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ROK NÁSTUPU

Z grafu lze vyčíst postupně stoupající tendenci v počtu nástupů do ÚZD v prvních letech po
zavedení institutu zabezpečovací detence. V roce 2012 došlo ke strmějšímu nárůstu, což lze
přisuzovat uvolnění právní úpravy a možnosti změny ochranného léčení na zabezpečovací
detenci, aniž by došlo ke spáchání zločinu. Další nárůst lze sledovat od roku 2015, přičemž
v posledních třech letech je možné počet nástupů do ÚZD považovat za konstantní.

Příloha č. 2

VĚKOVÁ SKLADBA CHOVANCŮ
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Největší zastoupení osob, jimž byla zabezpečovací detence uložena, tvoří věková skupina
v rozmezí od 21 do 31 let, poté následuje skupina od 31 do 40 let a v pořadí těsně za ní se
nachází skupina od 41 do 50 let. Skupina chovanců ve věku 51 až 60 let, stejně jako 60 a více
let není výrazně zastoupena. V ÚZD vykonávali zabezpečovací detenci pouze dva chovanci
mladší 20 let, žádný z nich však nebyl mladší 18 let.

Příloha č. 3

RODINNÝ STAV CHOVANCŮ
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Převážná většina chovanců je tvořena nesezdanými osobami. Za dobu fungování ÚZD se v něm
nacházeli pouze tři ženatí chovanci a patnáct chovanců bylo před nástupem rozvedeno.

Příloha č. 4

RODINNÉ ZÁZEMÍ
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RODINNÉ ZÁZEMÍ

Téměř polovina chovanců nemá rodinné zázemí.

Příloha č. 5

SVÉPRÁVNOST
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SVÉPRÁVNOST

Přibližně třetina chovanců je omezena na svéprávnosti, tedy způsobilosti mít v mezích právního
řádu práva a povinnosti. Svéprávnost je důležité odlišovat od příčetnosti, kdy tyto na sobě
navzájem nejsou závislé.

Příloha č. 6

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
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DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Největší zastoupení tvoří chovanci se základním vzděláním, velká část má rovněž vyučení.
Další početnou skupinu tvoří chovanci, kteří absolvovali toliko zvláštní školu. Výjimkou však
nejsou ani chovanci se středním vzděláním ukončeným maturitou. Pouze ojediněle byla
zabezpečovací detence uložena i chovancům s vysokoškolským vzděláním. Na druhou stranu
se v ÚZD nacházeli i chovanci bez jakéhokoli vzdělání.

Příloha č. 7

ZÁKLADNÍ DIAGNÓZY
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DIAGNÓZY

Mezi základní diagnózy chovanců vykonávající zabezpečovací detenci v ÚZD patří zejména
psychotické poruchy, poruchy osobnosti a sexuální deviace. Ve vyšší míře jsou zastoupeni
rovněž chovanci s mentální retardací. V menším počtu se vyskytují toxikomani a chovanci
s organickými duševními poruchami.

Příloha č. 8

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ TRESTNÁ ČINNOST
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SKUPINY TRESTNÝCH ČINŮ

ÚZD rozděluje nejzávažnější trestnou činnost do čtyř skupin, přičemž mezi tři nejpočetnější
skupiny spadají vražda, další násilná činnost mimo vražd a sexuální delikty. Poslední méně
početnou skupinu tvoří majetková trestná činnost.

Příloha č. 9

DŮVOD ULOŽENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
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DŮVODY

Nejčastější důvod pro uložení zabezpečovací detence představuje spáchání trestného činu
chovancem. V pořadí druhým důvodem je léčba bez efektu, čímž je myšlen výkon ochranného
léčení, kdy pacient např. není schopen dodržovat stanovený režim. Třetím důvodem je potom
maření ochranného léčení, které může spočívat v sabotování průběhu léčby či např. v napadání
personálu či ostatních pacientů.

