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Ambulantní ochranné protialkoholní léčení tvoří stále významnou variantu pro
tialkoholního l éčení , což ji stě souvisí s velkým procentem páchané trestné činnosti 
pod vlivem alkoholu , ale také možná s ne nejlepší či málo nadějnou pověstí o možnos
ti dobrovolné l éčby a s velice nízkým statusem abstinujícího alkoholika v naší společ
nosti. To nepochybně hraje také roli v tom , že postižení " raději" vyčkají, až jim léčba 
bude nařízena. 

Citeině chybí pronikavější osvěta , když terapeutické výsledky některých našich pra
covišť nezaostávají za světovými . Zejména chybí účinná primární prevence a praktic
ky neexistuje řetězec socioterapeutických článků (denní a noční sanatoria, chráněná 
pracoviště , svépomocné terapeutické skupiny , účinná sociální pomoc apod .). Existují 
i dobře fungující kluby, jejich činnost však stojí a padá s aktivitou zdravotníků . 

Možná proto a ještě i pro jiné důvody je ukládáno poměrně hodně ochranných léčeb 
(dále jen OL) . Pro naši ordinaci AT to znamená přibližně 20 ochranných léčeb ročně . 
Při hlédneme-li na uložená léčení v 1. pololetí r. 1988 a bilancujeme jejich průběh na 
konci 1. pololetí r. 1989, tedy s odstupem 1 roku , vidíme, že celkem bylo uloženo 10 
protialkoholních léčeb , z toho 2 jako primárně ambulantní a 8 přeměnou z ústavní léč
by . Z tohoto počtu jsme tři ukončily. a u jedné jsme podali návrh na ukončení. Tedy čty
ři léčby měly relativně nekomplikovaný průběh z hlediska formálního postupu , aniž si 
všímáme kvality remise. Patří sem obě primárně ambulantní léčby. V 5 případech do
šlo ke spáchání další trestné činnosti, vesměs pod vlivem alkoholu, z toho ve 2 přípa
dech již byla ambulantní léčba změněna zpět na ústavní anebo byla uložena další OL 
ústavní formou . Ve zbývajících 3 případech jsou pacienti ve VT a ambulantní léčba je 
přerušena. Desátý jedinec souboru léčbu spontánně přerušil , pro OAT je nezvěstný . 

To jsou však běžně známé zkušenosti . My jen potvrzujeme nízkou efektivitu och
ranného ambulantního protialkoholního léčení v daných podmínkách. Proto jsme se 
začali v součinnosti s Okresním soudem Plzeň-město těmito podmínkami detailněji za
bývat a pokusili jsme se analyticky zkoumat proces ochranného léčení. 

Pro názornější ilustraci problematiky uvedu ještě dvě kazu_istiky . 

1. kazuistika: 

Pacient V. R. zahájil OL 1. 10. 1986, kdy fádně podepsal poučení o způsobu OL. Pro zdravotní 
kontraindikaci k užívání Antabusu docházel jen na pravidelné pohovory , kde jsme mu nabízeli 

Předneseno na pracovní schůzi psychiatrické společnosti JEP v Praze dne 6. 12. 1989 
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psychoterapeutickou pomoc . Na tyto kontroly docházel řádně do června r. 1987. Dne 5. 6 . 1987 
však prošel PAZS. Dne 29. 6. 1987 jsme ho při pohovoru důsledně upozornili , že při dalším poru
še ní l éčebného režimu podáme návrh na přeměnu léčby na ústavní formu . Na poslední kontrolu 
se dostavil dne 29. 7. 1987, kdy jsme s ním domluvili kontrolu na 28. 8 . 1987. Na tu se již ne
dostavil a nedostavil se ani na dal ší písemné pozvání poslané doručenkou na den 10. 9. 1987. Do
tazem na pracovišti jsme zjistili , že nadá le požívá alkoholické nápoje v práci , a proto s ním pod
nik k 30. 9 . 1987 rozvázal pracovní pomě r. Dne 10. 9. 1987 podala naše OAT návrh na přeměnu 
léčby a podnět ke stíhání pro maření úředního rozhodnutí . V prosinci 1987 jmenovaného pro ma
ře ní úředního rozhodnutí odsoudil okresní soud ke 3 měsícům odnětí svobody s výkonem v II. 
NVS. 

Pacient si podal písemné odvolání , které je citováno v rozsudku krajského soudu . Mimo jiné 
zde zdůvodňoval, že léčení spočíva lo v orient ačních formálních pohovorech . které se uskutečňo
valy v jednoměsíčních intervalech bez zjevného terapeutického záměru, přičemž žádné léky ne
bral. Na kontrolu dne 29. 7. 1987 se nedostavil ze závažných rodinných důvodů a v srpnu na kon
trolu pozvá n nebyl. Dále připomenul , že v současné době řádně pracuje a výkon trestu by opětov
ně naruši l jeho resocializaci . 

Krajský soud nepřizval k jednání pracovníka OAT. který hy se mohl k pacientovu odůvodně
ní vyjádřit a zejména poukázat na hrubou nesrovnalost , neboť pacient dne 29. 7. 1987 na kontrole 
byl a kontrola v srpnu s ním byla sjednána osobně. Krajský soud ani blíže nezkoumal uváděné 
rodinné důvody a rozhodl: ..... obviněný v dohč od srpnu 1987 do prosince 1987 skutečně nedochá
zel bez omluvy do poradny AT na protialkoholní léčení, které mu uložil soud . Formálně tedy na
plnil znaky skutkové podstaty přečinu dle * 7c zákon a v 150/69 Sb., jak jej uznal vinným okresní 
soud. Bylo však třeba také zvažovat materiální stránku jednání obviněného. Zde je nutné při
hlédno ut k tomu, v čem spočívalo léče ní obviněného. J ak vyplývá ze správy MÚNZ Plzeň , u obvi
něného spočívalo léčení v jednoměsíčních kontrolách, při nichž s ním prováděla pohovor zdra
votní sestra. Fakticky již tehdy o l éčbu nešlo '· . Krajský soud případ postoupil jako přestupek na 
ONV Plzeň 3. Tak rozhodl krajský soud v době . kdy pacientovi běžela 15-denní absence v za
městnání , již podle zaměstnavatele zahájil v podnapilém stavu . Dodejme , že jsme ve zprávě sou
du vysvětlili. že pohovory provádí rovněž sestra . To je zcela běžné v praxi OAT, sestry jsou spe
ciálně škole ny k tomu, aby mohly vést pacienta v nepřítomnosti léka ře. V daném případě prová-
dě li kontroly lékař i sestra. . 

K té to kazuistice dlužno závěrem poznamenat , že dalšÍ vývoj pacientova osudu se po všech 
předchozích peripetiích jeví vcelku příznivě. Značně přehodnotil své návyky a postoje . Usiluje 
o abstinenci nebo alespoň o umírně né pití , ovšem nejspíše díky novému partnerskému vztahu 
a nastávajícímu otcovství. 

2. k a·z u i st i k a : 

Pacientovi F. K. bylo uloženo v r. 1980 v Lounech ochranné ambulantní protialkoholní léčení. 
Dor. 1986 přes opakované výzvy léčbu nezahájil. Tehdy navrhovala OAT soudu upustit od vý
konu rozhodnutí pro marné pokusy přimět pacienta k zahájení léčby . Na popud soudu rozvinula 
v r. 1987 OAT novou aktivitu . V říjnu zjistila , že pacient je hospitalizován na ortopedické klini
ce pro úraz , který utrpěl pod vlivem alkoholu. V krvi zjistili hladinu a lkoholu ve výši 2,30 promi
le. Primář ortopedického oddělení informoval pacienta , že po propuštění je povinen navštívit 
OAT a zahájit protialkoholní léčení. Jelikož se nedostavil , obeslali jsme ho znovu doručenkou na 
den 12. ll. 1987. A když se opět nedostavil , znovu byl písemně obeslán na den 24. ll. 1987. Po
zvání se opět nepodařilo doručit . Dne 26. ll . 1987 podala OA T návrh na přeměnu OL a podnět 
ke stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí. Poukazovali jsme přitom na fakt , že jmeno
vaný je opakovaně ve výkonu trestu a vyhýbá se převzetí pošty . Od uložení léčby prošel dvakrát 
PAZS . 

Krajský soud v odvolacím řízení rozhodoval o případu v lednu 1989 ; od té doby pacient prošel 
ještě třikrát P AZS a jedenkrát byl hospitalizován pro agresívní chování v opilosti v PL Dobřany . 
Krajský soud trestní stíhání zastavil a ve svém odůvodnění mimo jiné uvedl : 

" . .. nebylo povinností obviněného aktivně usilovat o provedení léčby , a pokud obviněný pro-
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kazatelně měnil pobyt , nebylo prokázáno, že se změnami pobytu vyhýbal předvolání k léčení. Za 
prokázané krajský soud považoval, že obviněný od uložení OL neobdržel žádné předvolání k je
ho zahájení a výkonu . Pokud jde o další část skutku , že obviněný po uložení OL požíval alkoho
lické nápoje, nepovažuje soud toto jednání za trestné, protože OL nebyla dosud zahájena a zákaz 
pití alkoholu výslovně nevyplývá z rozhodnutí o uložení OL ... " 

Rekapitulujeme , že OL byla pacientovi uložena v r. 1980 v Lounech , o aktivitě tamější OAT 
nemáme doklady. V r. 1985 odevzdali dokumentaci naší OAT. Pacienta jsme čtyřikrát zvali do
ručenkou k zahájení OL. V říjnu 1987 jsme ho znovu zvali k zahájení léčení prostřednictvím 
ZV ROH zaměstnavatele . Na nutnost zahájení léčby jsme ho upozornili prostřednictvím primáře 
ortopedického oddělení , znovu byl zván doručenkou na dny 12. ll. 1987 a 24. ll. 1987. Přesto 
krajský soud v závěru konstatuje nečinnost zdravotnických orgánů a že .,v uvedeném období ne
byl proveden žádný úkon , kterým by byl obviněný upozorněn na výkon OL a na součinnost k ně
mu". 

Pacient se však přece jen do OAT spontánně do OAT dostavil. a to den po jednání krajského 
soudu , aby se mohl vysmívat naší ., prohře" . Chlubil se , že t.č . pracuje v pivovaře, kde má mož
nost vypít 12- 14 piv denně , choval se samolibě , k léčbě se vyjadřova l v tom smyslu. že v jeho 
případě jde "o vyhozené státní peníze , že nemá smysl , aby nám tu něco sliboval a za půl hodiny 
pil v pivovaře pivo". 

Z uvedeného je dostatečně zřejmé , že výkon OL je často složitý proces, ve kterém 
neselhává jen pacient , ale také články odpovědné za provádění a sledování OL, a to 
nejčastěji díky malé pružnosti v jednání , nedostatečné informovanosti, nevyjasn~ným 
kompetencím, ale také nejednotnému pohledu na možnosti léčby a na splnění UCE
LU LÉČBY. 

Jako terapeut chápu uložení OL stále "jen" jako MOŽ:NOST, tedy ne jako definiti
vu , která musí vyústit v zákonem požadované zakončení- tj . vyléčení. Je možností ve 
smyslu pomoci zvnějšku , která má pacientovi umožnit projít léčbou, když vnitřní 
struktury jeho osobnosti nezaručují dostatečnou spontánní motivaci k léčbě a pacient 
nedisponuje takovou mírou vnitřní ukázněnosti , která by vedla k respektování podmí
nek OL. Jde o formu donucení, která je spojena s hrozbou trestu za maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Na terapeutech leží pak úkol, aby v tomto období donucení vy
tvořili s pacientem důvěrný vztah, který jediný zaručuje bližší porozumění jeho život
ním problémům, a pomohli mu tak najít i motivaci k tomu, aby v léčbě setrval již sám 
od sebe, rozvíjel postupně pozitivní stránky své osobnosti a naučil se kompenzovat psy
chopatické či kompulzivní vzorce svého chování. To bývá velmi složité a onen opravdu 
důvěrný vztah se podaří vytvořit spíše výjimečně. Jako contradictio in adiecto zde pů
sobí právě donucení. Bariéra nedůvěry se obvykle rozplývá po uplynutí delšího obdo
bí , kdy však ti , kteří neuspívají v léčbě, docházku již dávno přerušili. Abychom se 
s donucením dokázali v terapii lépe vyrovnat, mělo by být toto donucení paradoxně 
spíše hrozivější a fungovat pružněji a důsledněji než dosud. 

Jaká je vlastně hrozba trestu za maření a jací jsou obvykle pacienti, na které tato 
hrozba působí? 

Hrozbou je trest odnětí svobody na dobu maximálně 6 měsíců nepodmíněně. Pa
cienti jsou obvykle opakovaně trestaní , s odpykaným trestem často v délce několika 
let , a proto pro ně tento trest přestává být skutečnou hrozbou. Navíc prokázat maření 
je proces natolik komplikovaný a vyčerpávající, jak to nakonec ilustrují obě kazuisti
ky , že se do něj nikdo ze zdravotníků nepouští rád. "Zkušený" pacient ví , že pokud 
bude jen trochu šikovně mařit a bojkotovat léčení, "léčba " se potáhne tak dlouho, až 
se na něho možná i zapomene (jak o tom svědčí až 15 let neprováděná ochranná léče
ní) , nebo bude podán návrh na propuštění. To když se zdravotníci nekonečným nahá-
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něním pacienta unaví. Pokud by snad nakonec přece jen k přeměně na ústavní l éčbu 
došlo , má pacient téměř jistotu, že nástupní termín do léčby dostane až za několik mě
síců či let, a pak může nástup do léčebny zase nějak mařit. Ale tak daleko většinou ani 
naši pacienti neuvažují. Důležitý je pro ně momentální zisk. Neplnění podmínek OL 
je pro ně velmi lákavé a riziko není vysoké. 

Takový byl můj názor na skutečnost, když jsem začal pracovat v MOAT v Plzni 
a problémy hlouběji poznávat. 

Zjistili jsme však , že se mnohé může změnit, pokud se zlepší vzájemná informova
nost soudu a OAT a obě strany mají zájem věci účinně řešit. Analýzou řady případů 
jsme došli k závěru, že je nutné na uložení , průběh a ukončení OL nahlížet jako na 
proces, který má své fáze. Ovlivňuje je řada proměnných a tedy třeba přesně vymezit 
kompetence a odpovědnost jednotlivých článků za průběh jednotlivých fází. Někdy až 
paradoxně situace vypadá tak, že za průběh léčby nemá žádnou odpovčdnost pacient , 
ale jen OA T. Ta se zodpovídá za svou neschopnost pacienta k léčbě přimět , jak to ilu
struje stanovisko kraj ského soudu v naší 2. kazuistice . Ordinace A T musí nutně pro
hrávat i v pohledu z jiného stanoviska kraj ského soudu, které stanoví, že nedostavení 
se ke kontrole na výzvu OAT je přečin avšak pouze po dobu nejdéle 1 měsíce od ne
realizované návštěvy ordinace . Z praxe je dostatečně známa nepružnost a liknavost 
v odpovědích soudů OA T. Toto stanovisko opět znamená neúměrnou administrativní 
zátěž pro OAT, která by mčla neustále obnovovat výzvy nej méně jednou v měsíci do 
doby, než se případ dostane před soud . 

Chtěl bych se však ještě vrátit k tvrzení , že nařízení OL zůstává "jen" MOŽNOSTf. 
Závislost na alkoholu totiž není, za současné úrovně poznání problému , v dané životní 
si tuaci pacienta vždy záležitostí léčitelnou . Pokud terapeuti dospějí v konkrétním pří
padě, který by měl být jasně stanoven vymezenými kritérii k tomuto závěru, měl by 
být pacient z léčby propuštěn . Zároveň však musí být zřejmé, že pacient má kdykoliv 
MOŽNOST do léčby znovu dobrovolně vstoupit. 

Pokusím se tuto situaci pře sněji vymezit. astává nejčastěji při opakovaném OL, kdy 
ani předchozí léčba nevedla k te rapeutickému cíli, pacient léčbu mařil a byl pro maření 
stíhán . Ani v této , v pořadí zatím poslední MOZNOSTI. se nepodaří vytvořit u pacien
ta potřebnou motivaci k léčbě . Pacient zůstává negativistický a bojkotuje terapeutické 
snahy. Je zřejmé, že další stíhání pro maření by se minulo účinkem a že svůj postoj by 
nezměnil ani v ústavní léčbě . Spíše se dá očekávat , že bude terorizovat ostatní pacien
ty a narušovat léčebný řád a režim . Domnívám se, že právě zde je namístě podat návrh 
na propuštění s vědomím - a toto je zapotřebí explicitně zdůraznit - že vlivem nej
různějších životních okolností může pacient později svůj náhled změnit a do léčby 
vstoupit dobrovolně. Tuto situaci do značné míry ilustruje naše 1. kazuistika pacienta 
V . R ., který nyní- v dobrovolné fázi léčby- na kontroly pravidelně dochází. 

Jak víme, je syndrom závislosti složitou biologicko-biochemickou poruchou , která 
postihuje celou osobnost člověka, jeho psychologické funkce i sociální fungování. Ne
ní zatím v pravém slova smyslu léčitelnou poruchou. Lze ji v podstatě jen kompenzo
vat za dodržení určitých dietních opatření, podpůrné medikace , jistého psychosociál
ního ovlivnění pacienta , které mu dopomůže k náhledu na jeho poruchu ; naučí se 
kompenzovat kompulzivní vzorce chování, začne rozvíjet pozitivní struktury své osob
nosti a především začne přebírat plnou odpovědnost za své jednání. 

Aby k tomu mohlo dojít , je zcela nezbytná aktivní spolupráce a aktivní zájem pa
cienta. Bez nich se nelze obejít. Pokud toto nevznikne , nemůže terapie uspět. Je nutné 
si uvědomit, že aktivní zájem a spolupráci nelze nařídit. Ty lze jen .,probudit". Z toho-
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to hlediska se nařízení léčby jeví jako pomocné opatření , nikoliv určující. Určujícím 
-garantem kvality léčby- zůstává terapeutický vztah. Donucení je však smysluplnou 
úvodní kapitolou , která obstarává povinný kontakt pacienta s terapeutem. Zda si pa
cient vytvoří vlastní motivaci k léčbě už ne ní záležitostí donucení, ale schopností tera
peuta , osobnostní struktury pacienta či terapeutického vztahu. 

V praxi jsme často svědky znehodnocení tohoto povinného kontaktu , jak to napřík
lad ilustruje 2. kazuistika ve stanovisku krajského soudu , že " ... nebylo povinností 
obviněného aktivně usilovat o provedení léčení" . Závažnost takového stanoviska vidí
me zejména v jeho precedentním významu. 

Jakékoliv dílčí zlepšení péče vyznívá naprázdno, pokud k zásadním změnám nedoj
de v součinnosti všech článků podílejících se na procesu OL. 

Díky obsáhlému prověřování naší práce a nabytým zkušenostem vidíme možnost , 
jak zpřesnit rozhodování a učinit je adekvátním, v rozlišení specifických fází procesu 
OL a v jasném určení kompetencí a odpovědnosti na procesu se podílejících článků . 

V následujícím schématu se pokusím tyto fáze popsat: 

I. Fáze nařízení OL 

Při nařizování OL soudem by bylo možné- již v rámci zdůvodňování té části rozsud
ku , která se týká OL- odsouzenému přiměřeně vysvětlit smysl OL a zejména stupeň 
jeho odpovědnosti při výkonu OL. Nabízí se tu srovnání s povinnostmi odsouzeného 
v rámci plnění ochranného dohledu , které jsou uvedeny samostatným zákonem a při
tom je odsouzenému smysl ochranného dohledu důkladně vysvětlován s výrazným ak
centem na jeho aktivitu . Důkazní situace při eventuálním postihu pro přečin maření 
výkonu úředního rozhodnutí je mnohem jednodušší. Poučení o výkonu OL by tak ob
viněný dostal bezprostředně od orgánu justice, a to by jistě významně posílilo jeho po
cit odpovědnosti za průběh léčby. Posílení motivace by dále mohlo posloužit v případě 
současného uložení podmíněně odloženého trestu nebo nápravného opatření , další 
omezení - totiž , aby odsouzený aktivně spolupracoval s OAT a usiloval o abstinenci . 
Takto by se vázal odklad trestu přímo na jeho aktivitu a přístup k léčbě . 

II . F á ze zahájení OL 

Jestliže pacient nereaguje na výzvy k zahájení OL a OAT oznámí tuto skutečnost 
soudu , měl by soud bez průtahu zajistit předvedení pacienta do OA T , ev . učinit jiný 
krok k tomu , aby se pacient k zahájení do OAT dostavil. V praxi se v těchto případech 
osvědčuje úzká součinnost mezi soudem a OA T. Soud si na základě oznámení OA T 
předvolá pacienta na pohovor , při němž po Johodě se sociální pracovnicí OA T uloží 
pacientovi termín, na který se má k zahájení nebo k další kontrole dostavit. 

III . Fáze průběhu OL 

Pokud léčba už probíhá a pacient začne selhávat , bývá obvykle maximální odpověd
nost na terapeutovi , aby situaci co nejpřesněji posoudil a diferencoval , zda jde 
a) o případ již výše popsaného recidivisty, kdy terapeutickou cestou ne lze dosáhnout 

účelu a je namístě , podle mého mínění, propuštění z OL s dříve uvedeným expli
citním závěrem . Ochranu společnosti by pak měla zajišťovat spíše nápravná zaříze
ní , pokud se pacient rychle dopouští opětné trestné činnosti. 
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b) Pacient může v l éčbě selhávat bez zjevného úmyslu maření. Bývá tomu například 
v případech, kdy nelze ze zdravotních důvodů podávat Antabus a pacient se po
hybuje v prostředí, které k abúzu vybízí, kdy on pak v abstinenci selhává. V tako
vém případě je namístě podat návrh na přeměnu na ústavní léčbu . Jako pružnější 
a možná efektivnější se jeví možnost dobrovolné ústavní léčby v rámci ochranné 
ambulantní léčby . Podstatně se totiž zkrátí termín nástupu do léčebny . Je otázkou, 
zda by se vůbec neměla přiznat kompetence zdravotnickým orgánům při přeměně 
ambulantní formy léčby na ústavní a naopak , bez účasti soudu v tomto rozhodo
vání. Zcela jistě by se dosáhlo větší pružnosti v přeměně, což by rovněž pozitivně 
ovlivnilo motivaci pacienta. Vždyť na rozhodnutí soudu se čeká často i několik mě
síců . 

c) Pacient v léčbě selhává se zřejmým úmyslem léčbu mařit. Na základě shromáždě
ných podkladů podá OA T spolu s návrhem na přeměnu na ústavní léčbu , podně-
tem ke stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí . · 

V této fázi vidím převahu odpovědnosti při posuzování na pracovnících OAT. je
jichž závěry by měly být srozumitelnou a přesvědčivou argumentací pro soud . Snad by 
pak mohla být těmto závěrům přiznána soudem i větší kompetence. 

Pro zajištění pružnosti při výkonu OL je nezbytná dol:frá vzájemná informovanost. 
Prověrkou jsme zjistili jeden závažný nedostatek. Pokud OAT podá podnět ke stíhání 
pro maření , nestává se účastníkem trestního řízení a soud není povinen informovat ji 
o výsledku stíhání a eventuálním odsouzení pacienta. OA T tedy postrádá zpětnou 
vazbu. Jelikož věc může skončit jak odsouzením na 6 měsíců nepodmíněného odnětí 
svobody, tak i zastavením trestního stíhání, není zřejmé, jak má OAT postupovat dá
le. Většinou vyčkává . To však vede k tomu, že léčba "zastará". 

K informovanosti OA T patří i upozornění soudu na výstup z výkonu trestu u odsou
zeného, který má nařízenou OL nebo naopak vzetí do vyšetřovací vazby apod. V tom
to směru se naše spolupráce s Okresním soudem Plzeň-město již značně zlepšila . 

Jsem si vědom , že některé mé závěry a návrhy- zejména k větší efektivitě léčení
nejsou zcela v souladu s platnou judikaturou. Polemika je vedena zejména s nedo
statečnou formulací pojmu SPLNĚNÝ ÚČEL LÉČBY (§ 72, odst. 5 Trest. zákona) . 
Podle mého soudu ukazuje praxe nereálnost některých aspektů, týkajících se zmíně
ného problému. Ve své práci jsem se snažil přesně popsat a analyzovat problémové si
tuace , které komplikují každodenní práci a spolupráci OAT a soudů . Tato práce by 
snad jednou mohla být inspirací při přípravě nových úprav právních předpisů, zaměřu
jících se na ukládání a výkon ochranné léčby . 

Autor článku diskutuje o dosavadní praxi a analyzuje provádění výkonu ambulant
ního ochranného protialkoholního léčení. Obvyklá úskalí demonstruje na 2 kazuisti
kách. Dále polemizuje s právním pojmem§ 72- splnění účelu léčby a vymezuje z tera
peutického hlediska smysl právního donucení k léčbě. 

Pro zajištění lepší součinnosti všech článků podílejících se na výkonu ochranného 
léčení autor navrhuje členit proces ochranného léčení do 3 fází . Účelem je přesněji vy
mezit kompetence a odpovědnost za průběh léčby u pacienta, terapeuta i u soudu. 

Mé srdečné poděkování patří JUDr. Jitce Fišerové z OS Plzeň-město za možnost právní konzul· 
tace a porady. 
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