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U S N E S E N Í 

 
 
 Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem 
Uchytilem ve věci umístěného ██████████████, nar. ██████████, bytem 
████████████████████████████, ██████████, t.č. umístěného v 
Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, zastoupeného opatrovníkem pro řízení  
Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou Ph.D. , advokátem se sídlem Smetanovo náměstí 279, 
580 01, Havlíčkův Brod, za účasti Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě 
 

o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče 
 

t a k t o : 
 

K převzetí umístěného ██████████████, nar. ██████████, do ústavu 
zdravotnické péče dne 17.7.2015 došlo ze zákonných důvodů, které dosud trvají.  
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě učinila soudu oznámení o přijetí 
umístěného do ústavní péče bez jeho písemného souhlasu. Umístěný byl přijat dne 
17.7.2015. Okresní soud svým usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-2 
zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu a následně 
usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-4, mu pro toto řízení jmenoval 
opatrovníka.  
 

Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného soud zjistil, že se jedná o 
pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout 
záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na 
krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně. Mluvil střídavě česky, 
anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je 
Barak Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při 
přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, 
vykřikoval nesmyslná hesla či věty, všemu se bránil. Byla u něho nutná krátká odluka 
a medikace na zklidnění. Tento stav pokračoval celý víkend, kdy byl buď 
negativistický a nespolupracující, či např. vykřikoval hesla např. holocaust, telepatie 
apod. Celý víkend byl léčen injekčně podávanými léky pro nespolupráci. Až v pondělí 
se stav mírně zklidnil, šlo provést psychiatrické vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je 
zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, tvrdil, že na dálnici 
D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty. Jedná se o závažnou poruchu, 
psychózu, intoxikace drogami byla vyloučena testy z moče. Na přání rodiny, která 
žádala převoz do prestižního ústavu – Národního centra duševního zdraví v Praze, 
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byl dnes brzy ráno převezen na tamní oddělení. Převoz musel být realizován za 
asistence dvou zdravotních bratrů. Pacientův stav je nadále chorobný, není 
předpoklad, že by se tento stav upravil v horizontu několika dní a bez adekvátní 
psychiatrické léčby je nyní nebezpečný zejména sobě. 

 
Soudce při svém rozhodování vycházel i z výpovědi umístěného před vyšší 

soudní úřednicí, neboť on sám neměl možnost si umístěného vyslechnout, neboť byl 
na přání rodiny převezen před konáním jiného soudního roku do Národního centra 
duševního zdraví v Praze. Vyšší soudní úřednice zjistila, že komunikace 
s umístěným je částečně problematická, neustále opakoval větu v cizím jazyce a to i 
přes upozornění, že by měl mluvit česky nebo slovensky. Umístěný uváděl, že s ním 
není zacházeno jako s lidskou bytostí, když si nemůže jít, kam chce. Během hovoru 
se zvedl, snažil se odejít z budovy ven, a když zjistil, že to nelze, vrátil se. Upozornil 
vyšší soudní úřednici, že jeho otec šéfuje tomuto regionu.  
 

Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo 
pacienta s omezenou svéprávností bez souhlasu zákonného zástupce nebo 
opatrovníka hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem 
sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je 
pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit 
jinak (§ 38 odst.1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění změn dle zák. č. 303/2013 Sb.), nebo jeho 
zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby 
vyslovil souhlas (§ 38 odst.1 písm. c) citovaného zákona).  
 

Provedeným dokazováním má soud za prokázané, že umístěný byl do ústavní 
péče přijat pro stav výše popsaný, pro který je nebezpečný zejména sobě. Tento stav 
ke dni rozhodnutí trvá.  

 
Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl soud k závěru, že k převzetí 

umístěného do ústavu zdravotnické péče bez jeho písemného souhlasu došlo 
z důvodu dle § 38 odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona.  

      
P o u č e n í : 

 
 Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho 

písemného vyhotovení prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ke 
Krajskému soudu v Hradci Králové. 
 
V Havlíčkově Brodě dne 21. července 2015 
 
      
   
Za správnost vyhotovení: 
Michaela Aubrechtová  

JUDr. Josef Uchytil, v.r. 
samosoudce 
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