mít v rámci jednotlivých kapitol dále v textu
stejnou strukturu (část I.

- III.). Nejprve představíme návrh podoby přehledu/výkazu o

uložených OL/ZD, který by měl následně sloužit pro tvorbu přehledu na centrální úrovni
(oddíl I.). Dále popíšeme základní podmínky (kritéria) pro výběr dat a pro výpočty
příslušných přehledů resp. jednotlivých položek takto navrhovaného přehledu, včetně
odůvodnění a komentáře (oddíl II.). Poslední část (III.) pak budou tvořit příklady s odkazem
na umístění primárních dat tj. na formulář systému soudu.
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V.2.1.1. Návrh struktury přehledů/výkazů o uložených OL/ZD

I. Návrh podoby přehledu/výkazu o uložených OL/ZD
období: od……….do………

Soud (ID organizace):
OL

ULOŽENO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet uložených
1
(OPATŘENÍ)
Počet uložených
2
(OSOBY)

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

Pozn.: použité zkratky a termíny, stejně jako pořadí položek (sloupců i řádků) přehledu, okódovaní
sloupců písmeny, řádků čísly (dále v textu) či jinak užité grafické prvky jsou ilustrativní. Naše
pozornost se zaměřila na obsah jednotlivých položek, resp. na způsob výpočtu hodnot položek
přehledu/výkazu.

Podoba navrhované struktury přehledu o soudem uložených ochranných léčeních (OL) a
zabezpečovacích detencích (ZD) ve vykazovaném období je uvedena níže (část I.).
Doporučujeme:
1) vykazovat počty osob a počty ochranných léčení/zabezpečovacích detencí samostatně i
v rámci jednotlivých forem OL, a již jak bylo uvedeno výše,
2) do přehledů zahrnout kromě informací o OL, také příslušná data o počtech uložených ZD a
osobách, kterým byla ZD uložena.
Odůvodnění/komentář:
V aktuálním přehledu je vykazován počet osob v souvislosti s uloženými OL jen ve sloupci
„Celkem osob“ (srov. výkaz V (MS)-169, sloupec č. 2). Nelze tedy odlišit počty osob, kterým
bylo uloženo OL v ambulantní formě od těch, jimž bylo uloženo v ústavní formě.
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II. Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu
Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak i jejich
hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly vypovídací
hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze systému
(architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního systému
soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají být
vykazovány v navrhovaných přehledech.
Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují níže uvedená tři
základní kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o uložených OL/ZD. Ostatní položky, a to
včetně proměnné „Odš.“ mohou – v tuto chvíli - nabývat různých hodnot.

ATT023F

1: Kritéria pro výběr záznamu - uložené OL/ZD
Název pole
Hodnota
Popis
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný zápis“
Mylný zápis
není zaškrtnut
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Nař. jinak“ není
Nař. jinak
zaškrtnut26
vybrat záznamy, u nichž hodnota položky „Datum
Datum
PM <datum>
PM uložení“ je ve vykazovaném (sledovaném)
uložení
období.

Položky navrhovaného přehledu/výkazu o uložených OL/ZD jsou dále pro zjednodušení
označeny písmeny (A-R) a jejich obsah komentován níže. A to zvlášť pro počty uložených
opatření a pro počty osob, kterým byla opatření uložena.

26

Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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1. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtech uložených OL/ZD
OL

ULOŽENO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet uložených
1
(OPATŘENÍ)

Upozornění: Vzhledem k tomu, že formulář ATT023F slouží i k zápisu údajů o rozhodnutích
ve vykonávacím řízení, obsahuje zpravidla více záznamů k témuž ochrannému opatření (např.
záznam o uložení OL, záznam o změně jeho formy a záznam o jeho ukončení). Zároveň může
být téže osobě jedním rozhodnutím uloženo více různých opatření (např. OL protialkoholní a
OL patologického hráčství). Při výpočtu (sestavení) výkazů/přehledů o počtech uložených
opatření je však třeba započítat každé z uložených opatření v daném formuláři jen jednou (viz
ukázka níže, část III, str. 64). Proto je nezbytné dodržet postup, kdy pokud má v tomtéž
formuláři více záznamů shodné hodnoty v polích „Ochr. opatření“ a „Datum PM uložení“,
započítá se do výkazu/přehledu vždy pouze jeden takový záznam.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
soudem uložených OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu osob, kterým jsou tato
opatření uložena, je uveden v dalším oddílu).
2: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (uložené OL/ZD - opatření)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet uložených
A součet hodnot sloupců B, R
Počet všech soudem uložených
(OPATŘENÍ) A=B+R
OL
a
ZD
ve
celkem
sledovaném/vykazovaném období
Počet uložených
B součet hodnot sloupců C, J
Počet všech soudem uložených
(OPATŘENÍ) –
B=C+J
OL ve sledovaném/vykazovaném
celkem OL
období
Počet uložených
C součet hodnot sloupců
Počet všech soudem uložených
(OPATŘENÍ) D,E,F,G,H,I
OL v ambulantní formě ve
celkem OLA
C=D+E+F+G+H+I
sledovaném/vykazovaném období
Počet uložených
D vybrat záznamy, u nichž pole Počet soudem uložených OL
(OPATŘENÍ) - OL
„Ochr. opatření“ nabývá
psychiatrických
v ambulantní
ambulantní
hodnotu AL.PSYCH
formě
ve
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psychiatrické

sledovaném/vykazovaném období

Počet uložených
(OPATŘENÍ) - OL
ambulantní
sexuologické
Počet uložených
(OPATŘENÍ) - OL
ambulantní
protialkoholické
Počet uložených
(OPATŘENÍ) - OL
ambulantní
protitoxikomanické
Počet uložených
(OPATŘENÍ) - OL
ambulantní
patologické hráčství
Počet uložených
(OPATŘENÍ) - OL
ambulantní ostatní
Počet uložených
(OPATŘENÍ) celkem ústavní OL
(OLÚ)
Počet uložených
(OPATŘENÍ) ústavní OL
psychiatrické
ústavní OL
sexuologické

E

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.SEX

F

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.PROTIAL.

G

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.PROTITO.

H

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.P.HRÁČ.

I

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.OSTATNÍ
součet hodnot sloupců K, L,
M, N, O, P
J=K+L+M+N+O+P

J

K

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.PSYCH.

L

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.SEX.

ústavní OL
protialkoholní

M

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.PROTIAL.

ústavní OL
protitoxikomanické

N

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.PROTITO.

ústavní OL
patologické hráčství

O

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.P.HRÁČ

ústavní OL ostatní

P

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.OSTATNÍ
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Počet soudem uložených OL
sexuologických
v ambulantní
formě
ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
protialkoholní
v ambulantní
formě
ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
protitoxikomanické v ambulantní
formě
ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
zaměřených na patologické
hráčství v ambulantní formě ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
ostatních v ambulantní formě ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet všech soudem uložených
OL v ústavní formě ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
psychiatrických v ústavní formě
ve
sledovaném/vykazovaném
období
Počet soudem uložených OL
sexuologických v ústavní formě
ve
sledovaném/vykazovaném
období
Počet soudem uložených OL
protialkoholních v ústavní formě
ve
sledovaném/vykazovaném
období
Počet soudem uložených OL
protitoxikomanických v ústavní
formě
ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
zaměřených na patologické
hráčství v ústavní formě ve
sledovaném/vykazovaném období
Počet soudem uložených OL
ostatních v ústavní formě ve
sledovaném/vykazovaném období

Celkem ZD

R

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu DETENCE

Počet všech soudem uložených
ZD ve sledovaném/vykazovaném
období

2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtech osob, jimž bylo uloženo
OL/ZD
OL

ULOŽENO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet uložených
2
(OSOBY)

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze téže osobě v téže trestní věci uložit více ochranných opatření –
v našem případě tedy více „druhů“ ochranných léčení (např. ambulantní OL protialkoholní a
ambulantní OL patologického hráčství)27, je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo
k duplicitám vykazovaných osob (tj. pokud jsou např. téže osobě v tomtéž řízení uložena dvě
ochranná léčení, aby se do přehledu započítala pouze jedna osoba).
Navrhovaný způsob vykazování dat o ukládání OL/ZD má oproti dosavadnímu stavu
umožňovat

kromě

poskytnutí

údaje

o

celkovém

počtu

osob,

jimž

ve

sledovaném/vykazovaném období soudy uložily OL nebo ZD, také rozlišení osob, jimž bylo
ve sledovaném/vykazovaném období uloženo OL ambulantní, a osob, jimž bylo v tomto
období uloženo OL ústavní. Proto je nezbytné dodržet postup, kdy pokud má v tomtéž
formuláři více záznamů v poli „Ochr. opatření“ uvedenu některou z hodnot, vztahující se
k určité formě OL (ambulantní nebo ústavní), započítá se do výkazu/přehledu vždy pouze
jeden takový záznam. Příklad: ve formuláři budou čtyři záznamy, z nichž dva budou mít
v poli „Ochr. opatření“ uvedenu hodnotu „AL.PROTIAL“ a zbylé dva budou mít v poli
„Ochr. opatření“ uvedenu hodnotu „AL.P.HRÁČ.“ Do výkazu/přehledu se z tohoto formuláře
započítá jedna osoba do položky „CELKEM OLA“ (sloupec (c)).

27

Uložit vedle sebe ochranné léčení a zabezpečovací detenci nelze, stejně tak nelze téže osobě v tomtéž řízení
uložit ochranné léčení v ambulantní i ústavní formě zároveň.
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Navrhovaný postup předpokládá, že to lze zajistit, např. s využitím formuláře Seznam jmen
(SAJ007F), vzhledem k tomu, že je samostatné vykazování počtu osob v současné době již
zavedeno v řadě jiných přehledů a výkazů.
V následující

tabulce

je

uveden

popis

jednotlivých

položek

navrhovaného

přehledu/výkazu včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se
k počtům osob, kterým bylo OL/ZD uloženo. Při vykazování počtů osob, jimž bylo OL či ZD
uloženo, jsou výpočty realizovány pouze pro pět sloupců přehledu/výkazu (tj. pro sloupce
navrhovaného přehledu/výkazu: a, b, c, j, r).
Do přehledu se uvádí počet (jedinečných) osob, kterým bylo ve vykazovaném období
uloženo OL či ZD (a), z toho kolika osobám bylo uloženo OL (b), z toho kolika osobám bylo
OL uloženo v ambulantní formě (c) a kolika osobám v ústavní formě (j). Poslední položkou,
která se při vykazování počtu osob v přehledu eviduje, je počet osob, kterým byla ve
sledovaném/vykazovaném období uložena ZD (r). Hodnoty v ostatních položkách řádku pro
počty osob, se zde nevyplňují, resp. nepočítají! (viz ukázka, str. 64).
3: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (uložené OL/ZD - osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet uložených a součet hodnot sloupců b, r
Počet všech osob, jimž soud uložil
(OSOBY)
(a=b+r)
minimálně jedno OL či ZD ve
celkem uloženo
sledovaném/vykazovaném období
OL/ZD
Počet uložených b součet hodnot sloupců c, j
Počet všech osob, jimž soud uložil
(OSOBY)
(b=c+j)
minimálně
jedno
OL
ve
celkem OL
sledovaném/vykazovaném období
Počet uložených c vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, jimž soud uložil
(OSOBY)
„Ochr.
opatření“
nabývá minimálně jedno ambulantní OL
celkem OLA
hodnoty „AL.PSYCH.“ nebo ve
sledovaném/vykazovaném
„AL.SEX.“
nebo období
„AL.PROTIAL.“
nebo
„AL.PROTITO.“
nebo
„AL.P.HRÁČ.“
nebo
„AL.OSTATNÍ“.
Počet uložených j vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, jimž soud uložil
(OSOBY)
„Ochr.
opatření“
nabývá minimálně jedno ústavní OL ve
celkem OLÚ
hodnoty „ÚL.PSYCH.“ nebo sledovaném/vykazovaném období
„ÚL.SEX.“
nebo
„ÚL.PROTIAL.“
nebo
„ÚL.PROTITO.“
nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“
nebo
„ÚL.OSTATNÍ“.
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Počet uložených r vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, jimž soud uložil
(OSOBY)
„Ochr.
opatření“
nabývá ZD ve sledovaném/vykazovaném
celkem ZD
hodnotu DETENCE
období
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III.

Příklady – formulář systému (ATT023F) a přehled o uložených OL/ZD

Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o soudem uložených OL/ZD, a to z formuláře systému ATT023F.
Sledované/vykazované období je v tomto případě vymezeno daty od 1.6.2016 – 30.6.2016.
Jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí navrhovaného
přehledu/výkazu, ukazuje následující příklad. Splnění základních kritérií pro výběr záznamu
do výpočtu dokládají pole formuláře se zelenou výplní.
Příklad: Ve formuláři systému soudu jsou záznamy, které v poli Datum PM uložení mají
datumovou hodnotu, která je v požadovaném (vykazovaném) intervalu, a zároveň pole „Nař.
jinak“ a pole „Myl. záp.“ nejsou zaškrtnuta. Jsou tedy splněna základní kritéria (viz výše) pro
započtení těchto záznamů ve formuláři (resp. dvou OL a jedné osoby) do navrhovaného
přehledu/výkazu.
období: od 1.1.2016 do 30.6.2016

Soud (ID organizace): OS Praha 5
OL

ZD

A

B

C

OPATŘE
NÍ-počet

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

OSOBYpočet

1

1

0

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

0

J

Celkem
ZD

ÚL. ÚL.
ÚL.
ÚL. ÚL. PRO PRO ÚL.P. OST
PSY SEX TIA TIT HRÁČ ATN
CH. .
L
O
.
Í
K
L
M
N
O
P

Celkem
OLA

AL. AL.
AL.
AL.
PRO PRO AL.P. OST
PSY AL. TIA TIT HRÁČ AT
CH. SEX L
O
.
NÍ
D
E
F
G
H
I

Celkem
OL

CELKEM
ULOŽENO
(OL a ZD)

ÚSTAVNÍ OL
Celkem
OLÚ

AMBULANTNÍ OL

R

Modře ohraničená pole ve formuláři ATT023F v ukázce ilustrují splnění základních kritérií
pro započítání obou záznamů do navrhovaného přehledu/výkazu. Z formuláře se tedy do
přehledu/výkazu započítají dvě opatření (byly uloženy dva různé „druhy“ OL) a jedna osoba
(oba „druhy“ OL byly uloženy téže osobě).
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V.2.1.2.

Návrh

struktury

přehledů/výkazů

počtu

uložených,

dosud

nenastoupených OL/ZD
I. Návrh podoby přehledu/výkazu u dosud nenastoupených OL/ZD
stav ke dni:…………

Soud (ID organizace):
NENASTOUPENÁ OL/ZD

OL

ZD

Celkem OL

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet nenastoupených
1 OPATŘENÍ do 3 měsíců od
data PM uložení
ve VTOS/ve vazbě
2
3

nedostatek místa v zařízení

a
Počet OSOB, které
1 nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců
ve VTOS/ve vazbě
2
3

nedostatek místa v zařízení

b

x

x

x

x

x

x

x

c

j

r

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V minulosti sloužil k vykazování nenastoupených OL/ZD výkaz V (MS) – 101, který
z ochranného léčení sledoval pouze nenastoupení OL v ústavní formě. Aktuálně by tuto roli
měl plnit výkaz V (MS) – 169, v němž již mají být vykazovány i případy nenastoupení OL
v ambulantní formě. Obdobně jako v případě výkazu/přehledu o uložených OL/ZD
navrhujeme v našem postupu při vykazování počtu osob, jež v určité lhůtě nenastoupily
výkon OL, rozlišovat, zda se jednalo o OL ústavní či ambulantní. Oba výše zmíněné výkazy
pracují se lhůtou 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o uložení nenastoupeného opatření;
proto tuto lhůtu používáme v námi navrhovaném postupu.
II. Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu o nenastoupených OL/ZD
Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
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vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.
Upozornění:
Vzhledem k charakteru informací, které má tento námi navrhovaný přehled/výkaz poskytovat
(informace o jevu, který po určitou dobu trvá), je třeba jej sestavovat vždy ke konkrétnímu
dni, v tomto případě k poslednímu dni vykazovaného období. Přehled tak bude poskytovat
informace k určitému datu (např. výkaz za 1. čtvrtletí roku 2020 bude zachycovat stav ke dni
30. 3. 2020), nikoli souhrnný údaj za celé vykazované období – to ani není možné vzhledem
k tomu, že počet po určitou dobu nenastoupených opatření se během vykazovaného období
mění.28
Zároveň je třeba mít na paměti, že přehled/výkaz zachycuje stav ke dni, kdy je sestavován.
Snaha o retrospektivní sestavování přehledu (např. v únoru by se sestavoval přehled/výkaz
k 31. 12. předchozího roku) by vedla k získání nepřesných dat, protože stav ze dne, k němuž
by měl být přehled/výkaz vztažen, se do dne sestavení přehledu mohl změnit. Výpočet totiž
pracuje pouze s neodškrtnutými záznamy ve formuláři, přičemž některé ze záznamů o
nenastoupených OL/ZD, které ke dni, k němuž má být přehled/výkaz vztažen, splňovaly
podmínky pro zařazení do výpočtu, mohly být následně do dne sestavování přehledu/výkazu
odškrtnuty a do přehledu/výkazu by proto nebyly započítány.
Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o dosud nenastoupených OL/ZD. Ostatní
položky mohou – v tuto chvíli - nabývat různých hodnot.

28

Z formulace popisu výpočtu odpovídajících položek výkazu V (MS) – 101 (srov. Způsob výpočtu výkazů
okresních soudů, CCA group, a.s.) lze dovodit, že na stejném principu (tj. vykazování počtu nenastoupených
opatření vždy k jednomu určitému dni) jsou tyto údaje vykazovány i v současnosti. Pokud by se skutečně mělo
jednat o výkaz/přehled o souhrnném počtu nenastoupených opatření za celé vykazované období, musel by se ve
skutečnosti vykazovat počet opatření, u nichž v průběhu vykazovaného období uplynula lhůta 3 měsíců od
právní moci rozhodnutí o jejich uložení, aniž by byl nastoupen jejich výkon. Podle našeho názoru je z hlediska
praktické využitelnosti i vypovídací hodnoty důležitější údaj o počtu nenastoupených opatření, jak je vykazován
nyní.
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ATT023F

4: Kritéria pro výběr záznamu - nenastoupené OL/ZD
Název pole
Mylný zápis

Hodnota

Popis

F

Nař. jinak

F

Odš.

F

Datum PM
uložení

(datum
vyhotovení
přehledu)
–
(datum
PM
uložení) > 3
měsíce
0

vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný zápis“
není zaškrtnut
vybrat záznamy, u kterých příznak „Nař. jinak“ není
zaškrtnut29
vybrat záznamy, u kterých příznak „Odš.“ není
zaškrtnut
vybrat záznamy, u nichž hodnota datumové položky
„Datum PM uložení“ je větší (resp. starší) než 3
měsíce ode dne vyhotovení přehledu/výkazu.

Datum zahájení

Položka „Datum zahájení“ není vyplněna

Položky navrhovaného přehledu/výkazu o nenastoupených OL/ZD ve sloupcích jsou dále pro
zjednodušení označeny písmeny (A-R, a-r) a řádky čísly (1-3)30.

Obsah položek je

komentován níže, a to zvlášť pro počty nenastoupených opatření podle jejich formy (ústavní a
ambulantní) a druhu (OL a ZD), a pro počty osob, které ke dni vytvoření přehledu dosud
nenastoupily uložené OL/ZD.

29

Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
Číslem řádku se rozlišuje, zda se příslušná položka (např. ve sloupci K) vztahuje k celkovému počtu
nenastoupených opatření (tj. K1) či k podskupině opatření nenastoupených z jednoho ze dvou sledovaných
důvodů (tj. K2 nebo K3, viz níže).
30
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1. Návrh způsobu výpočtu položek

výkazu/přehledu o počtech nenastoupených

(nezahájených) OL/ZD
OL

NENASTOUPENÉ OL/ZD

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

x

x

x

x

x

x

x

Počet nenastoupených
1 OPATŘENÍ do 3 měsíců
od data PM uložení
z toho:
2
ve VTOS/vazbě
nedostatek místa
3
v zařízení

Upozornění:
V následujících

tabulkách

je

uveden

popis

jednotlivých

položek

navrhovaného

přehledu/výkazu včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se
k počtům soudem uložených OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu osob,
kterým jsou tato opatření uložena, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme, že základní
kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B ,C ,J), jsou uvedena výše v tabulce 4.
5: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (nenastoupené OL/ZD – opatření)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet
A1 součet sloupců: B, R
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
(A1=B1+ R1)
OL a ZD, které ke dni
OPATŘENÍ do 3
vyhotovení přehledu nebyly
měsíců od data PM
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
uložení - celkem
od data právní moci rozhodnutí
OL/ZD
o jejich uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
B1 součet sloupců C, J
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
(B1=C1+J1)
OL, které ke dni vyhotovení
OPATŘENÍ do 3
přehledu
nebyly
zahájeny
měsíců od data PM
(nastoupeny) a u nichž od data
uložení - celkem OL
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
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Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - celkem
OLA

C1

součet sloupců D,E,F,G,H, I
(C1=D1+E1+F1+G1+H1+I1)

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
psychiatrické

D1

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.PSYCH

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
sexuologické

E1

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.SEX

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
protialkoholické

F1

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.PROTIAL.

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
protitoxikomanické

G1

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.PROTITO.
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Počet všech soudem uložených
ambulantních OL, které ke dni
vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních psychiatrických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu
nebyly
zahájeny
(nastoupeny) a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních
sexuologických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu
nebyly
zahájeny
(nastoupeny) a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních protialkoholních
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu
nebyly
zahájeny
(nastoupeny) a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních
protitoxikomanických OL, které
ke dni vyhotovení přehledu
nebyly zahájeny (nastoupeny) a
u nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.

Počet všech soudem uložených
ambulantních OL zaměřených
na patologické hráčství, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
I1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech soudem uložených
nenastoupených
„Ochr. opatření“ nabývá
ambulantních ostatních OL,
OPATŘENÍ do 3
hodnotu AL.OSTATNÍ
které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny) a
uložení - OL
u nichž od data právní moci
ambulantní ostatní
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
J1 součet hodnot sloupců K, L,
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
M, N, O, P
ústavních OL, které ke dni
OPATŘENÍ do 3
(J1=K1+L1+M1+N1+O1+P1) vyhotovení přehledu nebyly
měsíců od data PM
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
uložení - celkem
od data právní moci rozhodnutí
OLÚ
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
K1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech soudem uložených
nenastoupených
„Ochr. opatření“ nabývá
ústavních psychiatrických OL,
OPATŘENÍ do 3
hodnotu ÚL.PSYCH.
které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny) a
uložení - ústavní OL
u nichž od data právní moci
psychiatrické
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
L1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech soudem uložených
nenastoupených
„Ochr. opatření“ nabývá
ústavních sexuologických OL,
OPATŘENÍ do 3
hodnotu ÚL.SEX.
které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny) a
uložení - ústavní OL
u nichž od data právní moci
sexuologické
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
M1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech soudem uložených
nenastoupených
„Ochr. opatření“ nabývá
ústavních protialkoholních OL,
OPATŘENÍ do 3
hodnotu ÚL.PROTIAL.
které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny) a
uložení - ústavní OL
u nichž od data právní moci
protialkoholní
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
patologické hráčství

H1

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu AL.P.HRÁČ.
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Počet
N1
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
protitoxikomanické

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.PROTITO.

Počet
O1
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
patologické hráčství

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.P.HRÁČ

Počet
P1
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
ostatní

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu ÚL.OSTATNÍ

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - celkem ZD

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu DETENCE

R1

Počet všech soudem uložených
ústavních protitoxikomanických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu
nebyly
zahájeny
(nastoupeny) a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních OL zaměřených na
patologické hráčství, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních ostatních OL, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ZD, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.

Do výpočtu hodnot navrhovaného přehledu/výkazu v řádcích č. 2 a 3 jsou nenastoupená
OL/ZD dále členěna na ta, (I.) kdy důvodem nenastoupení byl pobyt ve výkonu vazby
nebo trestu odnětí svobody (pole „Provedení výchovy“ formuláře ATT023F má hodnotu N
TREST) – řádek č. 2, a ta, (II.) kdy důvodem nenastoupení byl nedostatek místa
v příslušném zdravotnickém/vězeňském zařízení (pole „Provedení výchovy“ formuláře
ATT023F má hodnotu N MISTO) – řádek č. 3.31
Pole C3 – I3 v řádku č. 3 navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz kapitola na str.
28).
31

Více informací k poli „Provedení výchovy“ a postupu pro vkládání primárních dat do formuláře, viz kapitola
výše, str. 26
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I. Důvod nenastoupení OL/ZD = pobyt ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
Položka
přehledu/výkazu:
A2
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení – celkem
OL/ZD, z toho ve
VTOS/ve vazbě
B2
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení – celkem
OL, z toho ve
VTOS/ve vazbě
C2
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení – celkem
OLA, z toho ve
VTOS/ve vazbě
Počet
D2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
psychiatrické, z toho
ve VTOS/ve vazbě

Výpočet položky:

Popis pro interpretaci položky:

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení – celkem OL/ZD“
(A1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení – celkem OL“ (B1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet všech soudem uložených
OL a ZD, které ke dni
vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS a u
nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních OL, které ke dni
vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS a u
nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních psychiatrických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení – celkem OLA“ (C1)
a zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
psychiatrické“ (D1) a zároveň
v poli formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
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Počet
E2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
sexuologické, z toho
ve VTOS/ve vazbě

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
sexuologické“ (E1) a zároveň
v poli formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
protialkoholické, z
toho ve VTOS/ve
vazbě

F2

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
protialkoholické“ (F1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
protitoxikomanické,
z toho ve VTOS/ve
vazbě

G2

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
protitoxikomanické“ (G1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet
H2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní
patologické hráčství,
z toho ve VTOS/ve
vazbě

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
patologické hráčství“ (H1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST
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Počet všech soudem uložených
ambulantních sexuologických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních protialkoholních
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních
protitoxikomanických OL, které
ke dni vyhotovení přehledu
nebyly zahájeny (nastoupeny)
z důvodu výkonu vazby nebo
trestu OS a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ambulantních OL zaměřených
na patologické hráčství, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS a u
nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - OL
ambulantní ostatní,
z toho ve VTOS/ve
vazbě

Počet všech soudem uložených
ambulantních ostatních OL,
které ke dni vyhotovení přehledu
nebyly zahájeny (nastoupeny)
z důvodu výkonu vazby nebo
trestu OS a u nichž od data
právní moci rozhodnutí o jejich
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet
J2 Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
položce „Počet
ústavních OL, které ke dni
OPATŘENÍ do 3
nenastoupených OPATŘENÍ vyhotovení přehledu nebyly
měsíců od data PM
do 3 měsíců od data PM
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
uložení - celkem
uložení - celkem OLÚ“ (J1) a výkonu vazby nebo trestu OS a u
OLÚ, z toho ve
zároveň v poli formuláře
nichž od data právní moci
VTOS/ve vazbě
„Provedení výchovy“ je
rozhodnutí o jejich uložení do
hodnota NTREST
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet
K2 Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
položce „Počet
ústavních psychiatrických OL,
OPATŘENÍ do 3
nenastoupených OPATŘENÍ které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
do 3 měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny)
uložení - ústavní OL
uložení - ústavní OL
z důvodu výkonu vazby nebo
psychiatrické, z toho
psychiatrické“ (K1) a zároveň trestu OS a u nichž od data
ve VTOS/ve vazbě
v poli formuláře „Provedení
právní moci rozhodnutí o jejich
výchovy“ je hodnota
uložení do data vyhotovení
NTREST
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet
L2 Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
položce „Počet
ústavních sexuologických OL,
OPATŘENÍ do 3
nenastoupených OPATŘENÍ které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
do 3 měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny)
uložení - ústavní OL
uložení - ústavní OL
z důvodu výkonu vazby nebo
sexuologické, z toho
sexuologické“ (L1) a zároveň trestu OS a u nichž od data
ve VTOS/ve vazbě
v poli formuláře „Provedení
právní moci rozhodnutí o jejich
výchovy“ je hodnota
uložení do data vyhotovení
NTREST
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet
M2 Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
nenastoupených
položce „Počet
ústavních protialkoholních OL,
OPATŘENÍ do 3
nenastoupených OPATŘENÍ které ke dni vyhotovení přehledu
měsíců od data PM
do 3 měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny)
uložení - ústavní OL
uložení - ústavní OL
z důvodu výkonu vazby nebo
protialkoholní, z
protialkoholní“ (M1) a
trestu OS a u nichž od data
toho ve VTOS/ve
zároveň v poli formuláře
právní moci rozhodnutí o jejich
vazbě
„Provedení výchovy“ je
uložení do data vyhotovení
hodnota NTREST
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
I2

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - OL ambulantní
ostatní“ (I1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST

74

Počet
N2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
protitoxikomanické,
z toho ve VTOS/ve
vazbě

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
protitoxikomanické“ (N1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet
O2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
patologické hráčství,
z toho ve VTOS/ve
vazbě

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
patologické hráčství“ (O1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet
P2
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
ostatní, z toho ve
VTOS/ve vazbě

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL ostatní“
(P1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - celkem ZD“ (R1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota NTREST

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - celkem
ZD, z toho ve
VTOS/ve vazbě

R2
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Počet všech soudem uložených
ústavních protitoxikomanických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních OL zaměřených na
patologické hráčství, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS a u
nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních ostatních OL, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS a u
nichž od data právní moci
rozhodnutí o jejich uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ZD, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu výkonu
vazby nebo trestu OS a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.

II. Důvod nenastoupení OL/ZD = nedostatek místa v příslušném zařízení
Položka
přehledu/výkazu:

Výpočet položky:
A3

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení – celkem
OL/ZD, z toho
nedostatek místa v
zařízení
B3
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení – celkem
OL, z toho
nedostatek místa v
zařízení
J3
Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - celkem
OLÚ, z toho
nedostatek místa v
zařízení
Počet
K3
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
psychiatrické, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení – celkem OL/ZD“
(A1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO.

Popis pro interpretaci položky:

Počet všech soudem uložených
ústavních OL a ZD, které ke dni
vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
nedostatku místa v příslušném
zařízení a u nichž od data právní
moci rozhodnutí o jejich uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
položce „Počet
ústavních OL, které ke dni
nenastoupených OPATŘENÍ vyhotovení přehledu nebyly
do 3 měsíců od data PM
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
uložení – celkem OL“ (B1) a nedostatku místa v příslušném
zároveň v poli formuláře
zařízení a u nichž od data právní
„Provedení výchovy“ je
moci rozhodnutí o jejich uložení
hodnota N MÍSTO.
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
položce „Počet
ústavních OL, které ke dni
nenastoupených OPATŘENÍ vyhotovení přehledu nebyly
do 3 měsíců od data PM
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
uložení – celkem OLÚ“ (J1) a nedostatku místa v příslušném
zároveň v poli formuláře
zařízení a u nichž od data právní
„Provedení výchovy“ je
moci rozhodnutí o jejich uložení
hodnota N MISTO.
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Opatření je vykázáno na
Počet všech soudem uložených
položce „Počet
ústavních psychiatrických OL,
nenastoupených OPATŘENÍ které ke dni vyhotovení přehledu
do 3 měsíců od data PM
nebyly zahájeny (nastoupeny)
uložení - ústavní OL
z důvodu nedostatku místa
psychiatrické“ (K1) a zároveň v příslušném zařízení a u nichž
v poli formuláře „Provedení
od data právní moci rozhodnutí
výchovy“ je hodnota N
o jejich uložení do data
MISTO
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
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Počet
L3
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
sexuologické, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
sexuologické“ (L1) a zároveň
v poli formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

Počet
M3 Opatření je vykázáno na
nenastoupených
položce „Počet
OPATŘENÍ do 3
nenastoupených OPATŘENÍ
měsíců od data PM
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
uložení - ústavní OL
protialkoholní, z
protialkoholní“ (M1) a
toho nedostatek
zároveň v poli formuláře
místa v zařízení
„Provedení výchovy“ je
hodnota N MISTO
Počet
N3
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
protitoxikomanické,
z toho nedostatek
místa v zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
protitoxikomanické“ (N1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota N MISTO

Počet
O3
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
patologické hráčství,
z toho nedostatek
místa v zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
patologické hráčství“ (O1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota N MISTO
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Počet všech soudem uložených
ústavních sexuologických OL,
které ke dni vyhotovení přehledu
nebyly zahájeny (nastoupeny)
z důvodu nedostatku místa
v příslušném zařízení a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních protialkoholních OL,
které ke dni vyhotovení přehledu
nebyly zahájeny (nastoupeny)
z důvodu nedostatku místa
v příslušném zařízení a u nichž
od data právní moci rozhodnutí
o jejich uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních protitoxikomanických
OL, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu
nedostatku místa v příslušném
zařízení a u nichž od data právní
moci rozhodnutí o jejich uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ústavních OL zaměřených na
patologické hráčství, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
nedostatku místa v příslušném
zařízení a u nichž od data právní
moci rozhodnutí o jejich uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.

Počet
P3
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - ústavní OL
ostatní, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - ústavní OL ostatní“
(P1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

Počet
nenastoupených
OPATŘENÍ do 3
měsíců od data PM
uložení - celkem
ZD, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Opatření je vykázáno na
položce „Počet
nenastoupených OPATŘENÍ
do 3 měsíců od data PM
uložení - celkem ZD“ (R1) a
zároveň v poli formuláře
„Provedení výchovy“ je
hodnota N MÍSTO

R3
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Počet všech soudem uložených
ústavních ostatních OL, které ke
dni vyhotovení přehledu nebyly
zahájeny (nastoupeny) z důvodu
nedostatku místa v příslušném
zařízení a u nichž od data právní
moci rozhodnutí o jejich uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech soudem uložených
ZD, které ke dni vyhotovení
přehledu nebyly zahájeny
(nastoupeny) z důvodu
nedostatku místa v příslušném
zařízení a u nichž od data právní
moci rozhodnutí o jejich uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.

2. Návrh způsobu výpočtu položek

výkazu/přehledu o počtech osob, které dosud

nenastoupily (nezahájily) výkon dříve uloženého OL/ZD

stav ke dni:…………

Soud (ID organizace):
OL

ZD

3

nedostatek místa v zařízení

ÚL.OSTATNÍ

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.PROTITO

ÚL.PROTIAL

ÚL.SEX.

ÚL.PSYCH.

Celkem OLÚ

ÚSTAVNÍ OL
AL.OSTATNÍ

AL.P.HRÁČ.

AL.PROTITO

c

AL.PROTIAL

Celkem OLA

b

AL. SEX

Celkem OL

a
Počet OSOB, které
1 nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců
ve VTOS/ve vazbě
2

AL. PSYCH.

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

j

Celkem ZD

NENASTOUPENÁ OL/ZD

r

X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X

Upozornění:
Připomínáme, že vzhledem k tomu, že lze téže osobě v téže trestní věci uložit více
ochranných opatření je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám
vykazovaných osob (tj. pokud jsou např. téže osobě v tomtéž řízení uložena dvě ochranná
léčení, aby se do přehledu započítala pouze jedna osoba).
I v tomto navrhovaném přehledu doporučujeme vykazovat nejen údaje o celkovém počtu
osob, které ke dni vyhotovení přehledu nenastoupily výkon OL/ZD , ale i rozlišit osoby, které
nenastoupily výkon ambulantního OL od osob, které nenastoupily výkon ústavního OL. Proto
je nezbytné i zde dodržet postup, kdy pokud má v tomtéž formuláři více záznamů v poli
„Ochr. opatření“ uvedenu některou z hodnot, vztahující se k určité formě OL (ambulantní
nebo ústavní), započítá se do výkazu/přehledu vždy pouze jeden takový záznam.
Při vykazování počtů osob, které nenastoupily výkon OL/ZD, jsou výpočty realizovány pouze
pro pět sloupců přehledu/výkazu (tzn., že pole d – i , k – p se nevyplňují).
V následujících

tabulkách

je

uveden

popis

jednotlivých

položek

navrhovaného

přehledu/výkazu včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se
k počtům osob, kterým bylo nenastoupené OL/ZD uloženo. Základní kritéria, která platí pro
výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu jsou uvedena výše v tabulce 4.
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6: Položky navrhovaného přehledu - výpočet (nenastoupené – osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet OSOB, které
a1 součet sloupců: b, r
Počet všech osob, které ke dni
nenastoupily výkon
(a1=b1+ r1)
vyhotovení přehledu nezahájily
OL/ZD do 3 měsíců
výkon uložených OL či ZD, od
- celkem OL/ZD
jejichž pravomocného uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet OSOB, které
b1 součet sloupců c, j
Počet všech osob, které ke dni
nenastoupily výkon
(b1=c1+j1)
vyhotovení přehledu nezahájily
OL/ZD do 3 měsíců
výkon uloženého OL, od jehož
- celkem OL
pravomocného uložení do data
vyhotovení
přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet OSOB, které
c1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, které ke dni
nenastoupily výkon
„Ochr. opatření“ nabývá
vyhotovení přehledu nezahájily
OL/ZD do 3 měsíců
hodnoty „AL.PSYCH.“ nebo výkon uloženého ambulantního
- celkem OLA
„AL.SEX.“ nebo
OL, od jehož pravomocného
„AL.PROTIAL.“ nebo
uložení do data vyhotovení
„AL.PROTITO.“ nebo
přehledu/výkazu uplynuly více
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
než tři měsíce.
„AL.OSTATNÍ“
Počet OSOB, které
j1
vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, které ke dni
nenastoupily výkon
„Ochr. opatření“ nabývá
vyhotovení přehledu nezahájily
OL/ZD do 3 měsíců
hodnoty „ÚL.PSYCH.“ nebo výkon uloženého ústavního OL,
- celkem OLÚ
„ÚL.SEX.“ nebo
od jehož pravomocného uložení
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
do data vyhotovení
„ÚL.PROTITO.“ nebo
přehledu/výkazu uplynuly více
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
než tři měsíce.
„ÚL.OSTATNÍ“
Počet OSOB, které
r1 vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, které ke dni
nenastoupily výkon
„Ochr. opatření“ nabývá
vyhotovení přehledu nezahájily
OL/ZD do 3 měsíců
hodnotu DETENCE
výkon uložené ZD, od jejíhož
- celkem ZD
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Do výpočtu hodnot navrhovaného přehledu/výkazu v řádcích č. 2 a 3 jsou osoby, které
nenastoupily OL/ZD, dále členěny na ty, (I.) u kterých důvodem nenastoupení byl pobyt ve
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody (pole „Provedení výchovy“ formuláře ATT023F
má hodnotu N TREST) – řádek č. 2, a ty, (II.) u kterých důvodem nenastoupení byl
nedostatek místa v příslušném zdravotnickém/vězeňském zařízení (pole „Provedení
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výchovy“ formuláře ATT023F má hodnotu N MISTO) – řádek č. 3.32 Ani pole c3 v řádku č.
3 navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (nenastoupení z důvodu nedostatku místa se
netýká ambulantního OL, viz kapitola na str. 28).
I. Důvod nenastoupení OL/ZD = pobyt ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OL/ZD, z
toho ve VTOS/ve
vazbě

a2

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OL, z toho
ve VTOS/ve vazbě

b2

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OLA, z
toho ve VTOS/ve
vazbě

c2

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OLÚ, z
toho ve VTOS/ve
vazbě

j2

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– ZD, z toho ve
VTOS/ve vazbě

r2

Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OL/ZD“
(a1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OL“
(b1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OLA“
(c1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OLÚ“
(j1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota
NTREST
Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem ZD“
(r1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení

32

Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS
nezahájily výkon uložených OL
či ZD, od jejichž pravomocného
uložení do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS
nezahájily výkon uloženého OL,
od jehož pravomocného uložení
do data vyhotovení
přehledu/výkazu uplynuly více
než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS
nezahájily výkon uloženého
ambulantního OL, od jehož
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS
nezahájily výkon uloženého
ústavního OL, od jehož
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
výkonu vazby nebo trestu OS
nezahájily výkon uložené ZD, od
jejíhož pravomocného uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu

Více informací k poli „Provedení výchovy“ a postupu pro vkládání primárních dat do formuláře, viz kapitola
výše, str. 26
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výchovy“ je hodnota
NTREST

uplynuly více než tři měsíce.

II. Důvod nenastoupení OL/ZD = nedostatek místa v příslušném zařízení

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OL/ZD, z
toho nedostatek místa v

a3

Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OL/ZD“
(a1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

b3

Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OL“
(b1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

j3

Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem OLÚ“
(j1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

r3

Opatření je vykázáno na
položce „Počet OSOB, které
nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců - celkem ZD“
(r1) a zároveň v poli
formuláře „Provedení
výchovy“ je hodnota N
MISTO

zařízení

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OL, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– celkem OLÚ, z
toho nedostatek místa v
zařízení

Počet OSOB, které
nenastoupily výkon
OL/ZD do 3 měsíců
– ZD, z toho
nedostatek místa v
zařízení

Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
nedostatku místa ve
zdravotnickém/vězeňském
zařízení nezahájily výkon
uložených OL či ZD, od jejichž
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
nedostatku místa ve
zdravotnickém/vězeňském
zařízení nezahájily výkon
uloženého OL, od jehož
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
nedostatku místa ve
zdravotnickém/vězeňském
zařízení nezahájily výkon
uloženého ústavního OL, od
jehož pravomocného uložení do
data vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.
Počet všech osob, které ke dni
vyhotovení přehledu z důvodu
nedostatku místa ve
zdravotnickém/vězeňském
zařízení nezahájily výkon
uložené ZD, od jejíhož
pravomocného uložení do data
vyhotovení přehledu/výkazu
uplynuly více než tři měsíce.

Poznámka:
Teoreticky (ale jen vzácně) může v praxi dojít k tomu, že soud změní formu, příp. druh
ochranného opatření ještě dříve, než je nastoupen výkon původně uloženého opatření. Při
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námi navrhovaném postupu vykazování – pokud by výkon opatření nebyl nastoupen do 3
měsíců od právní moci původního rozhodnutí – by se v přehledu/výkazu nenastoupených
OL/ZD tento případ započítal do položek, zachycujících původně uložený druh a formu
opatření. Příklad: uloženo bylo ambulantní OL psychiatrické, následně ještě před nástupem
jeho výkonu soud změnil formu OL na ústavní; po marném uplynutí 3 měsíců od právní moci
rozhodnutí o uložení OL by byl tento případ v přehledu/výkazu zachycen jako nenastoupené
ambulantní OL psychiatrické. Pokud by měl i v takových případech přehled/výkaz
zachycovat aktuální (změněnou) formu a druh nenastoupeného opatření, bylo by nutno
k výše popsanému postupu pro výpočet jednotlivých položek přehledu/výkazu doplnit další
krok v tom smyslu, že je-li vyplněno pole „Přeměna formy“ nebo „Přeměna druhu“, započítá
se do přehledu/výkazu opatření, jež je v takovém poli uvedeno.

III.

Příklady – formulář systému (ATT023F) a přehled/výkaz o nenastoupených
OL/ZD – opatření a osoby

Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o nenastoupených OL/ZD, a to z formuláře systému ATT023F.
Sledované/vykazované období je v tomto případě vymezeno daty od 30.6.2019 – 31.12.2019,
tzn. že výkaz/přehled se vyhotovuje (a zachycuje) stav ke dni 31.12.2019. Jaká pole formuláře
se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí navrhovaného přehledu/výkazu, ukazuje
následující příklad. Splnění základních kritérií pro výběr záznamu do výpočtu dokládají pole
formuláře se zelenou výplní.
Příklad (na str. 84, obr. 7):
Ve formuláři systému soudu jsou v době vyhotovení přehledu/výpisu dva neodškrtnuté
záznamy, které mají v poli „Ochr. opatření“ hodnoty: ÚL.P.HRÁČ a ÚL.PROTIAL.. Oba
záznamy mají v poli Datum PM uložení datumovou hodnotu, která splňuje kritéria (>3 měsíce
od data vyhotovení přehledu/výkazu) a zároveň u obou uložených OL není vyplněno pole
Datum zahájení. Pole Nař. jinak ani Myl. záp. nejsou zaškrtnuta. Jsou tedy splněna základní
kritéria (viz výše) pro započtení těchto dvou záznamů formuláře (resp. dvou OL a jedné
osoby) do navrhovaného přehledu/výkazu.
Modře ohraničená pole ve formuláři ATT023F v ukázce (str. 84) ilustrují splnění
základních kritérií pro započítání obou záznamů do přehledu/výkazu. Z formuláře se do
přehledu/výkazu započítají dvě opatření (byly uloženy dva různé „druhy“ OL) a jedna osoba
(oba „druhy“ OL byly uloženy téže osobě). Skutečnost, že důvodem nenastoupení OL je
v našem příkladu probíhající výkon trestu odnětí svobody (hodnota N TREST v poli
formuláře „Proved. výchovy“), se v přehledu/výkazu projeví v řádcích č. 2 obou částí
přehledu/výkazu, a to ve sloupcích a, b, j, resp. A, B, J, M, O.
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Soud (ID organizace):OS Praha 5

stav ke dni: 31.12.2019

NENASTOUPENÁ OL/ZD

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

k

m

n

o

p

r

1

1

0

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

0

1
0

1
0

0
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1
0

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

0
0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

CELKEM
Počet OSOB, které nenastoupily
1
výkon OL/ZD do 3 měs
z toho:
2
ve VTOS/ve vazbě
3
nedostatek místa v zařízení

Počet nenastoupených
OPATŘENÍ do 3 měsíců od data
PM uložení
z toho:
ve VTOS/ve vazbě
nedostatek místa v zařízení

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

AMBULANTNÍ OL
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V.2.1.3. Návrh struktury přehledů/výkazů počtu rozhodnutí o změně formy a
druhu u vykonávaných OL/ZD
I.

Návrh podoby přehledu/výkazu o počtu změn formy a druhu u OL/ZD
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

ZMĚNA

Počet změn druhu
(OPATŘENÍ)
Počet změn druhu
4
(OSOBY)
3

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM
A

Počet změn formy
1
(OPATŘENÍ)
Počet změn formy
2
(OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X
X X

X X X

X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X

X X X X

X X X

X X X X

X X

II. Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu - změny formy a změny druhu u
OL/ZD
Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.
Upozornění:
Je vhodné připomenout a zdůraznit, že v případě „změny druhu“ se jedná o změnu druhu
ochranného opatření, tedy z ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci či
naopak, nikoliv o změnu „druhu“ ochranného léčení (např. z protialkoholního na
protitoxikomanické) – se změnou „druhu“ ochranného léčení zákon nepočítá a v praxi k ní
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nedochází (viz výše Kapitola, od str. 25). Změna formy výkonu se zase týká pouze OL
nikoli ZD.
Navrhovaný způsob výpočtu jednotlivých položek výkazu/přehledu je koncipován tak, aby
výkaz/přehled obsahoval údaje o těch druzích a formách ochranných opatření, na které byla
změna provedena (např. rozhodne-li soud o změně formy OL protialkoholního z ambulantní
na ústavní, bude tato změna vykázána v položce „ÚL.PROTIAL.“).

Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o změnách druhu a formy u OL/ZD.
Ostatní položky mohou – v tuto chvíli - nabývat různých hodnot.

ATT023F

8: Kritéria pro výběr záznamů – změny formy a druhu
Název pole
Hodnota
Popis
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný zápis“
Mylný zápis
není zaškrtnut
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Nař. jinak“ není
Nař. jinak
zaškrtnut33
<datum>
vybrat všechny záznamy, u nichž hodnota datumové
Dat. přeměny
položky
„Datum
přeměny“
je
ve
sledovaném/vykazovaném období.

Položky navrhovaného přehledu/výkazu o změnách formy a druhu OL/ZD ve sloupcích jsou
dále pro zjednodušení označeny písmeny (A-R) a řádky čísly (1-4).

Obsah položek je

komentován níže, a to zvlášť pro počty případů, v nichž ve sledovaném/vykazovaném období
došlo ke změně formy výkonu (ústavní a ambulantní) nebo druhu (OL a ZD) opatření, a pro
počty osob, vykonávajících opatření, u něhož ve sledovaném/vykazovaném období došlo ke
změně druhu nebo formy výkonu.

33

Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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1. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu změn formy a změn druhu
OL/ZD

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

ZMĚNA
Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM
A

Počet změn formy
1
(OPATŘENÍ)
Počet změn druhu
3
(OPATŘENÍ)

ZD

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

x
x x x

x x x

x

Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům
případů, kdy došlo ke změně druhu či formy výkonu OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a
vykazování počtu osob, které tato opatření vykonávají, je uveden v dalším oddílu).
Připomínáme, že základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném
přehledu/výkazu (samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše
v tabulce 8, výše v textu. Pole R1 v řádku č. 1 a pole C3 – I3 v řádku č. 3 navrhovaného
přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
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9: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (změna formy/druhu – opatření)

Položka
Výpočet položky:
přehledu/výkazu:
ŘÁDEK 1 – ZMĚNA FORMY
Počet změn formy
A1 součet sloupců C, J (A1=C1 +
(OPATŘENÍ) J1)
celkem
Počet změn formy
(OPATŘENÍ) –
celkem OL

B1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ)celkem OLA

C1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
PSYCH.

D1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
SEX.

E1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
PROTIAL.

F1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
PROTITO.

G1

Popis pro interpretaci položky:

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu OL.
součet sloupců C, J (B1=C1 + Počet všech případů, kdy ve
J1)
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu OL
součet sloupců D,E,F,G,H,I
Počet všech případů, kdy ve
(C1=D1+E1+F1+G1+H1+I1) sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu
OL
z ústavní
na
ambulantní.
vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
AMBULANTNÍ“ a zároveň
výkonu OL psychiatrického
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ústavní na ambulantní.
nabývá hodnotu
„AL.PSYCH.“ nebo hodnotu
„ÚL.PSYCH.“
vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
AMBULANTNÍ“ a zároveň
výkonu OL sexuologického
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ústavní na ambulantní.
nabývá hodnotu „AL.SEX.“
nebo hodnotu „ÚL.SEX.“
vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
AMBULANTNÍ“ a zároveň
výkonu OL protialkoholního
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ústavní na ambulantní.
nabývá hodnotu
„AL.PROTIAL.“ nebo
hodnotu „ÚL.PROTIAL.“
vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
AMBULANTNÍ“ a zároveň
výkonu
OL
hodnota pole „Ochr. opatření“ protitoxikomanického z ústavní
nabývá hodnotu
na ambulantní.
„AL.PROTITO.“ nebo
hodnotu „ÚL.PROTITO.“
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Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
P.HRÁČ.

H1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - AL.
OSTATNÍ

I1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) celkem OLÚ

J1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PSYCH.

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
SEX.

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PROTIAL.

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PROTITO.

vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“ a zároveň
hodnota pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „P.HRÁČ.“
nebo hodnotu „ÚL.P.HRÁČ.“
vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“ a zároveň
hodnota pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu
„AL.OSTATNÍ.“ nebo
hodnotu „ÚL.OSTATNÍ.“
součet sloupců
(J1=K1+L1+M1+N1+O1+P1)

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu
OL
patologického
hráčství
z ústavní
na
ambulantní.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu OL ostatního z ústavní
na ambulantní.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu OL z ambulantní na
ústavní.
K1 vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
výkonu OL psychiatrického
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ambulantní na ústavní.
nabývá hodnotu
„AL.PSYCH.“ nebo hodnotu
„ÚL.PSYCH.“
L1 vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
výkonu OL sexuologického
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ambulantní na ústavní.
nabývá hodnotu „AL.SEX.“
nebo hodnotu „ÚL.SEX.“
M1 vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
výkonu OL protialkoholního
hodnota pole „Ochr. opatření“ z ambulantní na ústavní.
nabývá hodnotu
„AL.PROTIAL.“ nebo
hodnotu „ÚL.PROTIAL.“
N1 vybrat záznamy, u nichž
Počet všech případů, kdy ve
hodnota pole „Přeměna
sledovaném/vykazovaném
formy“ nabývá hodnotu „NA období došlo ke změně formy
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
výkonu
OL
hodnota pole „Ochr. opatření“ protitoxikomanického
nabývá hodnotu
z ambulantní na ústavní.
„AL.PROTITO.“ nebo
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hodnotu „ÚL.PROTITO.“
Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
P.HRÁČ.

O1

Počet změn formy
(OPATŘENÍ) - ÚL.
OSTATNÍ

P1

vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
hodnota pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu
„AL.P.HRÁČ.“ nebo hodnotu
„ÚL.P.HRÁČ.“
vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
ÚSTAVNÍ“ a zároveň
hodnota pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu
„AL.OSTATNÍ.“ nebo
hodnotu „ÚL.OSTATNÍ.“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu
OL
patologického
hráčství
z ambulantní
na
ústavní.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně formy
výkonu OL ostatní z ambulantní
na ústavní.

ŘÁDEK 3 – ZMĚNA DRUHU
Počet změn druhu
(OPATŘENÍ) celkem

A3

součet sloupců B, R
(A3=B3+R3)

Počet změn druhu
(OPATŘENÍ) –
celkem OL

B3

B3 = J3

Počet změn druhu
(OPATŘENÍ) –
celkem OLÚ

J3

součet sloupců K, L, M, N ,
O, P (J3 = K3 +L3 +M3
+N3+O3 + P3)

Počet změn druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PSYCH.

K3

vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu “ nabývá
hodnotu „NA
PSYCHIATRICKÉ“

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
SEX.

L3

vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu „NA
SEXUOLOGICKÉ“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření z ústavního OL na ZD
nebo naopak.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
psychiatrické.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
psychiatrické.

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PROTIAL.

M3 vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu
„NA
PROTIALKOHOLNÍ“

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
PROTITO.

N3

vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu „NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
P.HRÁČ.

O3

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) - ÚL.
OSTATNÍ

P3

vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“
vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu „NA OSTATNÍ“

Počet změnu druhu
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

R3

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
protialkoholní.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
OL protitoxikomanického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
patologického hráčství.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo ke změně druhu
opatření ze ZD na ústavní OL
ostatní.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
změnu druhu opatření z OL
ústavního na ZD

vybrat záznamy, u nichž pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnotu „NA DETENCI“

2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob, u nichž v průběhu
výkonu OL/ZD došlo ke změně druhu nebo formy výkonu

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

ZMĚNA
Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM
A

Počet změn formy
2
(OSOBY)
Počet změn druhu
4
(OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X X

X X
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Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze v tomtéž vykonávacím řízení ve sledovaném/vykazovaném období
rozhodnout postupně o více změnách (formy či druhu) ochranného opatření, uloženého téže
osobě (např. nejprve změnit ambulantní OL na ústavní a následně zpět na ambulantní), nebo
rozhodnout současně o změně (formy či druhu) více ochranných opatření, uložených téže
osobě (např. současně uložená ústavní OL protialkoholní a ústavní OL protitoxikomanická na
ochranná léčení ambulantní), je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám
vykazovaných osob (tj. aby např. ve výše v závorkách uvedených případech byla vždy do
přehledu/výkazu započítána pouze jedna osoba).
Údaje o tom, u kolika osob došlo ve sledovaném/vykazovaném období ke změně formy
výkonu OL z ambulantního na ústavní (tj. k hospitalizaci), a u kolika osob z ústavního na
ambulantní (tj. k odchodu do léčby na svobodě), pokládáme za důležité. Proto navrhujeme
oba případy vykazovat zvlášť. To ovšem znamená, že celkový počet osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném období došlo ke změně formy výkonu OL (položka B2), nemusí
být součtem počtu osob, u nichž došlo ke změně formy výkonu z ambulantního na ústavní
(položka J2), a počtu osob, u nichž došlo ke změně formy výkonu z ústavního na ambulantní
(položka C2). Důvodem je skutečnost, že u téže osoby může postupně dojít ke změně formy
výkonu OL obojím směrem, tj. např. z ambulantního na ústavní a zase zpět na ambulantní,
takže tatáž osoba by byla započítána do položky C2 i J2.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
u nichž v průběhu výkonu OL/ZD došlo ke změně druhu či formy výkonu. Připomínáme, že
základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“), jsou uvedena výše v tabulce 8. Pole D2 – I2 a
pole K2 - R2 v řádku č. 2 a pole C4 – I4 a pole K4 – P 4 v řádku č. 4 navrhovaného
přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
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10: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (změna formy/druhu – osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
ŘÁDEK 2 – ZMĚNA FORMY
Počet změn formy
A2
A2 = B2
Počet všech osob, u nichž
(OSOBY) - celkem
v průběhu výkonu OL ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně formy výkonu.
Počet změn formy
B2** vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, u nichž
(OSOBY) – celkem
„Přeměna formy“ nabývá
v průběhu výkonu OL ve
OL
hodnoty „NA
sledovaném/vykazovaném
AMBULANTNÍ“ nebo „NA období došlo minimálně jednou
ÚSTAVNÍ“ *
ke změně formy výkonu.
Počet změn formy
C2
vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, u nichž
(OSOBY) – celkem
„Přeměna formy“ nabývá
v průběhu výkonu OL ve
OLA
hodnoty „NA
sledovaném/vykazovaném
AMBULANTNÍ“*
období došlo minimálně jednou
ke změně formy
výkonu
z ústavní na ambulantní.
Počet změn formy
J2
vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, u nichž
(OSOBY) – celkem
„Přeměna formy“ nabývá
v průběhu výkonu OL ve
OLÚ
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“*
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně formy
výkonu
z ambulantní na ústavní.
ŘÁDEK 4 – ZMĚNA DRUHU
Počet změn druhu
(OSOBY) - celkem

A4

A4 = B4 + R4

Počet změn druhu
(OSOBY) – celkem
OL

B4

B4 = J4

Počet změn druhu
(OSOBY) – celkem
OLÚ

J4

vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA OSTATNÍ“.*
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Počet všech osob, u nichž
v průběhu výkonu OL/ZD ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně druhu opatření.
Počet všech osob, u nichž
v průběhu výkonu ZD ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně druhu na OL.
Počet všech osob, u nichž
v průběhu výkonu ZD ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně druhu na OL.

Počet změn druhu
(OSOBY) – celkem
ZD

Počet všech osob, u nichž
v průběhu výkonu OL ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
ke změně druhu na ZD.
* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat
pouze jednou, i když formulář obsahuje více záznamů o příslušné změně (viz příklad v části
III.).
** V tomto případě položka B2 nemusí být součtem položek C2 a J2, protože tatáž osoba
může být vykázána v položce C2 i J2, zatímco v položce B2 by měly být duplicity
odstraněny, viz výše.
R4

vybrat záznamy, u nichž
hodnota pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
DETENCI“*
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III.

Příklad – formulář systému (ATT023F) a přehled/výkaz o počtech změn formy a
druhu OL/ZD

Následující příklady schematicky znázorňují výše uvedené postupy pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o počtu změn formy a druhu, a to z formuláře systému ATT023F.
Sledované/vykazované období je v tomto případě vymezeno daty od 1.1.2019 – 30.6.2019.
Jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí navrhovaného
přehledu/výkazu, je znázorněno níže. Splnění základních kritérií pro výběr záznamu do
výpočtu dokládají pole formuláře se zelenou výplní.

vykazované období: 1.2.2019 – 30.6.2019

Soud (ID organizace):

OL

ZMĚNA
Celkem OL

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

2

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0 1

0

0

0

X

1

1

1

X

X

X

X

X

X

1

X

X X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X X

X

X

X

0

CELKEM
Počet změn formy
1
(OPATŘENÍ)
Počet změn formy
2
(OSOBY)
Počet změn druhu
3
(OPATŘENÍ)
Počet změn druhu
4
(OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL
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V.2.1.4. Návrh struktury přehledů/výkazů počtu rozhodnutí o prodloužení/trvání
u vykonávaných OL/ZD
Prodloužení/trvání OL/ZD může v praxi znamenat několik různých druhů rozhodnutí (viz
výše kapitola na str. 45), z nichž některá činí soud z úřední povinnosti (rozhodnutí o
prodloužení doby ústavního OL či rozhodnutí o dalším trvání zabezpečovací detence), jiná na
návrh/žádost oprávněného subjektu (např. rozhodnutí zamítající návrh/žádost na propuštění z
ochranného léčení). Ve všech případech je důsledkem takového rozhodnutí, že výkon
příslušného opatření pokračuje a nedochází ani ke změně jeho druhu či formy.

I.

Návrh podoby přehledu/výkazu o počtu prodloužení/trvání OL/ZD

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ

II.

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM
A

Počet prodloužení/trvání
1
(OPATŘENÍ)
Počet prodloužení/trvání
2
(OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X

X X X X

X X

Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu – prodloužení/trvání OL/ZD

Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
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systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.
Upozornění:
Pro vložení data právní moci rozhodnutí o prodloužení/trvání OL/ZD není ve stávající podobě
formuláře ATT023F vyčleněno žádné pole. Aby se tato informace při vkládání dat neztratila,
a tedy aby bylo možno následně při vykazování jednotlivé záznamy vztáhnout k určitému
(sledovanému/vykazovanému) období, navrhujeme využít pro tento účel pole „Datum odš.“,
jak je uvedeno v části této metodiky týkající se vkládání primárních dat (viz Kapitola od str.
45).
Navrhovaný způsob výpočtu jednotlivých položek výkazu/přehledu je koncipován tak, aby
výkaz/přehled obsahoval údaje o počtech rozhodnutí o prodloužení/trvání ochranného
opatření toho druhu a té formy, v nichž bylo vykonáváno v době rozhodnutí, bez ohledu na to,
zda se jedná o druh/formu, v nichž bylo opatření původně uloženo (např. původně uložené
ambulantní OL protialkoholní bylo změněno na ústavní OL protialkoholní, které bylo
následně prodlouženo – vykáže se prodloužení ústavního OL protialkoholního).34

Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o prodloužení/trvání OL/ZD. Ostatní
položky mohou nabývat různých hodnot.

ATT023F

11: Kritéria pro výběr záznamů – prodloužení/trvání OL/ZD
Název pole Hodnota
Popis
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný
Mylný
zápis“ není zaškrtnut
zápis
F
vybrat záznamy, u kterých příznak „Nař.
Nař. jinak
jinak“ není zaškrtnut35
T
vybrat záznamy, u kterých příznak „Odš.“
Odš.
je zaškrtnut
vybrat záznamy, u nichž hodnota datumové
Datum odš. <datum>
34

Ze stávajícího znění Návodu pro výkazy soudů není zcela jasné, zda právě tento typ údajů má výkaz/přehled
obsahovat: „…vykazují se pravomocná rozhodnutí o prodloužení doby trvání ochranného léčení ve vykazovaném
období.“ Podle našeho názoru je to ovšem logické a pro praxi nejužitečnější řešení.
35
Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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Důvod
odškrtnutí

PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ

položky
„Datum
odš.“
je
ve
sledovaném/vykazovaném období.
vybrat záznamy, u nichž je v poli „Důvod
odškrtnutí“ hodnota „PRODLOUŽENÍTRVÁNÍ“

Položky navrhovaného přehledu/výkazu o prodloužení/trvání OL/ZD ve sloupcích jsou dále
pro zjednodušení označeny písmeny (A-R). Obsah položek je komentován níže, a to zvlášť
pro počty případů, v nichž ve sledovaném/vykazovaném období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání OL/ZD, a pro počty osob, vykonávajících opatření, jež byla ve
sledovaném/vykazovaném období prodloužena či bylo rozhodnuto o jejich dalším trvání.

1. Návrh

způsobu

výpočtu

položek

výkazu/přehledu

o

počtu

rozhodnutí

o

prodloužení/trvání OL/ZD

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ)

Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
případů, kdy došlo k prodloužení/trvání OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu
osob, které tato opatření vykonávají, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme, že základní
kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše v tabulce 11.
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12: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (prodloužení/trvání - opatření)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet
A součet sloupců B, R (A=B + R)
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) období došlo k rozhodnutí o
celkem
prodloužení/trvání OL/ZD.
Počet
B součet sloupců C, J (B=C + J)
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) –
období došlo k rozhodnutí o
celkem OL
prodloužení/trvání OL
Počet
C součet sloupců D,E,F,G,H,I
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
(C=D+E+F+G+H+I)
sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ)období došlo k rozhodnutí o
celkem OLA
prodloužení/trvání ambulantního
OL.
Počet
D vybrat záznamy:
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) nabývá hodnotu „AL.PSYCH.“ a období došlo k rozhodnutí o
AL. PSYCH.
zároveň pole „Přeměna formy“ a prodloužení/trvání ambulantního
„Přeměna druhu“ jsou prázdná, OL psychiatrického.
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.PSYCH.“
nebo „ÚL.PSYCH.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
Počet
E vybrat záznamy:
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) nabývá hodnotu „AL.SEX.“ a období došlo k rozhodnutí o
AL. SEX.
zároveň pole „Přeměna formy“ a prodloužení/trvání ambulantního
„Přeměna druhu“ jsou prázdná, OL sexuologického.
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.SEX.“ nebo
„ÚL.SEX.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
Počet
F vybrat záznamy:
Počet všech případů, kdy ve
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) nabývá
hodnotu
„AL. období došlo k rozhodnutí o
AL. PROTIAL.
PROTIAL.“ a zároveň pole prodloužení/trvání ambulantního
„Přeměna formy“ a „Přeměna OL protialkoholního.
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
PROTIAL.“ nebo „ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
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Počet
G
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) AL. PROTITO.

Počet
H
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) AL. P.HRÁČ.

Počet
I
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) AL. OSTATNÍ

Počet
J
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ)celkem OLÚ

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„AL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
PROTITO.“ nebo „ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
a zároveň pole „Přeměna formy“
a „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
nebo „ÚL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„AL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
OSTATNÍ.“ nebo „ÚL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
součet sloupců K, L, M, N, O, P
(C=K+L+M+N+O+P)

100

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ambulantního
OL protitoxikomanického.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ambulantního
OL patologického hráčství.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ambulantního
OL ostatního.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání
ústavního
OL.

Počet
K
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) ÚL. PSYCH.

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.PSYCH.“ a
zároveň pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.PSYCH.“
nebo „ÚL.PSYCH.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PSYCHIATRICKÉ“
Počet
L vybrat záznamy:
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
(OPATŘENÍ) nabývá hodnotu „ÚL. SEX.“ a
ÚL. SEX.
zároveň pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. SEX.“
nebo „ÚL. SEX.“ a zároveň pole
„Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu nebo „NA
SEXUOLOGICKÉ“
Počet
M vybrat záznamy:
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
(OPATŘENÍ) nabývá
hodnotu
„ÚL.
ÚL. PROTIAL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„AL.
PROTIAL.“
nebo
„ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PROTIALKOHOLNÍ“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
psychiatrického.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
sexuologického.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
protialkoholního.

Počet
N
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTITO.

Počet
O
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) ÚL. P.HRÁČ.

Počet
P
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) ÚL. OSTATNÍ

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„AL.
PROTITO.“
nebo
„ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL. P.HRÁČ.“
a zároveň pole „Přeměna formy“
a „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
nebo „ÚL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„ÚL.
OSTATNÍ“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá
hodnotu
„AL.
OSTATNÍ“
nebo
„ÚL.
OSTATNÍ“ a zároveň pole
„Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA OSTATNÍ“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
protitoxikomanického.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
patologického hráčství.

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ústavního OL
ostatního.

Počet
R
prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „DETENCE.“ a
zároveň pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA DETENCI“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
prodloužení/trvání ZD.

2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob, u nichž v průběhu
výkonu OL/ZD došlo k rozhodnutí o prodloužení/trvání opatření

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet prodloužení/trvání
(OSOBY)

X X

X X X

X

X X X X

X X

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze v tomtéž vykonávacím řízení ve sledovaném/vykazovaném období
rozhodnout postupně vícekrát o prodloužení/trvání ochranného opatření, uloženého téže osobě
(např. opakovaně prodloužit dobu ústavního OL), nebo rozhodnout současně o
prodloužení/trvání více ochranných opatření, uložených téže osobě (např. prodloužit dobu
současně uložených ústavního OL protialkoholního a ústavního OL protitoxikomanického), je
třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám vykazovaných osob (tj. aby např. ve
výše v závorkách uvedených případech byla vždy do přehledu/výkazu započítána pouze jedna
osoba).
Údaje o tom, u kolika osob došlo ve sledovaném/vykazovaném období k rozhodnutí o trvání
ambulantního OL (tj. léčby na svobodě), a u kolika osob k rozhodnutí o prodloužení/trvání
ústavního OL (tj. institucionální léčby), pokládáme za důležité. Proto navrhujeme oba případy
vykazovat

zvlášť.

To

ovšem

znamená,

že

celkový

počet

osob,

u

nichž

ve

sledovaném/vykazovaném období došlo k rozhodnutí o prodloužení/trvání OL (položka B),
103

nemusí být součtem počtu osob, u nichž došlo k rozhodnutí o trvání ambulantního OL
(položka C), a počtu osob, u nichž došlo k rozhodnutí o prodloužení/trvání ústavního OL
(položka J). Důvodem je skutečnost, že u téže osoby může postupně dojít k rozhodnutí o
prodloužení/trvání OL v obojí formě, tj. např. nejprve k rozhodnutí o trvání ambulantního OL
a následně (po změně formy výkonu OL) k prodloužení ústavního OL apod., takže tatáž osoba
by byla započítána do položky C i J.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
u nichž v průběhu výkonu OL/ZD došlo k rozhodnutí o prodloužení/trvání opatření.
Připomínáme, že základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném
přehledu/výkazu (samozřejmě kromě položek „součtových“), jsou uvedena výše v tabulce 11,
str. 97. Pole D – I a pole K – P navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
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13: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (prodloužení/trvání – osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet
A
součet sloupců B, R (A = B + Počet všech osob, u nichž ve
prodloužení/trvání
R)
sledovaném/vykazovaném
(OSOBY) - celkem
období došlo minimálně jednou
k rozhodnutí
o
prodloužení/trvání OL nebo ZD.
Počet
Počet všech osob, u nichž ve
B** vybrat záznamy:
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr.
sledovaném/vykazovaném
(OSOBY) – celkem
opatření“ nabývá hodnoty
období došlo minimálně jednou
OL
„AL.PSYCH.“ nebo
k rozhodnutí
o
„AL.SEX.“ nebo
prodloužení/trvání OL.
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ nebo
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna druhu“ je
prázdné, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA OSTATNÍ“ *
Počet
C
vybrat záznamy:
Počet všech osob, u nichž ve
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr.
sledovaném/vykazovaném
(OSOBY) – celkem
opatření“ nabývá hodnoty
období došlo minimálně jednou
OLA
„AL.PSYCH.“ nebo
k rozhodnutí
o
„AL.SEX.“ nebo
prodloužení/trvání
„AL.PROTIAL.“ nebo
ambulantního OL.
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnoty „NA
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AMBULANTNÍ“*
Počet
prodloužení/trvání
(OSOBY) – celkem
OLÚ

vybrat záznamy:
Počet všech osob, u nichž ve
1) u nichž pole „Ochr.
sledovaném/vykazovaném
opatření“ nabývá hodnoty
období došlo minimálně jednou
„ÚL.PSYCH.“ nebo
k rozhodnutí
o
„ÚL.SEX.“ nebo
prodloužení/trvání
ústavního
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
OL.
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnoty „NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA OSTATNÍ“*
Počet
R
vybrat záznamy:
Počet všech osob, u nichž ve
prodloužení/trvání
1) u nichž pole „Ochr.
sledovaném/vykazovaném
(OSOBY) – celkem
opatření“ nabývá hodnoty
období došlo minimálně jednou
ZD
„DETENCE“ a zároveň pole
k rozhodnutí
o
„Přeměna formy“ a „Přeměna prodloužení/trvání ZD.
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž hodnota pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnoty „NA DETENCI“*
* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat
pouze jednou, i když formulář obsahuje více záznamů o prodloužení/trvání jí uloženého
opatření (viz příklad v části III.).
** V tomto případě položka B nemusí být součtem položek C a J, protože tatáž osoba může
být vykázána v položce C i J, zatímco v položce B by měly být duplicity odstraněny, viz výše.
J
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III.

Příklad

–

formulář

systému

(ATT023F)

a

přehled/výkaz

o

počtech

prodloužení/trvání OL/ZD
Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o počtech prodloužení/trvání OL/ZD, a to z formuláře systému
ATT023F. Jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí navrhovaného
přehledu/výkazu, ukazuje následující příklad. Splnění základních kritérií pro výběr záznamu
do výpočtu dokládají pole formuláře se zelenou výplní.

vykazované období: 30.6.2019 – 30.9.2019

Soud (ID organizace):

OL

PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

0 0 0 0

0

0

0

1

1

1 X X

X X X

X

0

X X X X

X X 0
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ÚL.PROTIAL

AL.OSTATNÍ

0

ÚL.SEX.

AL.P.HRÁČ.

0

AL.PROTITO

1 0 0

AL.PROTIAL

1 0 0

AL. SEX

Celkem OLA

1

AL. PSYCH.

Celkem OL

ÚSTAVNÍ OL

1

CELKEM
Počet prodloužení/trvání
(OPATŘENÍ)
Počet prodloužení/trvání
(OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

V.2.1.5. Návrh struktury přehledů/výkazů počtu ukončení OL/ZD
I.

Návrh podoby přehledu/výkazu počtu ukončení OL/ZD
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UKONČENÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)
2 Počet ukončení (OSOBY)

II.

X X

X X X

X

X X X X

X X

Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu

Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.
Upozornění:
Navrhovaný výkaz/přehled obsahuje údaje o případech, kdy došlo k ukončení výkonu OL/ZD
z důvodu (i) propuštění36 osoby z OL/ZD, (ii) propuštění osoby z OL/ZD za současného
uložení dohledu37, (iii) úmrtí osoby, která OL/ZD vykonávala.

36

Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého
dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta „PROPUŠTĚNÍ“
proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu
OL.
37
Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého
dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku). Varianta „PROPUŠTĚNÍ
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Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o prodloužení/trvání OL/ZD. Ostatní
položky mohou nabývat různých hodnot.

ATT023F

14: Kritéria pro výběr záznamů – ukončení OL/ZD
Název pole

Hodnota

Popis

Mylný
zápis
Nař. jinak

F

Odš.

T

Datum
ukončení

<datum>

Důvod
odškrtnutí

PROPUŠTĚNÍ
nebo
PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM DOHLEDU
nebo
ÚMRTÍ

vybrat záznamy, u kterých příznak
„Mylný zápis“ není zaškrtnut
vybrat záznamy, u kterých příznak
„Nař. jinak“ není zaškrtnut38
vybrat záznamy, u kterých příznak
„Odš.“ je zaškrtnut
vybrat záznamy, u nichž hodnota
datumové
položky
„Datum
ukončení“
je
ve
sledovaném/vykazovaném
období.
vybrat záznamy, které mají v poli
„Důvod
odškrtnutí“
některou
z uvedených hodnot

F

Poznámka: Pokud by měly být vykazovány údaje zvlášť podle jednotlivých důvodů ukončení OL/ZD
(tj. zvlášť případy propuštění, propuštění s uložením dohledu, a úmrtí), stačilo by upravit výše
uvedená kritéria pro výběr záznamu tak, že jedinou přípustnou hodnotou pole „Důvod odškrtnutí“ by
byl důvod ukončení, jehož by se měl přehled/výkaz týkat.

Položky navrhovaného přehledu/výkazu týkajícího se ukončení (propuštění) z výkonu OL/ZD
ve sloupcích jsou dále pro zjednodušení označeny písmeny (A-R).

Obsah položek je

komentován níže, a to zvlášť pro počty případů, v nichž ve sledovaném/vykazovaném období
došlo k ukončení výkonu OL/ZD, a pro počty osob, kterým bylo vykonávané OL/ZD
ukončeno.
S ULOŽENÍM DOHLEDU“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako
rozhodnutí o ukončení výkonu OL se současným uložením dohledu.
38
Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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Při vykazování údajů o případech ukončení OL/ZD podle jednotlivých druhů a forem opatření
se nabízejí dva možné postupy – buď lze započítávat opatření toho druhu a formy, v nichž
bylo vykonáváno bezprostředně před ukončením výkonu, nebo opatření toho druhu a formy,
v nichž bylo původně uloženo (tj. např. pokud bylo původně uloženo ambulantní OL, jež bylo
následně změněno na ústavní OL, z něhož byla osoba posléze propuštěna, lze uvažovat o
započítání tohoto případu ukončení opatření buď mezi ústavní OL nebo mezi ambulantní OL).
Obě možnosti mohou mít svůj přínos, byť podle našeho názoru je praktičtější vykazovat
ukončená opatření toho druhu a formy, v nichž byla vykonávána v době ukončení. Nabízíme
proto níže obě varianty, odlišené římskými číslicemi I. a II.

Varianta I. – podle druhu a formy v době ukončení

1. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu ukončení OL/ZD (varianta
I. – podle druhu a formy v době ukončení)

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UKONČENÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)

Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
případů, kdy došlo k ukončení výkonu OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu
osob, kterým bylo OL/ZD ukončeno, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme, že základní
kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše v tabulce 14.

110

15: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (ukončení - opatření)a)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet ukončení
A součet sloupců B, R (A=B + R)
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) sledovaném/vykazovaném
celkem
období došlo k ukončení OL/ZD.
Počet ukončení
B součet sloupců C, J (B=C + J)
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) –
sledovaném/vykazovaném
celkem OL
období došlo k ukončení OL/ZD.
Počet ukončení
C součet sloupců D,E,F,G,H,I
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ)(C=D+E+F+G+H+I)
sledovaném/vykazovaném
celkem OLA
období došlo k ukončení
ambulantního OL.
Počet ukončení
D vybrat záznamy
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) 1) u nichž pole „Ochr. opatření“
sledovaném/vykazovaném
AL. PSYCH.
nabývá hodnotu „AL.PSYCH.“ a období došlo k ukončení
zároveň pole „Přeměna druhu“ a ambulantního OL
„Přeměna formy“ jsou prázdná,
psychiatrického.
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.PSYCH.“
nebo „ÚL.PSYCH.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“
Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. SEX.

E

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.SEX.“ a
zároveň pole „Přeměna druhu“ a
„Přeměna formy“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.SEX.“ nebo
„ÚL.SEX.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ambulantního OL
sexuologického.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. PROTIAL.

F

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu
„AL.PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
PROTIAL.“ nebo „ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ambulantního OL
protialkoholního.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. PROTITO.

G

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu
„AL.PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
PROTITO.“ nebo „ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ambulantního OL
protitoxikomanického.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. P.HRÁČ.

H

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
a zároveň pole „Přeměna druhu“
a „Přeměna formy“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
nebo „ÚL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ambulantního OL patologického
hráčství.
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Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. OSTATNÍ

I

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „AL.
OSTATNÍ.“ nebo „ÚL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA AMBULANTNÍ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ambulantního OL ostatního.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ)celkem OLÚ

J

součet sloupců K, L, M, N, O, P
(C=K+L+M+N+O+P)

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PSYCH.

K

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.PSYCH.“ a
zároveň pole „Přeměna druhu“ a
„Přeměna formy“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.PSYCH.“
nebo „AL.PSYCH.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA
PSYCHIATRICKÉ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL psychiatrického.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. SEX.

L

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL. SEX.“ a
zároveň pole „Přeměna druhu“ a
„Přeměna formy“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL. SEX.“
nebo „AL. SEX.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA
SEXUOLOGICKÉ“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL sexuologického.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTIAL.

M vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
PROTIAL.“ nebo „AL.
PROTIAL.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA
PROTIALKOHOLNÍ“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTITO.

N

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
PROTITO.“ nebo „AL.
PROTITO.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL
protitoxikomanického.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. P.HRÁČ.

O

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL. P.HRÁČ.“
a zároveň pole „Přeměna druhu“
a „Přeměna formy“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL. P.HRÁČ.“
nebo „AL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL patologického
hráčství.
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL protialkoholního.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. OSTATNÍ

P

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“
nabývá hodnotu „ÚL.
OSTATNÍ.“ nebo „AL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA OSTATNÍ“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

R

vybrat záznamy
Počet všech případů, kdy ve
1) u nichž pole „Ochr. opatření“
sledovaném/vykazovaném
nabývá hodnotu „DETENCE“ a
období došlo k ukončení ZD.
zároveň pole „Přeměna druhu“ a
„Přeměna formy“ jsou prázdná,
nebo
2) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnoty „NA DETENCI“

a)

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL ostatního.

Počty ukončení výkonu OL/ZD zahrnují případy ukončení z důvodu: a) propuštění osoby
z OL/ZD nebo b) propuštění osoby z OL/ZD za současného uložení dohledu nebo 3) úmrtí
osoby, která OL/ZD vykonávala.
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2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob, u nichž v průběhu
výkonu OL/ZD došlo k rozhodnutí o ukončení/propuštění z výkonu opatření (varianta
I. – podle druhu a formy v době ukončení)
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):
PROPUŠTĚNÍ/UKONČENÍ
OL/ZD

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet propuštění/ukončení
2
(OSOBY)

X X

X X X

X

X X X X

X X

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze v tomtéž vykonávacím řízení ve sledovaném/vykazovaném období
rozhodnout současně o propuštění/ukončení více ochranných opatření, uložených téže osobě
(např.

ukončit

výkon

současně

uložených

dvou

OL

-

protialkoholního

a

protitoxikomanického), je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám
vykazovaných osob.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
u nichž došlo k rozhodnutí o ukončení/propuštění z výkonu OL/ZD. Připomínáme, že
základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“), jsou uvedena výše v tabulce č. 14, str. 109. Pole
D – I a pole K – P navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
16: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (ukončení - osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet ukončení
A součet sloupců B, R (A = B + Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) - celkem
R)
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení OL či ZD.
Počet ukončení
B součet sloupců C, J (B = C +
Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) – celkem
J)
sledovaném/vykazovaném
OL
období došlo minimálně jednou
k ukončení OL.
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Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
OLA

C

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ nebo
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA
AMBULANTNÍ“*
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Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení ambulantního OL.

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
OLÚ

J

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
ZD

R

vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ nebo
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnoty „NA ÚSTAVNÍ“
3) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
OSTATNÍ“*
vybrat záznamy
1) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnotu
„DETENCE“ a zároveň pole
„Přeměna druhu“ a „Přeměna
formy“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
DETENCI“*

Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení ústavního OL.

Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení ZD.

* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat pouze jednou, i
když formulář obsahuje více záznamů o ukončení jí uloženého opatření (viz příklad v části III.).
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Varianta II. – podle druhu a formy v době uložení
1. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu ukončení OL/ZD (varianta
II. – podle druhu a formy v době uložení)
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UKONČENÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)

Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
případů, kdy došlo k ukončení výkonu OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu
osob, kterým bylo OL/ZD ukončeno, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme, že základní
kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše v tabulce 14.
17: Položky navrhovaného přehledu – výpočty (ukončení - opatření) a)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet ukončení
A součet sloupců B, R (A=B + R)
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) sledovaném/vykazovaném
celkem
období došlo k ukončení OL/ZD.
Počet ukončení
B součet sloupců C, J (B=C + J)
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) –
sledovaném/vykazovaném
celkem OL
období došlo k ukončení OL/ZD.
Počet ukončení
C součet sloupců D,E,F,G,H,I
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ)(C=D+E+F+G+H+I)
sledovaném/vykazovaném
celkem OLA
období došlo k ukončení
ambulantního OL.
Počet ukončení
D vybrat záznamy u nichž pole
Počet všech případů, kdy ve
(OPATŘENÍ) „Ochr. opatření“ nabývá hodnotu sledovaném/vykazovaném
AL. PSYCH.
„AL.PSYCH.“
období došlo k ukončení
z výkonu OL ambulantního
psychiatrického.
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Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. SEX.

E

vybrat záznamy u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„AL.SEX.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. PROTIAL.

F

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„AL. PROTIAL.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. PROTITO.

G

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„AL. PROTITO.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. P.HRÁČ.

H

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„AL. P.HRÁČ.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) AL. OSTATNÍ

I

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„AL. OSTATNÍ.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ)celkem OLÚ

J

součet sloupců K, L, M, N, O, P
(C=K+L+M+N+O+P)

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PSYCH.

K

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL.PSYCH.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. SEX.

L

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL. SEX.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTIAL.

M vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL. PROTIAL.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTITO.

N

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL. PROTITO.“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. P.HRÁČ.

O

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL. P.HRÁČ.“
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Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
z výkonu OL ambulantního
sexuologického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení OL
ambulantního protialkoholního.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení OL
ambulantního
protitoxikomanického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení OL
ambulantního zaměřeného na
patologické hráčství.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení OL
ambulantního ostatního.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL psychiatrického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL sexuologického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL protialkoholního.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL
protitoxikomanického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL patologického
hráčství.

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) ÚL. OSTATNÍ

P

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„ÚL. OSTATNÍ“

Počet ukončení
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

R

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá hodnotu
„DETENCE“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení
ústavního OL ostatního.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení ZD.

a)

Počty ukončení výkonu OL/ZD zahrnují případy ukončení z důvodu: a) propuštění osoby
z OL/ZD nebo b) propuštění osoby z OL/ZD za současného uložení dohledu nebo 3) úmrtí
osoby, která OL/ZD vykonávala.

2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob, u nichž v průběhu
výkonu OL/ZD došlo k rozhodnutí o ukončení/propuštění z výkonu opatření (varianta
II. – podle druhu a formy v době uložení)

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):
PROPUŠTĚNÍ/UKONČENÍ
OL/ZD

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet propuštění/ukončení
2
(OSOBY)

X X

X X X

X

X X X X

X X

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze v tomtéž vykonávacím řízení ve sledovaném/vykazovaném období
rozhodnout současně o propuštění/ukončení více ochranných opatření, uložených téže osobě
(např.

ukončit

výkon

současně

uložených

dvou

OL

-

protialkoholního

a

protitoxikomanického), je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám
vykazovaných osob.
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V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
u nichž došlo k rozhodnutí o ukončení/propuštění z výkonu OL/ZD. Připomínáme, že
základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu
(samozřejmě kromě položek „součtových“), jsou uvedena výše v tabulce č. 14, str. 109. Pole
D – I a pole K – P navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
18: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (ukončení – osoby)
Položka
přehledu/výkazu:
Počet ukončení
(OSOBY) - celkem

Výpočet položky:

Popis pro interpretaci položky:

A

součet sloupců B, R (A = B +
R)

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
OL

B

součet sloupců C, J (B = C +
J)

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
OLA

C

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
OLÚ

J

Počet ukončení
(OSOBY) – celkem
ZD

R

vybrat záznamy u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnoty „AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“*
vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnoty „ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“*
vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr. opatření“ nabývá
hodnoty „DETENCE“*

Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení výkonu uloženého OL
či ZD.
Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení výkonu uloženého
OL.
Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení výkonu uloženého
ambulantního OL.

Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k ukončení výkonu uloženého
ústavního OL.

Počet všech osob, u nichž ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k ukončení výkonu
uložené ZD.
* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat
pouze jednou, i když formulář obsahuje více záznamů o propuštění/ukončení jí uloženého
opatření (viz příklad v části III.).

122

III. Příklad

–

formulář

systému

(ATT023F)

a

přehled/výkaz

o

počtech

propuštění/ukončení OL/ZD
Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o počtech propuštění/ukončení OL/ZD, a to z formuláře systému
ATT023F. Jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí navrhovaného
přehledu/výkazu jak pro variantu I. (podle druhu a formy v době ukončení), tak i pro variantu
II. (podle druhu a formy v době uložení), ukazují následující příklady. Splnění základních
kritérií pro výběr záznamu do výpočtu dokládají pole formuláře se zelenou výplní.
Varianta I. – výkazy/přehledy ukončených OL, podle druhu a formy v době ukončení

vykazované období:1.1.2019 – 30.6.2019

Soud (ID organizace): OS Praha 5

OL

UKONČENÍ

ZD

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2 Počet ukončení (OSOBY)

1

1

0 X X

X X X

X

1

X X X X

X X

0

CELKEM

Celkem OLA

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

AMBULANTNÍ OL
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Varianta II. – výkazy/přehledy ukončených OL, podle druhu a formy v době uložení

vykazované období:1.1.2019 – 30.6.2019

Soud (ID organizace): OS Praha 5

OL

UKONČENÍ

ZD

1

2 Počet ukončení (OSOBY)

1

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

1
1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X X X

X

0

X X X X

1 X X
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0

X X

0
0

V.2.1.6. Návrh struktury přehledů/výkazů o upuštění od výkonu OL/ZD
I. Návrh podoby přehledů/výkazů o upuštění od výkonu OL/ZD
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UPUŠTĚNO
Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM
A

Počet upuštěno od výkonu
1
OL/ZD (OPATŘENÍ)
Počet upuštěno od výkonu
2
OL/ZD (OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X

X X X X

X X

II. Návrh způsobu výpočtu položek přehledů/výkazů počtu pravomocně upuštěných OL/ZD
Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.

Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) o prodloužení/trvání OL/ZD. Ostatní
položky mohou nabývat různých hodnot.
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ATT023F

19: Kritéria pro výběr záznamu – upuštěno od výkonu OL/ZD
Název pole
Hodnota
Popis
vybrat záznamy, u kterých příznak
Mylný zápis F
„Mylný zápis“ není zaškrtnut
F
vybrat záznamy, u kterých příznak
Nař. jinak
„Nař. jinak“ není zaškrtnut39
T
vybrat záznamy, u kterých příznak
Odš.
„Odš.“ je zaškrtnut
<datum>
vybrat záznamy, u nichž hodnota
Datum
datumové položky „Datum ukončení“
ukončení
je
ve
sledovaném/vykazovaném
období.
UPUŠTĚNO
vybrat záznamy, které mají v poli
Důvod
„Důvod odškrtnutí“ vybranou hodnotu
odškrtnutí
UPUŠTĚNO

Položky navrhovaného přehledu/výkazu týkajícího se upuštění od výkonu OL/ZD ve
sloupcích jsou dále pro zjednodušení označeny písmeny (A-R).

Obsah položek je

komentován níže, a to zvlášť pro počty případů, v nichž ve sledovaném/vykazovaném období
došlo k rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/ZD, a pro počty osob, kterých se tato rozhodnutí
týká.

1.

Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu počtu OL/ZD od jejichž výkonu bylo
upuštěno
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UPUŠTĚNO OL/ZD

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet upuštěných OL/ZD
1
(OPATŘENÍ)

39

Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
případů, kdy došlo k upuštění od výkonu OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu
osob, u kterých bylo upuštěno od výkonu OL/ZD, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme,
že základní kritéria, která platí pro výpočet položek uvedených v navrhovaném
přehledu/výkazu (samozřejmě kromě položek „součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše
v tabulce 19, str. 126.
20: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (upuštěno od výkonu OL/ZD - opatření)
Položka
přehledu/výkazu:
Počet
A
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) celkem
Počet
B
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) –
celkem OL
Počet
C
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ)celkem OLA

Výpočet položky:

Popis pro interpretaci položky:

součet sloupců B, R (A=B + R)

Počet
D
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) - AL.
PSYCH.

vybrat záznamy u nichž pole
„Ochr.
opatření“
nabývá
hodnotu „AL.PSYCH.“

Počet
E
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) - AL.
SEX.

vybrat záznamy u nichž pole
„Ochr.
opatření“
nabývá
hodnotu „AL.SEX.“

Počet
F
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) - AL.
PROTIAL.

vybrat záznamy, u nichž pole
„Ochr.
opatření“
nabývá
hodnotu „AL. PROTIAL.“

Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění od výkonu OL/ZD.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění od výkonu OL
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění
od
výkonu
ambulantního OL.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního psychiatrického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního sexuologického.
Počet všech případů, kdy ve
sledovaném/vykazovaném
období došlo k rozhodnutí o
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního protialkoholního.

součet sloupců C, J (B=C + J)

součet sloupců D,E,F,G,H,I
(C=D+E+F+G+H+I)
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Počet
G
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) - AL.
PROTITO.

vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
hodnotu „AL. PROTITO.“
období došlo k rozhodnutí o
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního
protitoxikomanického.
Počet
H vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - AL.
hodnotu „AL. P.HRÁČ.“
období došlo k rozhodnutí o
P.HRÁČ.
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního zaměřeného na
patologické hráčství.
Počet
I vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - AL.
hodnotu „AL. OSTATNÍ.“
období došlo k rozhodnutí o
OSTATNÍ
upuštění
od
výkonu
OL
ambulantního ostatního.
Počet
J součet sloupců K, L, M, N, O, P Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
(C=K+L+M+N+O+P)
sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ)období došlo k rozhodnutí o
celkem OLÚ
upuštění od výkonu ústavního
OL.
Počet
K vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - ÚL.
hodnotu „ÚL.PSYCH.“
období došlo k rozhodnutí o
PSYCH.
upuštění od výkonu ústavního
OL psychiatrického.
Počet
L vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - ÚL.
hodnotu „ÚL. SEX.“
období došlo k rozhodnutí o
SEX.
upuštění od výkonu ústavního
OL sexuologického.
Počet
M vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - ÚL.
hodnotu „ÚL. PROTIAL.“
období došlo k rozhodnutí o
PROTIAL.
upuštění od výkonu ústavního
OL protialkoholního.
Počet
N vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - ÚL.
hodnotu „ÚL. PROTITO.“
období došlo k rozhodnutí o
PROTITO.
upuštění od výkonu ústavního
OL protitoxikomanického.
Počet
O vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
ukončení/propuštění
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
(OPATŘENÍ) - ÚL.
hodnotu „ÚL. P.HRÁČ.“
období došlo k rozhodnutí o
P.HRÁČ.
upuštění od výkonu ústavního
OL patologického hráčství.
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Počet
P
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) - ÚL.
OSTATNÍ
Počet
R
ukončení/propuštění
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

2.

vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
hodnotu „ÚL. OSTATNÍ“
období došlo k rozhodnutí o
upuštění od výkonu ústavního
OL ostatního.
vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech případů, kdy ve
„Ochr.
opatření“
nabývá sledovaném/vykazovaném
hodnotu „DETENCE“
období došlo k rozhodnutí o
upuštění od výkonu ZD.

Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob, u nichž došlo
k rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/ZD

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UPUŠTĚNO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

Počet upuštěno od OL/ZD
2
(OSOBY)

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X

X X X X

X X

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že lze v tomtéž vykonávacím řízení ve sledovaném/vykazovaném období
rozhodnout současně o upuštění od výkonu více ochranných opatření, uložených téže osobě
(např.

upustit

od

výkonu

současně

dvou

uložených

OL

(protialkoholního

a

protitoxikomanického), je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo k duplicitám
vykazovaných osob.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
u nichž došlo k upuštění od výkonu OL/ZD. Připomínáme, že základní kritéria, která platí pro
výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu (samozřejmě kromě položek
„součtových“), jsou uvedena výše v tabulce 19, str. 126. Pole D – I a pole K – P
navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
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21: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (upuštěno od výkonu OL/ZD - osoby)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci položky:
přehledu/výkazu:
Počet upuštěno
A součet sloupců B, R (A = B + Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) - celkem
R)
sledovaném/vykazovaném
období došlo minimálně jednou
k upuštění od výkonu uloženého
OL či ZD.
Počet upuštěno
B součet sloupců C, J (B = C +
Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) – celkem
J)
sledovaném/vykazovaném
OL
období došlo minimálně jednou
k rozhodnutí o upuštění od
výkonu uloženého OL.
Počet upuštěno
C vybrat záznamy u nichž pole
Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) – celkem
„Ochr. opatření“ nabývá
sledovaném/vykazovaném
OLA
hodnoty „AL.PSYCH.“ nebo období došlo minimálně jednou
„AL.SEX.“ nebo
k rozhodnutí o upuštění od
„AL.PROTIAL.“ nebo
výkonu uloženého ambulantního
„AL.PROTITO.“ nebo
OL.
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“*
Počet upuštěno
J
vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) – celkem
„Ochr. opatření“ nabývá
sledovaném/vykazovaném
OLÚ
hodnoty „ÚL.PSYCH.“ nebo období došlo minimálně jednou
„ÚL.SEX.“ nebo
k rozhodnutí o upuštění od
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
výkonu uloženého ústavního OL.
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“*
Počet upuštěno
R vybrat záznamy, u nichž pole Počet všech osob, u nichž ve
(OSOBY) – celkem
„Ochr. opatření“ nabývá
sledovaném/vykazovaném
ZD
hodnoty „DETENCE“*
období došlo minimálně jednou
k rozhodnutí o upuštění od
výkonu uložené ZD.
* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat
pouze jednou, i když formulář obsahuje více záznamů o upuštění od výkonu jí uloženého
opatření (viz příklad v části III.).
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III.

Příklad – formulář systému (ATT023F) a přehled/výkaz o počtu OL/ZD od jejichž

výkonu bylo upuštěno
Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o počtu OL/ZD od jejichž výkonu bylo upuštěno, a to z formuláře
systému ATT023F. Sledované/vykazované období je v tomto případě vymezeno daty od
1.6.2016 – 30.6.2016. Jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých polí
navrhovaného přehledu/výkazu, ukazuje následující příklad. Splnění základních kritérií pro
výběr záznamu do výpočtu (viz tabulka Kritéria) dokládají pole formuláře se zelenou výplní.

vykazované období:1.6.2016-30.6.2016

Soud (ID organizace): OS Praha 5

OL

UPUŠTĚNO

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

AL.PROTIAL

Celkem OLÚ

AL. SEX

AL.OSTATNÍ

AL. PSYCH.

AL.P.HRÁČ.

Celkem OLA

B

C

D

E

F

1

1

1

1

ÚSTAVNÍ OL

AL.PROTITO

Celkem OL

A

CELKEM
1 Počet upuštěno od výkonu
OL/ZD (OPATŘENÍ)
Počet upuštěno od výkonu
2
OL/ZD (OSOBY)

ZD

AMBULANTNÍ OL

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

1 0 0

1 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

1 X X

X X X

X

0

X X X X

X X 0
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V.2.1.7. Návrh struktury přehledů/výkazů počtu aktuálně vykonávaných OL/ZD
Údaje o aktuálně vykonávaných opatřeních (tedy těch, jejichž výkon byl zahájen a ke dni
sestavení přehledu/výkazu neskončil) nejsou v současné době standardně vykazovány a
nejsou dostupné z žádné existující oficiální databáze. Pro praxi mají přitom značný význam.
Proto navrhujeme do budoucna vykazovat i tyto údaje, k čemuž by měly sloužit následující
přehledy/výkazy.
I. Návrh podoby přehledu/výkazu o počtu aktuálně vykonávaných OL/ZD
stav ke dni:………………………

Soud (ID organizace):
VYKONÁVANÉ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

A

Počet aktuálně
1 vykonávaných OL/ZD
(OPATŘENÍ)
Počet aktuálně
2 vykonávaných OL/ZD
(OSOBY)

OL
AMBULANTNÍ OL

CELKEM

AKTUÁLNĚ
OL/ZD

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X

X X X X

X X

Upozornění:
Navrhovaný přehled/výkaz je třeba sestavovat vždy ke konkrétnímu dni. Pokud by byl
v budoucnu součástí pravidelného výkaznictví, je třeba vzít v úvahu, že bude poskytovat
informace k určitému datu (např. výkaz za 1. čtvrtletí roku 2020 bude zachycovat stav ke dni
30. 3. 2020), nikoli souhrnný údaj za celé vykazované období – to ani není možné vzhledem
k tomu, že počet aktuálně vykonávaných opatření se během vykazovaného období mění.
Zároveň je třeba mít na paměti, že přehled/výkaz zachycuje stav ke dni, kdy je sestavován.
Snaha o retrospektivní sestavování přehledu (např. v únoru by se sestavoval přehled/výkaz
k 31. 12. předchozího roku) by vedla k získání nepřesných dat, protože stav ze dne, k němuž
by měl být přehled/výkaz vztažen, se do dne sestavení přehledu mohl změnit. Výpočet totiž
pracuje pouze s neodškrtnutými záznamy ve formuláři, přičemž některé ze záznamů o
aktuálně vykonávaných OL/ZD, které ke dni, k němuž má být přehled/výkaz vztažen,
splňovaly podmínky pro zařazení do výpočtu, mohly být následně do dne sestavování
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přehledu/výkazu odškrtnuty a do přehledu/výkazu by proto nebyly započítány.
Přehled/výkaz obsahuje údaje o aktuálně vykonávaných ochranných opatřeních toho druhu a
formy, jak jsou ke dni sestavení přehledu/výkazu vykonávána, bez ohledu na druh a formu,
jež byly původně uloženy, neboť tento typ údajů je důležitý pro praktické využití.

II. Návrh způsobu výpočtu položek přehledu/výkazu
Výpočtem je zde myšlen „postup“ výběru relevantních záznamů, které mají být do příslušné
položky přehledu započteny a které vychází z primárních dat formuláře pro vkládání dat o
OL/ZD (tj. formulář ATT023F). A to jak ve smyslu výběru žádoucích položek formuláře, tak
i jejich hodnot tak, aby výstupní informace v přehledu v příslušné položce (sloupci) měly
vypovídací hodnotu o daném jevu. Nejde samozřejmě o technický postup pro výpočet ze
systému (architekturu tvorby databáze), ale o návod, jak z dat vložených do informačního
systému soudu (postupem uvedeným v předchozí části metodiky) získat informace, jež mají
být vykazovány v navrhovaných přehledech.

Kritéria
Záznamy formuláře pro vkládání dat o OL/ZD (ATT023F), které splňují současně všechna
níže uvedená kritéria, tvoří základní soubor dat (záznamů) ze kterých jsou realizovány další
výpočty položek navrhovaného přehledu (výkazu) aktuálně vykonávaných OL/ZD. Ostatní
položky mohou nabývat různých hodnot.

ATT023F

22: Kritéria pro výběr záznamu – aktuálně vykonávaných OL/ZD
Název pole
Hodnota
Popis
vybrat záznamy, u kterých příznak
Mylný zápis F
„Mylný zápis“ není zaškrtnut
F
vybrat záznamy, u kterých příznak
Nař. jinak
„Nař. jinak“ není zaškrtnut40
F
vybrat záznamy, u kterých příznak
Odš.
„Odš.“ je nezaškrtnut (tzn. aktuálně
platné záznamy)
datum
vybrat záznamy, které mají v poli
Datum
(is not null)
„Datum
zahájení“
(jakoukoli)
zahájení
datumovou hodnotu
40

Tzn., že záznam do systému byl vložen soudem, který toto ochranné opatření (OL nebo ZD) uložil.
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Datum
ukončení

vybrat záznamy, u nichž je pole
„Datum ukončení“ nevyplněno

0

Položky navrhovaného přehledu/výkazu týkajícího se aktuálně vykonávaných OL/ZD ve
sloupcích jsou dále pro zjednodušení označeny písmeny (A-R).

Obsah položek je

komentován níže, a to zvlášť pro počty případů, v nichž ve sledovaném/vykazovaném období
došlo k rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/ZD, a pro počty osob, kterých se tato rozhodnutí
týká.

1. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu počtu aktuálně vykonávaných OL/ZD
stav ke dni:………………………

Soud (ID organizace):
VYKONÁVANÉ

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

AMBULANTNÍ OL

CELKEM

AKTUÁLNĚ
OL/ZD

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet aktuálně
1 vykonávaných OL/ZD
(OPATŘENÍ)

Upozornění:
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádek přehledu vztahující se k počtům
aktuálně vykonávaných OL/ZD (Pozn.: popis k výpočtu a vykazování počtu osob, které
OL/ZD vykonávají, je uveden v dalším oddílu). Připomínáme, že základní kritéria, která platí
pro výpočet položek uvedených v navrhovaném přehledu/výkazu (samozřejmě kromě položek
„součtových“, tj. A, B, C, J), jsou uvedena výše v tabulce 22, str. 133.
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23: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (aktuálně vykonávané OL/ZD - opatření)
Položka
Výpočet položky:
Popis pro interpretaci
přehledu/výkazu:
položky:
Počet aktuálně
A součet sloupců B, R (A=B + R)
Počet všech aktuálně
vykonávaných
vykonávaných OL/ZD.
OL/ZD
(OPATŘENÍ) celkem
Počet aktuálně
B součet sloupců C, J (B=C + J)
Počet všech aktuálně
vykonávaných
vykonávaných OL
OL/ZD
(OPATŘENÍ) –
celkem OL
Počet aktuálně
C součet sloupců D,E,F,G,H,I
Počet všech aktuálně
vykonávaných
(C=D+E+F+G+H+I)
vykonávaných
OL/ZD
ambulantních OL.
(OPATŘENÍ) celkem OLA
Počet aktuálně
D vybrat záznamy:
Počet všech aktuálně
vykonávaných
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá vykonávaných
OL/ZD
hodnotu „AL.PSYCH.“ a zároveň pole ambulantních OL
(OPATŘENÍ) „Přeměna formy“ a „Přeměna druhu“ psychiatrických.
AL. PSYCH.
jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.PSYCH.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“
Počet aktuálně
E vybrat záznamy:
Počet všech aktuálně
vykonávaných
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá vykonávaných
OL/ZD
hodnotu „AL.SEX.“ a zároveň pole ambulantních OL
(OPATŘENÍ) „Přeměna formy“ a „Přeměna druhu“ sexuologických
AL. SEX.
jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL.SEX.“ nebo „ÚL.SEX.“ a
zároveň pole „Přeměna formy“ nabývá
hodnotu „NA AMBULANTNÍ“
Počet aktuálně
F vybrat záznamy:
Počet všech aktuálně
vykonávaných
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá vykonávaných
OL/ZD
hodnotu „AL. PROTIAL.“ a zároveň ambulantních OL
(OPATŘENÍ) pole „Přeměna formy“ a „Přeměna protialkoholních.
AL. PROTIAL.
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. PROTIAL.“ nebo „ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“
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Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) AL. PROTITO.

G

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) AL. P.HRÁČ.

H

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) AL. OSTATNÍ

I

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) celkem OLÚ
Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. PSYCH.

J

K

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. PROTITO.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. PROTITO.“ nebo „ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. P.HRÁČ.“ nebo „ÚL.
P.HRÁČ.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. OSTATNÍ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. OSTATNÍ.“ nebo „ÚL.
OSTATNÍ.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnotu „NA
AMBULANTNÍ“
součet sloupců K, L, M, N, O, P
(C=K+L+M+N+O+P)

Počet všech aktuálně
vykonávaných
ambulantních OL
protitoxikomanických.

Počet všech aktuálně
vykonávaných
ambulantních OL
patologického hráčství.

Počet všech aktuálně
vykonávaných
ambulantních OL
ostatních.

Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL.

vybrat záznamy:
Počet všech aktuálně
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá vykonávaných ústavních
hodnotu „ÚL.PSYCH.“ a zároveň pole OL psychiatrických.
„Přeměna formy“ a „Přeměna druhu“
jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu
„AL.PSYCH.“
nebo
„ÚL.PSYCH.“
a
zároveň
pole
„Přeměna formy“ nabývá hodnotu „NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PSYCHIATRICKÉ“
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Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. SEX.

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTIAL.

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. PROTITO.

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „ÚL. SEX.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna druhu“
jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. SEX.“ nebo „ÚL. SEX.“
a zároveň pole „Přeměna formy“
nabývá hodnotu „NA ÚSTAVNÍ“,
nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu nebo „NA
SEXUOLOGICKÉ“
M vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „ÚL. PROTIAL.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. PROTIAL.“ nebo „ÚL.
PROTIAL.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu
„NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PROTIALKOHOLNÍ“
N vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „ÚL. PROTITO.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. PROTITO.“ nebo „ÚL.
PROTITO.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu
„NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
L
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Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL sexuologických.

Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL protialkoholních.

Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL protitoxikomanických.

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. P.HRÁČ.

O

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) ÚL. OSTATNÍ

P

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD
(OPATŘENÍ) –
celkem ZD

R

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „ÚL. P.HRÁČ.“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. P.HRÁČ.“ nebo „ÚL.
P.HRÁČ.“ a zároveň pole „Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu
„NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „ÚL. OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „AL. OSTATNÍ“ nebo „ÚL.
OSTATNÍ“ a zároveň pole „Přeměna
formy“
nabývá
hodnotu
„NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA OSTATNÍ“
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr. opatření“ nabývá
hodnotu „DETENCE.“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna druhu“
jsou prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna druhu“
nabývá hodnotu „NA DETENCI“
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Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL patologického
hráčství.

Počet všech aktuálně
vykonávaných ústavních
OL ostatních.

Počet všech aktuálně
vykonávaných ZD.

2. Návrh způsobu výpočtu položek výkazu/přehledu o počtu osob aktuálně
vykonávajících OL/ZD

stav ke dni:………………………

Soud (ID organizace):
VYKONÁVANÉ

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

AMBULANTNÍ OL

CELKEM

AKTUÁLNĚ
OL/ZD

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet aktuálně
2 vykonávaných OL/ZD
(OSOBY)

X X

X X X

X

X X X X

X X

Vzhledem k tomu, že tatáž osoba může vykonávat současně více OL, je třeba důsledně dbát
na to, aby nedocházelo k duplicitám vykazovaných osob.
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých položek navrhovaného přehledu/výkazu
včetně návrhu způsobu výpočtu hodnot, a to pro řádky přehledu vztahující se k počtům osob,
aktuálně vykonávajících OL/ZD. Připomínáme, že základní kritéria, která platí pro výpočet
položek

uvedených

v navrhovaném

přehledu/výkazu

(samozřejmě

kromě

položek

„součtových“), jsou uvedena výše v tabulce 19, str. 126. Pole D – I a pole K – P
navrhovaného přehledu/výkazu se nevyplňují (viz výše).
24: Položky navrhovaného přehledu – výpočet (aktuálně vykonáváno OL/ZD - osoby)
Položka
přehledu/výkazu:
Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD (OSOBY) celkem

A

Výpočet položky:

Popis pro interpretaci položky:

součet sloupců B, R (A = B +
R)

Počet všech osob, které aktuálně
vykonávají minimálně jedno OL
či ZD.
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Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD (OSOBY) –
celkem OL

B

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD (OSOBY) –
celkem OLA

C

vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ nebo
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna druhu“ je
prázdné, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA OSTATNÍ“ *
vybrat záznamy:
1) u nichž pole „Ochr.
opatření“ nabývá hodnoty
„AL.PSYCH.“ nebo
„AL.SEX.“ nebo
„AL.PROTIAL.“ nebo
„AL.PROTITO.“ nebo
„AL.P.HRÁČ.“ nebo
„AL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnoty „NA
AMBULANTNÍ“*
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Počet všech osob, které aktuálně
vykonávají minimálně jedno OL.

Počet všech osob, které aktuálně
vykonávají minimálně jedno
ambulantní OL.

Počet aktuálně
vykonávaných
OL/ZD (OSOBY) –
celkem OLÚ

vybrat záznamy:
Počet všech osob, které aktuálně
1) u nichž pole „Ochr.
vykonávají minimálně jedno
opatření“ nabývá hodnoty
ústavní OL.
„ÚL.PSYCH.“ nebo
„ÚL.SEX.“ nebo
„ÚL.PROTIAL.“ nebo
„ÚL.PROTITO.“ nebo
„ÚL.P.HRÁČ.“ nebo
„ÚL.OSTATNÍ“ a zároveň
pole „Přeměna formy“ a
„Přeměna druhu“ jsou
prázdná, nebo
2) u nichž pole „Přeměna
formy“ nabývá hodnoty „NA
ÚSTAVNÍ“, nebo
3) u nichž pole „Přeměna
druhu“ nabývá hodnoty „NA
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ“ nebo „NA
PROTIALKOHOLNÍ“ nebo
„NA
PROTITOXIKOMANICKÉ“
nebo „NA
PSYCHIATRICKÉ“ nebo
„NA SEXUOLOGICKÉ“
nebo „NA OSTATNÍ“*
Počet aktuálně
R vybrat záznamy:
Počet všech osob, které aktuálně
vykonávaných
1) u nichž pole „Ochr.
vykonávají ZD.
OL/ZD (OSOBY) –
opatření“ nabývá hodnoty
celkem ZD
„DETENCE“ a zároveň pole
„Přeměna formy“ a „Přeměna
druhu“ jsou prázdná, nebo
2) u nichž hodnota pole
„Přeměna druhu“ nabývá
hodnoty „NA DETENCI“*
* Vzhledem k tomu, že jde o údaje o osobách, je třeba tutéž osobu (tentýž formulář) započítat
pouze jednou, i když formulář obsahuje více záznamů o aktuálně vykonávaných (zahájených
a dosud neukončených) opatřeních; viz příklad v části III.
J
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III.

Příklad – formulář systému (ATT023F) a přehled/výkaz o počtech aktuálně

vykonávaných OL/ZD
Následující příklad schematicky znázorňuje výše uvedený postup pro výpočet hodnot do
položek přehledů/výkazů o počtu aktuálně vykonávaných OL/ZD, a to z formuláře systému
ATT023F. Příklad ukazuje, jaká pole formuláře se použijí pro výpočet hodnot jednotlivých
polí navrhovaného přehledu/výkazu. Splnění základních kritérií pro výběr záznamu do
výpočtu (viz tabulka Kritéria) dokládají pole formuláře se zelenou výplní. V tomto případě je
výkaz/přehled sestaven ke dni 30.6.2019.

stav ke dni:30.6.2019

Soud (ID organizace): OS Praha 5
VYKONÁVANÉ

ZD

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

AL.PROTIAL

Celkem OLÚ

AL. SEX

AL.OSTATNÍ

AL. PSYCH.

B

C

D

E

F

1

1

0 0

1

1

0 X X

0

AL.P.HRÁČ.

Celkem OLA

A

ÚSTAVNÍ OL

AL.PROTITO

Celkem OL

1 Počet aktuálně
vykonávaných OL/ZD
(OPATŘENÍ)
Počet aktuálně
2 vykonávaných OL/ZD
(OSOBY)

OL
AMBULANTNÍ OL

CELKEM

AKTUÁLNĚ
OL/ZD

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

0 0 0

0

1

0 0 1 0

0

0

0

X X X

X

1

X X X X

X X 0
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V.2.2. NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH SOUDŮ
(Návrh struktury přehledů/VÝKAZŮ o OL/ZD (a postupy výpočtu položek) na úrovni
jednotlivých soudů)
Postup sběru dat o ukládání a výkonu OL/ZD, navrhovaný v této metodice, má sloužit nejen
ke zkvalitnění způsobu standardního vykazování údajů o aplikaci obou ochranných opatření
na centrální úrovni, ale má též umožnit jednoduché vytváření zvláštních (nestandardních)
přehledů o uložených a vykonávaných OL/ZD pro potřeby jednotlivých soudů, které o nich
rozhodují v nalézacím a/nebo vykonávacím řízení. Takové přehledy by měly soudům usnadnit
činnost jak při řízení svých kapacit (rychlé a spolehlivé informace o využívání OL/ZD na
daném soudu), tak při ukládání trestních sankcí (zhodnocení průběhu výkonu dříve uložených
OL/ZD) či sledování výkonu OL/ZD (včetně např. sledování lhůt pro rozhodnutí o
prodloužení ÚOL či ZD).
Struktura této části metodiky je odlišná od předchozí, obsahující návrh uceleného okruhu
přehledů/výkazů o aplikaci OL/ZD, jež by měly být vytvářeny na centrální úrovni. Důvodem
je skutečnost, že navrhovaný postup umožňuje, aby si jednotlivé soudy pro své účely
vytvářely přehledy podle svých vlastních aktuálních potřeb a představ. Proto je účelem této
části pouze navrhnout některé položky přehledu, které by mohly být vykazovány, a ilustrovat
na nich způsob výpočtu jednotlivých položek přehledu.

V.2.2.1. Výchozí stav
Stávající formuláře informačního systému soudu ISAS mohou pracovat ve dvou režimech –
jeden umožňuje prohlížení, realizaci změn (aktualizace), ukládání nebo odstraňování dat
(aktualizační formuláře), a pomocí druhého je možné tvořit dotazy (tzv. dotazovací režim)41.
Ve formuláři, který slouží k vyhledání spisových značek, věcí a osob (ATT055V:
Parametrický výpis osob), lze vyhledávat nejen podle trestů či paragrafů, ale např. i podle
ochranných opatření, viz obrázek 22, str. 144 níže.

41

Aplikace mj. rozlišuje formuláře aktualizační (F) a výpisové (V).
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22: Formulář Parametrický výpis osob (ATT052V)

Na základě zadaných kritérií (do pole „Ochr. opatření“ zadat požadovanou variantu) se
ve formuláři zobrazí přehled (seznam) odpovídajících záznamů, evidovaných v informačním
systému daného soudu, s předdefinovanou strukturou, kterou tvoří položky (sloupce): Spisová
značka; Datum došlo; Umístění; Osoba42; Role v řízení; Datum vyřízení osoby; Datum
pravomocného uložení a příznak, zda šlo o právnickou osobu (PO). V této podobě je pak
možné data vyexportovat do excelovské tabulky, která však logicky obsahuje údaje pouze k
výše uvedeným položkám. Pokud je třeba zjistit další podrobnosti k vyhledanému záznamu,
tj. např. k uloženému, resp. vykonávanému opatření, je třeba v sestaveném přehledu ve
sloupci „OO“ formuláře použít tlačítko „…“, po jehož stisknutí se v novém okně objeví
formulář pro vkládání dat o OL/ZD (formulář ATT023F), obsahující informace o daném
záznamu (a pouze o něm). Tato podrobnější data není možné v současné době zahrnout do
výše zmíněného souhrnného přehledu všech záznamů, odpovídajících zvoleným kritériím.
Uvedený postup tedy umožňuje soudu ze svého informačního systému získat buď souhrnný
přehled všech záznamů, odpovídajících zvoleným kritériím (např. všech záznamů o uloženém
ochranném léčení), který ovšem obsahuje velmi omezený okruh údajů, nebo kompletní
přehled všech vkládaných údajů, ovšem pouze k jedinému vybranému záznamu.
Další možností pro vyhledávání v systému jsou předdefinované „nestandardní“ dotazy
vytvořené pro správce aplikace daného soudu. Jsou k dispozici ve formuláři Dotazy aplikace

42

V poli „Osoba“ jsou data ve formátu, jak je daná osoba zapsána v evidenci daného soudu; nejde o jednotný
unifikovaný identifikátor – na jiném soudě může mít stejná osoba v tomto poli jiný údaj.
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(SAA090F). Výsledky dotazů je možno zobrazit i exportovat do souboru (např. excelovské
tabulky). V tomto modulu spatřujeme nástroj pro soudy, jak by mohly získávat spolehlivé a
jejich potřebám odpovídající souhrnné přehledy o OL/ZD, o nichž rozhodovaly v nalézacím
a/nebo vykonávacím řízení, a to v podstatně podrobnější podobě, než je to možné
v současnosti. Podmínkou samozřejmě je, že přehledy budou sestavovány ze záznamů
formuláře ATT023F, do nichž byly údaje o OL/ZD vloženy postupem, uvedeným v první
části této metodiky (kapitola V.1.).

V.2.2.2. Návrhy kritérií (parametrů) a výběr polí formuláře pro vytváření přehledů o
OL/ZD na úrovni jednotlivých soudů

V.2.2.2.1. Dotaz aplikace - uložená, dosud neukončená OL/ZD
Dotaz aplikace by měl umožnit vyhledat a sestavit přehled uložených, dosud
neukončených ochranných léčení nebo zabezpečovacích detencí, a to ve formátu obsahujícím
nově např. i informace o datu zahájení výkonu (resp. zda již byl výkon OL či ZD zahájen či
nikoli) nebo zda aktuálně je vykonávaná forma OL či druh opatření totožná s formou či
druhem opatření, které bylo původně uloženo (zda došlo ke změně)). Tedy, dotaz by měl
vyhledat (a vyexportovat) záznamy evidované v systému soudu, které splňují všechna
uvedená základní kritéria (tab. 25), a to tak, aby se ve výsledném souboru (csv/xlsx) zobrazila
níže uvedená pole (obr. 23).
25: Základní kritéria (parametry) – uložená, dosud neukončená OL/ZD

Název pole

Ochr. opatření

Myl. zápis

Požadovaná
Popis
hodnota(y)
pole
formuláře
ATT023F
AL.% + ÚL.% + Vybrat záznamy, které v poli „Ochr. opatření“ mají
DETENCE
uvedenu jakoukoli variantu OL nebo ZD. Tzn., že
pole nabývá hodnoty: AL. PSYCH. nebo AL. SEX.
nebo AL.P.HRÁČ. nebo AL.PROTIAL nebo
AL.PROTITO
nebo
ÚL.P.HRÁČ.
nebo
ÚL.PROTIAL
nebo
ÚL.PROTITO
nebo
ÚL.PSYCH. nebo ÚL.SEX. nebo DETENCE nebo
AL.OSTATNÍ nebo ÚL.OSTATNÍ.
F
Vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný zápis“
není zaškrtnut.
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Odš.

F

Vybrat záznamy, u kterých příznak „Odš.“ není
zaškrtnut.

Po provedení dotazu by se ve výsledném souboru (csv/xlsx) měl zobrazit přehled s níže
uvedenou strukturou (záhlavím), obsahující jednotlivé vyhledané záznamy podle výše
uvedených kritérii; a to k datu sestavení přehledu. Následně je možné v takto vyexportovaném
souboru data filtrovat či řadit podle dalších požadavků – např. vyhledat si záznamy (resp.
opatření či osoby), kde aktuální podoba vykonávaného opatření odpovídá ústavnímu OL, pro
účely sledování dvouleté lhůty pro rozhodnutí o jeho prodloužení, apod. Uvedená struktura je
pouze návrhem několika možných vykazovaných položek, takže může být obdobným
způsobem dále upravována podle potřeb soudů.
23:

Návrh struktury vyexportovaného souboru – uložená, dosud neukončená OL/ZD

Název pole
Hodnoty pole
vyexportovaného (může nabývat těchto hodnot)
souboru
„Spisová značka“ Hodnota ve formátu spisové
značky
„Osoba“
Hodnota ve formátu označení
osoby
(příp. může být uvedeno příslušné ID či
AIFO z formuláře „Seznam jmen“)

„Uložené
ochranné opatření
(OL/ZD)“

„Datum
pravomocného
uložení OL či

DETENCE
AL. SEX.
AL.P.HRÁČ
AL.PROTIAL
AL. PSYCH.
AL.PROTITO
AL.OSTATNÍ
ÚL.P.HRÁČ.
ÚL.PROTIAL
ÚL.PROTITO
ÚL.PSYCH.
ÚL.OSTATNÍ
ÚL.SEX.
Datumová hodnota (dd.mm.rrrr)
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Pole a hodnoty formuláře
ATT023F
„Spisová značka“
„Osoba“
(příp. může být uvedeno příslušné ID či
AIFO z formuláře „Seznam jmen“)

„Ochr. opatření“

„Datum PM uložení“

ZD“
„Datum zahájení
výkonu OL či
ZD“
„Důvod
nezahájení
výkonu OL/ZD“

Datumová hodnota (dd.mm.rrrr)

„Dat. zahájení“

DOSUD NEZAHÁJENO

Je-li pole „Dat. zahájení“ prázdné,
zobrazí se hodnota DOSUD
NEZAHÁJENO
„Proved. výchovy“
„Proved. výchovy“
Jsou-li pole „Proved. výchovy“ i
pole „Dat. zahájení“ prázdná,
zobrazí se hodnota JINÝ DŮVOD
Je-li pole „Dat. zahájení“ vyplněno,
nezobrazí se žádná hodnota
1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření“
hodnotu DETENCE a zároveň pole
„Přeměna druhu“ je prázdné, nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
hodnotu NA DETENCI, zobrazí se
hodnota ZD
1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření“
jinou hodnotu než DETENCE a
zároveň pole „Přeměna druhu“ je
prázdné, nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
jinou hodnotu než NA DETENCI a
není prázdné, zobrazí se hodnota
OL
1)Nabývá-li pole „Ochr. opatření
hodnotu „AL. SEX. nebo
AL.P.HRÁČ nebo AL.PROTIAL
nebo AL. PSYCH. nebo
AL.PROTITO nebo AL.OSTATNÍ,
a zároveň pole „Přeměna formy“ a
pole „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna formy“
hodnotu NA AMBULANTNÍ
1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření
hodnotu „ÚL. SEX. nebo
ÚL.P.HRÁČ nebo ÚL.PROTIAL
nebo ÚL. PSYCH. nebo
ÚL.PROTITO nebo ÚL.OSTATNÍ,
a zároveň pole „Přeměna formy“ a
pole „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna formy“
hodnotu NA ÚSTAVNÍ nebo
3) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
jinou hodnotu než NA DETENCI
Nabývá-li pole
vyexportovaného

N TREST
N MISTO
JINÝ DŮVOD
0 (prázdné)

„Aktuálně
vykonávané
ochranné
opatření-DRUH“

ZD

OL

„Aktuálně
vykonávané
ochranné
opatřeníFORMA“

OLA

OLÚ

0 (prázdné)
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„Doba trvání
výkonu OL/ZD“

Číselná hodnota
(počet dní/měsíců, dle zvolené
jednotky)
0 (prázdné)

„Uloženo zdejším
soudem“

ANO
NE

„Poznámka“

Textová hodnota nebo bez
hodnoty

souboru „Aktuálně vykonávané
ochranné opatření-DRUH“ hodnotu
ZD, nezobrazí se žádná hodnota
(pole zůstane prázdné)
Zobrazí rozdíl mezi datem sestavení
přehledu a datem zahájení výkonu
OL nebo ZD (pole „Dat. zahájení“)
Je-li pole „Dat.zahájení“ prázdné,
nezobrazí se žádná hodnota (pole
zůstane prázdné)
Je-li pole „Nař. jinak“ nezaškrtnuto,
zobrazí se hodnota ANO
Je-li pole „Nař. jinak“ zaškrtnuto,
zobrazí se hodnota NE
„Poznámka“

…

V.2.2.2.2. Dotaz aplikace – uložená a ukončená OL/ZD
Dotaz aplikace by měl umožnit vyhledat a sestavit přehled uložených a již ukončených
ochranných léčení nebo zabezpečovacích detencí, a to ve formátu obsahujícím nově např. i
informace o datu zahájení i ukončení výkonu. Tedy, dotaz by měl vyhledat (a vyexportovat)
záznamy evidované v systému soudu, které splňují všechna uvedená základní kritéria (tab.
26), a to tak, aby se ve výsledném souboru (csv/xlsx) zobrazila níže uvedená pole (obr. 24).

26: Základní kritéria (parametry) – uložená, již ukončená OL/ZD

Název pole

Ochr. opatření

Myl. zápis
Odš.
Datum

Požadovaná
Popis
hodnota(y) pole
formuláře
ATT023F
AL.% + ÚL.% + Vybrat záznamy, které v poli „Ochr. opatření“ mají
DETENCE
uvedenu jakoukoli variantu OL nebo ZD. Tzn., že
pole nabývá hodnoty: AL. PSYCH. nebo AL. SEX.
nebo AL.P.HRÁČ. nebo AL.PROTIAL nebo
AL.PROTITO
nebo
ÚL.P.HRÁČ.
nebo
ÚL.PROTIAL
nebo
ÚL.PROTITO
nebo
ÚL.PSYCH. nebo ÚL.SEX. nebo DETENCE nebo
AL.OSTATNÍ nebo ÚL.OSTATNÍ.
F
Vybrat záznamy, u kterých příznak „Mylný zápis“
není zaškrtnut.
T
Vybrat záznamy, u kterých příznak „Odš.“ je
zaškrtnut.
Datum
Vybrat záznamy, u kterých pole „Datum ukončení“
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ukončení

(dd.mm.rrrr)

nabývá datumovou hodnotu (pole není prázdné).

Po provedení dotazu by se ve výsledném souboru (csv/xlsx) měl zobrazit přehled s níže
uvedenou strukturou (záhlavím), obsahující jednotlivé vyhledané záznamy podle výše
uvedených kritérii; a to k datu sestavení přehledu. Následně je možné v takto vyexportovaném
souboru data filtrovat či řadit podle dalších požadavků. Uvedená struktura je pouze návrhem
několika možných vykazovaných položek, takže může být obdobným způsobem dále
upravována podle potřeb soudů.
24 Návrh struktury vyexportovaného souboru – uložená, již ukončená OL/ZD

Název pole
Hodnoty pole
vyexportovaného (může nabývat těchto hodnot)
souboru
„Spisová značka“ Hodnota ve formátu spisové
značky
„Osoba“
Hodnota ve formátu označení
osoby
(příp. může být uvedeno příslušné ID či
AIFO z formuláře „Seznam jmen“)

„Uložené
ochranné opatření
(OL/ZD)“

„Datum
pravomocného
uložení OL či
ZD“
„Datum zahájení
výkonu OL či
ZD“

Pole a hodnoty formuláře
ATT023F
„Spisová značka“
„Osoba“
(příp. může být uvedeno příslušné ID či
AIFO z formuláře „Seznam jmen“)

DETENCE
AL. SEX.
AL.P.HRÁČ
AL.PROTIAL
AL. PSYCH.
AL.PROTITO
AL.OSTATNÍ
ÚL.P.HRÁČ.
ÚL.PROTIAL
ÚL.PROTITO
ÚL.PSYCH.
ÚL.OSTATNÍ
ÚL.SEX.
Datumová hodnota (dd.mm.rrrr)

„Ochr. opatření“

Datumová hodnota (dd.mm.rrrr)

„Dat. zahájení“

NEBYLO ZAHÁJENO

Je-li pole „Dat. zahájení“ prázdné,
zobrazí se hodnota NEBYLO
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„Datum PM uložení“

„Datum ukončení
OL/ZD“
„Důvod ukončení
OL/ZD“
„Ochranné
opatření v době
ukončení DRUH“

Datumová hodnota (dd.mm.rrrr)
PROPUŠTĚNÍ
PROPUŠTĚNÍ S DOHLEDEM
ÚMRTÍ
UPUŠTĚNÍ
ZD

OL

„Ochranné
opatření v době
ukončení FORMA“

OLA

OLÚ

0 (prázdné)

„Doba trvání
výkonu OL/ZD“

Číselná hodnota
(počet dní/měsíců, dle zvolené
150

ZAHÁJENO
„Datum ukončení“
„Důvod odškrtnutí“

1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření“
hodnotu DETENCE a zároveň pole
„Přeměna druhu“ je prázdné, nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
hodnotu NA DETENCI, zobrazí se
hodnota ZD
1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření“
jinou hodnotu než DETENCE a
zároveň pole „Přeměna druhu“ je
prázdné, nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
jinou hodnotu než NA DETENCI a
není prázdné, zobrazí se hodnota
OL
1)Nabývá-li pole „Ochr. opatření
hodnotu „AL. SEX. nebo
AL.P.HRÁČ nebo AL.PROTIAL
nebo AL. PSYCH. nebo
AL.PROTITO nebo AL.OSTATNÍ,
a zároveň pole „Přeměna formy“ a
pole „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna formy“
hodnotu NA AMBULANTNÍ
1) Nabývá-li pole „Ochr. opatření
hodnotu „ÚL. SEX. nebo
ÚL.P.HRÁČ nebo ÚL.PROTIAL
nebo ÚL. PSYCH. nebo
ÚL.PROTITO nebo ÚL.OSTATNÍ,
a zároveň pole „Přeměna formy“ a
pole „Přeměna druhu“ jsou prázdná,
nebo
2) nabývá-li pole „Přeměna formy“
hodnotu NA ÚSTAVNÍ nebo
3) nabývá-li pole „Přeměna druhu“
jinou hodnotu než NA DETENCI
Nabývá-li pole
vyexportovaného
souboru „Ochranné opatření v době
ukončení-DRUH“ hodnotu ZD,
nezobrazí se žádná hodnota (pole
zůstane prázdné)
Zobrazí rozdíl mezi datem ukončení
OL/ZD (pole „Datum ukončení“) a

jednotky)
0 (prázdné)
„Uloženo zdejším
soudem“

ANO
NE

„Poznámka“

Textová hodnota nebo bez
hodnoty

…
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datem zahájení výkonu OL/ZD
(pole „Dat. zahájení“)
Je-li pole „Dat.zahájení“ prázdné,
nezobrazí se žádná hodnota (pole
zůstane prázdné)
Je-li pole „Nař. jinak“ nezaškrtnuto,
zobrazí se hodnota ANO
Je-li pole „Nař. jinak“ zaškrtnuto,
zobrazí se hodnota NE
„Poznámka“

VI. Uplatnění metodiky
Navrhovaná metodika by měla najít uplatnění zejména v následujících oblastech:
1) umožní získávat statistická data o stavu a vývoji ukládání a výkonu OL a ZD na
srovnatelné úrovni, jako jsou v současnosti k dispozici data o aplikaci jiných trestních sankcí
obdobného významu. Spolehlivé statistické údaje o ukládání a výkonu OL a ZD bude možno
využít mj.
- při tvorbě trestní politiky (přístup k nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti či
k pachatelům trpícím duševní poruchou v právním slova smyslu; nastavení sankční politiky –
vztah mezi tresty a ochrannými opatřeními, druhy a konkrétní podoba ochranných opatření;
určení skupin pachatelů se zvláštními potřebami z hlediska jejich duševního stavu; atd.);
- při vyhodnocování účinnosti (evaluaci) aplikace jednotlivých trestních sankcí i sankční
politiky jako celku;
- při plánování kapacit pro výkon OL a ZD (ambulantní ordinace poskytovatelů ochranného
léčení, psychiatrické nemocnice, specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení ve
věznicích, ústavy pro výkon zabezpečovací detence);
- při osvětové činnosti v oblasti trestní/sankční politiky ve vztahu k veřejnosti;
- při profesním vzdělávání soudců, státních zástupců, probačních úředníků, pracovníků
vězeňské služby;
2) poskytne soudům aktuální a komplexní přehled o osobách, jimž byly OL či ZD uloženy, a
o tom, jak probíhá výkon těchto opatření, který může sloužit jako podklad pro rozhodování ve
vykonávacím řízení či pro rozhodování o trestu/ochranném opatření v jiných trestních věcech;
3) umožní využití výše uvedených dat (ve stanoveném rozsahu) dalším institucím,
zabývajícím se prací s pachateli trestné činnosti, pro účely plnění jejich úkolů (např. Probační
a mediační služba při výkonu dohledu nad osobami s uloženým ochranným léčením);
4) zajistí spolehlivý zdroj statistických dat pro účely vědecké, výzkumné a vzdělávací
v oblasti kriminologie, penologie, práva a trestní justice.
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Připomínáme, že má-li předkládaná metodika zajistit sběr a vykazování spolehlivých a
především komplexních dat o aplikaci OL/ZD, bude třeba ji používat nejen při práci se
systémem ISAS (tj. na okresních soudech), ale též při práci se systémem ISVKS (tj. na
krajských soudech, které také mohou v řízeních, ve kterých dochází k uložení OL/ZD,
vystupovat jako soudy prvního stupně, tedy terminologií této metodiky jako soudy
„ukládací“). K tomu bude zapotřebí upravit (doplnit) příslušný formulář pro vkládání dat o
OL/ZD v systému ISVKS tak, aby umožňoval vkládání dat do všech polí, které tato metodika
navrhuje využívat pro vkládání dat o OL/ZD do obdobného formuláře v systému ISAS (tj.
doplnit o položky, s jejichž vyplňováním navrhovaný postup počítá a které v ISVKS oproti
ISAS chybějí).43
Uživatelé metodiky
Z uvedeného vyplývá, že přímými uživateli samotné metodiky by měly být 1)
jednotlivé soudy, resp. příslušný odborný personál, v jehož kompetenci je evidence dat a
správa aplikace ISAS/ISKVS, a 2) v oblasti tvorby výkazů a přehledů na centrální úrovni pak
příslušné pracoviště Ministerstva spravedlnosti ČR.
Hlavními uživateli výsledků praktické aplikace navrhované metodiky by tedy mohli
být zejména Ministerstvo spravedlnosti ČR (formulace a vyhodnocování trestní/sankční
politiky) a soudy (rozhodování v nalézacím i vykonávacím řízení). Dalšími uživateli pak
mohou být např. Vězeňská služba ČR (zajišťování výkonu ochranného léčení během trestu
odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, plánování kapacit specializovaných oddílů
pro výkon ochranného léčení a ústavů pro výkon zabezpečovací detence); státní zastupitelství
(rozhodování v přípravném řízení, návrhová činnost v řízení před soudem); Probační a
mediační služba ČR (výkon dohledu nad klienty, jimž bylo uloženo ochranné léčení); Policie
ČR (působnost v rámci výkonu ochranného léčení či zabezpečovací detence); poskytovatelé
ochranného léčení - ambulantní poskytovatelé, psychiatrické nemocnice (zajišťování výkonu
ochranného léčení); Ministerstvo zdravotnictví ČR (plánování kapacit poskytovatelů
zdravotní péče v rámci ochranného léčení); Republikový výbor pro prevenci kriminality
(formulace a vyhodnocování strategie prevence kriminality); Justiční akademie a Akademie

43

Struktura formuláře pro zápis ochranných opatření se v současné době v systému ISAS a ISVKS liší.
Z hlediska věcného se ovšem do ISVKS zapisují o OL/ZD obdobné informace, jako jsou ve formuláři v ISAS,
pouze v menším rozsahu. Blíže viz Kap. III.2., část III.
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Vězeňské služby ČR (resortní vzdělávání v oblasti ukládání a výkonu ochranných opatření);
výzkumné organizace a jiné subjekty, zabývající se kriminologickým, penologickým a
bezpečnostním výzkumem či výzkumem v oblasti trestní justice nebo vysoké školy a jiné
instituce, poskytující vzdělávání v oblasti trestní justice.

Vzhledem k charakteru a účelu metodiky a s ohledem na skutečnost, že obsahuje podrobný
popis obsahu a podoby části informačního systému soudů ISAS, je metodika (v tomto
předkládaném rozsahu) určena pro interní potřebu Ministerstva spravedlnosti ČR a
jednotlivých soudů, příp. dalších složek resortu justice, a nepředpokládá se její úplné
zveřejnění.
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CCA Group, Praha.
Ministerstvo spravedlnosti ČR (2018) Vzory tr.ř. Extranet MSp (dostupné z
http://extranet01.servis.justice.cz/extranet.aspx?j=33&o=23&k=3389&d=30874)
Ministerstvo spravedlnosti ČR (2019): Návod k sestavování a odesílání výkazů o činnosti
soudů (S-vykazy_navod_01-06-2019-verze190601-02). MSp, Praha.
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Seznam zkratek
AOL (OLA)
CSLAV
HL
ISAS/ ISVKS
JedŘ
KancŘ
KS
MSp
NZ
OL
OO
OS
PPO
PŘ
ŘPS
ŘVTOS
SZ
tr. ř.
TŘ
TZ / tr. zákoník
ÚOL (OLÚ)
VŘ
VTOS
VZ
ZD
ZMJS
ZSM

ZSZS
ZVTOS
ZVZD
ZZS

ambulantní ochranné léčení
informační systém pro centrální zpracování statistických listů a výkazů
hlavní líčení
informační systém pro kompletní administrativu všech rejstříků
okresních/krajských soudů
vyhláška MSp č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní
a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
krajský soud(y)
Ministerstvo spravedlnosti ČR
neveřejné zasedání
ochranné léčení
ochranné opatření (zde ochranné léčení nebo zabezpečovací detence)
okresní soud(y)
předběžné projednání obžaloby
přípravné řízení
řízení před soudem
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád
výkonu trestu odnětí svobody
státní zástupce / státní zastupitelství
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
trestní řízení
zákon č. 40/2009 Sb.
ústavní ochranné léčení
vykonávací řízení
výkon trestu odnětí svobody
veřejné zasedání
zabezpečovací detence
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 218/2003 Sb., odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže)
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých
souvisejících zákonů
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
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Příloha 1: Struktura navrhovaných výkazů/přehledů
vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):
OL

ULOŽENO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet uložených
1
(OPATŘENÍ)
Počet uložených
2
(OSOBY)

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

ZMĚNA

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet změn formy
1
(OPATŘENÍ)
Počet změn formy
2
(OSOBY)

X

Počet změn druhu
(OPATŘENÍ)
Počet změn druhu
4
(OSOBY)
3

X X

X X X

X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X

X X X X

X X X

X X X X

X X

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

PRODLOUŽENÍ/TRVÁNÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

A

Počet prodloužení/trvání
1
(OPATŘENÍ)
Počet prodloužení/trvání
2
(OSOBY)

X

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X
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X X X X

X X

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UKONČENÍ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

Počet ukončení
1
(OPATŘENÍ)
2 Počet ukončení (OSOBY)

X X

X X X

X

X X

vykazované období:………………………

Soud (ID organizace):

OL

UPUŠTĚNO

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

A

Počet upuštěno od výkonu
1
OL/ZD (OPATŘENÍ)
Počet upuštěno od výkonu
2
OL/ZD (OSOBY)

X X X X

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X
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X X X X

X X

stav ke dni:………………………

Soud (ID organizace):
NENASTOUPENÉ OL/ZD

OL

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

A

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

CELKEM

AMBULANTNÍ OL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Počet nenastoupených
1 OPATŘENÍ do 3 měsíců od
data PM uložení
ve VTOS/ve vazbě
2
3

nedostatek místa v zařízení
a

b

X X X X X X

X

c

Počet OSOB, které
1 nenastoupily výkon OL/ZD
do 3 měsíců
ve VTOS/ve vazbě
2
3

nedostatek místa v zařízení

j

X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X

stav ke dni:………………………

Soud (ID organizace):
VYKONÁVANÉ

ZD

Celkem OLA

AL. PSYCH.

AL. SEX

AL.PROTIAL

AL.PROTITO

AL.P.HRÁČ.

AL.OSTATNÍ

Celkem OLÚ

ÚL.PSYCH.

ÚL.SEX.

ÚL.PROTIAL

ÚL.PROTITO

ÚL.P.HRÁČ.

ÚL.OSTATNÍ

Celkem ZD

ÚSTAVNÍ OL

Celkem OL

A

Počet aktuálně
1 vykonávaných OL/ZD
(OPATŘENÍ)
Počet aktuálně
2 vykonávaných OL/ZD
(OSOBY)

OL
AMBULANTNÍ OL

CELKEM

AKTUÁLNĚ
OL/ZD

r

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M

N

O

P

R

X X

X X X

X
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X X X X

X X

Příloha 2: Přehled přípustných hodnot pro vkládání dat týkajících se OL/ZD
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Přehled přípustných hodnot pro vkládání dat týkajících se OL/ZD do formuláře ATT023F - tabulka hodnot
Pole
formuláře:

Ochr.
opatření

Přípustné hodnoty pole
v případě vkládání dat o
OL/ZD:
AL. PSYCH.
AL. SEX.
AL.P.HRÁČ.
AL.PROTIAL
AL.PROTITO
ÚL.P.HRÁČ.
ÚL.PROTIAL
ÚL.PROTITO
ÚL.PSYCH.
ÚL.SEX.
DETENCE
AL.OSTATNÍa
ÚL.OSTATNÍa

Datum PM
uložení

DD.MM.RRRR

Popis/komentář/poznámky:

Varianta se vybere, je-li uloženo ambulantní ochranné léčení
psychiatrické
Varianta se vybere, je-li uloženo ambulantní ochranné léčení
sexuologické
Varianta se vybere, je-li uloženo ambulantní ochranné léčení
patologického hráčství
Varianta se vybere, je-li uloženo ambulantní ochranné léčení
protialkoholní
Varianta se vybere, je-li uloženo ambulantní ochranné léčení
protitoxikomanické
V poli „Ochr. opatření“ daného formuláře bude vždy (v každém
Varianta se vybere, je-li uloženo ústavní ochranné léčení dalším záznamu po odškrtnutí předchozího) uvedeno ochranné
opatření tak, jak bylo původně uloženo, tj. téhož druhu a téže
patologického hráčství
formy, a to i v případech, kdy se záznam týká rozhodnutí,
Varianta se vybere, je-li uloženo ústavní ochranné léčení
kterým se původně uložený druh či forma opatření mění. Pole
protialkoholní
tedy bude mít ve formuláři u téhož opatření v každém záznamu
Varianta se vybere, je-li uloženo ústavní ochranné léčení
vždy stejnou hodnotu.
protitoxikomanické
Varianta se vybere, je-li uloženo ústavní ochranné léčení
psychiatrické
Varianta se vybere, je-li uloženo ústavní ochranné léčení
sexuologické
Varianta se vybere, je-li uložena zabezpečovací detence.
Varianta se vybere, je-li uložen jiný „druh“ ambulantního
ochranného léčení
Varianta se vybere, je-li uložen jiný „druh“ ústavního
ochranného léčení
Do tohoto pole nevkládat data týkající se např. pravomocných
Jde o datum, kdy rozhodnutí o uložení OL/ZD nabylo právní rozhodnutí v rámci vykonávacího řízení (přeměn, prodloužení či
moci.
ukončení). Pole bude mít ve formuláři, u daného opatření, vždy
stejnou hodnotu i v každém dalším záznamu.
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Dat.
zahájení
DD.MM.RRRR

Odš.
ANO (T)

NE (F)

Důvod
odškrtnutí

Informaci o datu zahájení výkonu ochranného léčení (tzn., že
osoba fyzicky nastoupila do psychiatrické nemocnice k výkonu
Uvede se datum, kdy byl výkon uloženého OL/ZD fakticky
ústavního léčení nebo absolvovala první ambulantní intervenci
(fyzicky) zahájen. Tento časový údaj soudu zasílá zařízení, do
ve zdravotnickém zařízení - případně ve VTOS, či nastoupila do
kterého byl výkon OL/ZD nařízen (viz dokument vzor TRŘ
Ústavu pro výkon ZD), oznámí soudu, který toto OL/ZD uložil,
91/92/85)
zdravotnické nebo vězeňské zařízení, kterému bylo nařízeno
OL/ZD u dané osoby realizovat.
S odškrtnutím záznamu musí být zároveň vybrána některá z
Po každém rozhodnutí (usnesení), které se bude týkat již variant ze seznamu hodnot v poli „Důvod odškrtnutí“ (viz dále),
zapsaného opatření (změna, ukončení, trvání aj.), provést vždy která odpovídá povaze usnesení (rozhodnutí), na základě něhož
odškrtnutí stávajícího záznamu a vložit nový, aktualizovaný.
došlo ke změnám a tedy k potřebě aktualizovat zapsané
informace o uloženém OL/ZD.
Odškrtnut záznamu se provádí po každém rozhodnutí, které se
Záznam ve formuláři, který nemá příznak „Odš.“ zaškrtnut,
týká výkonu již zapsaného opatření, včetně rozhodnutí o
zachycuje aktuální stav uloženého ochranného opatření, od jehož
upuštění od výkonu opatření či o jeho ukončení a propuštění
výkonu nebylo upuštěno a jehož výkon nebyl ukončen.
z OL/ZD. Není-li záznam odškrtnut, příslušné opatření trvá.

Varianta se vybere, pokud důvodem pro odškrtnutí záznamu je
rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení či ze zabezpečovací
detence (osoba je propuštěna).
Pokud je výkon OL/ZD z jakéhokoli důvodu (propuštění,
Varianta se vybere, pokud důvodem odškrtnutí záznamu je
propuštění s uložením dohledu, úmrtí) ukončen, musí být
PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení či zabezpečovací
c)
detence za současného uložení dohledu (osoba je propuštěn zároveň s výběrem některé z variant z pole „Důvod odškrtnutí“
DOHLEDU
vyplněno také pole „Datum ukončení“!
s uložením dohledu).
PROPUŠTĚNÍb)

ÚMRTÍ

Varianta se vybere, pokud osoba, které bylo uloženo ochranné
léčení či zabezpečovací detence, zemřela.

ZMĚNA-PŘEMĚNA

Do záznamu, odškrtávaného z důvodu rozhodnutí o změně
druhu nebo formy opatření, se pole „Dat. přeměny“ nevyplňuje!
Varianta se vybere, pokud důvodem odškrtnutí záznamu je
Pole „Dat. přeměny“ se vyplňuje až v nově vkládaném
rozhodnutí o změně druhu ochranného opatření (z ústavního
(aktuálně platném, neodškrtnutém) záznamu, kde bude zároveň
ochranného léčení na zabezpečovací detenci či naopak), nebo
výběrem příslušné hodnoty buď z pole „Přeměna formy“ nebo
formy ochranného léčení (z ambulantního na ústavní či naopak)
z pole „Přeměna druhu“ specifikováno, čeho se rozhodnutí o
změně týká.
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PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ

UPUŠTĚNÍ
OSTATNÍd)

Varianta se vybere, pokud důvodem odškrtnutí záznamu je
některé z následujících rozhodnutí:
1) Rozhodnutí o prodloužení doby ústavního ochranného léčení;
2) Rozhodnutí o dalším trvání zabezpečovací detence;
3) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na změnu druhu
ochranného opatření (z ústavního ochranného léčení na
zabezpečovací detenci či naopak);
4) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na změnu formy
ochranného léčení (z ambulantního na ústavní či naopak);
5) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na propuštění
z ochranného léčení;
6) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na ukončení výkonu
ochranného léčení (vč. příp. uložení dohledu);
7) Rozhodnutí zamítající návrh/žádost na propuštění ze
zabezpečovací detence.
Varianta se vybere, pokud důvodem odškrtnutí záznamu je
Tuto variantu lze vybrat pouze v případě, že pole „Dat.
rozhodnutí o upuštění od výkonu ochranného léčení či zahájení“ dosud nebylo vyplněno. S výběrem této varianty musí
zabezpečovací detence (upuštěno od výkonu).
být zároveň vyplněno pole „Datum ukončení“!
Pokud je tato varianta zvolena, specifikuje se důvod odškrtnutí
Jiný důvod odškrtnutí, než jsou výše popsané.
volným textem v poznámce.

DD.MM.RRRR

Uvést datum, kdy bylo realizováno odškrtnutí záznamu a kdy
bylo vloženo odůvodnění odškrtnutí do příslušného pole
formuláře.
V případě, že je jako důvod odškrtnutí uvedena varianta
„PRODLOUŽENÍ-TRVÁNÍ“ uvést datum právní moci
rozhodnutí, jež je důvodem odškrtnutí (např. rozhodnutí o
prodloužení doby ústavního ochranného léčení).

DD.MM.RRRR

Uvést datum:
1) právní moci rozhodnutí o propuštění z OL/ZD (v poli „Důvod
Pokud je pole „Datum ukončení“ v příslušném záznamu
odš.“ je varianta PROPUŠTĚNÍ nebo PROPUŠTĚNÍ
formuláře vyplněno, musí být v poli „Důvod odš.“ vybrána
S ULOŽENÍM DOHLEDU) nebo
některá z těchto hodnot: ÚMRTÍ nebo PROPUŠTĚNÍ nebo
2) úmrtí osoby, která OL/ZD vykonávala (v poli „Důvod odš.“ PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM DOHLEDU nebo UPUŠTĚNÍ a
zároveň musí být tento záznam odškrtnut (příznak „Odš.“ má
je varianta ÚMRTÍ) nebo
hodnotu ANO).
3) právní moci rozhodnutí o upuštění od výkonu OL/ZD (v poli
„Důvod odš.“ je varianta UPUŠTĚNÍ)

Datum odš.

Datum
ukončení
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Hodnota v tomto poli bude použita do výkazů/přehledů
týkajících se počtu rozhodnutí o prodloužení OL/ZD ve
sledovaném období.

Dat.
přeměny
DD.MM.RRRR

Přeměna
formy

NA ÚSTAVNÍ
NA AMBULANTNÍ

Přeměna
druhu

NA DETENCI

NA PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ
NA PROTIALKOHOLNÍ
NA
PROTITOXIKOMANICKÉ
NA PSYCHIATRICKÉ
NA SEXUOLOGICKÉ

V poli „Dat. přeměny“ bude uvedeno datum právní moci toho
rozhodnutí o změně druhu nebo formy výkonu ochranného
opatření, jehož se záznam týká, tj. rozhodnutí ve vykonávacím
Uvést datum právní moci rozhodnutí o
řízení, z něhož se údaje do formuláře aktuálně zapisují. Hodnota
1) změně druhu (z ústavního OL na ZD či naopak) nebo
v poli se nemůže shodovat s hodnotou v poli „Datum PM
2) formy (z ambulantního na ústavní či naopak) ochranného
uložení“. Pole „Dat. přeměny“ se vyplňuje v novém
opatření, jehož se záznam týká.
(aktualizovaném) záznamu, vloženém poté, co byl předchozí
záznam z důvodu rozhodnutí o změně druhu či formy opatření
odškrtnut.
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně formy ochranného léčení z ambulantního na ústavní.
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně formy ochranného léčení z ústavního na ambulantní.
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně druhu opatření, a to z OL ústavního na ZD.
V praxi přichází v úvahu zápis rozhodnutí buď o změně druhu
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
ochranného opatření (z ústavního ochranného léčení na
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní se zaměřením zabezpečovací detenci či naopak) nebo o změně formy výkonu
na patologické hráčství.
ochranného léčení (z ambulantní formy OL na ústavní či
naopak).
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní protialkoholní.
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
Vždy se tedy bude zapisovat buď do pole "Přeměna formy“
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní
nebo do pole „Přeměna druhu“ – nikdy do obou zároveň!
protitoxikomanické.
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní psychiatrické
Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní sexuologické.

NA OSTATNÍ

Varianta se vybere v případě, že je zapisováno rozhodnutí o
změně druhu opatření, a to ze ZD na OL ústavní ostatní.

ANO (T)

Pokud data o OL/ZD do formuláře vkládá soud, který toto
opatření původně neuložil, vždy (tj. v každém záznamu
formuláře o tomto opatření) se příznak „Nař. jinak“ zaškrtne.

Nař. jinak
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V případech, kdy ve vykonávacím řízení rozhoduje jiný soud
než ten, který OL/ZD uložil, zapisují se údaje o takových
rozhodnutích do informačních systémů dvou různých soudů.

NE (F)

Proved.
výchovy

N TREST

N MISTO

0

Pokud data o OL/ZD do formuláře vkládá soud, který toto
opatření uložil, příznak „Nař. jinak“ zůstane nezaškrtnutý, a to i
v každém dalším záznamu formuláře o tomto opatření.

Pro účely zabránění duplicitám při vykazování souhrnných
údajů o OL/ZD je nutné tyto dva zápisy téhož rozhodnutí
důsledně odlišit.

Varianta se vybere, pokud nelze zahájit výkon OL/ZD z důvodu,
že vykonává dříve uložený nepodmíněný trest odnětí svobody
nebo jí bylo zapisované OL/ZD uloženo vedle nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo vykonává vazbu e)
Výběr některé z hodnot v tomto poli přichází v úvahu pouze
Variantu je možné vybrat pouze u ZD nebo OL uloženého v případě, že je pole „Datum zahájení“ zatím prázdné. Když už
v ústavní formě (tzn., že v poli „Ochr. opatření“ je vybrána je výkon uloženého OL/ZD jednou zahájen (tedy v poli „Datum
hodnota: DETENCE nebo ÚL.xxxx), kdy důvodem pro
zahájení“ je již datum zapsáno), pole „Provedení výchovy“
nenastoupení výkonu je nedostatek volných kapacit v příslušné zůstává ve všech dalších záznamech formuláře, které se vztahují
psychiatrické nemocnici/ústavu pro výkon zabezpečovací
k tomuto opatření, nevyplněno.
detence.
Ve všech ostatních případech nenastoupení výkonu OL/ZD
zůstává toto pole prázdné.

a)

Tyto dvě varianty lze vybírat výlučně v případech, kdy je formulace „druhu“ OL v rozhodnutí zcela odlišná od všech ostatních nabízených variant a nelze proto žádnou z nich vybrat. Podrobnosti a
postup pro případ, kdy je uloženo více „druhů“ OL, obsahuje metodika vkládání dat o uložených OL/ZD.
b)
Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku).
Varianta „PROPUŠTĚNÍ“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu OL.
c)
Rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení má soud vydat i v případě tzv. ukončení výkonu OL, uloženého dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (viz § 99 odst. 6 věta třetí a čtvrtá tr. zákoníku).
Varianta „PROPUŠTĚNÍ S ULOŽENÍM DOHLEDU“ proto bude vybrána i v případech, kdy bude příslušné usnesení formulováno jako rozhodnutí o ukončení výkonu OL se současným uložením
dohledu.
d)
V praxi takový jiný důvod odškrtnutí může nastat jen výjimečně.
e)
Ve stávajícím seznamu hodnot jsou uvedeny varianty pro situace, kdy nelze zahájit výkon z důvodu výkonu trestu (N TREST) a kdy z důvodu vazby (N VAZBA) samostatně. Vzhledem k tomu, že ve
stávajících i navrhovaných výkazech/přehledech jsou tyto dva důvody nezahájení výkonu OL/ZD spojeny vždy do jedné položky, navrhujeme pro zjednodušení tyto varianty spojit do jedné,
v současné době nazvané „N TREST
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