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Úvod
Pro diplomovou práci na téma trest obecně prospěšných prací a jeho výkon, jsem se
rozhodl proto, že tento trest samotný stejně jako trestání obecně je jednou z nejdůležitějších
oblastí boje proti kriminalitě a o jejím fungovaní napříč společností panuje velice nízká
povědomost. Při studii literatury jsem narazil na některá úskalí úpravy a fungování tohoto
institutu, jež i přes nezpochybnitelně skvělou myšlenku na níž tento druh trestu stojí, poškozují
důvěru v celou jeho koncepci, a tato úskalí se pokusím v této práci definovat.
Trest obecně prospěšných prací byl do české právní úpravy zaveden novelou č.
152/1995 Sb., tedy je zákonným trestem již více než 20 let. Za tato léta se jeho úprava měnila,
a to často velice výrazně, přesto jsme se stále nedostali do stavu, kdy by jeho úprava nebyla
alespoň částečně problematická. Stále však platí, že se jedná o jeden z hlavních prostředků
restorativní justice a v současné době naprosto nepostradatelný druh trestu pro možnost
dosažení účelu trestání, jehož hlavní předností je umožnění aktivního zapojení pachatele při
nápravě nejen následků trestného činu, ale také své vlastní osoby.
Cílem této diplomové práce je jednak poznat a popsat fungování tohoto trestu vzhledem
k platné právní úpravě, ale především poznat a určit jeho nedostatky a následně stanovit jejich
možná řešení.
V této práci nejprve definuji některé pojmy, jenž se váží k trestu obecně prospěšných
prací (kapitola první), poté přikročím k právní úpravě jak trestu samotného, tak i jeho výkonu
a zároveň poskytnu určitý pohled na to, jak tato úprava funguje v praxi (kapitoly druhá a třetí).
Poskytnu také pohled a komentář ke statistikám Probační a mediační služby ČR, vedené k trestu
obecně prospěšných prací, a to v letech 2013–2017 (kapitola čtvrtá). Dále se zaměřím na
uplatnění a činnost Probační a mediační služby ČR v rámci trestu obecně prospěšných prací
(kapitola pátá). Poskytnu také srovnání úpravy tohoto druhu trestu ve vybraných evropských
zemích s českou úpravou (kapitola šestá). V předposlední (sedmé) kapitole uvedu přehled
judikatury ve smyslu právních vět, které byli určitým způsobem definující a interpretující pro
trest obecně prospěšných prací za dobu jeho užívání v České Republice. Nakonec se za užití
všech těchto uvedených kapitol pokusím vydedukovat jistá úskalí tohoto trestu, jež se skrývají
především v některých ustanoveních trestního zákona a pokusím se navrhnout jejich možné
řešení, včetně návrhů de lege ferenda (kapitola osmá).
Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1.3.2018
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1.1

Základní pojmy
Trest obecně prospěšných prací
Jedná

se

o

jistý druh

legální

nucené

práce,

která

je

zcela

v souladu

s mezinárodněprávním a ústavněprávním zákazem nucených prací, neboť jeho účelem je
nahrazovaní nepodmíněného trestu odnětí svobody [srov. čl. 9 odst. 2 písm. a) Listiny a čl. 4
odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod], proto může být v České republice
zákonným trestem.1 Tato práce se vyznačuje tím, že je vykonávána za obecně prospěšným
účelem, nedobrovolně, bezplatně a její rozsah určí soud v rozmezí zákonem stanovené výměry.
Zároveň tento trest nenarušuje sociální vazby odsouzeného a je tak příznivější pro jeho nápravu,
jelikož nedochází k negativnímu působení na jeho osobu, ke které může docházet při trestu
odnětí svobody. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této alternativy, která nezatěžuje
stát vysokými náklady, jako věznění a přináší státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.2
Jedná se zároveň o u nás nejčastěji ukládaný alternativní trest.
1.2

Alternativní tresty
Alternativní tresty můžeme definovat poměrně široce, kdy je lze v nejširší rovině

vymezit tak, že jde o všechny tresty nespojené s odnětím svobody. Pravý smysl této alternativy
je však spíše zachycen v jejich užším pojetí, kdy alternativní tresty můžeme vymezovat pomocí
jejich hlavního účelu, a tím je náhrada za nepodmíněný trest odnětí svobody. Při takovémto
vymezení by pak v rámci českého trestního práva spadaly do kategorie alternativních trestů
pouze trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest a podmíněné
odsouzení (včetně podmíněného odsouzení s dohledem). Na rozdíl od ostatních druhů trestů,
jako je např. trest zákazu činnosti, zákazu pobytu apod., je výše uvedená čtveřice alternativních
trestů charakteristická svou neslučitelností s nepodmíněným trestem odnětí svobody – byť u
peněžitého trestu to platí pouze z části a to, když je ukládán na základě § 67 odst. 2 písm. b) tr.
zák. Nemožnost uložit některý z těchto trestů vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody tak
podtrhuje jejich alternativní povahu. V rámci sankcionování mladistvých pak zákon o
soudnictví ve věcech mládeže navíc obsahuje pátý alternativní trest (resp. trestní opatření),

1

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 295
2
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Obecně prospěšné práce [online]. [cit. 2018-04-06]. Dostupné z:
https://www.pmscr.cz/obecne-prospesne-prace/
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kterým je peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, jež rovněž vykazuje znaky
alternativního trestu v užším smyslu.3
1.3

Restorativní justice
V odborné literatuře nalezneme hned několik možných definic restorativní justice,

například podle Karabce: „Pojem restorativní justice (z angl. restore – obnovit, navrátit do
původního stavu) lze vyložit jako určitý koncept zacházení s pachateli, odlišný od klasické
„retributivní“ trestající justice, vycházející z názoru, že současná trestní spravedlnost není
adekvátní reakcí společnosti na růst kriminality, nevede k ochraně jednotlivce i společnosti. Jde
o koncept, který navazuje na některé myšlenky odmítající státní monopol na řešení konfliktů
trestní povahy, její paradigma je však spatřováno ve velmi dávném pojímání spravedlnosti. Jde
o soubor postulátů, cílů a metod, které charakterizují určitý přístup k řešení problematiky
zločinnosti. Jde o takové pojetí trestní justice, ve kterém jsou hojně zastoupeny prvky
zdůrazňující práva obětí a jejich ochranu, mimosoudní projednání trestních věcí aj.“4
Poměrně jednoduší, pro snadnější pochopení takové koncepce se jeví definice podle
Přesličkové: „Koncepce restorativní justice je tedy chápána jako úsilí po obnovení trestným
činem narušeného nebo ohroženého systému chráněných hodnot a sociálních vztahů. Počítá
přitom s aktivní rolí obviněného, ale také s individuálním zohledněním zájmů a potřeb obětí
trestného činu, příp. dalších dotčených subjektů.“5

3

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 31
4

KARABEC, Zdeněk.: Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů.
Praha: Institut pro kriminologii a prevenci, 2003. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80733-8021-8. s. 8
5

PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní
justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český helsinský
výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4. s. 8
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2

Právní úprava trestu obecně prospěšných prací a její reflexe v praxi
Trest obecně prospěšných prací, jež byl do českého právního řádu zaveden novelou č.

152/1995 Sb. pomáhá rozvíjet koncept moderního trestního práva. Tento koncept je
charakteristický snahou po hledání nových způsobů řešení trestních věcí, a to způsobů
alternativních, které by nahradili či doplnili tradiční postupy v trestním řízení. Základním
smyslem tohoto trestu je, že odsouzený není umístěn do věznice a není tak vystaven
negativnímu působení takového prostředí. Nezbytnými náležitostmi pro jeho řádné uplatnění
jsou spolupráce ze strany společnosti, a také přehledná a ucelená právní úprava.6 Kde
nalezneme právní úpravu trestu obecně prospěšných prací nám říká zásada zákonnosti
stanovená v § 12 odst. 1 tr. zák. Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce,
které lze za jejich spáchání uložit., tedy úpravu trestu obecně prospěšných prací nalezneme
v trestním zákoně. Konkrétně v zákonech č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád); a specifickou úpravu trestu obecně prospěšných prací,
jakožto trestního opatření ukládaného mladistvým nalezneme v zákoně č. 218/2003 Sb., o
soudnictví ve věcech mládeže.
2.1

Postavení trestu obecně prospěšných prací v systému trestně právních sankcí
Obecně prospěšné práce jako jeden z druhů trestů, které může soud uložit za spáchané

trestné činy stanovuje § 52 odst. 1 písm. c) tr. zák. Jde o relativně přísnější alternativní trest,
ostatně i ve výčtu druhů trestů je trest obecně prospěšných prací uveden na třetím místě, za
trestem odnětí svobody a trestem domácího vězení. Z toho pak vyplývá, že tento trest není určen
primárně pro postih prvopachatelů či pachatelů nedbalostních deliktů, ale spíše pro postih
pachatelů, kteří opětovně spáchali úmyslný trestný čin menší či střední závažnosti a u kterých
okolnosti nevyžadují uložení trestu odnětí svobody. 7
Trest obecně prospěšných prací lze dle § 53 odst. 1 tr. zák. uložit vedle dalších trestů.
Nesmí však být uložen vedle trestu domácího vězení a vedle trestu odnětí svobody
(zákonodárce ve smyslu § 52 odst. 2 tr. zák. považuje za trest odnětí svobody také podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem).
Trest obecně prospěšných prací může být podle § 53 odst. 2 tr. zák. uložen samostatně, i když
trestní zákon na některý trestný čin takový trest nestanoví. Podmínkou však je, že se jedná o

6

PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní
justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český helsinský
výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4. s. 8-9
7
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 295
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přečin ve smyslu § 62 odst. 1 a § 14 odst. 2 tr. zák. Další podmínky, za nichž může být trest
obecně prospěšných prací uložen jako samostatný trest ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 tr.
zák., stanovuje § 62 odst. 1 tr. zák. takto: Jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Zákonodárce zde užil
formulaci „uložení jiného trestu není třeba“, neváže tedy trest obecně prospěšných prací pouze
jako alternativu k trestu odnětí svobody. To znamená, že pokud mluvíme o trestu obecně
prospěšných prací jako o trestu alternativním, je tato alternativa myšlena i k jiným druhům
trestů, než je trest odnětí svobody.
2.2

Podmínky ukládání trestu obecně prospěšných prací
Podle § 62 odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li

pachatele za přečin. Zákonodárce vymezuje přečiny v § 14 odst. 2 tr. zák. jako všechny
nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Tato úprava účinná od 1.1.2010 rozšířila okruh
trestných činů, za které může soud uložit trest obecně prospěšných prací o nedbalostní trestné
činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody převyšující pět let, neboť je zákonodárce stále řadí
mezi přečiny ve smyslu § 14 odst. 2 tr. zák. Rozšíření okruhu deliktů, u nichž soud může využít
trest obecně prospěšných prací, je v rozporu s názorem nemalé části odborné veřejnosti, podle
kterého by bylo žádoucí tento okruh naopak zúžit, např. podle Hanáka: „Na závěr se dává do
úvahu v souvislosti s rekodifikačními pracemi trestního práva hmotného (i při nových trestních
sazbách), zda by trest obecně prospěšných prací neměl být ukládán za trestné činy se sazbou
na horní hranici tří roků, jak je stanovena pro většinu trestných činů v trestním zákoně
v základní skutkové podstatě.“8. Mezi argumenty pro toto snížení okruhu trestných činů, u nichž
lze uložit trest obecně prospěšných prací patří např. tvrzení, že i trest obecně prospěšných prací
stanovený v plné výměře, tedy 300 hodin lze přeměnit dle současné právní úpravy (viz 3.
kapitola) pouze na 300 dní trestu odnětí svobody, což je ve značném nepoměru např. u trestných
činů kde horní hranici trestu odnětí svobody zákon stanovuje na pět let.
V ustanovení § 62 odst. 2 tr. zák. stanovuje zákonodárce omezení pro možnost soudu
uložit trest obecně prospěšných prací takto: Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla
neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let
předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 65 odst.
2. Z tohoto ustanovení vyplývá, že dané omezení není absolutní. Podle Ščerby: „Výjimku
8

HANÁK, Václav. Sazba trestu obecně prospěšných prací a jeho přeměna v trest odnětí svobody. Právní praxe.
1998. č. 4. s. 235-236
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z tohoto zákazu lze připustit obecně v těch případech, kdy soud může konstatovat výraznou a
zásadní změnu v okolnostech případu a v postoji pachatele k trestu oproti předchozímu
odsouzení.“9. Toto ustanovení je zcela jistě postaveno na logickém uvážení a zaměřeno na
zefektivnění trestu obecně prospěšných prací v tom smyslu, že by neměl být opakovaně ukládán
osobám u nichž se jeho řádné vykonání nedá očekávat, avšak nedostatek tohoto ustanovení
spatřuji v jeho výslovném zaměření pouze na přeměnění na trest odnětí svobody, neboť trestní
zákoník v § 65 odst. 2 písm. a), b) připouští přeměnu trestu obecně prospěšných prací i na trest
domácího vězení a na trest peněžitý (viz 3. kapitola).
Další podmínky pro možné uložení trestu obecně prospěšných prací stanovuje § 64 tr.
zák. a to konkrétně: stanovisko pachatele, jeho zdravotní způsobilost, možnost uložení trestu
obecně prospěšných prací. V naší právní úpravě neexistuje institut souhlasu pachatele
s uložením trestu obecně prospěšných prací, ačkoliv tomu tak je v některých evropských zemích
(viz kapitola 6.). Souhlas je u nás nahrazen stanoviskem pachatele k uložení trestu obecně
prospěšných prací, a tento institut skýtá podstatný rozdíl oproti zahraničním úpravám
vyžadujícím souhlas pachatele. Zákon totiž nestanovuje jako podmínku souhlasné stanovisko,
ale pouze stanovisko ať již souhlasné či nikoliv. Může tak nastat situace, kdy je trest obecně
prospěšných prací uložen pachateli proti jeho vůli, což v praxi samozřejmě zvyšuje
pravděpodobnost toho, že pachatel uložený trest řádně nevykoná. K opatření stanoviska
pachatele slouží v případě uložení trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem postup
dle § 314e odst. 3 tr. řádu. Nutnost vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění
o možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti, včetně stanoviska obviněného
k uložení tohoto druhu trestu, v praxi vyvolává velmi rozdílné názory. Jak vyplývá ze studie
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, více než polovina dotázaných soudců považuje
tuto právní úpravu za horší, než která byla účinná do 31.12.2009. Jeden z respondentů například
uvádí, že: „Jde jen o zpomalení. Podmínky pro uložení obecně prospěšných prací jsou většinou
jasné již ze spisového materiálu, často s ním souhlasí i obviněný již ve výslechu před orgány
policie. Pokud by s druhem trestu nesouhlasil, podal by proti trestnímu příkazu odpor…“10.
Z této studie naopak vyplývá, že dané ustanovení je téměř výhradně hodnoceno kladně ze strany
probačních úředníků. Jeden respondent z řad probačních úředníků například uvádí, že: „PMS
může soudům zajistit veškeré podstatné informace zásadně důležité pro uložení trestu OPP

9

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 299
10
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 20
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konkrétnímu obviněnému, časové možnosti, motivaci k výkonu trestu OPP, umístitelnost
k vhodnému poskytovateli, případná rizika pro řádný výkon OPP a navrhnout jejich možná
ošetření atd. Lze tak eliminovat někdy nevhodně uložené tresty OPP, což zvyšuje následnou
vykonatelnost těchto trestů…“11. Opatření stanoviska obžalovaného v hlavním líčení může soud
získat přímo, podle Ščerby: „Je-li trest obecně prospěšných prací ukládán rozsudkem po
provedení hlavního líčení, nepředstavuje většinou opatření stanoviska problém, neboť soud jej
může od obžalovaného získat právě při hlavním líčení.“12.
Vedle stanoviska pachatele musí soud také přihlédnout k jeho zdravotní způsobilosti.
Její nedostatek je překážkou uložení trestu obecně prospěšných prací, jak stanovuje věta druhá
§ 64 tr. zák. „Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý
k soustavnému výkonu práce.“. Co je obsahem podmínky možnosti uložení trestu obecně
prospěšných prací zákon nestanovuje, podle Solnaře: „Další podmínkou je možnost uložení
tohoto druhu trestu. Soud má přihlédnout i k možnosti uložení trestu, která se opírá o okolnosti
objektivní povahy, jakými je zejména dostatek vhodných pracovních míst.“13
2.3

Výměra trestu obecně prospěšných prací
Podle § 63 odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře

od 50 do 300 hodin. V tomto ohledu přinesl zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník změnu oproti
předchozí úpravě účinné do 31.12.2009, neboť snížil horní sazbu trestu obecně prospěšných
prací, a to konkrétně z maximální možné výměry 400 hodin na 300 hodin. Za inspiraci
zákonodárce pro dané snížení horní sazby se dají považovat zahraniční právní úpravy např.
Francouzská. Podle Ščerby „Judikatura dovozuje, že kromě horní hranice výměry trestu obecně
prospěšných prací (tedy v současnosti zmiňovaných 300 hodin) je jeho vyměření v konkrétním
případě ještě limitováno horní hranicí sazby trestu odnětí svobody, kterou zákon stanoví za
příslušný trestný čin. Soud tak nesmí uložit trest obecně prospěšných prací v takové výměře, že
kdyby došlo k jeho úplné přeměně na trest odnětí svobody, převyšoval by tento trest právě horní
hranici stanovené sazby trestu odnětí svobody (srov. č. 9/2008 Sb. rozh. tr.).“14. Vzhledem
k ustanovení § 65 odst. 2 písm. c) tr. zák. jež stanovuje, že každá, byť i jen započatá jedna
hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den trestu odnětí
11

SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 79
12
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 300
13
SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9. s. 122
14
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 304
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svobody. Tedy přeměnný poměr je 1:1 (o tom více ve 3. kapitole). To v praxi znamená, že za
trestný čin, jehož maximální stanovená sazba trestu odnětí svobody nedosahuje 300 dní jako
např. u trestného činu poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah
do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 odst. 1 tr. zák., za který zákon ukládá trest odnětí
svobody až na šest měsíců, může soud uložit trest obecně prospěšných prací v maximální
výměře 180 hodin. Ze studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci také vyplývá, že
snížení maximální výměry trestu obecně prospěšných prací na 300 hodin vyvolalo značně
rozporuplné reakce, neboť ze strany soudců zaznívali spíše názory, že předchozí maximální
výměra 400 hodin byla vhodnější, nebo že by se měla výměra naopak výrazně zvýšit: „Sazbu
hodin navýšit na 50-600 hodin…“15. Negativní reakce na danou změnu se více projevuje také
ze strany státních zástupců: „Výměra počtu hodin obecně prospěšných by měla být vyšší, když
tento trest by měl být zejména ukládán místo trestu nepodmíněného trestu odnětí svobody…“16.
Zatímco pouze pozitivní reakce byla zaznamenána ze strany probačních úředníků, kteří spatřují
v daném ustanovení podmínky k lepší vykonatelnosti tohoto alternativního trestu: „Pozitivem
je, že došlo k úpravě (ke snížení) maximálního počtu ukládaných hodin ze 400 na 300 hodin.
Předchozí praxe ukázala, že odsouzení k trestu OPP, kterým byl trest OPP uložen v maximální
výměře, z větší části trest OPP nevykonali vůbec či jej vykonali pouze z části…“17.

15

SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s.19
16
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 50
17
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 73
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Ustanovení § 63 odst. 2 tr. zák. stanovuje, že soud může uložit pachateli na dobu trestu
i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr. zák. směřující k tomu,
aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil
nemajetkovou újmu, kterou přečinem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané
přečinem. Mezi přiměřená omezení a přiměřené povinnosti podle § 48 odst. 4 tr. zák. patří:
•

podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace

•

podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy

•

podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným
léčením podle tohoto zákona

•

podrobit se vhodným programům psychologického poradenství

•

zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných
společenských akcí a styku s určitými osobami

•

zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných
osob

2.4

•

zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek

•

zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,

•

uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku

•

veřejně se osobně omluvit poškozenému

•

poskytnout poškozenému přiměřené zadosti učinění

Trestní opatření obecně prospěšných prací
Obecně prospěšné práce jako druh trestního opatření, které je možné uložit mladistvému

stanovuje zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, a to konkrétně v § 24 odst. 1
písm. a) ZSM. Pro správné pochopení je nutné vymezit pojem mladiství, což zákonodárce činí
v § 2 odst. 1 písm. c) ZSM takto: Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí: mladistvým
ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok věku.
Z toho vyplývá, že trestní opatření obecně prospěšných prací nelze uložit osobě, která v době
spáchání provinění nedovršila patnácti let věku.
Podmínky uložení trestního opatření obecně prospěšných prací upravuje zákon č.
218/2003 Sb. v § 26 odst. 1 a to tak, že obecně prospěšné práce mladistvému může soud pro
mládež uložit za podmínek stanovených v trestním zákoníku (čímž odkazuje na ustanovení §
62 až 65 tr. zák. viz kapitola 2.2. Podmínky ukládání) a zákonodárce výslovně zdůrazňuje
povinnost přihlédnout ke stanovisku mladistvého k možnosti uložení tohoto trestního opatření,
9

které je soud povinen zjistit, přesto že to je podmínkou i v ustanovení § 64 tr. zák. na které již
zákonodárce odkazoval. Z toho lze usuzovat, že ačkoliv zákonná úprava umožňuje soudu uložit
obecně prospěšné práce i přes negativní stanovisko pachatele k možnosti uložení tohoto druhu
trestu (postupovat tedy proti jeho vůli), tak zákonodárce apeluje na soud pro mládež, aby takový
postup výrazně zvážil.
Předposlední věta § 26 odst. 1 ZSM stanovuje omezení obecně prospěšných prací v tom
smyslu, že vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za kterých jsou vykonávány, nesmí
ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvých.
Ve své poslední větě § 26 odst. 1 ZSM stanovuje, že soud pro mládež může vedle
trestního opatření obecně prospěšných prací uložit i vhodná výchovná opatření. Tato výchovná
opatření vymezuje zákonodárce v zákoně č. 218/2003 Sb. a jejich taxativní výčet se nachází v
§ 15 odst. 2 ZSM. Jedná se o tato výchovná opatření:
•

dohled probačního úředníka (právní úprava viz § 16 ZSM)

•

probační program (právní úprava viz § 17 ZSM)

•

výchovné povinnosti (právní úprava viz § 18 ZSM)

•

výchovná omezení (právní úprava viz § 19 ZSM)

•

napomenutí s výstrahou (právní úprava viz § 20 ZSM)

Dle Ščerby: „Vedle obecně prospěšných prací nelze uložit taková výchovná opatření, která by
byla v této kombinaci nevhodná – jako jednoznačný příklad lze uvést výchovnou povinnost
spočívající v povinnosti mladistvého vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou
činnost určitého druhu [§ 18 odst. 1 písm. c) zák. mládeže], která se svým obsahem prakticky
shoduje s trestním opatřením obecně prospěšných prací.“18.
Některá z těchto výchovných opatření mohou být za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé využity v zájmu výchovného působení rodiny, školy a dalších
subjektů uloženy podle § 63 odst. 3 tr. zák. samostatně nebo vedle přiměřených omezení a
přiměřených povinností dle § 48 odst. 4 tr. zák. také pachateli ve věku blízkém mladistvých.
Trestní zákoník pojem pachatele ve věku blízkém mladistvých nedefinuje, proto pro jeho
specifikaci užiji vymezení z odborné literatury: Zákon dopadá na „mládež“, čímž se rozumí
jednak mladiství (15-18 let) a jednak děti mladší patnácti let (kromě těchto dvou kategorií

18

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 325
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existuje ještě v obecném trestním právu pojem věk blízký věku mladistvých který je počítán od
18 let a posouzení horní hranice se ponechává na úvaze soudu, zpravidla se však jedná o osoby
ve věku 19-20 let.19
Výměru trestního opatření obecně prospěšných prací zákon č. 218/2003 Sb. v § 26 odst.
1 specifikuje oproti výměře trestu obecně prospěšných prací stanovené v trestním zákoníku
následovně, horní hranice sazby tohoto trestního opatření u mladistvého nesmí převyšovat
polovinu horní hranice stanovené v trestním zákoníku. To znamená, že trestní opatření obecně
prospěšných prací může být mladistvému uloženo ve výměře 50 až 150 hodin. Toto ustanovení
je projevem jednotné myšlenky zákonodárce na snížení represe trestních sankcí vůči
mladistvým, které se projevuje napříč zákonem č. 218/2003 Sb. i u dalších trestních opatření
např. v § 31 odst. 1 Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku, se u
mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět
let a dolní hranice jeden rok., což se jeví jako zcela logické ve smyslu toho, že zákonodárce
mladistvým nepřiznává plnou svéprávnost podle § 30 odst. 1 OZ: Plně svéprávným se člověk
stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Pokud u nich nenastane
některá z okolností, kterými jsou přiznání svéprávnosti nebo uzavření manželství stanovené v
§ 30 odst. 2 OZ, což však u většiny mladistvých nelze rozumně předpokládat a pokud nenabyli
plné svéprávnosti, neumožňuje jim zákonodárce ani plnou způsobilost se zavazovat svým
právním jednáním viz § 31 OZ, a tedy nést plnou odpovědnost za své právní jednání, takže jako
logické se jeví i ustanovení omezující jejich trestněprávní odpovědnost za spáchané provinění.

19

Srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 97880-7400-428-5. s. 548
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3
3.1

Právní úprava výkonu trestu obecně prospěšných prací a její reflexe v praxi
V čem spočívá výkon trestu obecně prospěšných prací
Trestní zákoník v § 62 odst. 3 stanovuje, v čem spočívá trest obecně prospěšných prací,

následovně: v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně
prospěšným účelům. Poslední věta tohoto ustanovení stanovuje, že: Tato práce nesmí sloužit
výdělečným účelům odsouzeného. Zde dochází ke specifikaci tohoto omezení pouze na osobu
odsouzeného, neboť předchozí právní úprava vztahovala toto omezení i na poskytovatele
obecně prospěšných prací, a to formulací: „Práce nesmí sloužit výdělečným účelům.“. Z daného
vyplývá, že poskytovatel obecně prospěšných prací může získávat i finanční výnos z činnosti
odsouzeného. Mezi možnou náplň trestu obecně prospěšných prací zákon řadí údržbu veřejných
prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné činnosti. Formulací „nebo
jiné činnosti“ vnesl zákonodárce do úpravy možnosti výkonu trestu obecně prospěšných prací
změnu v rámci zákona č. 40/2009 Sb. oproti předchozí právní úpravě, neboť tím byla nahrazena
předchozí formulace „nebo jiné obdobné činnosti“, což důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009
Sb. vysvětluje následovně: Možnost výkonu trestu obecně prospěšných prací osnova dále
rozšiřuje tím, že bylo vypuštěno slovo „obdobných“ v ustanovení § 62 odst. 3, čímž byla
otevřena možnost výkonu i kvalifikovaných prací a nejen pouze prací obdobných pracím
úklidovým a údržbářským, což má význam zejména u činností ve prospěch jiných institucí než
obcí, např. institucí zabývajících se vzděláváním, kulturou, školstvím, humanitární, sociální,
charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností.
Další důležitou náležitostí, kterou zákonodárce stanovuje v rámci § 62 odst. 3 tr. zák.,
je vymezení možných poskytovatelů obecně prospěšných prací v jejichž prospěch jsou tyto
práce vykonávány. Jedná se o obce a státní nebo obecně prospěšné instituce, které se zabývají
vzděláváním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou
životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální,
charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. V tomto ohledu zákon č.
40/2009 Sb. nepřinesl žádnou změnu oproti předchozí právní úpravě. Nutno však podotknout,
že ačkoliv zákonodárce vymezuje okruh poskytovatelů v celku široce, tak v praxi majoritní
zastoupení mezi poskytovateli obecně prospěšných prací mají obce. Místo výkonu trestu
obecně prospěšných prací upravuje § 335 tr. řádu tak, že ho odsouzený vykoná u poskytovatele
v obvodu okresního soudu, ve kterém má bydliště. Trest obecně prospěšných prací může být
vykonáván i mimo tento obvod, avšak je k tomu potřeba souhlasu odsouzeného dle věty druhé
§ 335 tr. řádu.
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3.2

Nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací
Úpravu nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací nalezneme v zákoně č.

141/1961 Sb., a to v ustanoveních § 336 až 338. V rámci nařízení toho druhu trestu se výrazně
projevuje spolupráce soudu a Probační a mediační služby České republiky (viz kapitola 5.
Probační a mediační služba České republiky a její úloha v rámci trestu obecně prospěšných
prací), a proto také zákonodárce ve výše zmíněných paragrafech trestního řádu tuto spolupráci
upravuje.
V prvním odstavci § 336 tr. řádu je upraveno vyrozumění probačního úředníka ze strany
soudu o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací následovně: Jakmile se rozhodnutí,
podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací, stane vykonatelným, předseda
senátu zašle jeho opis probačnímu úředníkovi. O druhu a místě výkonu trestu obecně
prospěšných prací rozhodne podle věty první § 336 odst. 2 tr. řádu na návrh probačního
úředníka okresní soud, který trest obecně prospěšných prací uložil. Toto ustanovení se však
nezdá zcela šťastně koncipované, neboť české trestní právo procesní zná hned několik situací,
kdy trest obecně prospěšných prací neukládá okresní soud či soud jemu na roveň postavený.
V praxi totiž mohou nastat situace, kdy trest obecně prospěšných prací uloží krajský soud,
jakožto soud druhého stupně, podle Ščerby: „V takovémto případě lze dovozovat z § 315 odst.
2 tr. řádu, že k nařízení výkonu trestu by byl příslušný okresní soud, který rozhodoval ve věci
v prvním stupni (byť tento soud trest obecně prospěšných prací vlastně neuložil).“20, a také
situace, kdy krajský soud trest obecně prospěšných prací ukládá jako soud v prvním stupni či
v případě konání odvolacího řízení proti jeho rozhodnutí vrchní soud jako soud ve druhém
stupni. Podle Ščerby: „Je i v tomto případě třeba vycházet z ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu,
podle kterého rozhodnutí související s výkonem trestů a ochranných opatření činí zásadně soud,
který ve věci rozhodl v prvním stupni. K nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací by
tak byl příslušný ten krajský soud, který byl ve věci věcně příslušný, tj. rozhodoval v prvním
stupni.“21. Stejně nešťastná formulace zákonodárce se objevuje i v odstavci pátém § 336 tr.
řádu, který stanovuje, že: O změně druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací rozhodne
okresní soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, na návrh odsouzeného nebo
probačního úředníka provádějícího kontrolu nad výkonem trestu obecně prospěšných prací.

20

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 318
21
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 319
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Zde se dostáváme opět ke stejnému problému a je na místě konstatovat, že i zde by se mělo
postupovat výše uvedeným způsobem.
Informační povinnost soudu vůči osobě odsouzeného stanovuje trestní řád v § 336 odst.
3, konkrétně jde o povinnost poučit odsouzeného v případě rozhodnutí podle § 336 odst. 2 tr.
řádu o jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko
Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, v němž má být trest obecně
prospěšných prací vykonán, za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných
prací, odsouzený je také poučen o jeho povinnosti dostavit se v den stanovený probačním
úředníkem pověřeným kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní úřad nebo instituci, u
nichž má obecně prospěšné práce vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu. Zároveň jej
upozorní na následky nesplnění těchto povinností, kterými může být případná přeměna tohoto
trestu ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 tr. zák., nebo ponechání trestu obecně prospěšných
prací v platnosti při stanovení dohledu nebo dalších dosud neuložených přiměřených omezení,
přiměřených povinností nebo případně výchovných omezení ve smyslu ustanovení § 65 odst. 3
tr. zák.. V praxi se však ze strany probačních úředníků uplatňuje zdrženlivější postup ve snaze
zajistit vykonání trestu obecně prospěšných prací, kdy se i přesto, že odsouzený neplní tyto své
povinnosti, tak se snaží s ním dostat do kontaktu. Pouze v případech, kdy odsouzený sám nejeví
žádnou snahu a probačním úředníkům se odsouzeného nedaří zkontaktovat, a to ani za
součinnosti policie ČR (která pro ně v některých případech například zjišťuje, na které adrese
se odsouzený zdržuje), podávají zprávu soudu dle ustanovení § 337 tr. řádu, který nařídí veřejné
zasedání. Takového veřejného zasedání se účastní ze své vůle často i dotyčný probační úředník,
jelikož v případě, kdy při tomto veřejném zasedání soud nepřikročí k přeměně trestu a pouze
pohrozí odsouzenému, naskytne se probačnímu úředníkovi první příležitost se s odsouzeným
setkat a pokusit se zajistit projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací.
Soud má dále povinnost stanovenou v § 336 odst. 4 tr. řádu vyrozumět o pravomocném
rozhodnutí podle § 336 odst. 2 tr. řádu středisko Probační a mediační služby v obvodu
okresního soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných prací vykonán, a zároveň pověří
opatřením probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu
obecně prospěšných prací. Soud také vyrozumí středisko Probační a mediační služby v obvodu
okresního soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek vykonán,
v případě rozhodnutí podle § 336 odst. 5 tr. řádu. Také v tomto případě pověří opatřením
probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně
prospěšných prací.
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3.3

Povinnosti odsouzeného
Zákonodárce nestanovuje povinnosti odsouzeného při výkonu trestu obecně

prospěšných prací souhrnně v rámci jediného ustanovení v trestním zákoně. Tyto povinnosti
nalezneme, napříč ustanoveními upravujícími trest obecně prospěšných prací, a to jak
v trestním zákoníku, tak i v trestním řádu. V ustanovení § 62 odst. 3 tr. zák. je stanoveno, že
trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném
rozsahu práce k obecně prospěšným účelům. Další povinnosti odsouzeného vyplývají z § 63
odst. 2 tr. zák.. Zde se jedná o povinnosti dodržování přiměřených omezení a přiměřených
povinností, aby nahradil škodu nebo odčinil majetkovou újmu, případně vydal bezdůvodné
obohacení, jsou-li mu tyto povinnosti stanoveny, a v neposlední řadě povinnost vést řádný život.
Povinnost vést řádný život, ačkoliv je podmínkou u více alternativních trestů a opatření, není
zákonem definována. Tuto povinnost lze chápat, jako povinnost dodržovat právní řád a další
základní normy občanského soužití, plnit své povinnosti vůči státu a společnosti a nedopouštět
se přestupků, jiných deliktů a trestných činů.22 Odsouzenému ve věku blízkém mladistvých
může být navíc dle § 63 odst. 3 tr. zák. uložena povinnost podrobit se některému z výchovných
opatření stanovených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Trestní zákoník stanovuje
povinnosti odsouzenému ještě v § 65 odst. 1, konkrétně povinnosti vykonat obecně prospěšné
práce osobně, bezplatně, ve svém volném čase, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
soud nařídil výkon trestu.
Jak již bylo zmíněno výše, některé povinnosti odsouzeného vyplývají z ustanovení
trestního řádu. V ustanovení § 336 odst. 3 nalezneme povinnost odsouzeného dostavit se do 14
dnů od oznámení rozhodnutí, kterým je mu nařízen výkon trestu obecně prospěšných prací na
středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, kde má trest obecně
prospěšných prací vykonávat. Druhou povinností odsouzeného, kterou nalezneme v tomto
ustanovení je povinnost dostavit se v den stanovený probačním úředníkem pověřeným
kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací na obecní úřad nebo instituci, u nichž
má trest obecně prospěšných prací vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu.
Nutno podotknout, že tato nesourodá právní úprava povinností odsouzeného se může
jevit velice matoucí a dle mého názoru by bylo vhodné ze strany zákonodárce ucelit přehled
povinností odsouzeného do jediného paragrafu trestního zákoníku (viz kapitole 8.). Ze stejného

22

Srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 97880-7400-428-5. s. 552
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důvodu přidávám přehledy jednotlivých povinností odsouzeného. Mezi jeho základní
povinnosti patří:
•

Provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům.

•

Tyto práce provést osobně, bezplatně, ve svém volném čase a nejpozději do jednoho
roku ode dne, kdy soud nařídil výkon trestu.

•

Vést řádný život.

•

Dostavit se do 14 dnů od oznámení rozhodnutí, kterým je mu nařízen výkon trestu
obecně prospěšných prací, na středisko Probační a mediační služby v obvodu
okresního soudu, kde má trest obecně prospěšných prací vykonávat.

•

Dostavit se v den stanovený probačním úředníkem pověřeným kontrolou nad
výkonem trestu obecně prospěšných prací na obecní úřad nebo instituci, u nichž má
trest obecně prospěšných prací vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu.

Mezi další povinnosti, které musí odsouzený vykonat v případě, že mu je soud stanoví, patří:
•

Dodržování přiměřených omezení a přiměřených povinností.

•

Nahradit škodu nebo odčinit majetkovou újmu, případně vydat bezdůvodné
obohacení.

•

Podrobit se některému z výchovných opatření stanovených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže.

3.4

Lhůta pro výkon trestu obecně prospěšných prací
Tato lhůta se během času v českém trestním právu měnila, a to hned několikrát. Jak je

již zmíněno v předešlé podkapitole (3.3), zákon č. 40/2009 Sb. v § 65 odst. 1 stanovuje lhůtu
pro výkon trestu obecně prospěšných prací do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon
tohoto trestu. Tím se úprava lhůty pro výkon trestu obecně prospěšných prací platná od 1.9.2015
vrátila do podoby, kterou měla již za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., a také za účinnosti
zákona č. 40/2009 Sb. před účinností novely č. 330/2011 Sb., jež měnila lhůtu pro výkon trestu
obecně prospěšných prací, na lhůtu dvouletou. Návrat k roční lhůtě se jeví zcela logicky, neboť
úprava lhůty pro výkon trestu obsažená v novele č. 330/2011 Sb. vyvolala převážně negativní
ohlasy ze strany odborné veřejnosti. Ze studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
vyplývá, že kritický postoj vůči dvouleté lhůtě pro výkon trestu obecně prospěšných prací se
projevoval, jednak ze strany zástupců soudců: „Prodloužení doby pro odpracování na 2 roky je
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spíše demotivující…“23, tak i ze strany státních zástupců: „Především je příliš dlouhá lhůta dvou
let pro výkon obecně prospěšných prací. Odsouzení i dříve nechávali výkon až na poslední
chvíli, ale jeden rok ještě nebyl tak moc…“24 a v neposlední řadě také ze strany zástupců
probačních úředníků: „Domnívám se, že lhůta na vykonání trestu OPP ve výměře dvou let je
příliš benevolentní. Pro poskytovatele míst pro výkon trestu OPP je dvouletá lhůta na vykonání
trestu příliš dlouhá, a to ve vztahu k pracím, které mají klienti vykonávat…“25.
Do výše zmíněné jednoroční lhůty se nezapočítává doba, po kterou trvá některá
z okolností jejichž taxativní výčet zákonodárce stanovuje v § 65 odst. 1 písm. a), b) tr. zák.
(jsou jimi zdravotní či zákonné překážky, nebo vazba či výkon trestu odnětí svobody). Trestní
řád dále stanovuje situace, kdy tato lhůta pro výkon trestu obecně prospěšných prací nezapočne
běžet ode dne, kdy soud nařídil výkon trestu nebo se její běh přeruší v souladu s ustanovením
§ 339 odst. 5 tr. řádu. Těmito situacemi jsou odklad a přerušení výkonu trestu obecně
prospěšných prací. Okolnosti, za nichž k odkladu či přerušení výkonu trestu dojde, řeší § 339
až 340 tr. řádu. Předseda senátu na potřebnou dobu odloží nebo přeruší výkon trestu obecně
prospěšných prací podle § 339 odst. 1 tr. řádu, jestliže z lékařských zpráv předložených
odsouzeným nebo vyžádaných s jeho souhlasem vyplývá, že v důsledku přechodného zhoršení
zdravotního stavu není odsouzený schopen trest vykonat. Na dobu jednoho roku po porodu
odloží nebo přeruší předseda senátu výkon trestu na těhotné ženě a matce novorozence podle §
339 odst. 2 tr. řádu. Odložit výkon trestu na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí,
kterým byl tento trest uložen, nabylo právní moci, může předseda senátu i z jiných důležitých
důvodů podle věty první § 339 odst. 3 tr. řádu. Druhá a třetí věta § 339 odst. 3 tr. řádu stanovují,
že je-li důvodem odložení nebo přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací poskytování
zvláštní ochrany a pomoci podle zvláštního právního předpisu, předseda senátu odloží nebo
přeruší výkon trestu až do doby ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci a příslušný
orgán poskytující zvláštní ochranu a pomoc neprodleně vyrozumí předsedu senátu o ukončení
jejich poskytování. V případě, že pominou důvody odložení nebo přerušení výkonu trestu
obecně prospěšných prací předseda senátu tento odklad či přerušení dle § 339 odst. 4 tr. řádu
odvolá. Proti rozhodnutí o odložení či přerušení výkonu trestu, tak i proti rozhodnutí o jejich

23

SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 19
24
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 50
25
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 72

17

odvolání je podle § 339 odst. 6 tr. řádu přípustná stížnost (úprava v § 141 a násl. tr. řádu), jež
má odkladný účinek.
Specifickou situaci pro odklad nebo přerušení výkonu trestu, jež však v praxi není nijak
častá, stanovuje zákonodárce v § 340 odst. 1 tr. řádu, podle nějž předseda senátu odloží nebo
přeruší výkon trestu obecně prospěšných prací, je-li odsouzený povolán k výkonu vojenské
služby. Ustanovení § 340 odst. 2 tr. řádu říká, že i zde se užijí ustanovení o odvolaní odkladu a
přerušení výkonu trestu podle § 339 odst. 4 tr. řádu, a také ani v tomto případě se doba tohoto
odkladu či přerušení nezapočítává do jednoroční lhůty pro výkon trestu obecně prospěšných
prací v souladu s § 339 odst. 5 tr. řádu. Také proti rozhodnutí o odkladu nebo přerušení výkonu
trestu z tohoto důvodu a případnému rozhodnutí o odvolání takového odkladu či přerušení je
podle § 340 odst. 3 tr. řádu přípustná stížnost (úprava v § 141 a násl. tr. řádu), jež má odkladný
účinek.
3.5

Upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací
Trestní řád také připouští situaci, kdy dojde k upuštění od výkonu trestu obecně

prospěšných prací jako celku či od jejich zbytku. K takové situaci dojde, pokud zdravotní stav
odsouzeného ho činí dlouhodobě neschopným tuto práci vykonávat podle § 340a odst. 1 tr.
řádu. Je tak řešena situace, kdy v době od rozhodnutí o výkonu trestu obecně prospěšných prací
do jejich řádného splnění se zdravotní stav odsouzeného výrazně změní. V praxi to mohou
zapříčinit například úrazy či zjištění určitého chronického zdravotního problému, např. se
srdcem. Často se také stává, že vývoj zdravotního stavu odsouzeného je natolik nejistý, že
napřed dochází k odkladu či přerušení výkonu trestu, než dojde k následnému upuštění od
výkonu trestu z důvodu nelepšícího se nebo dokonce zhoršujícího se zdravotního stavu
odsouzeného. I proti tomuto rozhodnutí zákon připouští stížnost (úprava v § 141 a násl. tr. řádu),
jež má odkladný účinek, a to na základě § 340a odst. 2 tr. řádu.
3.6

Přeměna trestu obecně prospěšných prací
Podle § 65 odst. 2 tr. zák. v případě, že pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu

trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez
závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací či jinak
maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud
tento trest přeměnit. Přeměnit tento trest může soud i během doby pro jeho výkon. Přeměnit lze
trest obecně prospěšných prací jako celek nebo i jen jeho zbytek (v případě, že jeho část již
odsouzený odpracoval). Současná právní úprava připouští přeměnu trestu obecně prospěšných
prací na jiný alternativní trest ve smyslu § 65 odst. 2 tr. zák., a to buď na trest odnětí svobody,
18

domácího vězení či peněžitý trest. Toto rozšíření úpravy trestů, na které může být trest obecně
prospěšných prací přeměněn, bylo do trestního zákoníku zavedeno novelami obsaženými
v zákonech č. 330/2011 Sb. a č. 390/2012 Sb. a vysloužilo si v rámci odborné veřejnosti
značnou kritiku. Ze studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyplývá, že se
objevovaly nesouhlasné projevy nejen ze strany soudců: „Obecně prospěšné práce jsou samy
alternativním trestem, pachatel se uložením a výkonem má možnost vyhnout nepodmíněnému
trestu, proto další alternativy pro případ nevykonání obecně prospěšných prací nejsou
výchovné. Jediným smyslem je snaha nenaplňovat věznice…“26, ale také ze strany probačních
úředníků: „Alternativní trest je nahrazován dalším alternativním trestem, což se jeví jako
nadbytečné, klient už jednou šanci dostal a v případě, že ji nevyužil, by měla následovat
přísnější sankce…“27. Probační úřednice karlovarské pobočky Probační a mediační služby Bc.
Šárka Havlová mi však naopak uvedla zajímavý příklad, kdy se trest obecně prospěšných prací
jeví zcela vhodné přeměnit na jiný alternativní trest (v tomto případě na trest peněžitý), a to
v situaci, kdy odsouzený získal možnost pracovat ve Spolkové republice Německo a za tímto
účelem se tedy potřeboval do SRN přestěhovat. Pokud by žil ve SRN zcela logicky by na území
České republiky nemohl vykonávat trest obecně prospěšných prací (čímž by došlo
k zaviněnému nevykonávání tohoto trestu ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 tr. zák.), avšak tato
nově nabytá práce by pro odsouzeného mohla být motivem nevracet se ke kriminální činnosti,
což je přece jedním z hlavních účelů trestání. Jako logická se tak jevila přeměna tohoto trestu
na trest peněžitý, který mohl odsouzený vzhledem k nově nabyté práci vykonávat. Dle mého
názoru tedy umožnění přeměny trestu obecně prospěšných prací na jiný alternativní trest není
chybou, jen by taková praxe měla býti spíše výjimkou, uplatňovanou ve vhodných případech,
jako je např. výše zmíněná situace (viz kapitola 8.).
Jak již bylo uvedeno, podle § 65 odst. 2 písm. a) tr. zák. se trest obecně prospěšných
prací může přeměnit na trest domácího vězení, a to za podmínek stanovených v § 60 odst. 1 tr.
zák., v přeměnném poměru, kdy každá i jen započatá jedna hodina trestu obecně prospěšných
prací se počítá za jeden den domácího vězení. Přeměnu na peněžitý trest umožňuje zákonodárce
v § 65 odst. 2 písm. b) tr. zák. a pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě
vykonán stanovuje zákonodárce povinnost stanovit náhradní trest odnětí svobody (v souladu s
§ 69 tr. zák.), který nesmí být přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny

26

SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 18
27
SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-144-8. s. 74
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trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody. Velkým nedostatkem této úpravy je
neurčení přeměnného poměru mezi trestem obecně prospěšných prací a peněžitým trestem ze
strany zákonodárce. Dle Ščerby: „Zatímco domácí vězení je přísnějším trestem, než jsou obecně
prospěšné práce, takže přeměnou na domácí vězení přece jen dochází ke zpřísnění postihu
pachatele, u peněžitého trestu jistě nelze tvrdit, že by vždy či alespoň zásadně představoval
přísnější sankci než trest obecně prospěšných prací. Když už tedy zákon takovou přeměnu
obecně prospěšných prací připouští, měl by specifikovat, v jakých případech bude tento postup
dostačující a v jakém poměru má být proveden.“28. Soud může také rozhodnout o přeměně na
trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu podle § 65 odst. 2 písm. c)
tr. zák. a každá, byť i jen započatá jedna hodina trestu obecně prospěšných prací, se v takovém
případě přemění na jeden den trestu odnětí svobody. Může tak dojít k přeměně maximálně na
300 dní trestu odnětí svobody či domácího vězení.
Ve výjimečných případech může soud ponechat trest obecně prospěšných prací
v platnosti i když nastane některá z okolností stanovených v § 65 odst. 2 tr. zák., nebo dobu pro
výkon trestu obecně prospěšných prací prodloužit až o šest měsíců, a to na základě § 65 odst. 3
alinea 1 tr. zák., vzhledem k okolnostem případu. Současně s ponecháním trestu obecně
prospěšných prací v platnosti, nebo prodloužením doby jeho výkonu uloží také soud některá
z opatření uvedených v tomto paragrafu: stanoví nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo
jeho zbytku dohled podle § 65 odst. 3 písm. a), na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51
tr. zák., nebo stanoví odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložená
přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr. zák., a to podle § 65
odst. 3 písm. b) [demonstrativní výčet omezení a povinnosti viz kapitola 2.3.], nebo stanoví dle
§ 65 odst. 3 písm. c) odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé
z výchovných opatření podle § 63 odst. 3 tr. zák., je-li ve věku blízkém mladistvých [jednotlivá
výchovná opatření viz kapitola 2.4.].
O přeměně trestu obecně prospěšných prací podle § 65 odst. 2 tr. zák., jakož i o
ponechání toho trestu v platnosti za současného stanovení některého opatření podle § 65 odst.
3 tr. zák., rozhodne ve veřejném zasedání bez zbytečného odkladu předseda senátu, a to na
návrh probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh
obecního úřadu nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný
prostřednictvím tohoto úředníka, nebo i bez takového návrhu. O takovémto rozhodnutí
28

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-87576-93-9. s. 315
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vyrozumí předseda senátu středisko probační a mediační služby v obvodu soudu v němž je trest
obecně prospěšných prací vykonáván. To vše na základě § 340b odst. 1 tr. řádu. Podle § 340b
odst. 2 tr. řádu je proti takovémuto rozhodnutí je možno podat stížnost (úprava v § 141 a násl.
tr. řádu), která má odkladný účinek.
3.7

Zahlazení odsouzení k trestu obecně prospěšných prací
Trestní zákoník zná situace, kdy dojde k zahlazení odsouzení k trestu obecně

prospěšných prací, a to ex lege. Těmito situacemi jsou řádné vykonání trestu obecně
prospěšných prací a upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací. Podle ustanovení §
65 odst. 4 tr. zák. se pak na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Tím zákonodárce stanovuje
velikou výhodu pro odsouzené k trestu obecně prospěšných prací, neboť při řádném vykonání
tohoto trestu si neponesou dále následky odsouzení za trestný čin. Takové ustanovení zcela
nepochybně směřuje ke zlepšení situace pro resocializaci odsouzeného, který si sebou neponese
břemeno záznamu o odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů.
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4

Statistické údaje o trestu obecně prospěšných prací
Veškeré statistické údaje užité v této kapitole vyplývají z oficiálních statistik Probační

a mediační služby.29 Jedná se o statistické údaje o potencionálních pachatelích či odsouzených,
kteří v době případného spáchání trestného činu již dosáhli věku 18 let. Základní statistickou
jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení je tzv. spis. Probační a mediační služba
resp. příslušné středisko, zakládá spis na pachatele trestného činu (v případě více pachatelů
jednoho trestného činu je zakládáno tedy více spisů). Spis je evidován v konkrétním roce, dle
data nápadu v probačním rejstříku agendového informačního systému Probační a mediační
služby. Evidované spisy se dělí na dvě základní kategorie podle fáze, ve které se potencionální
či odsouzený pachatel nachází. Počet spisů v přípravném řízení a řízení před soudem
charakterizuje především nápad případů, kdy PMS na základě souhlasu orgánu činného
v trestním řízení zprostředkuje řešení konfliktu nebo navrhuje a posuzuje u pachatele vhodné
instituty, které by mohly být uloženy jako alternativní sankce. Počet spisů ve vykonávacím
řízení pak charakterizuje nápad soudem uložených sankcí, nad kterými má PMS vykonávat
kontrolu.30
Statistické údaje monitorují počet evidovaných spisů Probační a mediační službou za
roky 2013-2017 v určitých fázích řízení. Přehled každého roku se skládá ze dvou tabulek, kde
první tabulka udává počet spisů v rámci přípravného řízení či řízení před soudem, které v daném
roce řešili úředníci Probační a mediační služby za účelem postupu podle § 314e odst. 3 tr. řádu,
tedy podání zprávy soudu obsahující zjištění o možnostech výkonu trestu obecně prospěšných
prací a zdravotní způsobilosti obviněného včetně jeho stanoviska k uložení tohoto druhu trestu.
Druhá tabulka udává počet spisů evidovaných úředníky Probační a mediační služby v rámci
vykonávacího řízení. Jedná se zde tedy o případy, kdy byli konkrétním probačním úředníkům
stanoveny kontroly nad odsouzenými k výkonu trestu obecně prospěšných prací v daném roce.

29

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Statistiky [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z:
https://www.pmscr.cz/statistiky-2/
30
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti Probační a mediační
služby za rok 2016 [online]. [cit. 2018-03-19]. dostupné z:
https://www.pmscr.cz/download/010116_311216_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS.pdf
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4.1

Statistické údaje o trestu obecně prospěšných prací za rok 2013

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.2
%
%
Praha
206
231
437
5%
47%
Praha - vý.
471
557
1028
11%
46%
ČB
334
423
757
8%
44%
Plzeň
511
405
916
10%
56%
ÚnL
977
699
1676
18%
57%
HK
689
441
1130
12%
61%
Brno
390
1025
1415
15%
28%
Ostrava
1326
877
2203
23%
60%
celkem
abs.
4904
4658
9562
100%
celkem v
%
51,30%
48,70%
100%
Tabulka 1 Počet spisů evidovaných PMSČR v přípravném řízení a řízení před soudy v roce 2013
Zdroj: PMSČR31, tabulka a výpočty vlastní

Z tabulky lze vyčíst, že postup dle § 314e odst. 3 tr. řádu tvořil více než polovinu
evidovaných spisů probačních úředníků v rámci přípravného řízení a řízení před soudy.
Nadpoloviční většinu takovýchto případů lze zaznamenat hned ve čtyřech obvodech krajských
soudů (Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Ostrava).
celkem
abs.
1347
1831
809
1380
2080
1288
2200
2618

celkem v
%
10%
14%
6%
10%
15%
10%
16%
19%

OPP v
%
28%
37%
50%
47%
49%
47%
55%
61%

Kraje/stř.
OPP
jiné
Praha
378
969
Praha - vý.
672
1159
ČB
401
408
Plzeň
651
729
ÚnL
1025
1055
HK
610
678
Brno
1215
985
Ostrava
1591
1027
celkem
abs.
6543
7010
13553
100%
celkem v
%
48,30%
51,70%
100%
Tabulka 2 Počet spisů evidovaných PMSČR ve vykonávacím řízení v roce 2013
Zdroj: PMSČR32, tabulka a výpočty vlastní
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Statistika PMS ČR 2013 [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z:
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Statistika PMS ČR 2013 [online]. [cit. 2018-03-19]. dostupné z:
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V této tabulce můžeme vidět, že téměř polovina (48,30%) spisů evidovaných Probační
a mediační službou vztahujících se k vykonávacímu řízení se vztahuje k trestu obecně
prospěšných prací, konkrétně k výkonu kontroly nad jeho výkonem. Dále z ní vyplývá, že 6543
spisů bylo evidovaných k výkonu trestu obecně prospěšných v roce 2013.
4.2

Statistické údaje o trestu obecně prospěšných prací za rok 2014

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
383
213
596
5%
64%
Praha - vý.
663
464
1127
10%
59%
ČB
436
406
842
8%
52%
Plzeň
580
390
970
9%
60%
ÚnL
1621
663
2284
20%
71%
HK
747
409
1156
10%
65%
Brno
693
1065
1758
16%
39%
Ostrava
1673
797
2470
22%
68%
celkem
abs.
6796
4407
11203
100%
celkem v
%
60,70%
39,30%
100%
Tabulka 3 Počet evidovaných spisů PMSČR v přípravném řízení a řízení před soudy v roce 2014
Zdroj: PMSČR33, tabulka a výpočty vlastní

Tabulka udává, že 6796 spisů evidovaných Probační a mediační službou v rámci
přípravného řízení či řízení před soudy, tedy více než 60 % všech spisů v této fázi evidovaných,
se v roce 2014 vázalo k trestu obecně prospěšných prací. Nejvyšší čísla v tomto ohledu
vykazují, i vzhledem k nejvyššímu celkovému počtu evidovaných spisů v této fázi řízení, v
obvodech Ústeckého a Ostravského krajského soudu (1621 respektive 1673).
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https://www.pmscr.cz/download/010114_311214__Statistika_PMS_CR_pro_www.pdf

24

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
710
1168
1878
11%
38%
Praha - vý.
1008
1382
2390
14%
42%
ČB
594
544
1138
7%
52%
Plzeň
926
878
1804
10%
51%
ÚnL
1531
1364
2895
17%
53%
HK
658
798
1456
8%
45%
Brno
1538
1051
2589
15%
59%
Ostrava
2146
1066
3212
19%
67%
celkem
abs.
9111
8251
17362
100%
celkem v
%
52,50%
47,50%
100%
Tabulka 4 Počet evidovaných spisů PMSČR ve vykonávacím řízení v roce 2014
Zdroj: PMSČR34, tabulka a výpočty vlastní

Počet spisů evidovaných Probační a mediační službou v rámci vykonávacích řízení,
které se vztahují k trestu obecně prospěšných prací se v roce 2014 přehoupl do nadpoloviční
většiny (52,5%) v porovnání s ostatními spisy, jež probační a mediační služba v rámci této fáze
řízení eviduje. Celkový počet spisů evidovaných k výkonu trestu obecně prospěšných prací
v roce 2014, činil 9111 osob.
4.3

Statistické údaje o trestu obecně prospěšných prací za rok 2015

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
7
578
585
6%
1%
Praha - vý.
43
943
986
10%
4%
ČB
19
849
868
8%
2%
Plzeň
19
902
921
9%
2%
ÚnL
19
1945
1964
19%
1%
HK
56
911
967
9%
6%
Brno
39
1643
1682
16%
2%
Ostrava
57
2279
2336
23%
2%
celkem
abs.
259
10050
10309
100%
celkem v
%
2,50%
97,50%
100%
Tabulka 5 Počet evidovaných spisů PMSČR v přípravném řízení a řízení před soudy v roce 2015
Zdroj: PMSČR35, tabulka a výpočty vlastní
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Z této tabulky vyplývá, že v roce 2015 došlo k rapidnímu poklesu evidovaných spisů
Probační a mediační službou vztahujících se k trestu obecně prospěšných prací ve fázi
přípravného řízení či řízení před soudem. Přitom celkový počet 10309 evidovaných spisů není
výrazně nižší než počty evidovaných spisů v této fázi řízení za předchozí roky. To značí výrazné
upuštění od postupu uvedeného v § 314e odst. 3 tr. řádu ze strany soudů. Naopak ohromný
nárůst evidovaných spisů však v tomto roce Probační a mediační služba zaznamenala ve vztahu
ke zprostředkování řešení konfliktů/ přípravy podkladů pro možnost uplatnění odklonu.
celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
803
1281
2084
12%
39%
Praha - vý.
962
1497
2459
14%
39%
ČB
662
590
1252
7%
53%
Plzeň
855
1006
1861
10%
46%
ÚnL
1584
1430
3014
17%
53%
HK
652
836
1488
8%
44%
Brno
1526
1137
2663
15%
57%
Ostrava
1941
1106
3047
17%
64%
celkem
abs.
8985
8883
17868
100%
celkem v
%
50,30%
49,70%
100%
Tabulka 6 Počet evidovaných spisů PMSČR ve vykonávacím řízení v roce 2015
Zdroj: PMSČR36, tabulka a výpočty vlastní

Z tabulky evidovaných spisů Probační a mediační službou vztahujících se
k vykonávacímu řízení však nevyplývá nijak výrazná snížená tendence ukládání trestu obecně
prospěšných prací, jak by se mohlo zdát z tabulky č. 5, neboť celkový počet 8985 spisů
evidovaných k výkonu tohoto trestu v roce 2015, je jen nepatrně nižší než počet spisů
evidovaných ke stejnému trestu v roce předcházejícím. To mohlo v praxi reálně zapříčinit
buďto výrazné upuštění od ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem, a
naopak výrazný nárůst ukládání trestu obecně prospěšných prací rozsudkem v hlavním líčení,
nebo výrazné upuštění ze strany soudů od zákonného postupu stanoveného v § 314e odst. 3 tr.
řádu při ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem.

36
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4.4

Statistické údaje o trestu obecně prospěšných prací za rok 2016

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
31
549
580
6%
5%
Praha - vý.
12
876
888
10%
1%
ČB
11
759
770
8%
1%
Plzeň
13
817
830
9%
2%
ÚnL
20
1739
1759
19%
1%
HK
32
830
862
9%
4%
Brno
34
1417
1451
16%
2%
Ostrava
25
2119
2144
23%
1%
celkem
abs.
178
9106
9284
100%
celkem v
%
1,90%
98,10%
100%
Tabulka 7 Počet evidovaných spisů PMSČR v přípravném řízení a řízení před soudy v roce 2016
Zdroj: PMSČR37, tabulka a výpočty vlastní

Opět i v roce 2016 můžeme sledovat ohromný pokles u spisů evidovaných v rámci
postupu dle § 314e odst. 3 tr. řádu. Tento ústup jde opět na úkor jiným postupům Probační a
mediační služby, neboť celkový počet 9284 evidovaných spisů v rámci přípravného řízení či
řízení před soudy i přes mírný úbytek oproti rokům předchozím, nevysvětluje výrazný nepoměr
v zastoupení spisů evidovaných k trestu obecně prospěšných prací oproti rokům 2013 a 2014.
celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
754
1277
2031
11%
37%
Praha - vý.
1021
1498
2519
14%
41%
ČB
549
557
1106
6%
50%
Plzeň
761
1046
1807
10%
42%
ÚnL
1570
1568
3138
17%
50%
HK
570
966
1536
9%
37%
Brno
1401
1269
2670
15%
52%
Ostrava
1923
1294
3217
18%
60%
celkem
abs.
8549
9475
18024
100%
celkem v
%
47,40%
52,60%
100%
Tabulka 8 Počet evidovaných spisů PMSČR ve vykonávacím řízení v roce 2016
Zdroj: PMSČR38, tabulka a výpočty vlastní
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Z počtu spisů evidovaných Probační a mediační službou v rámci vykonávacího řízení
za rok 2016 lze vyčíst pouze nepatrné snížení v zastoupení spisů evidovaných k výkonu trestu
obecně prospěšných prací, a to jak v celkovém počtu, tak i v procentuálním zastoupení. I
v tomto roce byl největší počet evidovaných spisů v rámci výkonu trestu obecně prospěšných
prací v obvodech krajských soudů v Ústí nad Labem, Brně a Ostravě.
4.5

Statistické údaje k trestu obecně prospěšných prací za rok 2017

celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
41
447
488
6%
8%
Praha - vý.
32
670
702
9%
5%
ČB
30
613
643
8%
5%
Plzeň
18
778
796
10%
2%
ÚnL
16
1509
1525
19%
1%
HK
44
797
841
10%
5%
Brno
10
1232
1242
15%
1%
Ostrava
36
1916
1952
24%
2%
celkem
abs.
227
7962
8189
100%
3%
celkem v
%
2,80%
97,20%
100%
Tabulka 9 Počet evidovaných spisů PMSČR v přípravném řízení a řízení před soudy v roce 2017
Zdroj: PMSČR39, tabulka a výpočty vlastní

Také v roce 2017 trval trend výrazného upuštění od vyžádání si zprávy probačního
úředníka o možnosti uložení, zdravotní způsobilosti a stanovisku potencionálního pachatele ze
stran soudů. V roce 2017 je ze strany Probační a mediační služby evidováno pouze 227 spisů,
jež se vážou k této zprávě. Za zmínku také stojí, že v obvodu krajského soudu v Brně tomu tak
je pouze v 10 případech, přičemž právě tento obvod patří dle statistických údajů od roku 2013
až po rok 2017 mezi obvody s nejvyšším počtem evidovaných výkonů trestů obecně
prospěšných prací v České Republice.

39
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celkem
celkem v OPP v
Kraje/stř.
OPP
jiné
abs.
%
%
Praha
664
1244
1908
11%
35%
Praha - vý.
854
1573
2427
14%
35%
ČB
455
575
1030
6%
44%
Plzeň
714
927
1641
10%
44%
ÚnL
1331
1769
3100
18%
43%
HK
475
1076
1551
9%
31%
Brno
1208
1277
2485
14%
49%
Ostrava
1713
1461
3174
18%
54%
celkem
abs.
7414
9902
17316
100%
celkem v
%
42,80%
57,20%
100%
Tabulka 10 Počet evidovaných spisů PMSČR ve vykonávacím řízení v roce 2017
Zdroj: PMSČR40, tabulka a výpočty vlastní

Ve statistice evidovaných spisů v rámci vykonávacího řízení v roce 2017, lze jasně
pozorovat klesající trend ukládání trestu obecně prospěšných prací, jež se projevuje již od roku
2015. V roce 2017 je však tento pokles ještě výraznější, když počet evidovaných spisů
meziročně klesl o 1135 a procentuální zastoupení těchto spisů mezi všemi evidovanými v rámci
vykonávacího řízení se snížilo o 4,60 %. Výraznější pokles v procentuálním zastoupení
evidovaných trestů obecně prospěšných prací vůči všem spisům je patrný například v obvodu
Ústeckého krajského soudu.
4.6

Souhrn statistických údajů o trestu obecně prospěšných prací
Ve sledovaném období let 2013 až 2017 byl zaznamenán drastický propad evidovaných

spisů ohledně postupu dle § 314e odst. 3 tr. řádu, a to mezi roky 2014 a 2015. Jednalo se o
propad z 6796 (60,70 % všech evidovaných spisů v rámci přípravného řízení či řízení před
soudem) takových případů v roce 2014, na 259 (2,50 % všech evidovaných spisů v dané fázi
řízení) případů v roce 2015.
Počet evidovaných spisů k trestu obecně prospěšných prací (ve fázi vykonávacího
řízení) Probační a mediační službou zaznamenal ve sledovaném období také pokles, který však
zdaleka není tak výrazný jako pokles ve fázi řízení přípravného a řízení před soudy. Klesající
tendence se začala projevovat v roce 2015 a od té doby je ročně evidováno v řádu stovek
případů výkonů trestu obecně prospěšných prací méně. Stále se však jedná, co do
40
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procentuálního zastoupení, o nejvyšší podíl evidovaných spisů Probační a mediační službou
v rámci vykonávacího řízení. Ve sledovaném období šlo o 42,80 % až 52,50 % všech spisů.
Z toho vyplývá, že trest obecně prospěšných prací je v České Republice stále nejvyužívanějším
alternativním trestem.
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5

Probační a mediační služba České republiky a její úloha v rámci trestu obecně
prospěšných prací
Probační a mediační služba byla ustanovena zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a

mediační službě, jež nabyl účinnosti 1.1.2001. Jedná se o organizační složku státu, která plní
jisté asistenční úkoly vůči soudům a případně státním zastupitelstvím. Hlavní činností Probační
a mediační služby je plnění zákonem či soudem stanovených úkolů v rámci alternativního
trestání a restorativní justice jako např. dohled, mediace, kontrola výkonu trestu obecně
prospěšných prací ad.. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a
společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje
a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.41 Úpravu těchto činností a postupů
Probační a mediační služby nenalezneme pouze v zákoně o Probační a mediační službě, ale
také v trestním zákoníku, trestním řádu a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Významné
co do úpravy postupů Probační a mediační služby jsou také interní předpisy vydávané
ministerstvem spravedlnosti či ředitelstvím Probační a mediační služby, jedná se o Statut
Probační a mediační služby a Organizační řád Probační a mediační služby.
5.1

Předjednání trestu obecně prospěšných prací
Podle § 4 odst. 1 zákona o PMS, Probační a mediační služba vytváří předpoklady k

tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů
trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody. Tato
činnost spočívá dle § 4 odst. 2 písm. a), b) zákona o PMS v:
•

obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí

•

ve vytváření podmínek pro tresty nespojené s odnětím svobody

V rámci trestu obecně prospěšných prací takovéto činnosti zcela jasně odpovídá postup
stanovený v § 314e odst. 3 tr. řádu, podle nějž nemůže být trest obecně prospěšných prací uložen
trestním příkazem bez vyžádání si zprávy probačního úředníka. Právě toto zjišťování informací
o možnosti a vhodnosti uložení trestu obecně prospěšných prací, při němž dochází ke zjišťování
zákonem stanovených informací probačním úředníkem, jež jsou podkladem této zprávy,
označujeme jako předjednání trestu obecně prospěšných prací. Tato zpráva obsahuje zjištění o
možnostech výkonu tohoto trestu, tedy zjištění o tom, je-li například v místě bydliště

41
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obviněného takový poskytovatel obecně prospěšných prací, jež by ho v případě odsouzení
přijal. V případě, pokud by takový poskytovatel v místě bydliště potencionálního pachatele
nebyl, zjišťuje probační úředník ochotu a možnost obviněného za výkonem trestu dojíždět.
Součástí této zprávy je také zjištění o zdravotní způsobilosti obviněného, která je pro možnost
uložení trestu obecně prospěšných prací zcela zásadní, neboť její nedostatek je překážkou pro
možnost uložení tohoto druhu trestu. V neposlední řadě obsahuje tato zpráva stanovisko
obviněného k možnosti uložení tohoto druhu trestu.
5.2

Sjednání trestu obecně prospěšných prací
V případě, kdy probační úředník v rámci předjednání trestu obecně prospěšných prací

dospěje k názoru, že uložení tohoto druhu trestu je vhodné, či pokud již například na základě
výše zmíněné zprávy soud pachatele odsoudil a dosud nebyl zahájen výkon tohoto druhu trestu,
přikročí probační úředník ke sjednávání samotného výkonu trestu. Výkon trestu obecně
prospěšných prací musí probační úředník sjednat jak s obviněným (respektive odsouzeným),
tak i s obcí (případně institucí), kde by měl dané práce vykonávat. Přihlíží při tom k tomu, aby
byly splněny požadavky daného poskytovatele (například na druh práce), které je dle § 338
odst. 2 tr. řádu spolu se všemi změnami těchto požadavků povinen poskytovatel sdělovat
středisku Probační a mediační služby v obvodu soudu, kde má být trest obecně prospěšných
prací vykonáván. Přihlíží však také k možnosti výkonu tohoto druhu trestu ze strany
obviněného (resp. odsouzeného). Zpravidla se snaží dojednat výkon trestu v místě bydliště
obviněného (resp. odsouzeného) a pokud to není možné tak v místě, kam bude moci dojíždět.
V praxi dochází i k situacím, kdy obviněný (resp. odsouzený) nemá problém s výkonem trestu
obecně prospěšných prací jako takovým, ale například s jeho výkonem v místě bydliště
například z důvodu studu. I v těchto případech se snaží probační úředníci jednat co nejvíce
v zájmu všech dotčených stran, proto například se snaží sjednat obviněnému (resp.
odsouzenému) výkon trestu u poskytovatele, jenž sídlí na nepříliš veřejném místě či u
poskytovatele mimo jeho místo bydliště, za podmínky možnosti obviněného (resp.
odsouzeného) za výkonem trestu dojíždět. Po vhodném sjednání výkonu trestu obecně
prospěšných prací zašle probační úředník soudu návrh o druhu a místě výkonu tohoto trestu, na
jehož základě soud podle § 336 odst. 2 tr. řádu o druhu a místě výkonu rozhodne.
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5.3

Kontrola výkonu trestu obecně prospěšných prací
Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zák. o PMS, probační a mediační činnost spočívá

mimo jiné v kontrole výkonu dalších trestů nespojených s odnětím svobody, včetně trestu
obecně prospěšných prací. Tuto kontrolu provádí probační úředník příslušného střediska
Probační a mediační služby v obvodu, kde se má trest obecně prospěšných prací vykonávat, a
to na základě opatření vydaného soudem podle § 336 odst. 4 tr. řádu. Probační úředník
kontroluje především plnění všech stanovených povinností odsouzeným (viz kapitola 3.3.
povinnosti odsouzeného). Pro správnou kontrolu odsouzeného je naprosto nezbytná vhodná
spolupráce mezi probačním úředníkem pověřeným vykonávat kontrolu a obcí či institucí kde
odsouzený trest vykonává. Vzhledem k počtu probačních úředníků a jejich vytížeností i dalšími
úkoly není reálně možné, aby vykonávali nepřetržitou kontrolu nad odsouzeným sami, proto je
pro ně zcela zásadní určitá kontrola a zpětná vazba i ze strany poskytovatele. Poskytovatel by
měl sjednat určitý harmonogram prací s odsouzeným, na kterém je nutno trvat, neboť takové
dodržení harmonogramu je pro probačního úředníka často jediným východiskem, jak
naplánovat kontrolu na dobu, kdy odsouzený skutečně trest vykonává a plánovaná kontrola tak
splní svůj účel. Probační úředník by měl každého odsouzeného během výkonu trestu obecně
prospěšných prací osobně zkontrolovat alespoň jednou, avšak v praxi dochází i k situacím, kdy
je odsouzenému uložen trest v nižší výměře a kontrolou pověřený probační úředník vzhledem
ke konfliktu se svými dalšími povinnostmi nestihne tuto osobní kontrolu provést.
Poskytovatelé by měli v rámci svých možností kontrolovat řádné plnění stanovených
prací odsouzeným, jeho chování, a řádně evidovat jeho odpracované hodiny. O těchto
okolnostech by měli poskytovatelé dále pravidelně informovat probačního úředníka
pověřeného kontrolou nad výkonem trestu. V případě, že z těchto výkazů a zpráv pojme
probační úředník podezření, že vše není v pořádku, měl by okamžitě přikročit k nečekané
osobní kontrole. V praxi se už totiž Probační a mediační služba setkala i s poskytovateli, kteří
byli například velice benevolentní při hodnocení pracovních výkonů odsouzených, případně
nastali i situace, kdy za odsouzeného trest odpracovávala jiná osoba či dokonce i situace, kdy
poskytovatel zapisoval odsouzenému odpracované hodiny, které však ve skutečnosti nikdy
neodpracoval. Pokud jsou během výkonu trestu obecně prospěšných prací u odsouzeného
zjištěny nedostatky v plnění stanovených povinností, podá podle § 337 tr. řádu bezodkladně
probační úředník pověřený kontrolou nad výkonem trestu nebo jeho prostřednictvím obecní
úřad nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, zprávu soudu, který
výkon trestu nařídil. Za dané situace může probační úředník pověřený kontrolou nad výkonem
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trestu také podat návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací ve smyslu § 340b odst. 1
tr. řádu, nebo jeho prostřednictvím obecní úřad nebo instituce, kde odsouzený daný trest
vykonával. Součástí návrhu na přeměnu trestu je také návrh (respektive doporučení) probačního
úředníka vykonávajícího kontrolu nad výkonem trestu, na který ze zákonem stanovených trestů
daný trest obecně prospěšných prací přeměnit. Dále § 337 tr. řádu stanovuje, že probační
úředník pověřený kontrolou nad výkonem trestu sdělí bez odkladu soudu, kdy odsouzený trest
obecně prospěšných prací vykonal.
5.4

Pomoc odsouzeným
Mezi další důležitou činnost probačních úředníků v rámci trestu obecně prospěšných

prací zcela jistě patří jejich snaha pomoci odsouzeným. Ta se projevuje určitou snahou řešit
s odsouzenými jejich životní situaci a pozitivně je motivovat k upuštění od kriminální činnosti.
Jedná se například o doporučení vhodných programů, odkázání na určité agentury zabývající
se pomocí odsouzeným ad. Ze strany probačních úředníků jsem se setkal s určitou výtkou vůči
ukládání trestu obecně prospěšných prací, a to konkrétně u osob trpících závislostí. Zákonná
úprava při prostém uložení trestu obecně prospěšných prací téměř neumožňuje pracovníkům
Probační a mediační služby daným osobám pomoci, jelikož neexistuje možnost dlouhodobého
kontaktu a působení na takovéto osoby. Podle probační asistentky Probační a mediační služby
v Karlových Varech Bc. Šárky Havlové je „mnohem vhodnější užít u takových osob institut
dohledu“ (o této problematice více v kapitole 8.). Mezi pomoc odsouzeným dále patří
komunikace mezi probačním úředníkem pověřeným kontrolou nad výkonem trestu a
odsouzeným, kdy například probační úředník poskytuje rady odsouzenému, jak postupovat
v situaci, kdy onemocní a nemůže po určitou dobu daný trest vykonávat či pomoc probačního
úředníka odsouzenému sepsat žádost na upuštění od výkonu trestu z vážných zdravotních
důvodů.
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Zahraniční právní úpravy v oblasti trestu obecně prospěšných prací
Trest obecně prospěšných prací, nebo tresty jemu podobné se vyskytují v právních

úpravách mnoha cizích států. V této kapitole se tedy zaměřím na úpravy tohoto institutu ve
vybraných evropských zemí, konkrétně na Slovensku (6.1), ve Francii (6.2) a v Nizozemsku
(6.3). Zaměřím se především na rozdíly, jež tyto úpravy obsahují ve srovnání s českou právní
úpravou, které umožní pohled na to, jak může tento trest fungovat a případně se u nás vyvíjet.
V neposlední řadě poslouží jako jedna z inspirací pro návrhy obsažené v kapitole osmé.
6.1

Slovensko
Slovenským ekvivalentem trestu obecně prospěšných prací je trest povinné práce, jež

byl na Slovensku zaveden s účinností od 1.1.2006 zákonem č. 300/2005 Z. z., ve kterém se
nachází úprava trestu povinných prací jakožto zákonného trestu (o tom více níže). Velkým
rozdílem oproti České úpravě je ukotvení procesní úpravy výkonu trestu v samostatném zákoně
č. 528/2005 Z. z., o výkone trestu povinnej práce (více níže).
Slovenský trestní zákoník v § 54 stanovuje podmínky pro uložení trestu povinné práce.
První podmínkou je souhlas pachatele s uložením tohoto trestu, Slovenská právní úprava se
tedy na rozdíl od české přiklonila k převažujícímu názoru obsaženému v úpravách trestu obecně
prospěšných prací v evropských zemích, že tento trest nelze uložit proti vůli pachatele. Druhou
podmínkou je, že trest povinné práce může být uložen za přečin, jehož horní hranice trestu
odnětí svobody nesmí přesáhnout pět let. I zde tedy existuje rozdíl oproti české právní úpravě,
jež dovoluje uložení tohoto trestu za jakýkoliv přečin, tedy i takový u nějž zákon stanovuje
zákon horní hranici trestu odnětí svobody přesahující pět let. V § 54 trestního zákona nalezneme
také úpravu výměry trestu povinné práce, která se shoduje s českou právní úpravu co do
maximální výměry 300 hodin, avšak slovenská úprava připouští minimální možnou výměru 40
hodin, což je o deset hodin méně, než je možné u nás v České republice.
Podle § 55 odst. 1 trestního zákona je odsouzený povinen vykonat trest povinné práce
do jednoho roku od nařízení výkonu tohoto trestu, jedná se tedy o stejnou úpravu jako v České
republice, Rozdíl v dané úpravě však nalezneme v § 55 odst. 1 písm. a), d) trestního zákona,
jež stanovuje dobu pracovní neschopnosti, která by se sice dala chápat jako pracovní
neschopnost ze zdravotních důvodů, jako v české právní úpravě, ale také dobu, kdy pachateli
není práce určená a zdržování se v cizině jako jeden z důvodů stavění této roční lhůty pro výkon
trestu (pro srovnání viz kapitola 3.4. Lhůta pro výkon trestu). Také slovenská úprava umožňuje
soudu uložit přiměřené povinnosti nebo omezení uvedené v § 51 odst. 3, 4 trestního zákona, jež
směřují k tomu, aby vedl řádný život a zpravidla soud pachateli také uloží, aby podle svých sil
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nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Toto ustanovení se tedy co do svého smyslu
shoduje s českou právní úpravou.
Slovenská úprava také zná situace, za nichž soud trest povinné práce nemůže uložit.
Kromě nedostatku náležitosti ve formě souhlasu pachatele ve smyslu § 54 trestního zákona,
jsou to dále podle § 55 odst. 2 trestního zákona dlouhodobá pracovní neschopnost a invalidita.
I na Slovensku musí pachatel tento trest podle § 55 odst. 3 trestního zákona vykonávat
osobně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, a také slovenská úprava připouští
možnost poskytovatelů získávat z tohoto druhu trestu prospěch.
Dalším velkým rozdílem je, že slovenská právní úprava připouští přeměnu trestu
povinné práce pouze na trest odnětí svobody, a to dle § 55 odst. 4 trestního zákona, a to za
situace, kdy odsouzený v době výkonu trestu nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal
práce v určeném rozsahu, nebo nesplnil uložené omezení či povinnosti. Stanovený poměr pro
přeměnu trestu povinné práce na trest odnětí svobody je 2:1, tedy za každé dvě nevykonané
hodiny práce připadne jeden den odnětí svobody. Nutno tedy podotknout, že ačkoliv slovenská
právní úprava nedovoluje přeměnu na jiný alternativní trest, tak jak je tomu u nás, jejich
přeměna na trest odnětí svobody je výrazně mírnější. I v případě, kdy trest povinné práce
nebude vykonán jako celek, přemění se pouze na 150 dní trestu odnětí svobody, což v situaci,
kdy by za přečin mohl být stanoven trest v maximální výměře až pět let odnětí svobody
znamená, že tento přeměněný trest by nedosahoval ani jedné desetiny takového trestu.
Slovenská úprava trestu povinné práce také připouští možnost upustit od výkonu tohoto
trestu podle § 55 odst. 5 trestního zákona za situace, kdy se odsouzený stane ne svou vinou
trvale práce neschopným, invalidním, nebo také z jiných závažných důvodů.
Trest povinné práce může být uložen také mladistvým na základě § 109 písm. a)
trestního zákona. Výraznou změnou oproti české úpravě je však samotná zákonná definice
mladistvého, neboť na Slovensku je za mladistvého vnímána již osoba, která dovršila čtrnáctý
rok věku a nepřekročila osmnáctý rok věku dle § 94 odst. 1 trestního zákona. Také na Slovensku
platí, že výměra trestu povinné práce nesmí u mladistvého přesáhnout polovinu nejvyšší možné
výměry tedy 150 hodin, a to na základě § 111 trestného zákona. Také zde platí omezení pro
uložení povinné práce mladistvým na takovou práci, která nesmí ohrozit zdraví, bezpečnost a
mravní vývoj mladistvých s ohledem na její povahu a okolnosti, za nichž se vykonává.
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Zákon o výkonu trestu povinné práce v § 2 odst. 1 stanovuje okruh poskytovatelů pro
něž může odsouzený povinné práce vykonávat. Tento okruh je upraven šířeji, než je tomu
v České republice, neboť v taxativním výčtu najdeme například možnost vykonávat trest ve
prospěch státu nebo vyššího územního celku. Také na Slovensku dle § 2 odst. 2 zák. o výkonu
trestu povinné práce, odsouzený vykonává trest v obvodu okresního soudu, v němž má bydliště
a vykonávání povinné práce v jiném obvodu je stejně jako u nás podmíněno souhlasem
odsouzeného. V odstavci 3 daného paragrafu nalezneme stanovení podmínek výkonu tohoto
trestu, tedy že odsouzený vykoná trest osobně a ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,
což se překrývá s úpravou obsaženou v trestním zákoně, ale je zde navíc stanovena povinnost
odsouzeného odpracovat alespoň 20 hodin trestu za kalendářní měsíc. Taková úprava v České
republice zcela jistě chybí a mohla by přispět k lepší vykonatelnosti a předejít zbytečným
průtahům ve výkonu trestu (o tom více v kapitole 8.).
Nařízení trestu povinné práce je upraveno v § 3 zákona o výkonu trestu povinné práce
a je řešeno velice podobně jako v české úpravě. Rozdílem je lhůta podle odst. 2, ve které se má
odsouzený dostavit k probačnímu úředníkovi za účelem projednání výkonu trestu. Ta je v tomto
zákoně upravena jako sedmidenní. Po projednání výkonu trestu probační úředník informuje
bezodkladně soud, který nařídí výkon trestu a rozhodne o místě výkonu a druhu práce. Stejně
rozhodne soud i v případě, kdy byl odsouzený o povinnosti dostavit se k projednání výkonu
trestu za probačním úředníkem řádně poučen, avšak bez dostatečné omluvy tak neučinil.
Odchylná je také úprava registrace poskytovatele povinných prací podle § 4 zák. o
výkonu trestu povinné práce, který je sice stejně jako v České republice veden v evidenci
probačním a mediačním úředníkem, ale jelikož probační a mediační úředníci na Slovensku
spadají přímo pod daný okresní soud, musí se potencionální poskytovatel ohlásit okresnímu
soudu v okrese, kde mají být práce vykonávány. K tomuto ohlášení je nutné uvést také všechny
zákonné náležitosti, jako jsou druh, rozsah a místo výkonu práce. Následně soud a poskytovatel
uzavřou písemnou dohodu o zabezpečení povinné práce. Stejně jako u nás poté probační
úředník vykonává kontrolu nad výkonem trestu.
Právní úprava odkladu a přerušení trestu povinné práce obsažená v § 5 zák. o výkonu
trestu povinné práce, je řešena téměř stejně jako úprava odkladu a přerušení trestu obecně
prospěšných prací. Jistou modifikací je na Slovensku možnost v případě zhoršení zdravotního
stavu odsouzeného, přeřadit jej na jiný vhodný druh trestu, což česká právní úprava nezná.
Dalším rozdílem je opět výslovné stanovení možnosti odkladu či přerušení výkonu trestu,
pokud odsouzený oprávněně pobývá v cizině.
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Ustanovení § 7 zák. o výkonu trestu povinné práce se opět překrývá s úpravou
obsaženou v trestním zákoně, konkrétně s ustanovením § 55 odst. 5 trestního zákona, které
specifikuje v tom, že od trestu povinné práce je možné upustit v případě, kdy z důvodu změny
zdravotního stavu, jež si odsouzený nezpůsobil úmyslně, je práce neschopným či invalidním,
nebo v případě, že bez jeho zavinění nebyl výkon trestu nařízen do 5 let. Dané ustanovení tedy
přináší změnu oproti trestnímu zákonu v tom, že od výkonu trestu povinné práce je možné
upustit i v případě, kdy si negativní změnu zdravotního způsobu přivodí obviněný sám avšak
svou nedbalostí.
Procesní úprava přeměny trestu povinné práce podle § 8 zák. o výkonu trestu povinné
práce se téměř shoduje s úpravou českou, když pomineme možnost přeměny pouze na trest
odnětí svobody (viz výše). Určitou změnou však je případ, kdy předseda senátu rozhodne, že
není důvod pro přeměnu trestu. Pokud taková situace nastane může totiž v odůvodněném
případě rozhodnout o novém druhu nebo místě výkonu trestu povinné práce. S tím se v českém
právu nesetkáme, jelikož v naší právní úpravě existuje možnost ponechat daný trest v platnosti
za současného uložení přiměřených povinností či omezení (pro srovnání viz kapitola 3.6.).
O ukončení trestu povinné práce musí poskytovatel bez odkladu informovat probačního
úředníka, který do 30 dnů musí o ukončení výkonu trestu vypracovat písemnou zprávu, kterou
předá předsedovi senátu podle § 9 zák. o výkonu trestu povinné práce.
Podle § 10 zák. o výkonu trestu povinné práce je okresní soud oprávněn na základě
zvláštního zákona, vzhledem k účelu zabezpečení výkonu trestu zpracovávat osobní údaje o
odsouzeném, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, a tyto údaje i
dále poskytovat, stejně jako údaje o výkonu trestu. Na zpracování a poskytování těchto údajů
nepotřebuje souhlas dané osoby.
6.2

Francie
Zdrojem pro francouzskou úpravu je znění francouzských trestních zákonů, aktuální

k roku 2016.42
Ve Francii může být trest obecně prospěšných prací uložen za přečin na místo trestu
odnětí svobody. Tento trest může být uložen v rozsahu 20 až 280 hodin. Tato práce je neplacená
a vykonávána ve prospěch právnické osoby veřejného práva, nebo ve prospěch právnické osoby
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soukromého práva, jež je pověřena úkolem veřejné služby, nebo ve prospěch sdružení, jež je
oprávněno provádět práce v obecném zájmu.
Tento druh trestu nelze ve Francii uložit obviněnému, který ho odmítnul nebo nebyl
přítomen na soudním jednání. Z toho lze dovozovat, že také ve Francii je základní podmínkou
pro možnost užití tohoto druhu trestu souhlas obviněného. Předseda senátu před vynesením
rozsudku musí obviněného informovat o jeho právu tento druh trestu odmítnout. Tento trest
však může být uložen i za nepřítomnosti obviněného na jednání, a to v případě, že s uložením
tohoto trestu obviněný učinil písemný souhlas a je na soudním jednání zastoupen advokátem.
Stejně jako u nás, ani ve Francii nemůže být trest obecně prospěšných prací uložen
společně s trestem odnětí svobody. Soud, který rozhoduje o výkonu trestu, dále rozhoduje o
lhůtě, během níž musí být trest obecně prospěšných prací vykonán. Tato lhůta nesmí přesáhnout
osmnáct měsíců. Běh této lhůty může být dočasně pozastaven ze zdravotních, rodinných,
profesních či sociálních důvodů. Běh lhůty se také přerušuje v případě výkonu trestu odnětí
svobody, domácího vězení či vazby. Nicméně trest obecně prospěšných prací lze ve Francii
vykonávat současně s trestem domácího vězení, při užití elektronického dohledu (respektive
elektronického monitoringu). Soudce také rozhoduje o druhu a místě výkonu práce, jež by
zpravidla mělo být v místě bydliště odsouzeného.
Práce vykonávána v rámci trestu obecně prospěšných prací podléhá také legislativním
a regulačním požadavkům souvisejícím s prací v noci, hygienickým a bezpečnostním
podmínkám, požadavkům na práci žen a mladistvých. Tato práce také může být kombinována
s výkonem zaměstnání.
Na rozdíl od české právní úpravy řeší ta francouzská také odpovědnost za škodu
způsobenou při výkonu trestu obecně prospěšných prací (o tom více v kapitole 7). Za
jakoukoliv škodu způsobenou odsouzeným během výkonu tohoto trestu odpovídá stát, který
následně získává postavení oběti. Následná řízení o náhradě škody poté řeší soud.
Podmínky, za nichž bude vykonávána činnost odsouzených k trestu obecně prospěšných
prací, určí vyhláškou Státní rada. Soud po projednání se státním zástupcem a veřejnými
institucemi působícími v rámci prevence kriminality stanoví seznam obecně prospěšných prací
ve své jurisdikci, které budou odsouzení moci vykonávat na základě rozhodnutí soudu.
Během lhůty pro výkon trestu musí odsouzený také kromě výkonu trestu plnit další
zákonem stanovené povinnosti. Jedná se například o povinnosti reagovat na předvolání od
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soudce či určeného probačního úředníka; podstoupit lékařské vyšetření před nástupem výkonu
trestu, pro zjištění zdravotní způsobilosti k výkonu práce jež je mu určena a zjištění, zda-li
netrpí zdravotní poruchou jež by mohla ohrozit ostatní pracovníky; uvést veškeré změny
bydliště nebo zaměstnání včetně jejich důvodů, které by mohli bránit stanovenému výkonu
trestu; dostavit se za probačním úředníkem a předat mu všechny dokumenty a sdělit veškeré
informace týkající se výkonu tohoto trestu; ad..
V případě že odsouzený k výkonu trestu obecně prospěšných prací nedodrží stanovené
povinnosti může soud, který o výkonu trestu obecně prospěšných prací rozhodl na návrh
státního zástupce rozhodnout o dočasném uvěznění odsouzeného. V případě neplnění
povinností ze strany odsouzeného francouzská právní úprava připouští přeměnu trestu obecně
prospěšných prací na trest odnětí svobody a peněžitý trest.
6.3

Nizozemsko
Zdrojem pro nizozemskou právní úpravu je znění nizozemských trestní zákonů, aktuální

k roku 2012.43
Nizozemská právní úprava připouští uložit vedle trestu obecně prospěšných prací také
peněžitý trest. Trest obecně prospěšných prací může být uložen za trestné činy, u nichž by
připadal v úvahu trest odnětí svobody nepřesahující šest měsíců. Trest obecně prospěšných
prací je i v Nizozemsku alternativou trestu odnětí svobody
Rozhodnutí o výkonu trestu obecně prospěšných prací by mělo obsahovat také výměru
tohoto trestu, jež nesmí přesáhnout 240 hodin a může také stanovovat druh práce jež má být
tímto trestem vykonána. Tento trest musí být vykonán do jednoho roku ode dne kdy se rozsudek
o uložení tohoto trestu stal vykonatelným nebo do šesti měsíců od vykonatelnosti trestního
příkazu vydaného státním zástupcem. Tyto lhůty mohou být o stejnou dobu také prodlouženy.
Tato lhůta se také prodlužuje o dobu, po kterou odsouzený ztratil svobodu či je bez dovolení
nepřítomen (tím je asi myšlena doba, kdy se zdržuje v zahraničí).
V rozhodnutí, kterým soud ukládá trest obecně prospěšných prací, by měl být stanoven
také náhradní trest odnětí svobody pro případ, že odsouzený nebude trest řádně vykonávat.
Tento náhradní trest by měl být stanovený na celé dny, týdny nebo měsíce. Přeměnný poměr
by měl činit 2:1 tedy jeden den za každé dvě neodpracované hodiny trestu obecně prospěšných
prací a výměra celého náhradního trestu by neměla přesáhnout čtyři měsíce. Státní zastupitelství
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může žádat zprávy o průběhu výkonu tohoto trestu k osobě odsouzeného od probačního
úředníka a v případě, že není přesvědčeno o řádném výkonu toho trestu může vydat oznámení,
kterým určí kolik hodin odsouzený dle jejich posouzení řádně odpracoval a zbytek se stane
předmětem přeměny trestu. Takové oznámení může státní zastupitelství vydat pouze po dobu
ve která má být trest vykonán, nebo ve lhůtě tří měsíců po jejím skončení. Proti tomuto
oznámení může odsouzený podat stížnost k soudu, a to do 14 dnů od doručení takovéhoto
oznámení.
Doba strávená ve vazbě, policejním zadržení, psychiatrické léčebně nebo jiném zařízení
za účelem posouzení stavu odsouzeného se v Nizozemsku započítává do výměry trestu obecně
prospěšných prací.
Státní zástupce může trestním příkazem uložit mladistvému trest obecně prospěšných
prací v maximální výměře 60 hodin, jež musí být vykonán ve lhůtě třech měsíců. Zletilému
pachateli může státní zástupce trestním příkazem uložit trest obecně prospěšných prací, jež
nesmí přesáhnout výměru 180 hodin. Takový trestní příkaz může být vydán pouze po slyšení
před státním zástupcem a v případě že obviněný prohlásí, že je připraven řídit se stanoveným
trestem nebo instrukcemi. Nejpozději před zahájením takového slyšení musí být poučen o
možnosti žádat, aby mu byl přiřazen obhájce.
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7
7.1

Judikatura vztahující se k trestu obecně prospěšných prací
Postavení v rámci zákonem stanovených sankcí

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2001, sp. zn. 11 Tz 129/2001
II. Ze samotné systematiky druhů trestů uvedené v § 27 tr. zák. nelze dovodit, že trest
obecně prospěšných prací by bylo možno obecně pokládat za mírnější trest než trest odnětí
svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen (srov. rozhodnutí pod č. 56/1997 Sb. rozh. tr.).
III. Není vyloučeno uložení trestu obecně prospěšných prací v takové výši, že uložený počet
hodin tohoto trestu činí z pohledu případné jeho přeměny v trest odnětí svobody (§ 45a odst. 4
tr. zák.) méně, než je dolní hranice trestní sazby stanovené pro příslušný trestný čin, pokud jsou
při ukládání trestu splněny podmínky vymezené zejména v ustanoveních § 23 odst. 1 tr. zák., §
31 odst. 1 tr. zák. a § 45a tr. zák.44
7.2

Podmínky ukládání

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.10.2007, sp. zn. 4 Tz 65/2007
Trest obecně prospěšných prací uložený novým rozhodnutím nesmí spolu s dosud
nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací přesahovat nejvyšší
výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena
zákonem na 300 hodin.45
7.3

Výměra

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2007, sp. zn. 4 Tz 34/2007
Je-li za trestný čin, jehož horní hranice sazby trestu odnětí svobody stanovená ve
zvláštní části trestního zákona činí 6 měsíců, ukládán trest obecně prospěšných prací (§ 45 odst.
1 tr. zák.), může být jeho výměra stanovena jen tak, aby po případné přeměně celého
nevykonaného trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody nebyla po přepočtu podle
§ 45a odst. 4 tr. zák. překročena uvedená maximální výměra trestu odnětí svobody. 46
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2007, sp. zn. 4 Tz 33/2007
Zápočet vazby podle § 38 odst. 1 tr. zák. není omezen jen na případy, v nichž
odsouzenému byl uložen pouze trest odnětí svobody, neboť zákon tento postup vylučuje jen
tehdy, není-li započítání vazby vzhledem k druhu uloženého trestu vůbec možné. V důsledku
toho lze dobu strávenou ve vazbě započítat i do trestu obecně prospěšných prací uloženého v
řízení, v němž byl odsouzený ve vazbě, a touto započítanou vazbou odsouzený vykonal trest
obecně prospěšných prací v části odpovídající přepočtu podle ustanovení § 45a odst. 4 tr. zák.,
tj. každý den vykonané vazby odpovídá výkonu dvou hodin trestu obecně prospěšných prací.47
7.4

Nařízení výkonu trestu

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2003, sp. zn. 4 Tz 16/2003
Druh práce a místo jejich výkonu v rámci uloženého trestu obecně prospěšných prací
určuje soud nařízením výkonu tohoto trestu. Odsouzený nemůže soudem stanovené podmínky
výkonu tohoto trestu svévolně měnit a pokud tak učiní a vykoná práce v rozporu s rozhodnutím
soudu (např. pro jiný než určený obecní úřad), nelze takto vykonané práce pokládat za výkon
nařízeného trestu obecně prospěných prací.48
7.5

Přeměna trestu

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2011, sp. zn. 8To 294/2011
V případě, že dojde k pravomocné přeměně trestu obecně prospěšných prací na trest
odnětí svobody a zjistí se, že odsouzený trest obecně prospěšných prací vykonal, je třeba
postupovat podle § 92 odst. 2 trestního zákoníku - per analogiam a vykonaný trest obecně
prospěšných prací započíst do přeměněného trestu odnětí svobody.49
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.2.2013, sp. zn. 4 Tz 104/2012
Pokud obviněnému, který k 1. 1. 2010 ještě nevykonal pravomocně uložený trest obecně
prospěšných prací, byla po nabytí účinnosti trestního zákoníku podle jeho ustanovení § 65 odst.
3 písm. a) prodloužena soudem doba pro výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací o
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šest měsíců se současným stanovením dohledu, tak za situace, že obviněný zavdal důvod k
přeměně nevykonané části trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody, je nutné
použít poměr vyplývající z ustanovení § 45a odst. 4 tr. zák., tzn. že každé jen i započaté dvě
hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí
svobody.50
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2007, sp. zn. 8 Tdo 872/2007
Pokud trest obecně prospěšných prací ještě nebyl zcela vykonán, odsouzený může
zavdat příčinu k jeho přeměně v trest odnětí svobody buď tím, že nevede řádný život, nebo tím,
že zaviněně nevykoná tento trest ve stanovené době (§ 45a odst. 4 tr. zák.). Důvodem k přeměně
mohou být obě tyto okolnosti současně, avšak postačí existence kterékoliv z nich. Jestliže lze
učinit závěr, že odsouzený nevedl v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně
prospěšných prací řádný život, je na místě přeměnit tento trest (nebo jeho nevykonaný zbytek)
v trest odnětí svobody, a to bez ohledu na skutečnost, zda u odsouzeného nastala taková změna
jeho zdravotního stavu, která by jinak odůvodňovala rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu
obecně prospěšných prací (§ 340a odst. 1 tr. ř.).51
7.6

Fikce neodsouzení

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2007, sp. zn. 8 Tdo 872/2007
Jestliže v době rozhodování soudu o dalším trestném činu téhož obviněného ohledně
jeho dřívějšího odsouzení ještě nenastala zákonná fikce, že na obviněného, kterému byl uložen
toliko trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsouzen, neboť dosud zcela
nevykonal trest obecně prospěšných prací, popřípadě nebylo rozhodnuto o upuštění od výkonu
tohoto trestu nebo jeho zbytku (§ 45a odst. 5 tr. zák.), pak nemůže soud rozhodující o vině
obviněného oním dalším trestným činem, jímž je trestný čin krádeže, ani v rámci řešení otázky,
zda uvedené dřívější odsouzení naplňuje zákonný znak „odsouzen“ nebo „potrestán“ ve smyslu
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§ 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., dospět postupem podle § 9 odst. 1 tr. ř. k závěru o vzniku fikce,
že se na obviněného hledí, jako by nebyl odsouzen.52
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8

Současné problémy trestu obecně prospěšných prací a jejich možná řešení
Jak lze sledovat ve statistikách uvedených v kapitole 4. počet užitých trestů obecně

prospěšných prací rok od roku klesá. To je zcela jistě spojeno s jistou úrovní nedůvěry orgánů
činných v trestním řízení v tento institut. Důvodů způsobujících tuto nedůvěru je hned několik,
ale hlavní podíl má zcela jistě v některých případech, až zcela nešťastně nastavená právní
úprava či její naprostý nedostatek pro řešení určitých situací. Do jisté míry však jde také o
chyby při užívání trestu obecně prospěšných prací, u nichž lze konstatovat, že na vině jsou sami
orgány činné v trestním řízení. V této kapitole se pokusím rozvést tyto okolnosti, jež budí
nedůvěru v tento institut a pokusím se nastínit i jejich možná řešení.
Nutno podotknout, že ne všechny problémy jsou způsobeny ne příliš zdárnou právní
úpravou či jejím úplným nedostatkem. Velkým problém je také její nedodržování či dokonce
až naprosté ignorování. Zarážející je, že k tomuto nedodržování zákonem stanovených postupů
dochází ze strany soudů. Jedná se o postup stanovený v § 314e odst. 3 tr. řádu, tedy vyžádání
si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu a o
zdravotní způsobilosti obviněného včetně jeho stanoviska k uložení tohoto druhu trestu, bez níž
nemůže být trest obecně prospěšných prací uložen trestním příkazem. Zdá se býti téměř až
veřejným tajemstvím, že někteří soudci tento postup naprosto nerespektují, což vyplývá
především z vyjádření probačních úředníků například: „Nezákonná praxe soudů – ojedinělé
ukládání trestů OPP trestním příkazem bez předchozího vyžádání si zprávy PMS – porušování
§ 314 e odst. 3 trestního řádu…“53. Ze strany soudců se proti tomuto postupu objevují výtky
(jak je uvedeno v kapitole 2.2.), mezi něž patří především to, že takový postup způsobuje průtah
v řízení. S takovým názorem se však nelze příliš ztotožnit, neboť hlavním smyslem tohoto
ustanovení je, aby nedocházelo k ukládání toho trestu v nevhodných případech a zpráva
probačního úředníka, který s odsouzenými pracuje, tomu má jednoznačně napomoci. Z určitého
hlediska tak lze tuto úpravu vnímat jako jistou investici zákonodárce v tom ohledu, že i přes
možné zdržení způsobené zjišťováním okolností obsažených ve zprávě probačním úředníkem,
poté ubude případů, kdy bude docházet k nařizování veřejných zasedání a rozhodování o
přeměně tohoto trestu. Vždyť smyslem trestu není jen rychle některý uložit, ale snaha dosáhnout
možné nápravy pachatele jeho řádným vykonáním, ke kterému má toto ustanovení přispět. Pro
řádné fungování tohoto trestu v praxi je tedy nezbytné důsledné dodržování zákonné úpravy, a
to i ze strany soudů. Proto je dle mého názoru nezbytná důslednější kontrola, zda-li byl dodržen
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tento zákonný postup při ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem a
případné vyvození důsledků pro ty soudce, kteří takový postup nedodržují.
Dalším pro mnohé velkým problémem úpravy trestu obecně prospěšných prací je její
poměrně široké vymezení trestných činů, u kterých uložení tohoto trestu připadá v úvahu.
Současná možnost uložit trest obecně prospěšných prací za přečiny se skutečně jeví
nepřiměřená, například když vezmeme do úvahu situaci, kdy je tento trest uložen za přečin, u
nějž hrozí trest odnětí svobody až do pěti let, jelikož v případě jeho řádného neplnění může být
tento trest, na základě zákonem stanoveného přeměnného poměru, přeměněn pouze na 300 dní
trestu odnětí svobody. Výhody tohoto druhu trestu by se pro odsouzeného měly projevit až po
řádném vykonání trestu, jak je tomu například u tohoto trestu se zahlazením odsouzení ex lege.
Současná úprava však pro odsouzené do jisté míry přináší značnou výhodu v případě volby
tohoto druhu trestu, jelikož i prosté neplnění výkonu tohoto trestu a jeho následná přeměna je
pro ně výhodná ve srovnání s uložením trestu odnětí svobody. S jedním návrhem, jak tuto
situaci řešit se můžeme setkat již v literatuře, a to konkrétně snížením okruhu trestných činů, za
které by bylo možné trest obecně prospěšných prací uložit (tento návrh je popsán v kapitole
2.2.). Dle mého názoru by řešením mohlo být také snížení výše zmíněného nepoměru změnou
zákonem stanoveného přeměnného poměru za současného ponechání okruhu trestných činů, za
něž je možné tento trest uložit. Přeměnný poměr 1:2 v jehož rámci, by každá jedna, byť i jen
z části vykonaná hodina trestu obecně prospěšných prací byla přeměněna na dva dny trestu
odnětí svobody, by dle mého názoru dostatečně kompenzoval tento nepoměr. Zcela
nevykonaný trest obecně prospěšných prací by tak byl přeměněn na 600 dní trestu odnětí
svobody, což by jednak bylo více odpovídající u přečinů s vyšší zákonnou sazbou pro trest
odnětí svobody, a také by byla výraznější motivací pro odsouzené řádně vykonat tento druh
trestu.
Nedostatek právní úpravy také spatřuji v tom, jak zákon řeší omezení možnosti uložit
trest obecně prospěšných prací. Tuto problematiku řeší zákonodárce v § 62 odst. 2 tr. zák. dle
mého názoru však zcela nedostatečně. Podle tohoto ustanovení soud zpravidla neuloží trest
obecně prospěšných prací, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době
tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 65
odst. 2 tr. zák.. Tato úprava tedy vůbec neřeší situaci, kdy je této osobě přeměněn trest obecně
prospěšných prací na trest domácího vězení či trest peněžitý. Jednoznačným smyslem takového
zákonného omezení uložení trestu obecně prospěšných prací je zabránit nevhodnému ukládání
toho druhu trestu osobě, které již byl uložen a řádně ho nevykonala. Takové osobě však trest
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obecně prospěšných prací může být na základě § 65 odst. 2 písm. a) tr. zák. přeměněn i na trest
domácího vězení a na základě § 65 odst. 2 písm. b) tr. zák. na peněžitý trest. Stejně tak by dle
mého názoru neměl být zpravidla ukládán trest obecně prospěšných prací osobám, kterým byl
již uložen vícekrát (například dvakrát) a nikdy nebyl řádně vykonán, neboť u takovýchto osob
není důvodné očekávat jeho řádné vykonání. I u takovýchto osob může nastat změna jistých
okolností, které by je vedli k vykonání tohoto druhu trestu tzv. na třetí pokus, proto i zde je
zcela vhodná formulace „zpravidla“, jež možnost takovéhoto výjimečného opětovného uložení
tohoto trestu ponechává na úvaze soudu. Z těchto důvodů by například znění: „Soud trest
obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně
prospěšných prací uložen již vícekrát a vždy došlo k jeho přeměně na trest domácího vězení,
peněžitý trest nebo trest odnětí svobody podle § 65 odst. 2, nebo u kterého k takové přeměně
došlo v posledních třech letech.“, by nejen reflektovalo všechny zákonem stanovené možnosti
přeměny trestu obecně prospěšných prací, ale také by lépe omezilo ukládání tohoto trestu
v nevhodných případech.
Na rozdíl od mnoha úprav trestu obecně prospěšných prací v ostatních evropských
zemích, ta naše nevyžaduje souhlas obviněného s uložením trestu obecně prospěšných prací.
Podle naší právní úpravy pouze soud přihlíží ke stanovisku obviněného, ale není jím vázán.
Může tedy dojít k situaci, kdy je trest obecně prospěšných prací uložen proti vůli obviněného
(viz kapitola 2.2.). Taková situace by měla být spíše výjimečná, přesto k ní však může dojít. To
však zcela jistě není v pořádku hned z několika důvodů. Předně základním trestem je v české
trestně právní úpravě odnětí svobody, tudíž pokud existuje u obviněného negativní postoj k jeho
alternativám, byť by pro něj mohli být vhodnější a výhodnější, měl by být uložen právě tento
trest. Znakem trestu obecně prospěšných prací z hlediska jeho restorativní povahy je určitá
aktivní účast odsouzeného a jeho snaha o dosažení nápravy řádným vykonáním trestu, což je
však zcela liché předpokládat u obviněného, který s možností uložení takového trestu
nesouhlasí. Konečně u osoby, která s trestem obecně prospěšných prací nesouhlasí není
důvodné předpokládat, že daný trest řádně vykoná, naopak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost
toho, že takový trest řádně vykonán nebude a dojde k jeho přeměně na jiný zákonem stanovený
trest. Právě v případě takovéhoto zcela nevhodného uložení trestu obecně prospěšných prací
dojde ve většině případů k řádnému nevykonání tohoto trestu, což se projeví na jeho hodnocení
z hlediska jeho vykonatelnosti. S klesající statistikou vykonatelnosti trestu obecně prospěšných
prací se zákonitě pojí klesající důvěra orgánů činných v trestním řízení právě v tento trest.
Cestou z tohoto začarovaného kruhu je tak inspirace v zahraničních úpravách, vedoucí
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k podmínění možnosti uložení trestu obecně prospěšných prací souhlasem obviněného. Nutno
podotknout, že změna, jež by takovou úpravou nastala, by zcela jistě nebyla nikterak zásadní,
avšak právě kumulace takovýchto nevhodných řešení dovedla trest obecně prospěšných prací
do dnešního stavu ubývání jeho využití.
Náprava pachatele, jakožto účel trestu se samozřejmě uplatňuje i u trestu obecně
prospěšných prací. Jako takovou nápravu lze určitě chápat i například řešení jeho životní situace
či pomoc v boji se závislostí, neboť právě to mohou být a často jsou okolnosti, které pachatele
vedou ke spáchání trestného činu. Podle probačních úředníků však prosté uložení trestu obecně
prospěšných prací neumožňuje dostatečné výchovné působení a poskytnutí pomoci
odsouzeným s řešením jejich tíživé situace. Přitom právě takové osoby mají výrazné zastoupení
mezi odsouzenými k trestu obecně prospěšných prací. Jak již zmiňuji v kapitole 5. z názorů
probačních úředníků vyplývá, že by v takových případech upřednostnili uložení dohledu
z důvodů následného dlouhodobého působení na takového pachatele. Dohledem však zcela jistě
nelze nahradit trest obecně prospěšných prací ani u takovýchto osob, jelikož se nejedná o
zákonem stanovený trest ve smyslu § 52 odst. 1 tr. zák.. Naopak zákonodárce by měl umožnit
uložení trestu obecně prospěšných prací a institutu dohledu vedle sebe, a to rovnou při uložení
tohoto trestu, a ne až jako jisté zpřísnění tohoto trestu v případě, kdy odsouzený zavdá příčinu
k přeměně tohoto trestu, ale soud ho však ponechá v platnosti podle § 65 odst. 3 písm. a) tr.
zák.. K takové nápravě pachatele mohou zcela jistě pomoci také přiměřená omezení a
povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr. zák., které může soud uložit na základě § 63 odst. 2 tr.
zák., avšak otázkou je, zda je tento institut dostatečně využíván. Dle mého názoru by mohlo
dojít ke vhodnému zvýšení užívání těchto omezení a povinností například stanovením, že soud
zpravidla také uloží některé z přiměřených omezení a povinností obsažených v § 48 odst. 4 tr.
zák. v případě, kdy je trestný čin spáchán pod vlivem návykové látky. Pro vhodné ukládání
trestu obecně prospěšných prací společně s některými přiměřenými opatřeními a povinnostmi
by bylo podstatné také výraznější zapojení probačních úředníků například formou návrhů i
v případech, kdy je tento trest ukládán rozsudkem v hlavním líčení.
Zákonodárce dle mého názoru dosti nešťastně řeší napříč trestním zákonem povinnosti
odsouzeného k trestu obecně prospěšných prací. Samotné povinnosti jsou smysluplné a žádné
problémy nečiní, avšak jejich uspořádání a systematika je téměř neexistující. Úpravu povinností
odsouzeného k trestu obecně prospěšných prací nalezneme nejen v trestním zákoníku, ale také
v trestním řádu, a jejich systematika není prakticky určena. Určitý návrh jejich uspořádání a
logického systematického rozdělení jsem sestavil v rámci jejich přehledu v kapitole 3.3
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(povinnosti odsouzeného). Zákon totiž platí pro všechny, a tak by měl být natolik smysluplný
a uspořádaný, aby v něm každý mohl zjistit co je pro něj důležité. To se týká i například osob
odsouzených k trestu obecně prospěšných pracích, kteří musí být ze zákona o některých svých
povinnostech poučeni, ale samozřejmostí by měla býti i přehledná úprava těchto povinností
v zákoně pro jejich snadné zjištění například těmito osobami, neboť neznalost zákona nikoho
neomlouvá, přitom však dle mého názoru se úprava povinností odsouzeného k trestu obecně
prospěšných prací může zdát značně matoucí a nepřehledná i člověku se vzděláním v oblasti
práva. Sjednocení těchto povinností do jednoho paragrafu ustanoveného v trestním zákoníku,
by bylo vhodným řešením.
Česká právní úprava umožňuje přeměnit trest obecně prospěšných prací na trest
domácího vězení, peněžitý trest a trest odnětí svobody. Možnost přeměny tohoto trestu na trest
odnětí svobody je naprosto logická a v souladu s postavením tohoto trestu jakožto základního
a nejpřísnějšího trestu, jaký česká trestně právní úprava zná. To se však již nedá říct o možnosti
přeměny na peněžitý trest a trest domácího vězení, které právní úprava postavila nejen do
alternativy vůči základnímu trestu odnětí svobody, ale také vůči trestu obecně prospěšných
prací. To si vysloužilo značnou kritiku nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, tak i
ze strany některých probačních úředníků (viz kapitola 3.6.). Taková úprava nejspíše vyplývá ze
snahy zákonodárce snížit počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody, která je sice
pochopitelná, ale dle mého názoru se jedná o naprosto nevhodně zvolený prostředek, jak toho
dosáhnout. Smysl této úpravy přeměny trestu obecně prospěšných prací je v tom, že pokud
odsouzený nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší
sjednané podmínky výkonu trestu či jinak maří jeho výkon, dojde k určité sekundární sankci.
Taková sekundární sankce by měla být z pohledu odsouzeného pocítěna jako těžší sankce či
určité zpřísnění trestu, avšak peněžitý trest odsouzený zcela jistě nepocítí jakožto přísnější
sankci. Trest domácího vězení by sice odsouzený mohl jako určitý větší postih pocítit, jelikož
při něm dochází k alespoň určitému omezení svobody pohybu, avšak dle mého názoru i zde se
jedná o subjektivní vnímaní takového trestu, který může některý odsouzený pociťovat jako trest
mírnější, než vykonávat obecně prospěšné práce. Proto jako jediný trest, který skutečně je
pocítěn zpravidla ve všech případech jako trest přísnější, je odnětí svobody. Nesouhlasím však
s názorem, že možnost přeměnit trest obecně prospěšných prací na trest domácího vězení a
peněžitý trest by měla v české právní úpravě zcela vypuštěna. Ve vhodných situacích, jako je
situace zmíněná v kapitole 3.6., kdy by některý z těchto trestů mohl být prospěšnější k dosažení
nápravy pachatele, který by za jiných okolností řádně trest obecně prospěšných prací plnil, by
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byla přeměna na některý z těchto trestů zcela na místě. Tedy přeměna na trest domácího vězení
a peněžitý trest by měla být možná, ne však jako reakce na neplnění zákonem stanovených
povinností odsouzeným při výkonu trestu obecně prospěšných prací, ale jako prostředek jak
podpořit osoby, jež řádně vykonávají trest obecně prospěšných prací a určitým způsobem se
změní jejich životní situace například v podobě možnosti získání nové práce, práce v zahraničí
či v případě zvýšené časové potřeby u otce po narození dítěte.
I když opustíme celou myšlenku popsanou o odstavec výše a zaměříme se pouze na
úpravu přeměny trestu obecně prospěšných prací, tak jak je stanovena v § 65 odst. 2 tr. zák,
narazíme v ní, na dle mého názoru, dosti zásadní nedostatek. Tímto nedostatkem je, že zákon
vůbec nestanovuje přeměnný poměr v rámci přeměny trestu obecně prospěšných prací na
peněžitý trest. To ještě více umocňuje nedůvěru v tento institut, neboť zákonodárce se tak
odchyluje od vlastní úpravy přeměny trestu obecně prospěšných prací, kdy u trestů domácího
vězení a odnětí svobody přesně stanovil přeměnný poměr, avšak u přeměny na trest peněžitý
ponechal přeměnný poměr zcela na úvaze soudu. Tento nedostatek konsistence tak může
způsobit, že přeměna na peněžitý trest bude neúměrně mírná či naopak přísná oproti původní
výměře trestu obecně prospěšných prací. Způsobů, jak stanovit přeměnný poměr mezi trestem
obecně prospěšných prací a peněžitým trestem je hned několik, jako velice zajímavý se mi jeví
návrh Ščerby: „Přepočtové pravidlo by mělo zřejmě vycházet z počtu (dosud nevykonaných)
hodin obecně prospěšných prací a počtem denních sazeb peněžitého trestu; výši denní sazby
pak musí soud určit v závislosti na majetkových poměrech odsouzeného.“54, jelikož tak by u
přeměny na peněžitý trest mohla být užita přeměna ve stejném poměru jako u dalších dvou
trestů, jež je nyní 1:1 (vůči níž se vymezuji výše). Každá nevykonaná, byť i jen započatá, hodina
výkonu trestu obecně prospěšných prací by se tak přeměnila na jednu denní sazbu peněžitého
trestu, jejíž výši by následně určil soud na základě finančních možností odsouzeného.
Jedním z velkých problémů, které se vážou k výkonu trestu obecně prospěšných prací
je úprava (v české úpravě spíše její nedostatek) povinnosti odsouzeného vykonat určitou část
obecně prospěšných prací v jistém časovém úseku. V tomto ohledu stanovuje česká právní
úprava jedinou povinnost a tou je vykonat celý trest ve lhůtě jednoho roku od nařízení tohoto
trestu. To však v praxi vyvolává problémy, jelikož někteří odsouzení si takovou povinnost
vykládají jako možnost vykonat tento trest například až před koncem této lhůty. To však zcela
jistě není v souladu se smyslem výkonu tohoto druhu trestu a zcela jistě se to neshoduje
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s představou poskytovatelů obecně prospěšných prací. S nimi si sice odsouzený musí
dohodnout jistý harmonogram práce, ale to plně nebrání jistému odkládání řádného a
pravidelného výkonu. Některé zahraniční právní úpravy takovou situaci řeší uložením další
povinnosti, která do jisté míry modifikuje povinnost vykonat celý trest ve stanovené lhůtě. Na
Slovensku v úpravě trestu povinné práce například nalezneme povinnost odsouzeného
odpracovat alespoň 20 hodin z tohoto trestu každý kalendářní měsíc. To by mohlo být vhodnou
inspirací i pro české zákonodárce, jelikož při odpracování alespoň 20 hodin za každý kalendářní
měsíc se tato povinnost jeví úměrná vzhledem k maximální možné výměře trestu obecně
prospěšných prací, jež u nás činí 300 hodin. Navíc by taková úprava výrazně usnadnila práci
úředníků Probační a mediační služby ČR, týkající se umístění osob, jimž byl uložen tento trest
v dolní polovině výměry, u poskytovatelů, neboť například odsouzení ke 120 hodinám trestu
obecně prospěšných prací by takový trest museli vykonat během šesti měsíců od nařízení
výkonu trestu. Tím by se dalo předejít situaci, kdy dojde k akumulaci odsouzených, kteří
vykonávají trest řádně a těch, kteří chtějí najednou vykonat trest obecně prospěšných prací,
jelikož se jim blíží konec lhůty pro jeho výkon.
Další problematickou oblastí, která se podepisuje na současném stavu trestu obecně
prospěšných prací je nízký počet probačních úředníků. Tento problém trvá v České republice
již od ustanovení samotné Probační a mediační služby. Například v obvodu Karlovarského
okresního soudu působí na tamější pobočce pouze pět probačních úřednic, což v obvodu, ve
kterém bylo v roce 2017 evidováno 115 785 obyvatel55, činí poměr jednoho probačního
úředníka na 23 157 osob. To samozřejmě nutí Probační a mediační službu ČR k takovým
rozdělením úkolů, kdy jedna probační úřednice má na starosti vše, co se váže k trestu obecně
prospěšných prací. Logicky se tak taková extrémní vytíženost musí projevit například tím, že
zpráva probačního úředníka nutná pro postup podle § 314e odst. 3 tr. řádu není zpracována tak
rychle jak by bylo pro rozhodnutí trestním příkazem potřeba. To následně vzbuzuje
pochopitelnou nedůvěru ze strany soudců, kteří takový postup považují spíše za zdržení.
Jediným řešení této situace je takové zabezpečení financování Probační a mediační služby ČR
ze strany státu, jež by umožnilo jejím pobočkám dostatečně doplnit poddimenzované stavy
pracovníků a zabezpečit tak maximální možnou rychlost a efektivitu při plnění zákonem
stanovených úkolů a povinností.
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V neposlední řadě problémem, který v české právní úpravě trestu obecně prospěšných
prací trvá již od zavedení tohoto institutu, je chybějící zákonná úprava odpovědnosti za škodu
způsobenou odsouzeným při výkonu tohoto trestu. Takový nedostatek v právní úpravě
vystavuje riziku poskytovatele obecně prospěšných prací, což odrazuje některé potencionální
poskytovatelé od toho, aby se jako poskytovatelé registrovali a poškozuje registrované
poskytovatele. Jediným možným řešením pro takové poskytovatele je si sjednat na výkon trestu
odsouzeným pojištění na škody, jež by mohl způsobit. Ostatně tuto možnost jsou nuceni jim
doporučovat i úředníci Probační a mediační služby ČR, avšak takové pojištění si musí
poskytovatelé hradit z vlastního rozpočtu, a tak ho v praxi využívá pouze minimum z nich.
Možností řešení takové situace by se našlo hned několik, například francouzská trestně právní
úprava stanovuje odpovědnost státu za škodu způsobenou odsouzeným při výkonu trestu
obecně prospěšných prací, načež stát získává postavení oběti a může uplatnit regres vůči
odsouzenému jež takovou škodu způsobil. Předností takové úpravy je zvýšená ochrana
poskytovatelů, neboť k náhradě jejich škody dojde vždy, a to od státu, což vzhledem k tomu,
že trest obecně prospěšných prací je často užit u osob zcela či téměř nemajetných se jeví jako
vhodné. Poskytovatel tak nenese riziko možné škody, které přebírá stát jakožto autorita, jež
tento trest uvalila. Dalšími možnými řešeními by bylo například umožnění poskytovatelům
odečíst si takové pojištění proti škodě způsobené odsouzeným z daní či státem hrazené
pojištění.
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Závěr
V rámci této diplomové práce jsem poznal a popsal současnou právní úpravu trestu
obecně prospěšných prací i jeho výkonu a poskytnul jsem její komparaci s právními úpravami
tohoto druhu trestu ve vybraných evropských zemích. Dále jsem prezentoval a zhodnotil
statistické údaje Probační a mediační služby ČR, které se vztahují k tomuto trestu. Popsal jsem
také zapojení Probační a mediační služby v rámci výkonu tohoto trestu a uvedl jsem přehled
judikatury, jež byla během let zásadní pro výklad právní úpravy tohoto trestu. Všechny tyto
kapitoly směřovali k poslední osmé kapitole, ve které jsem definoval základní problémy, jimiž
trpí nejen současná právní úprava, ale celé fungování tohoto trestu. Navrhl jsem také možná
řešení těchto problémů tak, jak by dle mého názoru mohli přispět ke zvýšení důvěry v tento
institut, a také k jeho stabilizaci, jakožto základního a nejčastěji ukládaného alternativního
trestu.
Porovnáním se zahraničními právními úpravami a užitím poznatků z fungování tohoto
trestu v praxi vyplynulo, že neexistuje bezchybná úprava, jež by okamžitě dokázala zajistit
bezproblémové fungovaní tohoto trestu, avšak postupnými úpravami právních předpisů a
zvolením vhodných postupů lze postupně důvěru v tento institut a jeho využitelnost stabilizovat
a přiblížit se tak nezpochybnitelnému potenciálu, jímž trest obecně prospěšných prací
disponuje. K nápravě za užití tohoto trestu nedojde ve všech případech, proto také není vhodný
pro všechny pachatele. Pokud je však užit ve vhodných případech, směřuje ve většině z nich
k nápravě pachatele, aniž by újma, kterou pachatel pocítí byla nepřiměřeně vysoká okolnostem,
za nichž byl trestný čin spáchán.
Z mého pohledu k naplnění cíle popsat současnou právní úpravu tohoto trestu došlo,
avšak k naplnění cíle stanovení problémů tohoto institutu došlo jen částečně, neboť problémů,
jimiž tento trest trpí je mnoho a dosažení jejich plného výčtu je podle mého názoru prakticky
nemožné, jelikož téměř v každé úpravě je spatřován problém některou ze zainteresovaných
stran. Avšak za užití poznatků získaných při tvorbě této práce a s přihlédnutím ke stanoviskům
těchto zainteresovaných stran jsem navrhl možná řešení, z mého pohledu zcela zásadních,
problémů tohoto institutu.
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abs.

absolutně

ČB

České Budějovice

ČR

Česká republika

HK

Hradec Králové

OPP

Obecně prospěšné práce

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

PMSČR

Probační a mediační služba České republiky

Praha – vý.

Praha východ

tr. řád

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

tr. zák.

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚnL

Ústí nad Labem

zákon o PMS

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

ZSM

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní
činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
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Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Abstrakt
Cílem práce je popsat současnou právní úpravu trestu obecně prospěšných prací, a také
za pomoci jejího rozboru společně s rozborem statistických údajů týkajících se tohoto trestu za
roky 2013 až 2017 určit problémy, jež mají negativní vliv na fungování tohoto institutu. K tomu
dále poslouží porovnání s vybranými zahraničními úpravami, pohled na činnost Probační a
mediační služby České republiky a přehled soudní judikatury, jež je definující pro současné
chápaní tohoto trestu.
První část práce obsahuje definici klíčových pojmů pro tuto práce, jež jsou nezbytné pro
pochopení fungování a smyslu trestu obecně prospěšných prací.
Druhá část obsahuje přehled současné právní úpravy trestu obecně prospěšných prací a
jeho výkonu a společně s ním také určitý pohled na její reálné uplatnění a fungování v praxi, za
užití odborné literatury, názorů soudců, státních zástupců a probačních úředníků, a v neposlední
řadě vlastních poznatků.
Třetí část práce přináší přehled statistických údajů Probační a mediační služby České
republiky o počtu spisů vztahujících se k trestu obecně prospěšných prací, jež vede v rámci
různých fází řízení, a to od roku 2013 do roku 2017.
Čtvrtá část práce nabízí pohled na trest obecně prospěšných prací z hledisek odlišných
od české právní úpravy tohoto trestu, tedy zapojení Probační a mediační služby České
Republiky, odlišnosti zahraničních právních úprav tohoto trestu a právní věty obsažené
v judikatuře, jež měla značný význam pro interpretaci právní úpravy tohoto trestu.
Všechny tyto části směřují k závěrečné páté části této práce, ve které dochází ke
specifikaci problémů a nedostatků, s nimiž se trest obecně prospěšných prací v současné době
potýká. V této části také představuji návrhy, jak dané problémy odstranit a zajistit tak lepší
funkčnost a využívatelnost tohoto trestu.
Klíčová slova: trest, alternativní trest, obecně prospěšné práce.
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Punishment of community service and its performance
Abstract
The aim of this thesis is to describe a current legilation on punishment of community
service and thanks to it’s desription together with the statistical data about this punishment from
years 2013 to 2017 define problems that have a negative impact on its functioning. Other
methods to reach this goal are comparison with the legislation in different european countries,
focusing on activity of Probation and mediation service of the Czech Republic and overview of
czech case law, which was defining for a current understanding of this punishment.
First part of this thesis icludes definitions of key concepts that are necessary for
understanding on how this punishment works and what it is based on.
Second part of this thesis includes overview of the czech legislation related to
punishment of community service and its performance and also an overview on how this
legislation works in actual fact. Professional literature, opinions of judges, district attorneys and
probation officers as well as my own notices were used to decribe its actual works on day to
day basis.
Third part of this thesis is showing statistical data about this punishment that comes
from Probation a mediation service of the Czech Republic. These statistical data shows the
number of files that probation and mediation service of Czech Republic records during different
stages of the court proceedings.
Fourth part of this thesis is focused on activities of the Probation a mediation service of
the Czech Republic related to punishment of community service as well as on the comparison
of legislation related to this punishment in different european countries and last but not least on
czech case law that is related to this punishment.
All these parts are leading towards the last fifth part of this thesis, in which current
problems and shortcomings of this punishment are addressed. Posibble solutions of these
problems and shortcomings are also stated in this part.
Key words: punishment, alternative punishment, community service
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