
Problematika výjimečného trestu - Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější přehled o trestněprávním 

institutu výjimečného trestu, zahrnující jeho historický vývoj na našem území, většinu otázek 

týkajících se jeho platné právní úpravy v České republice, rozbor konkrétního případu, ve 

kterém byl tento trest uložen, komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami včetně 

zamyšlení nad trestem smrti jakožto jeho možnou alternativou. 

První část je zaměřena na vymezení pojmu trestu a jeho smyslu obecně. Věnuje se 

porovnání dvou základních koncepcí, jejichž rozdíl spočívá v odlišném pojetí účelu trestu. 

Zatímco koncepce absolutní vnímá trest především jako odplatu, pro pojetí relativní trest 

ztělesňuje spíše nástroj převýchovy pachatele. Současné pojetí trestu však vychází z teorie 

slučovací, která představuje pojítko mezi oběma těmito koncepcemi. Záměrem první části je 

pak vystihnout konkrétní účel výjimečného trestu, který vychází z obecného účelu trestu, 

založeného na teorii slučovací.  

S ohledem na skutečnost, že je pojem výjimečného trestu nutné vykládat v časových i 

teritoriálních souvislostech, je v části druhé kladen důraz na podrobný rozbor historického 

vývoje této trestněprávní sankce na našem území.  

Stěžejní část diplomové práce pak spočívá ve třetí, na ní tematicky navazující čtvrté a 

následně páté části. Třetí, převážně teoretická část, popisuje nejvýznamnější aspekty právní 

úpravy výjimečného trestu v České republice. Jde tak zejména o zákonné podmínky jeho 

ukládání, včetně soudního výkladu zákonodárcem zvolených nejednoznačných pojmů, 

samotný výkon tohoto trestu či problematiku podmíněného propuštění. Především pro 

nastínění závažnosti trestných činů, za jejichž spáchání může být tento trest uložen, je na 

teoretickou třetí část následně v části čtvrté navázáno analýzou konkrétní kauzy, v níž 

k uložení tohoto trestu v praxi skutečně došlo. Pátá část se dále věnuje komparaci české 

právní úpravy s vybranými zahraničními, a to kupříkladu i s právní úpravou USA, kde je 

v některých státech dodnes uplatňován trest smrti.  

Závěrečná šestá část pak pojednává o trestu smrti, jakožto možné alternativě 

dlouhodobých trestů odnětí svobody. Shrnuje nejvýznamnější argumenty abolicionistického a 

retencionistického hnutí a polemizuje nad některými problematickými z nich, které nejčastěji 

bývají zdrojem disputací. Následně je věnována pozornost mezinárodním i evropským 

lidskoprávním dokumentům souvisejících s touto otázkou, které jsou kromě jiných také 

východiskem platné právní úpravy. Zaměření samého konce diplomové práce se týká 



zakotvení nepřípustnosti trestu smrti v České republice na ústavní úrovni a zhodnocení 

souladu dlouhodobých trestů odnětí svobody s Listinou základních práv a svobod. 

 


