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Úvod 

Cílem mé práce je poskytnout co nejkomplexnější přehled o trestněprávním institutu 

výjimečného trestu, a to od teoretické deskripce platné právní úpravy na našem území, přes 

ilustraci jeho praktického uložení v konkrétní kauze, komparaci s vybranými zahraničními 

právními úpravami, až po polemiku nad jeho problematickými aspekty a možnou alternativou, 

trestem smrti. 

Výjimečný trest v současném pojetí, tedy trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let a trest odnětí svobody na doživotí, je nejpřísnější trestněprávní sankcí, jež může být na 

našem území pachatelům závažné trestné činnosti uložena. Domnívám se, že zejména 

vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o dodržování lidských práv, je tento trest z hlediska jeho 

souladu s jejich zakotvením nejen na mezinárodní úrovni aktuálně hojně diskutovaným 

tématem, neboť právě tento představuje významný zásah do několika z nich, především pak 

osobní svobody. V České republice se disputace o jedné z forem výjimečného trestu 

v nedávné době dále dostala do širokého povědomí veřejnosti kupříkladu v souvislosti 

s otázkou udělení milosti prezidentem republiky pachateli odsouzenému k trestu odnětí 

svobody na doživotí. 

Na počátku své práce se nejprve budu věnovat obecnému vymezení pojmu trestu a 

jeho účelu, kdy se na jeho základě následně pokusím o vystižení zvláštního účelu trestu 

výjimečného. Předtím než přistoupím k teoretickému popisu platné právní úpravy tohoto 

institutu, za účelem ucelenosti práce předně nastíním jeho historický vývoj na našem území, 

jenž je jedním z východisek současného právního zakotvení. 

Po historické části se následně pokusím podat ucelený přehled právní úpravy 

výjimečného trestu v České republice, od zákonných podmínek jeho uložení, přes samotný 

výkon tohoto trestu, až po neméně důležitý institut podmíněného propuštění. Pro účely 

vyváženosti práce na teoretickou část navážu praktickým rozborem konkrétního případu, ve 

kterém k uložení tohoto trestu na našem území ve skutečnosti došlo. Pro analýzu skutečné 

kauzy jsem se rozhodla také proto, abych vystihla závažnost trestných činů, kterých se 

pachatelé odsouzení k tomuto trestu dopouštějí. 

V další části mé práce se budu věnovat komparaci české právní úpravy s vybranými 

zahraničními, neboť se domnívám, že právě tyto pro nás v určitých případech mohou být 

zdrojem inspirace pro její budoucí vývoj. 
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Závěrečnou část mé práce následně dedikuji zamyšlení nad možnou alternativou 

výjimečného trestu, trestem smrti, kde se pokusím o rozbor vybraných argumentů 

abolicionistické a retencionistické koncepce.  

Ve své práci užiji jak v případě částí týkajících se popisu rozličných směrů a koncepcí 

či právní úpravy metody deskriptivní, tak při porovnání se zahraničními právními úpravami 

metody analytické a komparativní.  

Problematika výjimečného trestu je tématem v odborné literatuře poměrně hojně 

zastoupeným. Této otázce je signifikantně věnována pozornost nejen v trestněprávních 

učebnicích, ale i komentářích či monografiích. Zdrojem mé práce však budou kromě shora 

jmenovaných dále zejména právní předpisy, judikatura, důvodové zprávy nebo odborné 

články. 

  



 

3 

 

 

1. Pojem a účel výjimečného trestu 

 

1.1. Úvod 

V samém úvodu mé diplomové práce považuji za důležité uvést obecnou definici 

trestu. Trest je jedna ze dvou trestních sankcí
1
, jež je vymezena jako zákonem stanovený 

právní následek za určité protiprávní jednání.
2
 Trest je „opatřením státního donucení, které je 

ukládáno v trestním řízení jménem státu k tomu povolanými soudy pachateli za jeho trestný 

čin; tímto opatřením je pachateli působena určitá újma a zároveň je jím vysloven společenský 

odsudek trestného činu a jeho pachatele ze strany státu a společnosti.“
3
 Z uvedeného 

vymezení tedy vyplývají dva základní definiční znaky trestu, kterými je zaprvé právní újma, 

jež je pachateli státem působena cíleně, a zadruhé společenské a morální odsouzení činu, 

jehož se pachatel dopustil, jakož i jeho osoby samotné. 

 První charakteristický znak, tedy újma, spočívá ve významném zásahu státu do 

občanských práv a svobod, která jsou v právním řádu České republiky garantována na ústavní 

úrovni. Zejména se tak jedná o zásah do osobní svobody nebo práva vlastnického. Jeho 

základní odlišnost od ochranných opatření je pak definována záměrností působení této újmy, 

avšak při současném zachování zásady přiměřenosti trestu a respektování lidské důstojnosti, a 

dále odstrašení potenciálních pachatelů od páchání trestné činnosti. Společenským a morálním 

odsouzením pachatele a jeho spáchaného činu, jež je rysem druhým, je míněno konstatování 

zavrženíhodnosti porušení zákonem předepsaného pravidla chování, které zakládá 

pachatelovu osobní odpovědnost a také vyjádření sounáležitosti s poškozeným, jemuž bylo 

spáchaným trestným činem zasaženo do práv.
4
 

Pokud jde o pojem výjimečného trestu, je vždy nezbytné jej vykládat v časových (a 

neméně tak důležitých místních) souvislostech. Tímto výrokem poukazuji na fakt, že zákonná 

definice tohoto pojmu prošla v průběhu času značným vývojem. Zatímco pod institut 

výjimečného trestu ve smyslu účinného českého trestního kodexu, tedy zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, jsou subsumovány dva druhy dlouhodobých trestů odnětí svobody, 

                                                 
1
 Pozn. Druhým typem trestní sankce jsou v souladu s § 36 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ochranná 

opatření. 
2
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 383. 

3
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 494. 

4
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 

9, 11. 
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v jiných obdobích, dalo by se říci ještě nedávné historie, se jednalo o trest smrti. Této 

problematice se věnuji v druhé části mé diplomové práce. Místním souvislostem výkladu 

tohoto pojmu pak v části páté. 

Přestože na rozdíl od předchozí právní úpravy obsažené v trestním zákoně z roku 

1961
5
, obecné vymezení účelu trestu v té současně platné dnes již nenalezneme, nesnižuje to 

zdaleka nic na důležitosti uvědomění si jeho podstaty a smyslu. Ba naopak, pojednávání o 

tomto tématu je neodmyslitelně spjato s filosofy dávné historie, avšak i nadále zůstává 

předmětem zkoumání a diskusí odborníků dnešní doby po celém světě. Výše uvedené 

dokonce podnítilo vznik několika souvisejících oborů, z nichž zcela jistě stojí za zmínku např. 

penologie (věda o trestech a trestání) či velmi recentní penitenciaristika (nauka o výkonu 

trestu odnětí svobody, jeho účincích a možnostech resocializace).
6
 

 

1.2. Teorie účelu a smyslu trestu  

V průběhu historického vývoje došlo ke vzniku dvou, resp. tří základních koncepcí 

pojetí smyslu a účelu trestu. Mezi tyto koncepce řadíme teorii absolutní a relativní, které 

následně společně daly vznik teorii smíšené. 

Absolutní nebo také retributivní teorie je založena na myšlence „punitur, quia 

peccatum est“, jež v překladu znamená „trestá se, protože bylo pácháno zlo“. Uvedený výrok 

implikuje, že tato teorie nesleduje uložením trestu dosažení určitého vyššího smyslu nebo 

účelu užitečného pro společnost, nýbrž považuje trest pouze za prostředek odplaty.
7
 Mezi 

hlavní představitele této teorie řadíme například Aristotela, I. Kanta, nebo G. W. F. Hegela. 

Tito vycházeli z tzv. filosofie indeterminismu, jejíž základní premisu tvoří fakt, že pachatel ze 

své svobodné vůle vědomě učiní rozhodnutí spáchat trestný čin, a proto přistupuje na trest, 

který mu má být uložen. Dle Aristotela dochází trestem k vyrovnání bezpráví a odplatou je 

opětovně obnovena spravedlnost.
8
 Na výše uvedené navazuje a s ohledem na nejtěžší trest 

rozvádí německý filosof Immanuel Kant, když zastává názor, že pokud někdo spáchá vraždu, 

musí nutně zemřít. Podle něj neexistuje žádný jiný způsob nápravy, prostřednictvím kterého 

by bylo možné ve stejném rozsahu uspokojit požadavky právní spravedlnosti. S ním souhlasí i 

                                                 
5
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

6
 Jůzl, M. Penitenciaristika jako věda žalářní. 1. vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017, s. 

11, 19. 
7
 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 294. 

8
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 384. 
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anglický filosof John Locke, který sice uznává nezcizitelnost práva člověka na život, ovšem 

pouze do té míry, dokud není takovým člověkem ohrožen život jiného.
9
 

Na rozdíl od absolutní teorie, teorie relativní nebo také preventivní, společenský účel 

trestu přisuzuje, přičemž jej považuje za nástroj ochrany společnosti a převýchovy pachatele. 

Vychází z myšlenky „punitur, ne peccetur“, v češtině znamenající „trestá se, aby nebylo 

pácháno zlo“. Zastánci této teorie byli např. C. Beccaria, F. Liszt nebo C. Lambroso.
10

 Byl to 

právě Ceasare Beccaria, který se ve svém díle „O zločinech a trestech“ vůči trestu smrti zcela 

jednoznačně vymezil. Jeho současníkem a dalším stoupencem této teorie byl např. 

francouzský osvícenský filosof a spisovatel Denis Diderot, který jako adekvátní náhradu za 

trest smrti prosazoval doživotní otroctví, jež mělo být spojeno s těžkou prací.
11

 Nejen 

s ohledem na fakt, že absolutní teorie leží na časové ose více v minulosti, lze dle mého názoru 

v jeho snahách spatřovat paralelu s postupným celosvětovým trendem několika posledních 

desetiletí, spočívajícím v abolici nejtěžšího trestu a jeho nahrazení dlouhodobými tresty 

odnětí svobody.  

Pro soudobé vyspělé státy světa, Českou republiku nevyjímaje, je však příznačná 

teorie smíšená, neboli slučovací. Tato koncepce se vyznačuje jakýmsi eklekticismem, když 

z obou výše uvedených určité prvky vybírá a kombinuje je dohromady. Usiluje o propojení 

adekvátního spravedlivého trestu a zároveň preventivního působení na společnost i pachatele 

samého. Jednoduše řečeno lze tedy říci, že v této teorii se v pojmu trestu snoubí jak jeho 

nápravný a odstrašující účel, tak i odplata.
12

 „Trestáme, quia peccatum est a současně ne 

peccetur. Dominantou tohoto rozporu je účel (ne peccetur). Bylo by však velkým omylem 

absolutizovat účel a nechápat jeho závislost na odplatných momentech trestání. Nejen cíl 

určuje prostředky, ale i prostředky určují své cíle. Trest bez odplatných momentů nemůže 

svého cíle dosáhnout a není vlastně ani trestem.“
13

  

Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu teroristických útoků a i další kriminality 

jako takové, se v poslední době stále více ve společnosti objevují volání po přísnějších 

trestech, tedy větší míře odplaty a z tohoto důvodu je patrné, že retributivní teorie se opět 

alespoň částečně dočkává své obrody. Jednu z prvních reakcí zákonodárce na retributivní 

požadavky společnosti bylo možné spatřovat i u mírnější z forem výjimečného trestu při 

                                                 
9
 Fico, R. Trest smrti. Bratislava: KÓDEXPRESS, s.r.o., 1998, s. 12-13. 

10
 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 9. 

11
 Fico, R. Trest smrti. Bratislava: KÓDEXPRESS, s.r.o., 1998, s. 14-15. 

12
 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 295. 

13
 Novotný, O. O trestu a vězeňství. Praha: Academia, 1967, s. 28. 
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příležitosti přijetí platného trestního zákoníku, neboť v něm došlo k navýšení minimální i 

maximální hranice jeho výměry.
14

 I přesto jsou ovšem u výjimečného trestu v obou formách 

stále zachovány prvky obou teorií.
15

 Absolutní teorie se jednoznačně projevuje u obou variant 

výjimečného trestu v jejich délce a zařazení pachatelů, kterým byl tento trest uložen, do 

přísnějšího typu věznice, tedy věznice se zvýšenou ostrahou. Prvky relativní teorie pak lze 

spatřovat v možnosti podmíněného propuštění, či možnosti prezidenta republiky udělit milost 

nebo amnestii. 

 

1.3. Účel výjimečného trestu  

1.3.1. Účel trestu podle předchozí právní úpravy a jeho porovnání s úpravou platnou 

Jak jsem již avizovala v úvodní kapitole této části mé diplomové práce, trestní zákon z 

roku 1961 obsahoval vymezení účelu trestu, jenž byl v jeho § 23 definován následovně: 

„Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v 

dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit 

výchovně i na ostatní členy společnosti.“  

 Ve shora uvedené definici účelu trestu dochází k propojení několika charakteristických 

prvků relativní teorie. Zaprvé jde o prvek eliminace, tedy znemožnění pachateli dopouštět se 

páchání dalších trestných činů a zároveň zabezpečení ochrany společnosti, zadruhé o prvek 

rehabilitace pachatele, tedy jeho převýchovu a směřování k vedení řádného života, a 

v neposlední řadě pak o prvek odstrašení.
16

 

Nutno však podotknout, že toto pojetí účelu trestu se z několika následujících důvodů 

stalo terčem kritiky. Významným nedostatkem definice je absence jakéhokoli retributivního 

prvku trestu, přičemž však kritéria určení druhu a délky trestů jsou v témže zákoně dále 

určena na základě nebezpečnosti trestných činů, což je typickým rysem teorie odplatné. 

Uvedený nesoulad explicitního teoretického vymezení účelu trestu a pravidel pro jeho uložení 

v praxi tak zakládají značnou rozporuplnost.
17

 Dalším problematickým jevem je pak dále 

                                                 
14

 Pozn. Původní varianta trestu odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let byla nahrazena trestem nad 

dvacet až do třiceti let. 
15

 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 10. 
16

 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 

27. 
17

 Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 65. 
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vynechání aspektu zájmu poškozeného, zejména pak z hlediska restitučního, jehož cílem je 

odčinění jemu způsobené újmy.
18

 

Přestože tedy vymezení účelu trestu v § 23 trestního zákona z roku 1961 obsahuje 

v předchozím odstavci uvedené nedostatky, kladně lze hodnotit obsažení tzv. principu 

individuální a generální prevence. Přestože v platné právní úpravě již účel trestu a potažmo 

tedy ani princip generální a individuální prevence výslovně vyjádřen nemáme, i nadále z něj 

dnešní pojetí účelu trestu vychází. Je ovšem nezbytné při jeho výkladu brát v potaz mírnou 

modifikaci některých jeho aspektů zapříčiněnou historickým vývojem, viz níže. 

Princip individuální prevence se dle nauky dělí na negativní a pozitivní. Negativní 

individuální prevence spočívá pro konkrétní osobu pachatele ve znemožnění nebo 

znesnadnění páchání další trestné činnosti či zabránění jejímu pokračování.
19

 Tento princip je 

tak v prvním odstavci tohoto bodu citovaném ustanovení výslovně vyjádřen v části „zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti“. Domnívám se, že pokud jde o výjimečný 

trest ve smyslu původního znění trestního zákona z roku 1961, kdy se jednalo o trest smrti, 

docházelo k naplnění této složky účelu trestu až příliš efektivně, neboť pachatel byl za 

předpokladu, že se nejednalo o žádnou se zákonných výjimek, popraven. Výjimečný trest 

v dnešním pojetí, jakožto doživotní trest či časově omezený dlouhodobý trest odnětí svobody, 

je podle mého názoru při adekvátním zajištění podmínek jeho výkonu obdobně a zároveň 

dostačující mírou efektivní, přičemž je navíc v souladu se zásadou humanity. 

Princip pozitivní individuální prevence si pak klade u pachatele za cíl „vychovat jej 

k tomu, aby vedl řádný život“. Oto Novotný velmi trefně zmíněné vysvětluje následovně: „Jak 

vidno, rozumím převýchovou pachatele takovou změnu jeho psychiky, při které dochází 

k odstranění subjektivních příčin spáchaných trestných činů tkvících v samotném pachateli a 

k pozitivnímu rozvoji jeho osobnosti. V podobném smyslu se někdy používá i výstižného 

termínu resocializace.“
20

 Jak je na první pohled zřejmé, pozitivní individuální prevence u 

výjimečného trestu podle trestního zákona z roku 1961, tedy trestu smrti, nepřicházela vůbec 

v úvahu. Její užití bylo určeno spíše pro mírnější tresty, i tak byla ovšem na rozdíl od 

dnešního pojetí chápána odlišně. K převýchově pachatele mělo totiž dojít zejména 

represivním působením, tedy trestem samotným, což často nepřinášelo očekávané výsledky. 

Oproti tomu dnes je při individuální prevenci kladen zejména důraz na součinnost pachatele. 

                                                 
18

 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 

27. 
19

 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 296. 
20

 Novotný, O. O trestu a vězeňství. Praha: Academia, 1967, s. 18. 
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Na uskutečňování jejích cílů se navíc podílí celá řada odborníků, jako jsou např. sociální 

kurátoři nebo dále zájmová sdružení občanů.
21

 Pokud je cílem individuální prevence u 

výjimečného trestu ve smyslu platné právní úpravy resocializace, jedná se dle mého názoru i 

přes expertízu odborníků o skutečně nelehký úkol. Domnívám se, že úspěšná resocializace a 

přivedení odsouzeného k řádnému životu je v tomto případě spíše výjimkou, neboť závažnost 

kritérií, která musí být vůbec pro uložení výjimečného trestu splněna, je natolik vysoká, že 

sama o sobě implikují nemožnost resocializace jako takové či přinejmenším její významnou 

obtížnost. Z těchto důvodů si myslím, že k aplikaci tohoto principu dochází spíše v případě 

alternativních trestů, popř. kratších trestů odnětí svobody. 

Princip generální prevence, který také můžeme dělit na pozitivní a negativní, pak 

nalezneme vyjádřen na konci citovaného ustanovení, v části věty „a tím působit výchovně i na 

ostatní pachatele“. Smyslem negativní generální prevence je odradit potenciální pachatele od 

páchání trestné činnosti negativním příkladem, který spočívá ve vzbuzení společenského 

povědomí o neodvratitelnosti uložení spravedlivého trestu pachateli, který se takového 

trestného činu v minulosti již dopustil. Pozitivní generální prevence pak má v ostatních 

občanech, kteří trestnou činnost nepáchají, vzbuzovat pocit bezpečí a ujištění, že pachatel, 

který zákon porušil, spravedlivému trestu neujde. Podle mého názoru je u výjimečného trestu 

ve smyslu platného trestního zákoníku princip generální prevence nezpochybnitelný. 

V předchozí kapitole jsem upozorňovala na skutečnost, že oproti trestnímu zákonu z roku 

1961 navíc došlo k navýšení minimální i maximální hranice výměry tohoto trestu, čímž byl 

princip generální prevence ještě více posílen.  

Na základě shora uvedených odstavců je zřejmé, že oba principy, tedy generální i 

individuální prevence, jsou vzájemně provázány a nelze je tak chápat izolovaně. Uvedené 

zásady tak tvoří jeden celek a navzájem se doplňují a podporují. Jelínek tuto tezi ve své 

publikaci dále podporuje výrokem, že k uskutečňování generální prevence dochází především 

prostřednictvím prevence individuální, s čímž lze jedině souhlasit.
22

 Pokud tedy budeme 

chápat tyto principy tak, že tvoří jednotu, výjimečný trest ve smyslu trestního zákona z roku 

1961 i ve smyslu platného trestního zákoníku určitě preventivní funkci plní. Pokud bychom 

brali v úvahu jednotlivé složky tohoto principu, projev pozitivní individuální prevence je na 

úkor těch ostatních u tohoto druhu trestu nejméně znatelný.  

 

                                                 
21

 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 296–297. 
22

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 390. 
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1.3.2. Účel trestu podle platné právní úpravy 

Platný trestní zákoník, tedy zákon č. 40/2009 Sb., účinný od 01.01.2010, pojetí 

výslovného vymezení účelu trestu opouští, avšak i nadále zachovává jako jedno z východisek 

pro jeho implicitní vyjádření ochranu společnosti před trestnými činy, které tak má být 

dosaženo skrze princip generální a individuální prevence.
23

 Na rozdíl od explicitně vyjádřené 

definice účelu trestu v předchozí právní úpravě, implicitně vyjádřená definice obsažená 

v platném trestním zákoníku se hlásí k teorii smíšené neboli slučovací, neboť navíc zahrnuje i 

hledisko odplaty. Pokrokovost novější úpravy se při ukládání trestních sankcí dále projevuje 

akcentováním zásady zohlednění chráněných zájmů poškozeného, spočívající zejména 

v odčinění újmy, jež byla takové osobě spácháním trestného činu způsobena.
24

 

Namísto explicitního vyjádření účelu trestu byla nově zákonodárcem zvolena 

koncepce formulování vůdčích idejí sankcionování prostřednictvím vypočtení obecných 

principů pro ukládání trestněprávních sankcí v § 37 a 38, které jsou pak následujícími 

ustanoveními dále konkretizovány pro každý z druhů trestněprávní sankce zvlášť, přičemž 

trestům jsou věnována ustanovení § 39 až 45.
25

 Stejně jako princip individuální a generální 

prevence by měl být správně chápán ve vzájemných souvislostech, tak je třeba i konkrétní 

zásady ukládání trestů aplikovat ve spojení s obecnými zásadami pro ukládání trestních 

sankcí. Toto propojení pak dává odpověď na otázku účelu trestu dle platné právní úpravy.  

Dle názoru některých autorů lze toto výslovné nevyjádření považovat za progresivní 

rys. Lata k této problematice uvádí následující: „Explicitně stanovovat účel trestu v zákoně je 

nezvyklé a v moderních demokratických zemích neobvyklé. Úvahy nad účelem trestu jsou 

úkolem trestněprávní vědy a ta by v tomto případě neměla být svazována pozitivní právní 

úpravou. Navíc se právní úpravě jen málokdy podaří účel trestu plně postihnout a 

samozřejmě jen těžko může sledovat vývoj a změny názorů k tomuto problému.“
26

 Jelínek a 

Pelc však absenci výslovné formulace účelu trestání považují za poněkud paradoxní, a to 

s ohledem na doktrinální tendenci k preferování výkladu teleologického, a to do určité míry 

na úkor výkladu jazykového.
27

 

                                                 
23

 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 295–296. 
24

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 490. 
25

 Tamtéž, s. 489. 
26

 Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 65. 
27

 Jelínek, J., Pelc, V. Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. IN: Bulletin 

advokacie: 11/2015, s. 20. 
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Důvodová zpráva k platnému trestnímu zákoníku uvádí, že pořadí hlav je v jeho 

zvláštní části určeno na základě významnosti chráněných zájmů pro společnost a tedy jejich 

celkové důležitosti.
28

 Bylo by pravděpodobně přehnané tvrdit, že když se zákonodárce 

rozhodoval o stanovení pořadí obecných principů ukládání trestů, zvolil stejnou koncepci a 

principy seřadil na základě obdobného kritéria, tedy dle intenzity jejich významu. Uložený 

trest by měl totiž nepochybně být v souladu se všemi uvedenými zásadami. Nicméně, podle 

mého názoru zde alespoň částečnou paralelu se shora uvedeným pozorovat lze. Domnívám se, 

že zařazení zásady nulla poena sine lege, tedy, že trestní sankce může být uložena jen na 

základě zákona neboli zásady zákonnosti na první místo (§ 37 odst. 1), není čistě náhodné. 

Dokladem mého tvrzení je skutečnost, že tuto zásadu lze považovat za jakýsi základní kámen, 

na kterém je třeba při ukládání trestů vždy stavět. V § 54 odst. 1 trestního zákoníku, který se 

věnuje problematice výjimečného trestu, je v druhé větě zakotveno, že tento trest smí být 

uložen pouze za zvlášť závažný zločin, u kterého to trestní zákon dovoluje. V případě, že by 

pachatel spáchal zvlášť závažný zločin, u kterého byť by se uložení výjimečného trestu zdálo 

přiměřené či adekvátní, což je mj. další z uvedených obecných zásad (§ 37 odst. 2, § 38 odst. 

2), takový trest by v praxi soudem uložen být nemohl. Na uvedenou problematiku je ale nutné 

nahlížet i opačně. Pokud kupříkladu u trestného činu vraždy podle § 140 odst. 3 trestní 

zákoník stanovuje alternativně trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let a výjimečný trest, 

pak by měl soud z těchto dvou uvedených zvolit tu, která je v souladu se zásadou přiměřenosti 

(tzn., pokud se tedy v daném konkrétním případě bude jevit z několika alternativ trestní 

sankce méně postihující osobu pachatele dostatečnou, měla by být také v praxi tato soudy 

uložena). Pokud budeme vycházet z premisy, že je platný trestní zákoník v souladu 

s mezinárodními požadavky humanity, které jsou typické pro vyspělé státy dnešní doby, a 

zároveň efektivně postihuje trestnou činnost, dovoluji si tvrdit, že z mého příkladu jasně 

vyplývá, že zásada zákonnosti bude vždy v souladu se zásadou přiměřenosti, ovšem ne vždy 

tomu bude naopak. Proto si myslím, že při ukládání trestů by mělo být prioritní kritérium 

zákonnosti, aby se zamezilo negativním jevům jako je např. libovůle soudců, a až poté by měl 

být trest zvolen a vyměřen v souladu s ostatními obecnými a následně konkrétními zásadami. 

Kromě dvou výše jmenovaných, tedy zásady zákonnosti a přiměřenosti, patří mezi 

obecné zásady dále zásada humanismu (§ 37 odst. 2), jež je vyjádřena také v čl. 7 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, který zní: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Výjimečný trest dnes v obou jeho 

                                                 
28

 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestnímu zákoníku. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/doc/pdf/00/02/62/00026247.pdf, s. 242. 

http://www.psp.cz/doc/pdf/00/02/62/00026247.pdf
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formách tuto zásadu dle převažujícího přesvědčení, na rozdíl od původního znění trestního 

zákona z roku 1961 spočívajícího v trestu smrti, reflektuje.  

Neméně důležitou je pak s principem přiměřenosti trestněprávních sankcí související 

zásada jejich individualizace (§ 38 odst. 1), spočívající v nutnosti uvážení zejména povahy a 

závažnosti spáchaného trestného činu a poměrů konkrétního pachatele, přičemž právě v tomto 

je spatřován onen odplatný prvek trestu.
29

 Pro tresty samotné je pak tato zásada 

demonstrativně konkretizována v § 39, kdy je kritériím určujícím povahu a závažnost 

spáchaného trestného činu věnována pozornost v odst. 2. Jedná se tak např. o okolnosti, za 

kterých byl čin spáchán, způsob provedení činu, osobu pachatele, jeho pohnutku a další. 

Poměry pachatele jsou pak v souladu s § 39 odst. 1 determinovány zejména z hlediska 

osobního, rodinného nebo majetkového, dosavadní způsob života pachatele nevyjímaje. Tato 

kritéria je tedy třeba zohlednit u ukládání všech trestů, ten výjimečný nevyjímaje. Především 

u jedné z jeho forem, trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, může totiž pečlivé 

uvážení každého z těchto znaků, stejně jako u trestů ostatních, významným způsobem ovlivnit 

délku konečné výměry uloženého trestu. V této souvislosti považuji za důležité upozornit na 

skutečnost, že u žádného trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku není 

výjimečný trest uveden jako trestní sankce jediná možná, což je dalším projevem zásady 

individualizace trestu. Plošné ukládání výjimečného trestu v případě naplnění znaků určité 

skutkové podstaty bez zohlednění v tomto odstavci uvedených kritérií by v mnoha případech 

mohlo vést k nespravedlivým odsouzením. 

V platném trestním zákoníku sice na rozdíl od trestního zákona z roku 1961 absentuje 

výslovné vyjádření účelu trestu, co se ovšem týče obecných principů ukládání trestu, obsahuje 

nová právní úprava oproti té předchozí jednu dle mého názoru velmi důležitou navíc. Ta je 

formulována v § 38 odst. 3 trestního zákoníku a zakotvuje požadavek přihlédnutí také 

k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem. Dokladem trendu 

posledních let spočívajícím v kladení důrazu na práva poškozených a obětí je pak například 

přijetí zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů. Skutečnost, 

že se zákonodárce rozhodl zahrnout tento požadavek mezi obecné zásady, je tak možné 

vnímat jako výraz zařazení koncepce restorativní justice do platného trestního práva.
30

 Jak již 

se samotného názvu vyplývá, restorativní justice klade důraz především na restoraci, tedy 

obnovení předchozích poměrů, více než na represi. Pokud lze výjimečný trest ve formě odnětí 

                                                 
29

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 490. 
30

 Kalvodová, V. Filozofie trestání v návrhu nového trestního zákoníku. IN: Pocta Otovi Novotnému k 80. 

narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 92. 
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svobody na doživotí uložit pouze za spáchání některého z uzavřeného výčtu trestných činů 

spočívajících v kvalifikovaném úmyslném usmrcení alespoň jednoho člověka
31

, pak bohužel 

úplná restorace v podobě navrácení života není v praxi nijak možná. K uplatňování tohoto 

principu tedy bude docházet spíše u méně závažných trestných činů. 

 

1.4. Závěrem 

V první části mé diplomové práce jsem se tedy pokusila o popsání a vysvětlení 

samotného pojmu trestu a následně o nastínění jeho účelu obecně dle předchozí a platné 

právní úpravy, přičemž jsem se snažila tyto obecné formulace aplikovat na trest výjimečný a 

vystihnout tak jeho zvláštní smysl a účel. 

Z uvedeného dle mého názoru vyplývá, že výjimečný trest je velmi specifickým 

trestněprávním institutem, který je určen pro postih pachatelů těch nejtěžších trestných činů, u 

nichž je naděje na nápravu a resocializaci ve skutečnosti velmi nízká. U tohoto trestu se tedy 

spíše projevuje složka represivní zejména v zájmu ochrany společnosti a idea jejich 

převýchovy a v tomto případě spíše ustupuje do pozadí. Zároveň zde však hraje velkou roli 

odstrašující prvek v podobě hrozících vysokých trestních sazeb trestu odnětí svobody, který 

má potenciální pachatele závažné trestné činnosti přimět k opuštění myšlenky takový trestný 

čin spáchat. 

Domnívám se, že platná právní úprava účelu trestu, přestože není vyjádřena explicitně, 

je svým obsahem oproti té přechozí inovativní, neboť po vzoru moderních trestních zákoníků 

zohledňuje všechny tři dle mého přesvědčení podstatné prvky, jimiž je jak prevence, tak 

retribuce, zároveň ale i restorace. 

Jak jsem již zmiňovala v úvodní kapitole této části, pojem výjimečného trestu je vždy 

nezbytné vykládat v časových i místních souvislostech. Za účelem poskytnutí komplexnějšího 

přehledu o výjimečném trestu na našem území se budu v následující části věnovat tomu, jak 

se v průběhu času vyvíjel a tedy jeho historii jako takové. 
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 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 370. 
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2. Historie výjimečného trestu na českém území 

 

2.1. Vývoj do roku 1918 

Stejně tak jako většina ostatních zemí, vyznačovaly se i ty české v období společenské 

rodové organizace absencí právní ochrany. V této éře, která předchází vzniku státu, se jako 

účinná náprava újmy uplatňovala převážně svémoc, přičemž byl užíván princip tzv. kolektivní 

viny, tedy, že rod jako celek nesl odpovědnost za hanebné činy svých příslušníků.
32

 

Jelikož v českých zemích panovala po dlouhá období roztříštěnost trestního práva, 

která byla kromě existence různých druhů práv (např. práva zemského, městského, církevního 

či obyčejového) dále prohlubována vnějšími vlivy (např. právem německým či recipováním 

pojmů), začaly se s postupem času, a to zejména s ohledem na značnou právní nejistotu v tak 

zásadním oboru práva, objevovat snahy o kodifikaci alespoň na jeho určitých úrovních. 

 Dokladem prvních takových snah na úrovni práva šlechtického je tzv. Vladislavské 

zřízení zemské z roku 1500, které bylo později vydáno ještě třikrát, a sice v letech 1530, 1549 

a 1564.
33

  

Na poli práva městského došlo ke sjednocení především skrze zákoník z roku 1579, 

jehož autorství je připisováno Pavlu Kristiánu z Koldína, a prostřednictvím kterého došlo k 

nahrazení nikdy oficiálně přijatých, ovšem městskými soudy prakticky užívaných tzv. Práv 

městských Brickího z Licka.
34

 Koldínův zákoník se pokusil o systematizaci trestů, na základě 

které bylo rozlišováno mezi tresty právem stanovenými, tzv. poenae ordinariae a tresty 

uloženými dle uvážení soudců, tzv. poenae extraordinariae.
35

 Tresty se dále členily na pět 

kategorií, a sice trest smrti, tresty majetkové, ztrátu cti, vypovězení, vězení dočasné a 

doživotní, přičemž k uložení trestu smrti docházelo obligatorně v 53 případech a vězení bylo 

užíváno spíše než jako trest, za účelem zajištění podezřelých či obviněných osob.
36

 

Teprve vydáním Obnoveného zřízení zemského v první polovině 17. století, přesněji v 

roce 1627, dochází k zahájení procesu sjednocování právních předpisů na českém území. O 

                                                 
32

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 3. 
33

 Monestier, M. Historie trestu smrti. Praha: Rybka Publishers, 1998, s. 339. 
34

 Tamtéž, s. 342. 
35

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 147. 
36

 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 44. 
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rok později bylo vydáno také pro Moravu.
37

 Subsidiární charakter vůči těmto normám měl 

roku 1707 vyhlášený hrdelní řád císaře Josefa I., tzv. Constitutio criminalis Josephina.
38

  

K nahrazení zemských zřízení, a to jak českého, tak i moravského, došlo v roce 1768 

za vlády císařovny Marie Terezie vyhlášením zákoníku založeného na ryze rakouské tradici 

trestního práva, který nesl jméno Constitutio Criminalis Thereziana. Již v době svého 

vyhlášení se Tereziána jevila jako velmi zaostalá a byla z nejen z právního hlediska 

považována za velký krok zpět. Nejen, že umožňovala stíhání deliktů, které ani nebyly 

v zákoně uvedeny a ponechávala tak velký prostor pro zneužití práva a libovůli soudců, ale i 

tresty, které byly na jejím základě ukládány, přičemž těm nejtěžším byl člověk podroben, 

pokud se provinil proti Bohu, církvi nebo státu, bychom z dnešního hlediska zcela jistě museli 

klasifikovat jako nepřiměřeně kruté. 
39

 „Krutost zákoníku se projevila zvláště v těžkých a 

komplikovaných trestech. Tak např. za urážku Boha slovy či skutkem byl pachatel trestán 

vytržením nebo uřezáním jazyka či popř. usečením ruky a nakonec upálen. Tento trest mohl 

být dále zostřen i trháním řemenů ze zad či štípáním rozžhavenými kleštěmi. Za urážku Panny 

Marie či svatých se pachatel trestal mírněji. Namísto upálení byl „jen“ sťat.“
40

 

Zásadní přelom ve vnímání smyslu a účelu trestu představoval tzv. Všeobecný zákoník 

o zločinech a trestech za ně, který byl vyhlášen za vlády císaře Josefa II., roku 1787. Tento 

kodex ovlivněný duchem osvícenského absolutismu vycházel ze základní premisy, že trest již 

neměl být nadále chápán jako pomsta či odplata, nýbrž měl sloužit jako prostředek 

převýchovy a nápravy pachatele. Trest měl být přímo úměrný škodlivosti a nebezpečnosti 

spáchaného činu. Díky němu byla v českém právu poprvé uplatněna zásada nullum crimen 

sine lege a nulla poena sine lege, které jsou v českém právu uplatňovány dodnes. Přestože 

zachovával tresty jako například vypalování cejchů nebo bití, trest smrti již na jeho základě 

v řádném řízení možné uložit nebylo. Zrušení trestu smrti ovšem nemělo dlouhého trvání, 

neboť byl tento po smrti Josefa II. panovníkem Leopoldem II. znovu zaveden dekretem z 2. 

ledna, a to za velezradu, či pokus o ni.
41

 

Roku 1796 došlo k vyhlášení Západohaličského trestního zákoníku pro území 

Západního Haliče, který byl po několika úpravách roku 1803 vyhlášen i pro téměř celý zbytek 

monarchie. Tato nová kodifikace trestního práva, známá pod názvem Zákoník o zločinech a 

těžkých policejních přestupcích byla rozdělena na dvě části, z nichž první byla věnována 

                                                 
37

 Tamtéž, s. 44. 
38

 Monestier, M. Historie trestu smrti. Praha: Rybka Publishers, 1998, s. 342-343. 
39

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 
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zločinům a druhá přestupkům.
42

 V porovnání kupříkladu s Tereziánou je tento kodex 

hodnocen jako vysoce kvalitní dílo, zejména s ohledem na svoji obecnost a přehlednost. Na 

základě tohoto zákoníku byl za zločin ukládán trest smrti nebo žalář, který se dělil do tří 

stupňů – na žalář, žalář těžký a žalář nejtěžší. V případě uložení žaláře těžkého byl vězeň 

ukován na nohou a umístěn v izolaci. Pokud byl uložen žalář nejtěžší, pak byl trestanec 

ukován navíc ještě v pase, přičemž mu mohla být ukládána ještě další zpřísňující opatření.
43

  

Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 27.05.1852 č. 117 ř. z. byl 

de facto pouhou novelizací Zákoníku o zločinech a těžkých policejních přestupcích. V této 

novele můžeme oproti trestnímu zákoníku z roku 1803 spatřovat několik odlišností. Věnuje se 

již pouze právu hmotnému, a dále kromě zločinů a přestupků rozeznává navíc i přečiny. Na 

základě tohoto zákoníku byly zločiny trestány buď trestem smrti, který byl exekvován 

oběšením, nebo žalářem, přičemž v případě druhém byly na základě kritéria závažnosti 

odlišovány dva žalářní stupně. V případě přestupků a přečinů pak byly ukládány tresty 

mírnější, např. propadnutí věci, vězení, ztráta práv a povolení nebo peněžitá pokuta.
44

 

 

2.2.  První Československá republika 

V souvislosti se vznikem Československé republiky byla Národním výborem dne 28. 

října 1918 přijata tzv. recepční norma, zákon č. 11 Sb. z. a n., díky které byl Zákon trestní o 

zločinech, přečinech a přestupcích převzat do československého právního řádu a jeho platnost 

tak byla na území Čech, Moravy a Slezska i nadále zachována.
45

 Pro úplnost považuji za 

vhodné zmínit, že ve slovenské části nově vzniklého státního útvaru platil uherský trestní 

zákon z roku 1878 a zákon o přestupcích z roku 1879.
46

  

Již na samotném počátku republiky byly skupinou expertů pod záštitou ministerstva 

spravedlnosti ČSR zahájeny práce na osnově nového trestního zákona za účelem odstranění 

této nekomfortní duality, jejichž výsledkem byl v květnu roku 1921 zveřejněný „zatímní 

návrh obecné části trestního zákona“. Osnova již dále nezachovávala kontinuitu v klasifikaci 

trestných deliktů do tří kategorií a zavedla tzv. bipartici trestných činů, tedy rozlišovala pouze 

mezi zločiny a přečiny. Zda byl konkrétní skutek kvalifikován jako zločin nebo přečin 

                                                 
42

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 194. 
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 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 45. 
44

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 

31-32. 
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 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 45. 
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záleželo na uvážení soudce, který posuzoval, jestli pachatel jednal „z hrubé zištnosti, 

surovosti, zahálčivosti, nestoudnosti, zlomyslnosti nebo jiné nízké pohnutky“. Osnova měla do 

československého práva nově zavést institut neurčitého odsouzení, který znamenal, že osoby 

mladší třiceti let věku měly trest odnětí svobody vykonávat v tzv. polepšovnách dospělých, 

přičemž jim byla stanovena pouze horní hranice délky trestu.
47

 „Osnova sice neobsahovala 

trest smrti jako hlavní trest, ale zároveň tuto relativně pokrokovou zásadu prolomila 

v ustanoveních o stanném právu a rovněž i tím, že dávala možnost uložit trest smrti doživotně 

odsouzenému pachateli v případě, že by znovu spáchal zločin, pro který byl již odsouzen.“
48

 

Ačkoli jsou pro období předmnichovské republiky příznačné intenzivní práce na 

unifikaci trestního práva, kdy dokladem může být například dokončení příprav zvláštní části 

trestního zákona v červenci roku 1924 či vypracování tzv. úřednické osnovy trestního zákona 

roku 1937, k celkové kodifikaci nakonec nedošlo.
49

 Nicméně, v této éře bylo vydáno mnoho 

zákonů vedlejších, přičemž na základě některých z nich bylo možné uložit doživotní trest. 

Jednalo se o zákon o padělání peněz a cenných papírů č. 269/1919 Sb. z. a n. a zákon na 

ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n.
50

 

Za významný pokrok v trestním právu je považován zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., o 

podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, podle kterého mohl být pachatel 

odsouzený na doživotí podmíněně propuštěn po odpykání patnácti let.
51

  

V této době byl dále přijat zákon č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží, 

který do tehdejšího trestního práva přinesl několik terminologických novinek. Zavedl 

například termín mladistvého, pod kterým se rozuměla osoba ve věku od 14 do 18 let nebo 

termín provinění, který označoval trestný čin spáchaný nezletilým. Nezletilí, tedy ve smyslu 

výše zmíněného zákona osoby mladší čtrnácti let, nebyli trestně odpovědní za své činy kromě 

takových činů, za které trestní zákon stanovil trest smrti. Pokud byla taková nezletilá osoba 

starší dvanácti let, nařídil poručenský soud ochrannou výchovu v domově nebo léčebně.
52

 

Nejen vzhledem k tématu mé diplomové práce považuji za nezbytné zmínit zákon č. 

91/1934 Sb. z. a n., o ukládání trestu smrti a doživotních trestech. Na základě tohoto zákona 

bylo možné nahradit trest smrti trestem těžkého žaláře v délce trvání od 15 do 30 let nebo 

doživotím, pokud došlo ke spáchání trestného činu za přítomnosti polehčujících okolností. 
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Trestný čin vraždy podle zákona na ochranu republiky byl trestán pouze doživotím. Oproti 

výše zmíněnému zákonu o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění nově mohl být 

pachatel odsouzený k trestu doživotnímu podmíněně propuštěn až za předpokladu, že trest 

skutečně vykonal minimálně v délce dvaceti let.
53

  

Přestože že v období první republiky, tedy mezi lety 1918 a 1938, bylo ročně 

průměrně uloženo 25 trestů smrti, ve většině případů byla nakonec udělena milost.
54

 

K faktické exekuci trestu smrti došlo v Československu v tomto období u patnácti osob.
55

 

K této skutečnosti významně přispěl první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk, který byl známý jako odpůrce absolutního trestu a sám svého oprávnění udělit 

milost v mnohých případech využil. V rozhovoru s Karlem Čapkem se k této problematice 

vyjádřil následovně: „Těžká byla pro mne otázka trestu smrti; stálo mě mnoho nocí, když jsem 

měl podepisovat trest smrti, a dni, kdy jsem to učinil, mám ve svém kalendáři poznamenány 

černým křížkem. Sledoval jsem pozorně, má-li trest smrti vliv na zločinnost; studoval jsem 

statistiku zločinů a zejména vražd po celou dobu, ale nevidím, že by trest smrti měl účinek 

odstrašující na lidi zločinné; zločinec ve chvíli vraždy nemyslí na trest, ale na úspěch svého 

zlého činu. Jistý účinek je na občany ostatní, zejména o věci myslící. Můj argument pro trest 

smrti není, že je odstrašující, ale že je v něm mravní expiace: vzít člověku život je bezpráví tak 

strašlivé, že může být usmířeno jen výkupným stejně těžkým. Dělám ovšem patřičný rozdíl 

mezi vraždou a zabitím a uznávám polehčující okolnosti při každém zločinu, jak to moderní 

kriminální psychologie vyžaduje; ale ve výjimečných případech nemohu vyvracet, že trest 

smrti je ve shodě s metafysickým uznáním hodnoty lidského života. Věřím a čekám, že bude 

zrušen vyšší vzdělaností a mravností obyvatelstva, souhlasem nás všech.“
56

 

 

2.3.  Protektorát Čechy a Morava 

V období Protektorátu Čechy a Morava, které je datováno mezi lety 1939 a 1945, 

došlo nejen k likvidaci československé zákonnosti, ale i popření demokratických zásad 

trestního práva hmotného i procesního, včetně těch elementárních, jako je například nullum 

crimen sine lege nebo zásada rovnosti před zákonem. Byl nastolen dualismus jak státních 

orgánů, tj. říšských a autonomních, tak i právních předpisů, tj. českých a německých. 
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Trestněprávní předpisy, které vznikly v této době, plnily především zastrašující funkci vůči 

československému obyvatelstvu, a to za účelem udržení německé nadvlády. Dokladem toho 

mohou být v těchto normách obsažené nepřiměřené a okamžitě vykonatelné trestní sankce, 

přičemž nejčastější z nich byl právě trest smrti, k jehož ukládání docházelo i za zjevně 

nedbalostní delikty.
57

  

Situace, která byla nastolena německou okupací, neměla s relativně humanistickým 

charakterem první republiky nic společného. Eduard Vlček dokonce označuje charakter 

právních předpisů pocházejících z této doby jako středověký.
58

 Pokud jde o exekuci trestu 

smrti, zpočátku docházelo k odvážení odsouzených do německých Drážďan. Brzy 

nedostačující kapacita tamní sekyrárny měla za následek zřízení sekyrárny v pankrácké 

věznici v Praze. Popravy byly na tomto místě prováděny od 5. dubna do 1943 do 26. dubna 

1945 pod vedením nechvalně známého kata Aloise Weisse, a jejich celkový počet je roven 

číslu 1079.
59

 

Návrat k československým principům právního státu a před zřízením protektorátu 

aplikovaným demokratickým zásadám trestního práva byl po osvobození zajištěn ústavním 

dekretem prezidenta republiky o obnovení právního pořádku vydaný dne 3. srpna 1944 a 

publikovaný pod č. 11 Úředního věstníku, díky němuž byly zrušeny trestněprávní normy 

vydané za tzv. doby nesvobody, tj. období od 30. září 1938 do 4. května 1945. 

Prostřednictvím tzv. velkého retribučního dekretu, tedy dekretu prezidenta republiky č. 

16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech a dekretu č. 17/1945 Sb., o Národním soudu pak mělo být zajištěno postižení osob, 

které se provinily proti obyvatelům Československa.
60

 V roce 1948 byla v Československu v 

modifikované podobě obnovena působnost retribučních soudů, prostřednictvím kterých bylo 

odsouzeno celkem 33 tisíc osob, přičemž více než 730 z nich si vyslechlo rozsudek smrti.
61

 

 

2.4.  Období mezi lety 1945 - 1961 

  I v období po 08. květnu 1945 zůstává na českém území nadále základem trestního 

práva rakouský trestní zákon z roku 1852 a na Slovensku uherský trestní zákon z roku 1878. I 
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přes skutečnost, že se snahy o odstranění této duality datují již od samého počátku období 

první československé republiky, nebyl tento problém až doposud nikdy uspokojivě vyřešen. 

S ohledem na výše uvedené byly oficiálně zahájeny práce na vytvoření jednotné úpravy 

tohoto právního odvětví, a to v rámci tzv. právnické dvouletky, jež byla vyhlášena usnesením 

vlády ze dne 14.07.1948. Dne 12.07.1950 došlo Národním shromážděním ke schválení čtyř 

předpisů z oboru trestního práva, kdy jedním z nich byl právě trestní zákon č. 86/1950 Sb, 

prostřednictvím kterého bylo konečně trestního práva hmotného na území Československa 

sjednoceno. Tento trestní zákon zavedl nejen jednotnost ve smyslu unifikace územní, zrušil 

navíc bipartici trestných činů a nahradil jej tzv. monoparticí, tzn., jediným druhem deliktu byl 

podle tohoto zákona trestný čin.
62

 

  Trestný čin byl v § 2 tohoto zákona definován jako „jednání pro společnost 

nebezpečné, jehož výsledek uvedený v zákoně pachatel zavinil“. Po vzoru sovětského práva 

tak došlo k zakotvení důležité zásady trestního práva, tzv. materiálního pojetí trestného činu, 

která u každého trestného činu kladla důraz na jeho nebezpečnost pro společnost. Protože 

bylo pro spáchání trestného činu nutné kromě materiálního znaku, tedy nebezpečnosti pro 

společnost, splnit i jeho formální znaky uvedené v zákoně, je toto pojetí trestného činu 

některými autory označováno jako materiálně-formální.
63

  

  Nejtěžšími tresty, které bylo na základě tohoto zákona možné uložit, a které zároveň 

podle § 18 zákona spadaly do kategorie trestů hlavních, byly trest smrti a trest odnětí 

svobody, a to buď na doživotí, či v maximální délce 25 let. Osobnost pachatele a závažné 

polehčující okolnosti byly považovány za kritéria, která byla vždy nutná při ukládání trestu 

smrti vzít v úvahu. Pro případy, ve kterých se trest smrti po uvážení těchto kritérií jevil jako 

nepřiměřeně přísný, sloužil jako alternativa doživotní trest či trest odnětí svobody v délce 

trvání nad 15 do 25 let.
64

 Tato alternativa se dále plošně uplatňovala v případě těhotných žen, 

kdy trestní zákon v § 29 odst. 3 zakotvoval absolutní zákaz uložení trestu smrti takovým 

osobám. Skutečnost, že zákonodárce neopomněl tento zákaz uvést, považuji za zcela stěžejní, 

neboť v případě jeho absence by se stát, pokud by k exekuci trestu smrti u těchto osob 

fakticky přikročil, sám tímto způsobem dopustil porušení jednoho z druhových objektů 

trestného činu uvedeného v hlavě šesté zvláštní části tohoto zákona, a sice ochrany lidského 

života, a to s ohledem na nezvratitelný fakt, že bez okamžitého lékařského zákroku 
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usmrcením těhotné ženy nutně zároveň dochází k usmrcení plodu uvnitř jejího těla.
65

 Třetí 

případ, kdy byl doživotní trest, resp. trest odnětí svobody v délce trvání nad 15 do 25 let 

užíván jako alternativa k trestu smrti, bychom mohli nalézt ve stanném právu. Jednalo se o 

situaci, kdy jedinec po vyhlášení stanného práva spáchal trestný čin, který byl příčinou jeho 

vyhlášení, a to za přítomnosti závažných polehčujících okolností, a navíc za současného 

splnění podmínky poskytnutí dostatečné výstrahy pro obnovení pořádku na jednom či více 

odsouzených.
66

 

  Pokud se nejednalo o jednu ze tří výše uvedených situací, podmínky uložení 

absolutního trestu byly splněny a k jeho uložení skutečně došlo, pak byl v souladu s § 29 odst. 

1 trestního zákona vykonáván oběšením, přičemž v době zvýšeného ohrožení vlasti byla 

přípustná i varianta zastřelení. Trest smrti bylo možné uložit ve 25 případech, kdy u některých 

z nich byl tento trest jediným možným. První polovina padesátých let se nesla ve znamení 

výkonu trestu smrti oběšením na oprátce zavěšené na kladce na vztyčeném prkně. Ohledací 

listy pocházející z této doby dokládají, že odsouzený předtím než skutečně zemřel, přibližně 

osm až čtrnáct minut trpěl, neboť si při oběšení nezlomil vaz, ale zemřel až následkem 

udušení.
67

  

  V případě, že byl uložen trest doživotní, mohl odsouzený, pokud si ve vězení odpykal 

alespoň patnáct let, požádat o podmíněné propuštění. Jeho žádosti bylo vyhověno, pokud se 

mu ve smyslu § 33 zmíněného zákona podařilo prokázat polepšení, které opravňovalo 

k naději, že povede řádný život pracujícího člověka, a to za současného stanovení zkušební 

doby v rozsahu od dvou do deseti let.
68

 I v tomto ustanovení můžeme spatřovat třídní 

charakter trestního zákona, jež je nejen explicitně vyjádřen v § 1, ale v jehož duchu se nesl 

tento trestní zákon jako celek. 

  Mezi lety 1956 a 1957 byly vydány tři zákony, které přinesly do oboru trestního práva 

hmotného několik novinek. Jednalo se o zákon č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje 

trestní zákon č. 86/1950 Sb., dále zákon č. 24/1957 Sb., o kárném (disciplinárním) stíhání 
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rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví a zákon č. 68/1957 Sb., o 

umělém přerušení těhotenství. Jedním z nejvýznamnějších přínosů těchto zákonů bylo 

prohloubení zásady individualizace trestu, která měla brát při jeho ukládání větší ohled na 

osobu pachatele, jakož i všechny okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán. Na základě 

výše uvedeného by se mohlo zdát, že tyto zákony zároveň obecně zmírnily přísnost či 

intenzitu trestní represe, opak je ovšem pravdou. Pro závažné trestné činy jimi byly stanoveny 

oproti minulosti trestní sankce přísnější, což navíc posílilo i další funkci trestního práva, 

funkci generální prevence, čímž bylo zajištěno účinnější předcházení páchání trestné činnosti 

potenciálními pachateli. Zákon č. 63/1956 Sb., však přinesl také jedno zmínění, neboť zrušil 

trest odnětí svobody na doživotí a nahradil jej trestem odnětí svobody na pětadvacet let a 

který dále tam, kde ve zvláštní části trestního zákona byl trest smrti jako trest jediný, stanovil 

vedle něho také trest odnětí svobody na pětadvacet let.
69

 

 

2.5. Období mezi lety 1961-1990 

Přijetí nové ústavy v roce 1960 je považováno za událost, která podnítila v několika 

právních odvětvích nové kodifikační snahy. V oboru trestního práva nakonec bylo výsledkem 

přijetí nového trestního zákona č. 140/1961 Sb., jehož účinnost byla stanovena ke dni 

01.01.1962.  

Výjimečným trestem se ve smyslu § 29 výše zmíněného zákona v původním znění 

rozuměl výlučně trest smrti. Tento trest bylo možné uložit pouze v případě kumulativního 

splnění několika podmínek. Prvním předpokladem jeho uložení za spáchání určitého trestného 

činu bylo, že takovou možnost trestní zákon ve zvláštní části u takového trestného činu 

výslovně stanovil. Počet trestných činů, které bylo tímto způsobem možno postihnout, byl 

roven číslu 33, přičemž se jednalo zejména o trestné činy vojenské, trestné činy proti lidskosti 

a proti republice. Trestu smrti bylo v drtivé většině případů užíváno v případech 

vícenásobných či mimořádně brutálních vražd.
70

 Druhým nezbytným předpokladem pak bylo, 

že stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost byl vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k 

zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoký a alternativně buď 
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uložení trestu vyžadovala účinná ochrana společnosti, nebo nebyla naděje, že by na pachatele 

bylo možno trestem výchovně působit. Z okruhu osob, kterým bylo možno výjimečný trest 

uložit, byly dle ustanovení § 29 odst. 3 vyloučeny těhotné ženy a dále osoby, které v době 

spáchání trestného činu nepřekročily osmnáctý rok svého věku.  

Předtím než byl trest smrti z československého právního řádu definitivně odstraněn, 

došlo k přijetí novely trestního zákona č. 45/1973 Sb., jejíž účinnost byla stanovena ke dni 

01.07.1973. Zmíněná novela zakotvila novou alternativu k trestu smrti a umožnila tak 

soudům, aby pachatelům namísto trestu absolutního uložily trest odnětí svobody nad patnáct 

až do dvaceti pěti let, pokud se jim v daných případech jevil býti dostatečným.
71

 

Poslední trest smrti byl v Československu vykonán v pankrácké věznici dne 2. února 

roku 1989 na vrahovi, jehož obětí se stalo 5 osob.
72

 Následujícího roku byla s účinností od 

01.07.1990 přijata přelomová novela trestního zákona č. 175/1990 Sb., kterou se mění a 

doplňuje trestní zákon.
73

 V důsledku této novely došlo ke zrušení trestu smrti, přičemž na 

základě přechodných a zrušovacích ustanovení byl trest smrti, který byl uložen před její 

účinností, přeměněn na trest odnětí svobody na doživotí. Ode dne její účinnosti a to až do 

účinnosti nového zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku tedy bylo možné výjimečný trest 

uložit ve dvou formách, a sice buď jako trest odnětí svobody na doživotí nebo trest odnětí 

svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.
74

 

K zapovězení uložení trestu smrti na ústavní úrovni došlo s účinnosti ke dni 

01.02.1991 ústavním zákonem, kterým byla do ústavního pořádku ČSFR zavedena Listina 

základních práv a svobod. Tato Listina základních práv a svobod, jež byla následně 

recipována i do právního řádu ČR, a sice usnesením předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, ve svém čl. 6 odst. 3 výslovně stanovuje: „Trest smrti se nepřipouští“.
75

 

Abolice absolutního trestu v České republice je pak dále zakotvena nejen na ústavní úrovni, 
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ale navíc tento závazek pro Českou republiku vyplývá i mezinárodněprávních dokumentů. 

Dokladem je článek 1 Protokolu 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, který ve spojení 

s článkem 10 Ústavy ČR
76

 neumožňuje znovuzavedení trestu smrti jen na základě běžné 

novely trestního zákoníku.
77

  

 

2.6.  Vývoj po roce 1990 

Jak jsem již uvedla v této části mé diplomové práce výše, pokud jde o vývoj nejtěžšího 

trestu, možno říci přímo revolučním rokem 1990 došlo nově k zavedení dvou forem 

výjimečného trestu, z nichž jednou byl trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let 

a druhou trest odnětí svobody na doživotí. Nebude-li dále uvedeno jinak, budu se v této 

kapitole věnovat právní úpravě výjimečného trestu podle trestního zákona z roku 1961, ve 

znění po novele č. 175/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje trestní zákon. 

Právní úprava výjimečného trestu byla obsažena v § 29 a jednalo se, stejně jako dnes, 

o prostředek ultima ratio, tedy prostředek, k jehož užití mělo docházet pouze v případech, kdy 

by uložením ostatních mírnějších trestů, jejichž taxativní výčet byl uveden v § 27, nebyl 

naplněn účel trestu, jenž byl uveden v § 23, a který jsem již rozebrala v první části mé 

diplomové práce. 

Pro uložení kterékoli ze dvou možných variant výjimečného trestu bylo nezbytné 

naplnění několika podmínek. První podmínka, která musela být bezpodmínečně splněna u 

obou forem výjimečného trestu, byla vyjádřena v § 29 odst. 1 trestního zákona, a zněla, že 

výjimečný trest lze uložit pouze u takového trestného činu, u kterého je to ve zvláštní části 

trestního zákona explicitně dovoleno. Při porovnání původního znění trestního zákona
78

 se 

zněním po výše zmíněné novele z roku 1990 je na první pohled zřejmé, že tento předpoklad 

uložení výjimečného trestu zůstal stejný, přestože pod pojmem výjimečného trestu byly 

v původním a novelizovaném znění trestního zákona míněny tresty zcela rozličné. U 

všech trestných činů, za které bylo možné výjimečný trest uložit, existovala alternativní 

varianta trestu a v žádném případě nebyl tento trest uveden jako jediný možný nebo 
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samostatný. Nikdy tak nemohlo dojít k situaci, že by soud musel výjimečný trest pachateli 

uložit obligatorně.
79

 

Při ukládání trestu odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let musely být navíc 

v souladu s § 29 odst. 2 trestního zákona kumulativně splněny dvě podmínky, a sice že stupeň 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost měl být velmi vysoký a možnost nápravy 

pachatele byla obzvláště ztížena. K opuštění této koncepce následně došlo s účinností 

k 01.01.2002 novelou trestního zákona č. 265/2001 Sb., kdy již nebylo nutné, aby byly tyto 

dvě speciální podmínky splněny kumulativně, nýbrž stačilo již dále pouze jejich splnění 

alternativní.
80

 

Další podmínky uložení druhé z forem výjimečného trestu, tedy trestu odnětí svobody 

na doživotí, byly upraveny v § 29 odst. 3 trestního zákona. Na rozdíl od trestu odnětí svobody 

nad patnáct až do dvaceti pěti let nepovažoval zákonodárce zřejmě kvůli závažnosti a délce 

tohoto trestu za dostačující, aby byla možnost jeho uložení uvedena pouze u trestného činu ve 

zvláštní části a rozhodl se proto jejich taxativní výčet vymezit i zde ve výše uvedeném 

odstavci a paragrafu obecné části trestního zákona. Původně se jednalo o šest případů 

spočívajících v úmyslném kvalifikovaném usmrcení člověka, novelou roku 2006
81

 byl poté 

počet trestných činů, za které bylo doživotí možné uložit, zdvojnásoben. Proto, aby mohl být 

doživotní trest uložen, muselo být samotné spáchání provázeno současně přítomnými 

následujícími okolnostmi: 

„a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký 

vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť 

zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, 

  b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a 

   c) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct 

až do dvaceti pěti let.“
82

 

S účinností od 01.01.2002 došlo k přechodu od nutnosti kumulativního splnění 

speciálních podmínek k alternativnímu nejen u první z forem výjimečného trestu, nýbrž i u 

doživotního trestu můžeme spatřovat změnu obdobného charakteru, neboť podmínka uvedená 
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pod písmenem a) byla počínaje tímto dnem alternativou k podmínkám pod písmeny b) a c), 

jež byly sloučeny.
83

 

 Několik desítek let trvající účinnost trestního zákona z roku 1961 byla ukončena ke 

dni 31.12.2009, jelikož dne 08.12. došlo k přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

kdy počátek jeho účinnost byl stanoven ke dni 01.01.2010. Přijetí nového trestního kodexu 

znamenalo pro české trestní právo velké množství změn, jež se dotkly také úpravy 

výjimečného trestu, a kterým se budu věnovat v následující části mé diplomové práce. 
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3. Výjimečný trest ve světle platné právní úpravy 

 

3.1.  Úvod 

V návaznosti na předchozí historickou část mé diplomové práce považuji za nezbytné 

zmínit hlavní změny, jež pro české trestní právo znamenalo přijetí zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku (dále jen trestní zákoník), a které se dotkly také problematiky výjimečného 

trestu. 

Trestní zákoník zavedl koncepci formálního pojetí trestného činu, když jej ve svém § 

13 odst. 1 definoval jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Při volbě této koncepce byl zákonodárce zcela 

jistě motivován posílením právní jistoty, jež je zejména v trestním právu zásadou natolik 

důležitou. Východiskem formálního pojetí trestného činu je zásada nullum crimen sine lege 

certa, která klade důraz na určitost, přesnost a jednoznačnost skutkových podstat trestných 

činů a trestněprávních norem obecně.
84

 Jejím cílem je pak dosažení jednotnosti při výkladu a 

aplikaci zákona a posílení rovnosti před ním.
85

 

Trestní zákoník dále nahradil předchozí tzv. monopartici trestných činů tzv. biparticí, 

která spočívá dle jeho § 14 odst. 1 v odlišování dvou soudně trestných deliktů – přečinů a 

zločinů,
86

 a to na základě kritéria jejich závažnosti. K této diferenciaci dochází skrze dva 

aspekty formálního hlediska – formy zavinění (úmysl či nedbalost) a délky hrozícího trestu 

odnětí svobody.
87

 Zatímco pro přečiny bylo zvoleno vymezení pozitivní, podle něhož je 

v souladu s § 14 odst. 2 nutné pod tento pojem subsumovat všechny nedbalostní trestné činy a 

ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranici 

trestní sazby do pěti let, zločiny jsou oproti tomu v odst. 3 téhož paragrafu definovány 

negativně, a sice jako všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. 

V souladu s § 14 odst. 3, větou za středníkem, trestní zákoník dále rozeznává kategorii zvlášť 

závažných zločinů. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná vedle přečinů a zločinů o 

další typ soudně trestného deliktu a české trestní právo je tak po vzoru např. rakouského 
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trestního zákoníku z roku 1852 založeno na tzv. tripartici trestných činů, opak je ale pravdou. 

V tomto případě se jedná pouze o jakousi subkategorii zločinů. Zvlášť závažné zločiny jsou 

pak ve výše zmíněném ustanovení vymezeny jako ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

 

3.2.  Výjimečný trest a jeho formy 

Výjimečný trest v současnosti zaujímá v systematice trestů trestního zákoníku zvláštní 

místo. Není uveden v základním výčtu druhů trestů v § 52 odst. 1, nýbrž v ustanovení odst. 3 

téhož paragrafu se výslovně uvádí, že se jedná o zvláštní typ trestu odnětí svobody. Jelínek 

spatřuje výjimečnost tohoto trestu zaprvé v jeho mimořádné délce, tedy délce nad obecně 

přípustnou hranici trestu odnětí svobody dvaceti let stanovenou v § 55 odst. 1, zadruhé ve 

skutečnosti, že jej lze uložit pouze za kumulativního splnění taxativně vymezených podmínek 

v § 54 a zatřetí v obligatorním zařazení pachatele odsouzeného k výjimečnému trestu do 

věznice se zvýšenou ostrahou.
88

 Kalvodová výjimečnost tohoto trestu vnímá následovně: 

„Výjimečnost trestů je chápána tak, že se jimi reaguje na mimořádné případy kriminálního 

jednání, vždy však v souladu se základními funkcemi a základními zásadami trestního práva. 

Každý stát musí mít k dispozici výjimečný prostředek k ochraně společnosti i jednotlivce před 

pachateli nejzávažnějších trestných činů.“
89

 Podle mého názoru je možné jeho výjimečnost 

dále posuzovat i z procesního hlediska, neboť v ustanovení § 265b zákona č. 141/1961 Sb. o 

trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), kde je uveden taxativní výčet dovolacích 

důvodů, je trestu odnětí svobody na doživotí věnován zvláštní samostatný druhý odstavec a 

tento důvod tak stojí mimo všechny ostatní dovolací důvody vyjmenované v odstavci 1 tohoto 

ustanovení. Tuto problematiku dále rozvádím v kapitole 3.5. této části. 

Klíčovým ustanovením právní úpravy výjimečného trestu je zejména § 54 trestního 

zákoníku. Ustanovení, která tento institut dále rozebírají, jsou § 55 až 57 týkající se odnětí 

svobody, jeho výkonu a přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu a dále § 58 a 59, která 

se věnují mimořádnému snížení a zvýšení trestu odnětí svobody.
90
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První věta § 54 odst. 1 trestního zákoníku pak zakotvuje dvě formy, ve kterých může 

být výjimečný trest pachateli uložen: „Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí 

svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí.“ V obou 

případech se tedy jedná o dlouhodobé tresty odnětí svobody. Vzhledem ke skutečnosti, že 

obecná nejvyšší přípustná horní hranice trestu odnětí svobody byla oproti předchozí právní 

úpravě zvýšena o pět let, tedy z původních patnácti na maximálních dvacet let, muselo nutně 

dojít i k navýšení minimální hranice mírnější z forem výjimečného trestu. Pokud má být tedy 

pachatel odsouzen k výjimečnému trestu, musí být jeho minimální výměra nad dvacet let.
91

 

 

3.3.  Zákonné podmínky uložení výjimečného trestu 

Druhá věta ustanovení § 54 odst. 1 stanovuje dvě obecné podmínky, které musí být 

kumulativně splněny pro uložení obou forem výjimečného trestu, a sice zaprvé že výjimečný 

trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, jehož legální definici jsem uvedla 

v úvodní kapitole této části, a zadruhé to trestní zákon musí u takového trestného činu 

výslovně dovolovat. Ve zvláštní části trestního zákoníku se nevyskytuje žádný případ, kdy by 

byl výjimečný trest uveden jako trestněprávní sankce samostatná či jediná možná, v každém 

případě je soudci při ukládání trestu ponechána alternativa kratšího trestu odnětí svobody.
92

 

Další podmínky jsou pak stanoveny pro každou z forem trestu výjimečného trestu zvlášť. 

 

3.3.1.  Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let 

Specifické podmínky pro uložení trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let 

jsou pak stanoveny hned v následujícím odstavci, tedy v § 54 odst. 2. Dle tohoto ustanovení 

může soud přistoupit k uložení této formy výjimečného trestu, pokud je alternativně závažnost 

zvlášť závažného zločinu velmi vysoká nebo je možnost nápravy pachatele obzvláště ztížena. 

Zakotvení těchto specifických podmínek v alternativním poměru tedy implikuje, že postačí 

splnění jen jediné z nich.  

Hledisko velmi vysoké závažnosti spáchaného zvlášť závažného zločinu je třeba 

spatřovat v objektivních okolnostech a dále subjektivní stránce trestného činu. Mezi takové 
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objektivní okolnosti lze zařadit kupříkladu důležitost porušeného zájmu chráněného zákonem, 

okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo způsob jeho provedení a následky jím 

způsobené. Pokud by byla subjektivní stránka důvodem posouzení spáchaného zvlášť 

závažného zločinu jako velmi vysoce závažného, pak by měl být tento spáchán např. ze zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky nebo by jím měl být způsobem zvlášť těžký či těžko napravitelný 

následek (k těmto pojmům viz níže). Oproti tomu velmi vysokou závažnost zvlášť závažného 

zločinu nelze odůvodnit výlučně osobou pachatele, neboť toto hledisko je obsaženo 

v alternativě druhé,
93

 které se věnuji v následujícím odstavci.  

Druhým kritériem, kterým lze odůvodnit uložení této formy výjimečného trestu, je 

skutečnost, že možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena. Tato formulace tedy klade 

důraz na posouzení samotné osoby pachatele. Úsudek o obzvlášť ztížené možnosti nápravy 

pachatele je možné učinit na základě počtu a povahy předchozích odsouzení a zároveň 

odůvodněného předpokladu jeho budoucího chování, ze kterého musí jednoznačně vyplynout, 

že uložením trestu odnětí svobody kratšího trvání by nebylo dosaženo požadovaného účelu.
94

 

Nejvyšší soud České republiky ovšem judikoval, že tuto problematiku nelze vykládat 

argumentem a contrario, a sice: „Uložení výjimečného trestu odnětí svobody nad 20 až do 30 

let podle § 54 odst. 2, opírající se o alternativu, že možnost nápravy pachatele je obzvláště 

ztížena, není bez dalšího vyloučeno ani zjištěním, že pachatel dosud nebyl ve výkonu trestu 

odnětí svobody a před spácháním posuzovaného trestného činu mu byly ukládány toliko 

sankce nespojené s přímým výkonem trestu odnětí svobody. V takovém případě je však nutno 

na základě komplexního hodnocení osobnosti pachatele pečlivě zkoumat, zda tu existují jiné 

podstatné okolnosti, které přesvědčivě odůvodňují naplnění uvedené podmínky pro uložení 

výjimečného trestu.“
95

 

  

3.3.2.  Trest odnětí svobody na doživotí 

Pokud jde o druhou z forem výjimečného trestu, tedy trest odnětí svobody na doživotí, 

pak nalezneme úpravu speciálních podmínek, které musí být navíc splněny vedle těch 

obecných, v § 54 odst. 3 trestního zákoníku.  
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Oproti trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let zde zákonodárce uvádí 

taxativní výčet zvlášť závažných zločinů, za které lze trest odnětí svobody na doživotí uložit. 

Okruh trestných činů je tedy v tomto případě jednoznačně užší. Jejich počet je roven číslu 11 

a každý z nich spočívá v kvalifikovaném úmyslném usmrcení člověka.
96

 Jedná se o zvlášť 

závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3 nebo zvlášť závažný zločin obecného ohrožení 

podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311 odst. 2, teroru (§ 

312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového 

prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 

3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a 

státních znaků podle § 415 odst. 3 trestního zákoníku, a to za předpokladu, že pachatel při 

jejich spáchání úmyslně zavinil smrt jiného člověka. Trestní zákon z roku 1961 v § 29 odst. 4 

dále umožňoval uložení trestu odnětí svobody na doživotí, pokud se u pachatele v případech 

v tomto ustanovení vyjmenovaných trestných činů objevila recidiva. Nicméně, tato možnost 

do platné právní úpravy převzata nebyla.
97

 

Současně s výše uvedeným musí dále dojít ke kumulativnímu naplnění předpokladů 

níže uvedených pod body 1) a 2) nebo alternativně 1) a 3): 

1)  takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem  

- k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo  

- k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo  

- k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a 

2) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti, nebo 

3) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet 

až do třiceti let. 

Jelikož je výklad podobných pojmů těm shora uvedeným povětšinou ponecháván 

činnosti soudů, ani zde není situace jiná. Tomuto je ve vztahu k trestnému činu vraždy, 

věnována pozornost zejména v judikátu uveřejněném pod číslem 41/76 Sb. rozh tr. Zvlášť 

zavrženíhodný způsob provedení činu podle něj „předpokládá vyšší míru surovosti, zvláštní 

lsti, zákeřnosti, brutality či zvrhlosti, než jaká obvykle bývá spojena s tímto trestným činem.“ 

Zavrženíhodnou pohnutku pak spatřuje v „morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném 

sobectví a naprosté neúctě k lidskému životu. Nepatří sem proto žárlivost, jednání v afektu.“ 
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Konečně zvlášť těžký a těžko napravitelný následek pak sleduje „výrazně vyšší intenzitu 

následku, než obvykle bývá spojena se spácháním trestných činů určitého druhu; u vraždy je 

to zpravidla usmrcení dvou nebo více osob nebo usmrcení jediné osoby, jejíž ztráta je pro 

společnost zvlášť citelná.“
98

 

Potřeba účinné ochrany společnosti podle mého názoru v tomto případě úzce souvisí 

s principem negativní individuální prevence, který spočívá v zabránění pachateli dále 

pokračovat v páchání trestné činnosti.
99

 Pokud je totiž toto konkrétnímu pachateli 

odsouzeného k trestu odnětí svobody na doživotí umístěním do věznice se zvýšenou ostrahou 

v souladu s § 56 odst. 2 písm. b) a § 56 odst. 3 trestního zákoníku znemožněno, je od 

společnosti, ale zároveň od potenciálních příležitostí k páchání trestné činnosti izolován. 

Společnost jím tak není dále ohrožována a je jí tímto způsobem státem poskytnuta efektivní 

ochrana. 

V podmínce uvedené pod třetím bodem, tedy, že napravitelnost pachatele skrze trest 

odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let je beznadějná, lze spatřovat subsidiaritu trestu 

odnětí svobody vůči mírnější variantě výjimečného trestu a jeho zakotvení jako prostředku 

ultima ratio.
100

 

 

3.4.  Osoby vyloučené z uložení výjimečného trestu 

První skupinu, jež je vyňata z okruhu osob, kterým může být výjimečný trest uložen, 

tvoří mladiství. Až do 31.12.2003 bylo ukládání trestů mladistvým upraveno v trestním 

zákoně z roku 1961. Počínaje dnem 01.01.2004 došlo k nabytí účinnosti zákona 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), kterým byla tato problematika 

zejména s ohledem na odlišný účel ukládaných sankcí přesunuta do zvláštního zákona.
101

 

Nutno zmínit, že mládeží se podle § 2 odst. 1 písm. a) zmíněného zákona rozumí děti a 

mladiství, přičemž dítětem mladším patnácti let je pak v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) ten, 

kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku a mladistvým ve smyslu 
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§ 2 odst. 1 písm. c) ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil 

osmnáctý rok svého věku.  

Ustanovení § 31 odst. 3 zákona o soudnictví mládeže stanovuje, že v případě, že se 

mladistvý dopustí provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a 

že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení 

činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 

následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na 

pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí, jehož maximální hranice 

nepřevyšuje pět let a minimální jeden rok, nebylo k dosažení účelu trestního opatření 

dostačující.  

V první části mé diplomové práce jsem již zmiňovala, že trestní zákoník neobsahuje 

výslovné vymezení účelu trestu a tím spíše ani trestněprávních sankcí, jež jsou ukládány 

dospělým pachatelům, obecně. Jinak je tomu ovšem v případě mladistvých. Účel opatření, 

které je jedinou trestněprávní sankcí ukládanou této skupině pachatelů, je totiž explicitně 

formulován v § 9 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže: „Účelem opatření vůči 

mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se 

zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k 

rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými 

vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.“ Z citovaného ustanovení dle mého názoru 

jednoznačně vyplývá, že na rozdíl od dospělých pachatelů, je v případě ukládání sankcí 

mladistvým kladen zvláštní důraz na jejich resocializaci a snahu zabránit, aby v páchání 

obdobných činů pokračovali i dále po dosažení zletilosti v občanskoprávním smyslu. 

Domnívám se tedy, že motivace zákonodárce pro určení sazby odnětí svobody v rozmezí pěti 

až deseti let pro případ, že se mladistvý dopustí provinění, které trestní zákoník umožňuje 

sankcionovat výjimečným trestem, vycházela z myšlenky, že resocializace a výchova je u tak 

mladého pachatele vzhledem k neúplnosti rozvinutí osobnostních rysů snadnější a kratší délka 

odnětí svobody je tak dostačující. 

Pokud se ovšem činu, za který trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu, 

dopustí dítě, jež v době jeho spáchání dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo mladší 

patnácti let, pak soud v souladu s § 93 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

obligatorně rozhodne o uložení ochranné výchovy. Výkon ochranné výchovy pak probíhá dle 

§ 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
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dalších zákonů, v diagnostických ústavech, dětských domovech, dětských domovech se 

školou a výchovných ústavech, a to pod záštitou Ministerstva školství. Důraz na převýchovu 

takového pachatele je tak ještě znatelnější. 

Druhou skupinu, které je uložení výjimečného trestu zapovězeno, pak tvoří právnické 

osoby. Sankcionování právnických osob je v současnosti upraveno v zákoně č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který v § 1 odst. 2 předepisuje 

užití trestního zákoníku pouze pro případy, že to není z povahy věci vyloučeno, což zde 

nepochybně je.
102

 Výjimečný trest pak není uveden ani v taxativním výčtu trestů v § 15 odst. 

1 zmiňovaného zákona, proto je jeho uložení právnické osobě v souladu se zásadou nulla 

poena sine lege bezesporu vyloučeno. 

 

3.5.  Trest odnětí svobody na doživotí jako zvláštní dovolací důvod 

Vzhledem ke skutečnosti, že ani přezkum rozhodnutí na základě řádného opravného 

prostředku nemůže bezpečně vyloučit jakékoli pochybení při rozhodování orgánu činného 

v trestním řízení zapříčiňující závažnou vadu pravomocného rozsudku, se zákonodárce do něj 

rozhodl novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb. včlenit hlavu upravující nový mimořádný 

opravný prostředek – dovolání. Do přijetí této novely totiž mohl státní zástupce a obviněný 

pouze podat ministru spravedlnosti neformální podnět k tomu, aby se tento obrátil na Nejvyšší 

soud a podal tam svým jménem stížnost pro porušení zákona.
103

 Dovolání obecně je 

procesním nástrojem, který cílí na odstranění právních vad pravomocných soudních 

rozhodnutí, popř. rozhodnutí, která jejich vydání předcházela. Náprava skutkových vad je 

jeho prostřednictvím možná pouze za předpokladu, že vznikly jako důsledek nesprávného 

právního posouzení skutku.
104

 

V souladu s § 265a odst. 1 trestního řádu lze dovoláním napadnout pravomocné 

rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá podmínění užití tohoto procesního nástroje uskutečněním 

řízení u odvolacího soudu na podkladě řádného opravného prostředku a to bez ohledu na to, 
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zda jej dle § 246 odst. 1 písm. a), písm. b) trestního řádu podal státní zástupce nebo v této 

části trestního řízení nazývaný obžalovaný. 

V kapitole 3.2. této části mé diplomové práce jsem poukazovala na skutečnost, že 

trestu odnětí svobody na doživotí jakožto dovolacímu důvodu je v § 265b trestního řádu 

věnován samostatný odstavec 2, v čemž také spatřuji jeho výjimečnost. Zákonodárce se 

pravděpodobně rozhodl pro uvedení tohoto důvodu mimo všechny ostatní taxativně 

vyjmenované v odstavci 1, protože na rozdíl od nich nespočívá v tvrzené existenci vady 

napadeného rozhodnutí, ale pouze v tom, že došlo k uložení nejpřísnějšího trestu, jaký vůbec 

trestní zákon rozeznává.
105

 Navrátilová spatřuje v možnosti přezkumu pravomocných 

rozsudků, kterými je trest odnětí svobody na doživotí ukládán, jistou analogii s přezkumem, 

jenž byl Nejvyšším soudem ČSSR prováděn v případě uloženého trestu smrti. Upozorňuje 

ovšem na rozdíl v tom, že v případě trestů smrti docházelo k takovému přezkumu ex offo.
106

 

Osoby oprávněné k podání dovolání jsou dle § 265d trestního řádu nejvyšší státní 

zástupce a obviněný, který tak může učinit výlučně prostřednictvím obhájce. Podle § 265c 

trestního řádu pak o dovolání rozhoduje Nejvyšší soud, přičemž v souladu s § 265n téhož 

právního předpisu není proti jeho rozhodnutí o dovolání s výjimkou obnovy řízení přípustný 

žádný opravný prostředek. 

K rozsahu přezkumu napadeného rozhodnutí se velký senát trestního kolegia 

Nejvyššího soudu ČR dne 27.03.2003 usnesl následovně: „V případě, kdy je obviněnému 

uložen trest odnětí svobody na doživotí, je rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí 

dovolacím soudem při uplatnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 2 tr. řádu omezen jen 

na posouzení toho, zda byly splněny všechny zákonné podmínky pro uložení takového druhu 

trestu ve smyslu § 54 odst. 1, 3 tr. zák. Přitom dovolací soud vychází z toho, zda soudy 

zjištěný skutkový podklad v tomto směru opodstatňuje právní závěr o splnění podmínek pro 

uložení trestu odnětí svobody na doživotí.“
107

 

Vzhledem k tomu, že se v případě trestu odnětí svobody na doživotí jedná o ten 

nejpřísnější trest, jaký může být v souladu s platnou právní trestněprávní úpravou uložen, 

považuji jeho zákonné zakotvení jakožto samostatného dovolacího důvodu za vhodné. 

Vycházím tak z faktu, že se jedná o významný zásah do života odsouzeného k tomuto trestu a 

zákonodárcem je včleněním mimořádných opravných prostředků do trestněprávních předpisů 
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obecně připuštěno, že k justičním omylům skutečně může docházet. Kladně hodnotím i to, že 

zde přezkum není obligatorní, jako tomu bylo v případě uložení trestu smrti Nejvyšším 

soudem ČSSR (viz výše), neboť odsouzený a popř. státní zástupce si tak mohou sami 

rozhodnout, zda s uloženým trestem souhlasí a pokud ano, nedojde tak zbytečně k zatěžování 

Nejvyššího soudu. 

 

3.6. Výkon výjimečného trestu 

3.6.1.  Právní úprava výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

V průběhu 20. století došlo v souvislosti s mezinárodně rostoucím zájmem o vězeňství 

ke vzniku zvláštní vědní disciplíny zabývající se výkonem a účinností trestu odnětí svobody – 

tzv. penitenciaristiky. V tomto ohledu prvním významným počinem bylo formulování 

„Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni“ Mezinárodní trestní a 

penitenciární komisí. Tato pravidla byla následně přijata na 1. kongresu OSN o prevenci, 

zločinnosti a zacházení s pachateli, který se konal v Ženevě roku 1955, a na kterém bylo ústy 

německého právníka Karla Peterse představeno jejich deset základních tezí, mezi které patřilo 

např. omezení represivních stránek trestu či posilování sebeúcty vězňů a pocitu jejich osobní 

důstojnosti.
108

 

Dalším důležitým dokumentem, tentokrát na evropské úrovni, jsou „Evropská 

vězeňská pravidla“. Tato byla poprvé vyhlášena roku 1973 rezolucí Evropské rady a následně 

revidována a znovu schválena v roce 1973.
109

 Pro tyto pravidla je charakteristický velký důraz 

na humánnost, diferenciaci zacházení s vězni nebo stejně jako u Standardních minimálních 

pravidel lidskou důstojnost.
110

 

 Hmotněprávním základem české právní úpravy je kromě Listiny základních práv a 

svobod zakotvující základní východiska, na kterých je výkon nepodmíněných trestů odnětí 

svobody obecně v českých věznicích založen (jde kupříkladu o zákaz krutého, nelidského a 

ponižujícího zacházení ve smyslu jejího čl. 7 odst. 2) především z Evropských vězeňských 

pravidel vycházející ustanovení § 55 a násl. trestního zákoníku. V § 55 odst. 3 trestního 
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zákoníku je pak dále stanoveno, že nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává ve 

věznicích podle jiného právního předpisu. Tímto právním předpisem je zákon č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

zákon o výkonu trestu odnětí svobody). 

 Výše uvedený zákon o výkonu trestu odnětí svobody následně obsahuje v § 81 

zmocňovací ustanovení, na základě kterého Ministerstvo spravedlnosti vydává vyhláškou Řád 

výkonu trestu odnětí svobody
111

, ve kterém stanoví podrobnosti při např. přijímání, 

umísťování, zařazování, přeřazování a propouštění odsouzených, zajišťování práv 

odsouzených, režimu výkonu trestu u některých odsouzených, a dalších záležitostech. 

 Procesněprávní stránka této problematiky je předepsána v § 320 až 334 trestního řádu. 

Tato ustanovení ovšem upravují v podstatě pouze procesní úkony, které směřují k tomu, aby 

byl trest vykonán.
112

 

 

3.6.2.  Účel výkonu výjimečného trestu 

Jak jsem již několikrát uváděla výše, platný trestní zákoník účel trestu nevymezuje. 

Pokud jde ovšem účel výkonu trestu, který je dle Šámala s účelem trestu totožný
113

, ten pro 

druh trestu odnětí svobody nalezneme definován v § 1 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody: „Účelem výkonu trestu odnětí svobody je prostředky stanovenými tímto zákonem 

působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a 

vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli 

trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.“ I přes závažnost činů, 

kterých se pachatelé odsouzení k výjimečnému trestu dopustili, s nimi musí být při výkonu 

trestu zacházeno a jednáno stejně jako s ostatními odsouzenými k trestu odnětí svobody 

v souladu s hlavními zásadami výkonu trestu stanovenými v § 2 téhož zákona, mezi které 

zákonodárce řadí např. respektování důstojnosti jejich osobnosti nebo zachování jejich zdraví. 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody upravuje několik nástrojů, které mají dosažení 

účelu trestu odnětí svobody zajistit. Mezi ty nejvýznamnější patří např. tzv. program 
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zacházení podle § 40 odst. 2 a § 41, dále odměny podle § 45 a v neposlední řadě také 

kázeňské tresty podle § 46 a násl. tohoto právního předpisu.
114

 

Program zacházení, který s účinností platného zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

od 01.01.2000 nahradil dosavadní pojem resocializačního programu s odůvodněním, že toto 

nové pojmenování lépe vystihuje anglický pojem treatment,
115

 je v § 40 odst. 2 zákona o 

výkonu trestu odnětí svobody vymezen jako základní forma cílevědomého a komplexního 

působení na odsouzeného. V souladu s § 41 odst. 1 téhož zákona je tento program 

zpracováván na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, 

charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Tato zpráva představuje jakýsi souhrn 

psychologických, pedagogických, sociálních a lékařských posudků, dále hodnocení rizik a 

potřeb, popř. dalších informací o pachateli.
116

 Dle odst. 3 stejného ustanovení pak tento 

program obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení 

s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení. 

Program zacházení je obecně založen na třech základních principech. Prvním tímto 

principem je přenositelnost, díky kterému je zachování jeho kontinuity možné i v případě 

přemístění vězně do jiné věznice. Druhým principem je fázovost, tzn. obsahové a časové 

rozčlenění programu do několika etap. Posledním je pak zohlednění trestného činu, kterého se 

odsouzený dopustil, jakožto základního východiska pro zacházení a další práci s ním.
117

  

Přestože mají být programy zacházení v České republice formálně jednotné, v každé 

věznici se vyznačující určitými specifiky v důsledku činnosti koordinátorů pracovních týmů, 

tedy speciálních pedagogů.
118

 V § 36 odst. 2 řádu výkonu trestu odnětí svobody je obsaženo 

členění tohoto programu na pracovní, vzdělávací, speciální výchovné, a zájmové aktivity a 

dále na oblast utváření vnějších vztahů, účelem kterých je zejména podpora vzdělání vězně, 

zachování duševního a tělesného zdraví a potlačení negativních jevů, které jsou důsledkem 

dlouhodobého uvěznění, a právě v konkrétních druzích těchto aktivit spadajících pod výše 

zmíněné kategorie se ona specifičnost v různých věznicích projevuje.  
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Pro ilustraci budu nyní na příkladu Věznice Valdice demonstrovat, jaké jsou doživotně 

odsouzeným pachatelům v rámci této diferenciace aktivit poskytovány možnosti v praxi. 

Pracovní aktivity zde spočívají v placeném zaměstnávání odsouzených, přičemž zahrnují 

kompletaci kovových objímek nebo dále práce nezbytné k zajištění chodu věznice, přičemž se 

jedná zejména o úklid. Pokud jde o aktivity vzdělávacího charakteru, valdická věznice 

poskytuje doživotně odsouzeným pachatelům např. možnost pěstování okrasných rostlin a 

zeleniny. Mezi speciální výchovné aktivity je zde zařazen např. tzv. kompetenční rozvoj, 

jehož cílem je pod vedením speciálního pedagoga zlepšit sociální a personální schopnosti 

odsouzeného a vést ho tak k samostatnému zvládnutí náročných životních situací. Neméně 

důležité zájmové aktivity zahrnují kupříkladu jazykový kroužek, kde mají odsouzení možnost 

studia angličtiny, němčiny nebo čínštiny či dále kondiční cvičení. Vězni umístění v oddělení 

se zesíleným stavebnětechnickým zařízením mají možnost sledování televizního vysílání 

v povoleném rozsahu.
119

 

Pokud je pachatel, kterému byl uložen výjimečný trest, umístěn ve věznici se 

zvýšenou ostrahou, pak je vyhodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení prováděno 

jednou za šest měsíců. V případě, že se nachází ve věznici s ostrahou, dochází k tomuto 

vyhodnocení jednou za tři měsíce. V obou případech ale musí být odsouzený prokazatelně 

seznámen s výsledky tohoto hodnocení.
120

 

Druhý z nástrojů, které mají napomáhat k dosažení účelu trestu odnětí svobody, jsou 

pak odměny ve smyslu § 45 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Odměna představuje pro 

chování odsouzeného pozitivní motivaci, neboť mu dle odst. 1 tohoto ustanovení může být 

udělena za předpokladu, že svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje 

odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu 

výkonu trestu. Může se tak jednat např. o vzorné plnění jeho povinností, nebo v případě 

příkladného činu o záchranu života jiného odsouzeného.
121

 V odst. 2 je pak obsažen taxativní 

výčet odměn, které lze odsouzeným k trestu odnětí svobody obecně udělit. Avšak pachatelé, 

kteří byli odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody, jsou absolutně vyloučeni ze dvou 

druhů odměn. Jedná se zaprvé o povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti 
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s návštěvou nebo programem zacházení a zadruhé o přerušení výkonu trestu.
122

 V úvahu pro 

ně tak přichází pouze pochvala, mimořádné zvýšení doby návštěv během jednoho 

kalendářního měsíce až na 5 hodin, povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní 

potřeby, pokud tyto nákupy jinak nemůže provádět, zvýšení kapesného až o jednu třetinu až 

na dobu 3 kalendářních měsíců či věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč. Udělení 

odměny je signifikantním kritériem, jež je zohledňováno při rozhodování o přeřazení 

odsouzeného do mírnějšího typu věznice či rozhodování o podmíněném propuštění.
123

 

Naopak v negativní motivaci pro chování odsouzeného pak spočívá třetí nástroj, 

kterým jsou kázeňské tresty podle § 46 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. V odst. 1 

tohoto ustanovení je definován tzv. kázeňský přestupek, kdy se jedná o zaviněné porušení 

zákonem stanovené nebo na jeho základě uložené povinnosti, pořádku nebo kázně během 

výkonu trestu. Nutno upozornit, že se v tomto případě nejedná o čin, jenž by mohl být 

kvalifikován jako trestný čin – o tom by totiž nutně proběhlo trestní řízení.
124

 Zákonem 

stanovené povinnosti jsou zakotveny napříč celým zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, 

jejich základní výčet je však upraven § 28. Patří mezi ně povinnosti pro řádný výkon trestu 

tak stěžejní jako je třeba povinnost podrobit se osobní a další prohlídce v zájmu zjišťování 

vnitřního pořádku ve věznici a vyloučení toho, aby měl u sebe věc, kterou by narušoval účel 

výkonu trestu, ale i další povinnosti samozřejmého charakteru, jako např. dodržování zásad 

hygieny.  

V souladu s § 46 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody může být 

odsouzenému v případě, že se dopustí kázeňského přestupku, uložen kázeňský trest. 

Kázeňský trest se ale neuloží, jestliže samotným projednáním kázeňského přestupku 

s odsouzeným lze dosáhnout sledovaného účelu. Kalvodová ve svém komentáři k tomuto 

ustanovení uvádí, že ukládání kázeňského trestu je vedeno zásadou subsidiarity a mělo by ho 

tedy být užito až jako krajního prostředku, tj. ultima ratio, pro případy, kdy dosažení 

sledovaného účelu pouhým projednáním není možné.
125

 Já v tomto způsobu zákonného 

zakotvení pozoruji určitou analogii s institutem upuštění od potrestání upraveným v § 46 a 

násl. trestního zákoníku, který je stejně jako institut zakotvený v § 46 odst. 2 zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody významným projevem zásady subsidiarity trestní represe, díky které je 
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možno vyslovit vinu spácháným činem, avšak neuložit za něj trest.
126

 V souladu s § 46 odst. 1 

trestního zákoníku je totiž možné upustit od potrestání pachatele přečinu, pokud tento jeho 

spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, jestliže lze vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele důvodně očekávat, že již 

pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti. Ani v případě dopuštění 

se kázeňského přestupku nedojde k uplatnění důsledků s ním spojených a tedy uložení 

kázeňského trestu, pokud bylo sledovaného účelu dosaženo pouhým projednáním. Další 

shodu lze spatřovat v čísle paragrafu, pokud kterým jsou oba instituty v jednotlivých 

předpisech upraveny. Ta je však dle mého přesvědčení čistě náhodná. Odlišnost mezi těmito 

dvěma úpravami však pozoruji v tom, že v případě institutu upuštění od potrestání dle 

trestního zákoníku se jedná, nutno zdůraznit, o možnost soudu po uvážení všech okolností 

případu od potrestání konkrétního pachatele upustit, a toto neuložení trestu je tak na základě 

formulace „Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje 

účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže… “, pouze fakultativní. V případě ukládání 

kázeňského trestu je dle formulace „Kázeňský trest se neuloží, jestliže…“ je jeho neuložení 

obligatorní za předpokladu, že bylo sledovaného účelu projednáním objektivně dosaženo. 

V § 46 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody je uveden taxativní výčet 

možných kázeňských trestů. Jedná se o důtku, snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na 

dobu 3 kalendářních měsíců, zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce, pokutu až do 

výše 5 000 Kč, propadnutí věci, umístění do uzavřeného oddílu až na 28 dnů, s výjimkou 

doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenní umístění do 

uzavřeného oddílu až na 20 dnů a odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny. 

Na rozdíl od odměn mohou být kázeňské tresty osobám odsouzeným k výjimečnému trestu 

uloženy všechny vypočtené. 

 

3.6.3.  Výkon výjimečného trestu v různých stupních vězeňské struktury 

Pokud jde o tzv. vnější diferenciaci, tj. zařazování odsouzených do jednotlivých typů 

věznic podle míry vnějšího zabezpečení a vnitřní bezpečnosti
127

, trestní zákoník původně ve 
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svém § 56 odst. 1 zakotvoval čtyři typy, a sice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se 

zvýšenou ostrahou. S účinností od 01.10.2017 byla ovšem přijata novela
128

, která první dva 

jmenované stupně zrušila a ponechala pouze věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. 

Touto novelou byl do zákona o výkonu trestu odnětí svobody dále zakomponován nový § 

12a, podle kterého dochází k nové tzv. vnitřní diferenciaci věznic s ostrahou, a sice na 

oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, středním stupněm zabezpečení a vysokým stupněm 

zabezpečení, podle míry vnějšího rizika spočívajícího v nebezpečnosti odsouzeného pro 

společnost, a to zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku 

trestu a formu zavinění a dále vnitřního rizika, posuzovaného dle míry rizika ohrožení 

bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, 

v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, 

průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku.
129

 Další podrobnosti pro stanovení stupně 

zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou jsou pak předepsány v § 6a 

řádu výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s ustanovením § 12b zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody provede vyhodnocení těchto rizik odborná komise, složená z vedoucího 

oddělení výkonu trestu nebo oddělení výkonu vazby a trestu anebo ředitelem věznice 

pověřeného zaměstnance tohoto oddělení, a dále z psychologa, speciálního pedagoga, 

sociálního pracovníka, vychovatele a popřípadě dalších zaměstnanců Vězeňské služby 

určených ředitelem věznice. O umístění do konkrétního oddělení věznice s ostrahou pak 

rozhoduje ředitel věznice, přičemž přitom přihlédne k výše zmíněnému doporučení odborné 

komise. 

Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let je tak v současnosti v souladu s § 56 

odst. 2 písm. b) trestního zákoníku zpravidla vykonáván ve věznici se zvýšenou ostrahou. 

Toto zákonné zařazení je ovšem fakultativní, neboť první věta odst. 3 téhož paragrafu stanoví, 

že má-li soud se zřetelem na závažnost spáchaného činu a na stupeň a povahu narušení 

pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice lépe 

zaručeno, pak jej může zařadit do věznice typu jiného. Šámal ve svém komentáři k tomuto 

ustanovení tak upozorňuje, že kritéria pro zařazování odsouzených do určitých typů věznic v 

§ 56 odst. 2 trestního zákoníku nelze s ohledem na zásadu individualizace trestu, jež se nutně 

musí projevit i při určení způsobu výkonu trestu odnětí svobody, aplikovat mechanicky.
130
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S uvedeným výrokem souhlasím, nicméně bych jeho aplikaci ideálně omezila na případy 

nepodmíněného odnětí svobody, které nejsou výjimečným trestem. Podle mého názoru, 

pokud již soud rozhodne uložit pachateli výjimečný trest ve formě odnětí svobody nad dvacet 

až do třiceti let (a tím spíše pak trest odnětí svobody na doživotí), již první kritérium, tedy 

závažnost spáchaného činu musí být natolik vysoká, aby odsouzeného determinovala do 

věznice se zvýšenou ostrahou. Pouze na základě dvou zbývajících hledisek, tedy stupně a 

povahy narušení pachatele a lepší zaručení působení na pachatele, aby vedl řádný život 

v jiném typu věznice, si dovedu ve velmi ojedinělých případech představit zařazení takového 

pachatele do věznice mírnějšího typu. Pokud by tedy soud rozhodl o jeho zařazení do věznice 

s ostrahou, dá se pak předpokládat, že by jej následně odborná komise v rámci vnitřní 

diferenciace věznice doporučila řediteli věznice umístit do oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení. Domnívám se tedy, že soud by měl zařazení pachatele, kterému byl výjimečný 

trest v jeho mírnější formě uložen, do věznice s ostrahou vždy pečlivě uvážit a této možnosti 

využívat pouze zcela mimořádně. 

Odlišná situace nastává ovšem v případě trestu odnětí svobody na doživotí, neboť dle 

§ 56 odst. 3 trestního zákoníku, je výkon této formy výjimečného trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou obligatorní. Výrok o zařazení pachatele do určitého typu věznice je 

v souladu s § 56 trestního zákoníku ve spojení s § 122 trestního řádu obsahem odsuzujícího 

rozsudku.
131

 

 Během samotného výkonu trestu je pak dle ustanovení § 57 odst. 1, odst. 4 písm. a) 

trestního zákoníku možné po vykonání deseti let pachatele odsouzeného k trestu odnětí 

svobody na doživotí přeřadit do věznice mírnějšího typu. V případě pachatele odsouzeného 

k mírnější formě výjimečného trestu je přeřazení v souladu s § 57 odst. 1, odst. 4 písm. b) 

trestního zákoníku přípustné po vykonání alespoň jedné čtvrtiny uloženého trestu. 

 Dle ustanovení § 72a odst. 1 písm. a) zákona o výkonu trestu odnětí svobody je 

odsouzený, který byl odsouzen k výjimečnému trestu, považován za velmi nebezpečného 

odsouzeného. Tento je pak zpravidla umísťován do oddílu se zesíleným stavebně technickým 

zabezpečením.  

V souladu s § 7 písm. g) zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jsou kromě obecného 

požadavku separátního umístění odsouzených mužů od odsouzených žen, dále ještě navíc 

velmi nebezpeční vězni dle výše zmíněného § 72a odst. 1 písm. a) téhož zákona umísťováni 
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odděleně. Účelem toho je dle Kalvodové eliminace možného nežádoucího působení určitých 

kategorií odsouzených na jiné a z toho vzniklých potenciálních konfliktů. Z tohoto důvodu je 

v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody speciální hlava IV, která upravuje odlišnosti výkonu 

trestu u některých skupin odsouzených.
132

 

Výkonu trestu doživotně odsouzených je pak věnován samostatný díl 7 hlavy IV 

zákona o výkonu trestu odnětí svobody. V ustanovení § 71 odst. 1 je stanoveno, že vnitřní řád 

věznice, jakož i obsah a formy zacházení s odsouzenými k doživotnímu trestu musí přihlížet 

též k povaze tohoto trestu a nebezpečnosti odsouzených, kterým je takový trest uložen. 

Zmíněné ustanovení upozorňuje na nezbytnost uvědomění si vysokého stupně nebezpečnosti 

těchto pachatelů pro společnost a jejich nenapravitelnosti, čemuž musí být přizpůsoben i 

výkon jejich trestu. Zohlednění této skutečnosti v obsahu a formách zacházení s touto 

specifickou skupinou se pak projevuje v psychiatricko-psychologicko-terapeutickém působení 

na takového pachatele. Cílem tohoto je rozvinutí pachatelovy osobnosti, ovšem nutným 

předpokladem k jeho dosažení je spolupráce z jeho strany. Opačný přístup představuje velké 

riziko recidivy.
133

 V odstavci 2 je pak uvedeno, že odsouzenému k tomuto trestu nelze 

přerušit výkon tohoto trestu nebo mu udělit kázeňskou odměnu spočívající v povolení 

dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení. Nemožnosti 

udělení těchto dvou typů odměn jsem se již věnovala v bodě 3.6.2.  

 

3.6.4.  Věznice pro výkon výjimečného trestu v ČR 

Výjimečný trest je v České republice v současné době možné vykonávat v několika 

věznicích, přičemž mezi ty nejznámější z nich patří např. Horní Slavkov, Mírov, Plzeň nebo 

Valdice. Trest odnětí svobody na doživotí si v současné době v České republice odpykává 48 

osob, z nichž 46 je mužského pohlaví a 3 ženského.
134

 Zatímco muži jsou rozmístěni 

v různých věznicích, všechny ženy odsouzené k tomuto trestu jsou soustřeďovány výlučně do 

specializovaného oddělení Věznice Opava.
135
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 Věznice Valdice se nachází v Královehradeckém kraji, přibližně 4 km od města Jičín a 

je umístěna v objektu bývalého kartuziánského kláštera. Již v roce 1856 bylo rozhodnuto o 

transformaci kláštera na věznici, kam měli být umísťováni odsouzení k těm nejtěžším trestům, 

a sice od 10 let až do doživotí. V průběhu historie si v této věznici odpykávalo trest mnoho 

nechvalně proslulých vězňů, mezi které patřil kupříkladu i loupežník Babinský. Od 

01.10.2017, tedy v souvislosti s přijetím v předchozí kapitole zmíněné novely trestního 

zákoníku, je tato věznice koncipována jako věznice se zvýšenou ostrahou, přičemž jsou do ní 

soustřeďováni vězni mužského pohlaví, jež mají být dle rozhodnutí soudu zařazeni do věznice 

se zvýšenou ostrahou nebo věznice s ostrahou se středním či vysokým stupněm zabezpečení. 

Ve věznici se nyní nachází oddělení pro doživotně odsouzené a další vězně s potřebou 

zvýšené detence o kapacitě 48 míst. Kromě tohoto oddělení má Věznice Valdice kapacitu 

dalších 1047 míst.
136

 

 V Moravskoslezském kraji nacházející se Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací 

detence Opava je situována ve dvou nezávislých objektech, přičemž první z nich byl 

zprovozněn již v roce 1888. Tato věznice skýtá možnost výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody pro ženy zařazené do věznice se zvýšenou ostrahou a do věznice s ostrahou 

v oddělení všech tří stupňů zabezpečení – nízkým, středním i vysokým. Kapacita věznice pro 

výkon trestu odnětí svobody mužů a žen je celkem 322 míst.
137

 V opavské věznici v současné 

době vykonávají trest všechny tři ženy odsouzené k trestu odnětí svobody na doživotí. Jedná 

se o Danu Stodolovou, která společně se svým tehdejším manželem zavraždila a oloupila osm 

osob, Jaroslavu Fabiánovou, která motivována nenávistí k mužům zavraždila čtyři osoby 

tohoto pohlaví a dále o Romanu Zienertovou, jež brutálním způsobem zavraždila čtyři své 

děti z obavy, že jí budou úřady odebrány. 

 

3.7.  Propuštění z výkonu výjimečného trestu 

Mezi průvodní jevy trestu odnětí svobody patří kromě těch pozitivních, jež jsem 

v první části mé diplomové práce vymezila především pod pojmy generální a individuální 

prevence, zároveň i určité jevy negativní. U dlouhodobých trestů odnětí svobody, zejména 

pak v případě doživotí, jsou takové jevy ještě výrazně více multiplikovány. Doživotně 
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odsouzený pachatel totiž nemá vyhlídku budoucího života mimo věznici a svobody jako 

takové, což může mít škodlivý dopad na jeho psychický stav.
138

 Toto se pak v závislosti na 

osobnosti pachatele může projevit depresemi a apatií či naopak agresivním chováním. Řada 

autorů ve svých publikacích poukazuje na negativní dopady doživotního trestu bez možnosti 

podmíněného propuštění. Jelínek onu bezvýchodnost formuluje následovně: „Doživotní trest 

bez jakékoli naděje by se totiž rovnal sociální popravě odsouzeného.“
139

 

Platná právní úprava tak stanovuje několik možností propuštění z výkonu výjimečného 

trestu, které jsem rozdělila na základě toho, zda je toto propuštění uskutečněno na základě 

přičinění odsouzeného, či bez něj. Do první kategorie jednoznačně spadá institut 

podmíněného propuštění. Druhou kategorii pak tvoří instituty milosti a amnestie. 

 

3.7.1.  Podmíněné propuštění 

Zakotvením možnosti podmíněného propuštění v trestním zákoníku pro odsouzené 

k trestu odnětí svobody na doživotí zákonodárce projevuje snahu o potlačení výše zmíněných 

nežádoucích jevů, a poskytuje tak těmto osobám motivační podnět k jejich rychlejší a 

účinnější resocializaci, jež má v případě úspěchu vyústit v jejich podmíněné propuštění na 

svobodu.
140

 Institut podmíněného propuštění obecně tkví v tom, že ještě před odpykáním 

celého uloženého trestu je pachatel odsouzený k trestu odnětí svobody z jeho výkonu 

propuštěn, a to celé pod podmínkou, že ve zkušební době povede řádný život, popř. že se 

bude chovat v souladu s dalšími stanovenými podmínkami.
141

 

Podle § 88 odst. 5 trestního zákoníku může být osoba odsouzená k výjimečnému trestu 

odnětí svobody na doživotí podmíněně propuštěna až po výkonu nejméně dvaceti let tohoto 

trestu, ovšem pouze za předpokladu, že nehrozí s ohledem na okolnosti činu, za který byla 

odsouzena, a povahu její osobnosti, opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť 

závažného zločinu. Tímto ustanovením je tedy doživotně odsouzenému poskytnuta poslední 

šance na život na svobodě, jejíhož naplnění může docílit vlastním přičiněním, tedy řádným 

chováním. Pokud se ovšem takový odsouzený během zkušební doby neosvědčí a soud 
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rozhodne, že zbytek trestu vykoná, v souladu s § 91 odst. 4 trestního zákoníku pak již 

opětovné podmíněné propuštění není možné. 

Kromě zapovězení opětovného podmíněného propuštění pro případ výjimečného 

trestu odnětí svobody na doživotí zakotvuje trestní zákoník oproti jeho mírnější formě navíc 

určitou možnost jeho zpřísnění. Ustanovení § 54 odst. 4 trestního zákoníku totiž stanovuje: 

„Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu 

trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu 

trestu nezapočítává.“ Vzhledem ke skutečnosti, že v trestním zákoníku absentuje jakékoli 

vypočtení kritérií, na základě kterých tak může soud rozhodnout, je Navrátilová toho názoru, 

že by k užití tohoto institutu mělo docházet pouze v krajních případech, ve kterých se ani 

samotná délka a výkon tohoto trestu v nepřísnějším režimu nejeví býti dostačující, a pachatele 

je tak za účelem účinné ochrany společnosti nezbytné na co nejdelší časový úsek izolovat.
142

 

Slovo „zároveň“ v ustanovení § 54 odst. 4 trestního zákoníku jednoznačně implikuje, že 

k takovému rozhodnutí soudu o nezapočítávání může dojít pouze v témže rozsudku, kterým 

byl doživotní trest uložen. Po pravomocném uložení tohoto trestu již žádné dodatečné 

rozhodnutí o takovém nezapočítávání není přípustné. Pokud tedy nastane situace, že soud 

vydá rozsudek, ve kterém pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody na doživotí a zároveň 

v něm rozhodne podle § 54 odst. 4 trestního zákoníku, pak se bude muset odsouzený, jehož 

cílem bude dosáhnout podmíněného propuštění, nejprve snažit o přeřazení do věznice 

s ostrahou podle § 57 odst. 2 trestního zákoníku, což bude v souladu s § 57 odst. 4 písm. a) 

téhož právního předpisu možné nejdříve po deseti letech odpykání si trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou, ve které následně bude muset vykonat výše zmíněných dvacet let 

uloženého trestu.
143

  

Pokud jde o výjimečný trest ve formě trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let, pak je v souladu s § 88 odst. 4 trestního zákoníku podmíněné propuštění možné po 

výkonu dvou třetin trestu, jenž byl odsouzené osobě uložen. Další předpoklad, který musí být 

kumulativně splněn s touto časovou podmínkou, a sice že nehrozí s ohledem na okolnosti 

činu, za který byla osoba odsouzena a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo 

jiného obdobného zvlášť závažného zločinu, se shoduje s výše zmíněným předpokladem u 

podmíněného propuštění v případě trestu odnětí svobody na doživotí. 
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Kromě splnění shora uvedených hmotněprávních podmínek je dále nutné, aby 

podmíněné propuštění proběhlo v souladu se zákonem stanovenými procesněprávními 

pravidly. Procesní stránku věci upravuje trestní řád. Podle jeho ustanovení § 331 odst. 1 totiž 

soud ve veřejném zasedání rozhoduje o podmíněném propuštění pouze na návrh státního 

zástupce nebo ředitele věznice, v níž odsouzený trest vykonává, na žádost odsouzeného nebo i 

bez ní, popř. dle odst. 2 na návrh zájmového sdružení občanů, pokud převezme záruky za 

dovršení nápravy odsouzeného. V případě, že je žádost odsouzeného o podmíněné propuštění 

zamítnuta, může být odsouzeným opakována nejdříve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého 

rozhodnutí. 

Pokud soud o podmíněném propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody rozhodne, 

pak v souladu s § 89 odst. 1 trestního zákoníku zároveň stanoví zkušební dobu v délce od 

jednoho roku až do sedmi let. Dále může soud takovému podmíněně propuštěnému za účelem 

toho, aby vedl řádný život, uložit v souladu s odst. 2 přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti. Může se tak jednat např. o povinnost podrobit se výcviku pro získání vhodné 

pracovní kvalifikace, vhodným programům psychologického poradenství nebo se zdržet 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. 

Šámal problematiku výjimečného trestu s možností podmíněného propuštění a jeho 

důsledky na pachatele, kterým byl tento trest uložen, shrnuje následovně: „Má-li být 

výjimečný trest odnětí svobody účinný a současně humánní, je třeba uplatnit při jeho výkonu 

kombinaci metod penitenciárních a léčebných s cílem dosáhnout rehabilitace odsouzeného po 

stránce fyzické, duševní i sociální.“
144

 

 

3.7.2.  Amnestie a milost 

Amnestie a milost tvoří zvláštní skupinu institutů, na základě kterých může být 

odsouzený k výjimečnému trestu bez vlastního přičinění propuštěn z jeho výkonu, popř. mu 

může být takový pravomocně uložený trest zcela prominut ještě před nástupem na jeho 

výkon.  

Nejen ve vztahu k osobám, které byly odsouzeny k výjimečnému trestu, má prezident 

České republiky v souladu s čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy
145

 kontrasignovanou pravomoc 
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udělovat amnestii. Jedná se o akt, jenž je činěn ve vztahu k odsouzeným hromadně, a jehož 

obsahem je tzv. agraciace, spočívající v prominutí či zmírnění dosud nevykonaných trestů, 

uložených pravomocným rozsudkem soudu.
146

 V případě, že prezident svého ústavního 

oprávnění využije a amnestii udělí, pak soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni dle 

ustanovení § 368 až 370 trestního řádu formou usnesení rozhodne, zda a do jaké míry je 

osoba, které byl trest pravomocně uložen, amnestie účastna. Pokud ovšem taková osoba již 

byla do výkonu trestu dodána, dochází ke změně místní příslušnosti a o uvedeném rozhoduje 

soud, v jehož obvodu je trest vykonáván.
147

  

Institut milosti se oproti amnestii vyznačuje několika odlišnostmi. Zaprvé, jedná se o 

individuální akt týkající se pouze konkrétního odsouzeného. Udělení milosti je další ústavně 

zakotvené právo prezidenta republiky v čl. 62 písm. g) Ústavy, které jej opravňuje k odpuštění 

či zmírnění trestů uložených soudem, a u kterého dále na rozdíl od amnestie není vyžadována 

kontrasignace. Zadruhé, milost může být prezidentem, kromě z jeho vlastní iniciativy, udělena 

dále také na podkladě žádosti bez odkladného účinku či návrhu ministra spravedlnosti z moci 

úřední bez jakékoli předcházející žádosti.
148

 Milost jsem sice označila jak institut, který 

pravomocně odsouzeným umožňuje propuštění z výkonu trestu bez jejich zásluh či přičinění, 

v případě udělení milosti na podkladě žádosti by se ale dalo říci, že leží mezi shora 

jmenovanými kategoriemi někde na pomezí, neboť v tomto případě byla ze strany osoby 

odsouzené vyvinuta určitá aktivita za účelem dosažení požadovaného stavu.  

Ustanovení § 369 trestního řádu pak upravuje možnost podmínění milosti plněním 

stanovených podmínek. V souladu s tímto ustanovením je pak toto plnění a zároveň 

převýchova odsouzeného sledována soudem, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. 

V roce 1964 byl ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 6/64 publikován judikát
149

 

s následující právní větou: „O tom, zda odsouzený, kterému byl trest prominut milostí nebo 

amnestií prezidenta republiky, splnil uloženou podmínku či nikoliv, nerozhoduje soud, nýbrž 

Ministerstvo spravedlnosti.“  Z novějšího rozhodnutí, které bylo vydáno roku 2003 a ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek publikováno pod č. 4/03
150

 ovšem vyplývá, že o 

splnění uložené podmínky odsouzeným dnes rozhoduje prezident republiky, kterému soud 

skrze Ministerstvo spravedlnosti předloží výsledky svého šetření. Prvně zmíněný judikát tedy 
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dle mého názoru naznačuje, že přestože ustanovení § 369 trestního řádu výslovně uvádí 

možnost podmínění udělení plněním podmínky pouze pro institut milosti, je jej možno 

aplikovat i na případy amnestie. 

Známým a kontroverzním případem udělení milosti prezidentem republiky doživotně 

odsouzenému pachateli je případ Jiřího Kajínka. Prezident Miloš Zeman dne 23.05.2017 

vydal rozhodnutí o prominutí zbytku jeho nevykonaného trestu odnětí svobody, a to pod 

podmínkou, že se do sedmi let od udělení této milosti nedopustí žádného trestného činu.
151

 

Tento akt byl veřejností i médii přijat velmi rozporuplně a stal se předmětem mnoha diskuzí, 

neboť určitá část společnosti jej vřele vítala a hodnotila pozitivně, v jiné části ovšem vyvolal 

vlnu odporu a vzbudil pohoršení. 

 

3.8. Závěrem 

Cílem této části mé diplomové práce bylo co nejkomplexněji popsat platnou právní 

úpravu výjimečného trestu od vymezení jeho forem, přes popis zákonných podmínek jeho 

uložení, jeho výkon ve věznicích, až po možnosti propuštění z výkonu tohoto trestu.  

V předchozích kapitolách upozorňuji na mnohá specifika, kterými se tento trest 

vyznačuje oproti „běžnému“ trestu odnětí svobody a od trestů jako takových obecně. Na 

základě těchto odlišností je dle mého názoru dále již nesporné, že přízvisko „výjimečný“ 

nebylo tomuto trestu přisouzeno nadarmo, a tedy že jeho výjimečnost nespočívá pouze 

v délce tohoto trestu, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

V následující části se budu věnovat popisu jedné z nejznámějších českých kauz, jež 

byla nakonec završena uložením výjimečného trestu jejím hlavním aktérům. 
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4. Vybraná kauza, ve které byl uložen výjimečný trest 

 

4.1. Úvod 

Ve třetí části mé diplomové práce jsem v souvislosti s českými věznicemi, které 

umožňují výkon výjimečného trestu, uváděla, že v současné době si jeho přísnější variantu, 

tedy trest odnětí svobody na doživotí, v České republice odpykává 46 mužů a 3 ženy, tedy 

celkem 49 osob. 

Mým cílem je v této části na konkrétním reálném případu popsat trestnou činnost 

pachatelů a ilustrovat tak stupeň její závažnosti, který české soudy v minulosti vedl 

k rozhodnutí uložit trest odnětí svobody na doživotí. V České republice bylo historicky 

spácháno několik trestných činů, jejichž potrestání tímto nejpřísnějším trestem se z morálních 

důvodů jevilo z hlediska adekvátnosti jako jediné přijatelné. Případ manželů Stodolových ale 

vzhledem k brutalitě jejich činů, počtu obětí a absenci jakékoli sebereflexe pachatelů na 

našem území téměř nemá obdoby. Z těchto důvodů jsem se rozhodla věnovat pozornost právě 

této kauze. 

 

4.2. Případ manželů Stodolových 

Tehdejší manželé Dana a Jaroslav Stodolovi společně v letech 2001 a 2002 zavraždili 

5 mužů a 3 ženy věku od 62 do 81 let, tedy celkem 8 osob, čímž se nechvalně proslavili jako 

jedni z největších vrahů české historie. Kvůli důchodovému věku jejich obětí a četným 

chybám kriminální policie i soudních lékařů byly tyto případy povětšinou uzavírány jako 

náhlá úmrtí, popř. sebevraždy, což bylo také cílem těchto vraždících manželů.
152

 V dalším 

páchání vražd, které byly motivovány získáním majetkového prospěchu a k jejichž spáchání 

často docházelo v souběhu s dalšími trestnými činy, jim tak dlouhou dobu nebylo zabráněno. 

 K sňatku Jaroslava Stodoly a Dany Stodolové došlo poté, co se Dana po svém druhém 

rozvodu přestěhovala ke své matce do Slavošova, vesnice nacházející se ve Středních 
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Čechách.
153

 Stodola byl v té době již čtyřikrát soudně trestaný a Dana měla být údajně obětí 

trestného činu znásilnění. „Právě Dana v kombinaci s Jaroslavem vytvořili tu vražednou 

dvojici. Myslím si, že Dana bez Jaroslava by toho nebyla schopná. A to samé obráceně.“ řekl 

o této dvojici východočeský kriminalista Jan Lomnický, který se na vyšetřování případu 

podílel.
154

 

 

4.2.1. Okolnosti spáchaných vražd 

V noci 16.11.2001 se přibližně tři hodiny po půlnoci Jaroslav Stodola vypravil do 

domu svého slavošovského souseda Stanislava Šandy. Účelem bylo vloupání, svázání seniora 

a odcizení jeho úspor a cenností, a to vše poté, co spolu tento čin manželé předešlou noc 

pečlivě naplánovali. Stodolová měla mezitím zůstat doma s matkou, aby ji případně vysvětlila 

nepřítomnost svého muže, kdyby se tato v noci náhodou probudila. Na místě činu pak 

maskovaný Stodola za užití násilí seniora donutil k vydání čtyřiceti tisíc korun v hotovosti. 

Stanislav Šanda ovšem přitom v pachateli poznal svého souseda, což Stodolu vyděsilo a 

z obavy, že bude dopaden, se následně rozhodl seniora usmrtit. Poté dům prohledal, přičemž 

se mu podařilo najít několik cenností a dvě vkladní knížky, na kterých bylo v té době 

přibližně padesát čtyři tisíc korun. Následně Stanislava Šandu odnesl do postele, kolem které 

zapálil svíčky a dům i s výše zmíněnými penězi a předměty opustil. Hořící svíčky v domě 

zapříčinily požár, který po pachateli zakryl většinu stop, ostatní pak byly nedopatřením hasiči 

zničeny při jeho hašení. Policie při vyšetřování nereflektovala přesvědčení dcery Stanislava 

Šandy o tom, že jejího otce někdo zavraždil, které vzniklo vzhledem k extrémnímu nepořádku 

v domě, na který u něj nebyla zvyklá, a dále také kvůli nalezení mrtvoly pod nánosem peří.
155

 

I přes skutečnost, že lékař při soudní pitvě na oddělení patologie v Nemocnici Pardubice 

s ohledem na poranění v oblasti hlavy zjistil stopy po násilí, policii o tom neinformoval. O 

jeden a půl roku později byla provedena exhumace, která tato a ještě další pochybení 

odhalila.
156

  

                                                 
153

 Prošková, D. Od Babinského po Kajínka. 13 velkých kriminálních případů. Praha: Euromedia Group – Knižní 

klub, 2013, s. 215. 
154

 Vaňura, M. Legendy kriminalistiky: Pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů divokých 90. let. 

Praha: XYZ, 2018, s. 27. 
155

 Prošková, D. Od Babinského po Kajínka. 13 velkých kriminálních případů. Praha: Euromedia Group – Knižní 

klub, 2013, s. 216–217. 
156

 Jedlička, M. Muzeum zla: Jaroslav Stodola a Dana Stodolová. Kriminalistika [online]. [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: http://kriminalistika.eu/muzeumzla/stodola/stodola.html 

http://kriminalistika.eu/muzeumzla/stodola/stodola.html


 

52 

 

 

Ke druhé vraždě došlo opět ve vesnici Slavošov, a to hned dvanáct dní poté, tedy 

28.11.2001. Obětí se tentokrát stala další sousedka Stodolových, devětašedesátiletá Růžena 

Skohoutilová.
157

 Stodolovi si ji vybrali nejen proto, že znali její majetkové poměry, ale také 

proto, že měla Stodolu zahlédnout z okna při vraždě Stanislava Šandy. Manželé byli v tomto 

případě na místě činu přítomni oba. Svou druhou oběť se pak, stejně jako tu předchozí, snažili 

násilím přimět k prozrazení úkrytu jejích finančních prostředků. Růžena Skohoutilová ovšem 

nespolupracovala, a tak ji Stodola zavraždil. Oba poté dům prohledali, přičemž pod kobercem 

u postele našli padesát tisíc korun. Mrtvolu následně i s jejími osobními věcmi zakopali na 

zahradě, aby případně navodili dojem, že někam odjela. Růženu Skohoutilovou po určité době 

začali pohřešovat příbuzní, kteří byli značně znepokojeni nálezem zkrvaveného polštáře za 

králíkárnou. Ani v tomto případě policie podezření příbuzných nezohlednila a případ odložila. 

Na jaře rodina našla na zahradě její ostatky a pitva následně potvrdila její násilnou smrt.
158

 

Potřetí Stodolovi vraždili 30.07.2002 v Měchonicích nedaleko od Slavošova.
159

 

Antonín Král toho dne pracoval na zahradě, když k němu přistoupila Stodolová a poprosila jej 

o vodu. Král ji i jejího manžela ochotně pozval k sobě domů, kde jej manželé hned za dveřmi 

společně surově napadli. V domě byla přítomna i manželka Antonína Krále, Marie Králová, 

kterou Stodolová svázala a vyhrožovala jí, že pokud nevyzradí místo, kde schovávají peníze, 

Stodola jejího muže usmrtí. Přestože Marie Králová Stodolové řekla, kde se nachází jejich 

uspořených deset tisíc korun, Stodola oba manžele Královi zavraždil. Stodolovi poté zakryli 

stopy způsobem, aby věc byla kriminalisty posouzena jako nešťastná náhoda, a že Královi 

zemřeli v důsledku otravy plynem. Kromě peněz v domě sebrali ještě další cennosti, a s věcmi 

v celkové hodnotě šestnáct tisíc korun jej následně opustili.
160

 Lékař, který byl na místo činu 

přivolán, skutečně uvedl příčinu smrti shodně s tou, kterou se Stodolovi snažili nafingovat. Při 

pitvě nebyly ani na jedné z obětí zjištěny známky násilí i přes skutečnost, že Stodola oběti 

škrtil. Přestože posudek znalců pro plynová zařízení významně zpochybnil verzi o sebevraždě 

a kriminalisté nevěnovali pozornost ani v domě chybějícím cennostem, policie případ 

odložila.
161
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Dne 17.08.2002 pak Dana Stodolová vraždila sama.
162

 Trestného činu vraždy se 

tentokrát dopustila v Kardašově Řečici na ubytovně, jež patřila Marii Čondlové. Stodolová 

majitelku pod záminkou ztráty pražského bytu v důsledku povodní přesvědčila, aby jí na 

ubytovně nechala přespat. Svoji oběť následně za účelem vyzrazení schovky peněz mučila 

stejně, jako tomu bylo i u předchozích vražd, kterých se v minulosti dopustila ve 

spolupachatelství se svým manželem. I přes působené útrapy Marie Čondlová odmítla 

Stodolové cokoli sdělit, a ta se ji proto rozhodla ubodat nožem.
163

 Hlavní vyšetřovatel Milan 

Šimek situaci popsal následovně: „Ty rány byly skutečně velmi silný, pronikly hrudníkem až 

k páteři, v důsledku těch ran došlo i k převržení křesla. Následně Stodolová v celém domě 

uklidila, přespala tam, přestože paní byla v pokoji vedle, a v brzkých ranních hodinách dům 

opustila a stopem odjela zpátky za svým manželem, aniž by mu cokoliv řekla.“
164

 

Další vraždu Stodolovi spáchali dne 28.10.2002, opět ve Slavošově. Jejich obětí se 

v tomto případě stal jednaosmdesátiletý Josef Malina, který se všeobecně netajil tím, že za 

svůj život našetřil velké množství peněz. Manželé se tedy tentokrát rozhodli zaútočit na něj. 

Stodola opět motivován vidinou finančního prospěchu seniora několikrát udeřil do hlavy. 

S manželkou tělo následně vynesli na půdu, kde se snažili situaci zakamuflovat tak, aby to 

vypadalo jako sebevražda oběšením. Lékař, který ve Fakultní nemocnici na Bulovce prováděl 

pitvu, na těle našel 11 známek násilí, které bylo proti Josefu Malinovi použito cizí osobou. 

Informoval o tom Okresní ředitelství Policie ČR, které ho vyrozumělo, že v tomto případě o 

sebevraždě není pochyb. Do pitevního protokolu tedy poznamenal, že tyto známky na těle 

pravděpodobně vznikly v důsledku pádu těla na podlahu.
165

 Další nesrovnalost, které policie 

původně nevěnovala pozornost, spočívala ve skutečnosti, že Josef Malina nosil velmi silné 

dioptrické brýle, které v té době byly v jeho pokoji, a bez kterých by sám na půdu vylézt 

téměř určitě nebyl schopen.
166

 

K poslední z vražd došlo 02.12.2002, poté, co se Stodolovi přestěhovali do vesnice 

Brněnec nedaleko Svitav. Společně vnikli do domu, kde bydlely tři ženy – dvaadevadesátiletá 

Božena Cerháková a její dvě dcery Dagmar Weisová a Helena Cerháková. Stodola nejdříve 
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zardousil Dagmar Weisovou a následně se snažil o usmrcení její matky, která přežila pouze 

proto, že předstírala smrt. Oba manželé následně donutili Helenu Cerhákovou vlézt do vany, 

kde ji Stodola uškrtil. Celá situace měla vypadat jako konflikt mezi těmito ženami, po kterém 

měla Helena Cerháková spáchat sebevraždu podřezáním si žil. Stodolovi z místa činu odnesli 

deset tisíc korun a tři vkladní knížky.
167

 

Stodolovi se snažili ještě naposledy zaútočit 03.02.2003, když se pod záminkou 

předstírání nevolnosti Stodolové dostali do domu Josefa Peroutky. Seniora zavřeli do sklepa, 

který ale oba znejistěl tím, že za ním měl v krátké době přijet jeho syn. Manželé dům rychle 

prohledali, nakonec ale odcizili pouze mobilní telefon a několik sladkostí, a dům opustili.
168

 

 

4.2.2. Soudní proces  

S ohledem na skutečnost, že se Stodolovi vražd dopustili celkem ve třech krajích, bylo 

nejprve nutné vyřešit několik kompetenčních sporů. Tato kauza byla nakonec přidělena týmu 

vyšetřovatelů Pardubického kraje pod vedením Mgr. Milana Šimka, kterému se podařilo 

objasnit okolnosti záhadných sebevražd a nešťastných náhod, a který byl během jednoho roku 

schopen nashromáždit dostatečné množství usvědčujících důkazů.
169

 

Tehdejší státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Renáta 

Vesecká podala dne 04.02.2004 obžalobu u Krajského soudu v Hradci Králové.
170

 Stodolovi 

se podle této obžaloby měli dopustit celkem 21 trestných činů.
171

 Státní zástupkyně pro oba 

pachatele navrhovala trest odnětí svobody na doživotí. Médiím k případu poskytla toto 

vyjádření: „Jednalo se o rozsáhlou trestnou činnost a mimořádná společenská nebezpečnost 

je dána zejména zavrženíhodným způsobem provedení trestného činu a motivem, kterým byl 

pouze zisk.“
172
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Obhájce Jaroslava Stodoly František Derik pro svého klienta žádal mírnější formu 

výjimečného trestu, a sice v souladu s tehdy účinným § 29 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., 

trestního zákona, trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let. To vše s poukazem 

na skutečnost, že bez přiznání Jaroslava Stodoly by některé skutky zůstaly neobjasněny. 

Obhájce Dany Stodolové Vítězslav Menšík pro svou klientku naopak žádal pouze trest odnětí 

svobody do 15 let.
173

 

Trestní senát krajského soudu v Hradci Králové, jehož předsedou byl JUDr. Miroslav 

Mjartan, dne 26.04.2004 vynesl rozsudek, ve kterém Jaroslava Stodolu i Danu Stodolovou 

odsoudil k trestu odnětí svobody na doživotí. Předseda senátu rozhodnutí odůvodnil takto: 

„Kratším trestem není obžalované možné napravit. Obžalovaní se vzájemně doplňovali a 

jednali ve vzájemné shodě. Přepadené starší osoby nejprve svazovali a zezadu zákeřně 

usmrcovali. Poškození trpěli mučivými útrapami.“
174

 Oba manželé se na místě odvolali.
175

 

Vrchní soud v Praze dne 31.08.2004 výše zmíněný rozsudek potvrdil. Státní zástupce 

Karel Kučera se k uloženému trestu vyjádřil následovně: „Kdyby nedej Bože tedy existoval 

absolutní trest v této republice, na tento případ by se celkem relevantně hodil.“
176

  

Stodolovi se nakonec ještě rozhodli prostřednictvím svých obhájců podat dovolání, 

které ovšem bylo dne 09.03.2005 Nejvyšším soudem zamítnuto.
177

 

Oba manželé byli v souladu s trestním rozsudkem zařazeni do věznice se zvýšenou 

ostrahou. Dana Stodolová trest v současnosti vykonává ve Věznici Opava, Jaroslav pak ve 

Věznici Valdice. Stodolová je tak jednou ze tří žen, které v České republice vykonávají tento 

nepřísnější trest. Další významná skutečnost týkající se jejich trestu spočívá v tom, že soud 

zároveň podle § 29 odst. 1 zákona č. 40/1961 Sb., trestního zákona rozhodl, že doba výkonu 

trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu 

trestu nezapočítává.
178

 Stodolovým tak byl uložen nejpřísnější trest, jaký byl vůbec zákonem 

v té době dovolen. 
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Manželství Stodolových bylo nakonec v říjnu roku 2002 na základě žádosti Dany 

Stodolové soudem rozvedeno.
179

 

 

4.3. Závěrem 

Přestože od vražd manželů Stodolových uplynulo již více než patnáct let, mimořádná 

závažnost jejich činů stále zůstává v povědomí široké veřejnosti i médií. Téměř pokaždé, když 

je českými soudy vynesen rozsudek odsuzující pachatele k trestu odnětí svobody na doživotí, 

jsou činy Stodolových připomenuty. 

Jejich případ je podle mého názoru s ohledem na prioritu ochrany společnosti 

typickým příkladem toho, kdy se výjimečný trest v jeho přísnější formě jeví jako jediný 

přípustný z právem dovolených. Vzhledem k téměř neprojevené lítosti nad spáchanými činy u 

nich byla možnost resocializace takřka nereálná, a zejména z tohoto důvodu se tak nejevilo 

být smysluplným těmto pachatelům ukládat trest odnětí svobody kratší délky trvání. 

Stodolovi svými činy vzbudili nejen opovržení, zároveň jimi podnítili i všeobecnou 

diskuzi o tom, zda by přece jen v případech takto mimořádně nebezpečných a 

nenapravitelných pachatelů neměl být trest smrti přípustný. Úvaze nad argumenty pro a proti 

trestu smrti se věnuji v části šesté mé diplomové práce. 
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5. Výjimečný trest v zahraničí 

Jak jsem již uváděla v úvodní kapitole první části této práce, při výkladu pojmu 

výjimečného trestu je nezbytné kromě souvislostí časových, které jsem pro české území 

rozebrala v části druhé, zohlednit i souvislosti místní, neboli prostorové. Tímto poukazuji na 

další klíčovou rozdílnost, kdy zatímco v České republice pod tímto pojmem ve smyslu 

platného trestního zákoníku rozumíme trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let a trest 

odnětí svobody na doživotí, v několika desítkách zemí světa, jejichž právní řády umožňují 

uložení a exekuci trestu smrti,
180

 by byl pojem výjimečného trestu v identickém období velmi 

pravděpodobně interpretován jako tento trest absolutní. 

 

5.1. Anglie a Wales 

5.1.1. Právní úprava doživotního trestu 

Anglie a Wales jsou dvě z celkem čtyř zemí, které společně tvoří státní útvar 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jejich právní systém je založen na 

common law, pro které je na rozdíl od našeho kontinentálního práva charakteristická 

kupříkladu závaznost precedentů či absence rozlišování práva na soukromé a veřejné.
181

 

V historii Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako celku byl trest 

smrti jakožto nepřísnější trest užíván velmi dlouho. V roce 1810 dokonce existovalo nejméně 

223 deliktů, za jejichž spáchání mohl být tento trest uložen. Nutno ovšem poznamenat, že 

přestože byl v tomto období pachatelům trest smrti za tyto delikty často ukládán, k jeho 

faktické exekuci nakonec došlo pouze u zhruba osminy z nich. V roce 1861 byl v Anglii a 

Walesu trest smrti zrušen pro všechny trestné činy kromě vraždy a zločinů spáchaných proti 

státu. Ke zrušení tohoto trestu pro vraždu došlo v roce 1969 a pro zbylé trestné činy v roce 

1999 v souvislosti s ratifikací Protokolu č. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Protokolu č. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
182
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V současné době je v Anglii a Walesu nepřísnějším trestem doživotní trest. Právní 

úprava tohoto trestu je obsažena v zákoně z roku 2003, tzv. Criminal Justice Act. V souladu 

s ním jsou rozlišovány dva druhy doživotního trestu, a to na základě toho, zda k jeho uložení 

dochází obligatorně (Mandatory Life Sentence) či fakultativně (Discretionary Life Sentence).  

K obligatornímu uložení doživotního trestu (Mandatory Life Sentence) dochází pouze 

v případě vraždy. Považuji za důležité zdůraznit, že doživotní trest není ukládán pouze za 

spáchání tohoto trestného činu za přítomnosti určitých přitěžujících okolností, ale obecně za 

jakoukoli vraždu. Toto plošné ukládání nejpřísnějšího trestu je často předmětem kritiky, 

protože zaprvé, vraždy se ve své závažnosti dané kupříkladu způsobem spáchání, motivem či 

předmětem útoku často výrazně liší a zadruhé, v Anglii a Walesu je tento trestný čin vymezen 

velmi široce.
183

 Podle anglického práva je totiž jako vražda kvalifikováno nejen samotné 

úmyslné usmrcení, ale dále i případ, kdy je úmyslem pachatele poškozenému způsobit pouze 

těžké ublížení na zdraví, přičemž k jeho následné smrti dojde až v důsledku těchto zranění.
184

 

Kromě vraždy může být trest odnětí svobody na doživotí dále fakultativně uložen 

(Discretionary Life Sentence) i v případě dalších trestných činů, jako je např. znásilnění, 

zabití, loupež či žhářství. Stanovení kritérií pro fakultativní uložení doživotního trestu se 

stalo, na rozdíl od kritérií obligatorního uložení, která jsou výsledkem legislativní činnosti, 

počínaje rokem 1950, kromě jiných, předmětem činnosti soudů. Roku 1967 pak bylo 

odvolacím soudem (Court of Appeal) v případu R v Hodgson judikováno, že doživotní trest 

může být uložen pouze pachateli labilního psychického stavu, u kterého je pravděpodobné 

opětovné spáchání stejného či podobně závažného trestného činu.
185

 Výše uvedená diskreční 

pravomoc byla v praxi nahrazena formulováním kritérií v § 225 právního předpisu Criminal 

Justice Act, která pokud jsou naplněna, soud musí k uložení doživotního trestu obligatorně 

přistoupit. Jedná se o následující: (1) jde o takový trestný čin, za který je přijatelné doživotní 

trest uložit, (2) soud dospěl k názoru, že závažnost spáchaného trestného činu je natolik 

vysoká, že odůvodňuje uložení doživotního trestu, (3) pachatel s ohledem na spáchaný čin 

představuje pro společnost významné nebezpečí způsobení újmy. Přestože se jedná o 

fakultativní uložení, pokud jsou výše uvedená kritéria naplněna, jde o uložení obligatorní. 
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Fakultativnost tedy nadále spočívá pouze v diskreční pravomoci soudu, na základě které tento 

rozhodne, zda byla tato kritéria naplněna, či ne.
186

 

Na rozdíl od české právní úpravy, doživotní trest lze v Anglii a Walesu za stejné 

trestné činy jako dospělým pachatelům uložit i takovým, kteří ke dni spáchání trestného činu 

nedovršili osmnáctého roku věku. Odlišnost spočívá v názvu doživotního trestu a zařízení, ve 

kterém je tento trest vykonáván. Trest odnětí svobody se v případě pachatelů mladších 

osmnácti let nazývá tzv. Detention during Her Majesty’s Pleasure, v případě pachatelů od 

osmnácti do jednadvaceti let pak tzv. Custody for Life.
187

 

Jestliže soud rozhodne o uložení doživotního trestu, musí zároveň u každého 

konkrétního pachatele pro účely podmíněného propuštění určit minimální dobu, jež tento 

musí ve výkonu trestu strávit. Stanovení minimální doby je v diskreční pravomoci soudu, 

který je při rozhodování o její délce omezen pouze minimálními sazbami stanovenými 

v Criminal Justice Act 2003 a rozhodovací praxí soudů, tedy judikaturou.
188

 Pokud se 

pachatel dopustí trestného činu vraždy, kdy je jeho závažnost mimořádně vysoká, může soud 

spolu s doživotním trestem dále uložit tzv. whole life order, spočívající v absolutní 

nemožnosti podmíněného propuštění takového pachatele. Jedná se tak např. o vraždy dvou 

nebo více osob, pokud byly spojeny s únosem či případy politicky, ideologicky či nábožensky 

motivovaných vražd. Nemožnost podmíněného propuštění je velmi kontroverzním tématem, 

kterým se v minulosti zabýval i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. V 

kauze Vinter and others v UK v červenci roku 2017 jeho Velký senát judikoval rozpor tohoto 

institutu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména pak s článkem 3, 

který zakotvuje zákaz mučení, a podrobování nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestu. V únoru roku 2014 ovšem anglický odvolací soud (Court of Appeal) v případu R 

v McLaughlin rozhodl, že nemožnost podmíněného propuštění v rozporu s článkem 3 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod není, a soudy tak mohou tohoto institutu užívat 

ve výjimečných případech i nadále. Tento výrok byl odůvodněn tím, že pachatelé mají i 

přesto naději na propuštění, neboť ustanovení § 30 právního předpisu Crime (Sentences) Act 

1997 upravuje řízení, prostřednictvím kterého mohou být tyto doživotní tresty zkráceny.
189
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Tzv. Parole Board je zvláštní orgán, který byl zřízen za účelem posuzování 

přípustnosti podmíněného propuštění u konkrétních odsouzených. Toto posouzení probíhá na 

základě několika hodnocení a posudků, které věznice, v níž odsouzený vykonává trest, o 

dotyčném vypracuje v období šesti měsíců před uplynutím výše zmíněné stanovené minimální 

doby, jež tento musí ve vězení strávit. Poté, co Parole Board obdrží posudky, může buď 

rozhodnout o konání ústního jednání, nebo rozhodne přímo na základě obdržených listinných 

dokumentů. V případě, že je ústní jednání konáno, pak k němu dochází ve věznici za účasti 

odsouzeného, popř. jeho právního zástupce. Při rozhodování je zohledňováno především 

chování odsouzeného ve výkonu trestu, trestný čin, kterého se dopustil či dále to, jak úspěšně 

plní program zacházení. V případě, že Parole Board rozhodne o podmíněném propuštění 

odsouzeného, jeho zkušební doba je stanovena doživotně. V případě záporného rozhodnutí je 

odsouzený oprávněn podat stížnost.
190

 

 

5.1.2. Porovnání s českou právní úpravou 

Právní úprava doživotního trestu odnětí svobody v Anglii a Walesu se tedy od té české 

v mnoha ohledech liší. Prvním rozdílem je plošné ukládání trestu odnětí svobody na doživotí 

za jakoukoli vraždu podle anglického práva, zatímco český trestní zákoník ani v případě 

tohoto trestného činu neuvádí výjimečný trest jako jediný možný a vždy poskytuje soudu 

alternativu. Přestože se na základě výše uvedeného zdá anglická úprava vzhledem k širokému 

vymezení trestného činu vraždy a plošnému ukládání doživotního trestu za něj velmi přísná, 

na níže uvedeném příkladu se pokusím ilustrovat případ, kdy ji ve vztahu k české právní 

úpravě preferuji, a to zejména pro její efektivitu při uvážení aspektu převýchovy pachatele. 

Jak jsem již naznačila výše, dle anglického práva je úmyslné usmrcení i těžké ublížení 

na zdraví, v důsledku kterého poškozený zemře, kvalifikováno jako trestný čin vraždy. 

V obou případech tak bude pachateli uložen trest odnětí svobody na doživotí. Oproti tomu 

český trestní zákoník kvalifikuje tyto dva protiprávní činy jako dva různé trestné činy – 

trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku (pokud jde o základní skutkovou podstatu a 

tedy tzv. vraždu prostou) a méně závažný trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 

odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku
191

, čemuž také s ohledem na závažnost porušení zákonem 
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chráněného zájmu odpovídají stanovené trestní sazby. Je ovšem nutné neopomenout 

skutečnost, že pokud se pachatel dopustí vraždy a bude mu dle anglického práva uložen trest 

odnětí svobody na doživotí, pak mu bude zároveň s tím určena minimální doba nezbytně 

strávená ve vězení pro účely podmíněného propuštění. V případě, kdy pachatel neměl 

v úmyslu poškozeného usmrtit, ale stalo se tak v příčinné souvislosti s pachatelem 

způsobeným těžkým ublížením na zdraví, mu tak pravděpodobně bude uložen doživotní trest 

s minimální dobou strávenou ve věznici, po uplynutí které může být rozhodnuto o jeho 

podmíněném propuštění – a to v délce patnácti let.
192

 Trestní sazba za trestný čin těžkého 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, odst. 3 českého trestního zákoníku je v rozmezí osm až 

šestnáct let, výjimečný trest v tomto případě v úvahu nepřichází. V souladu s ustanovením § 

88 odst. 3 trestního zákoníku zde dále v případě absence nebezpečí spáchání téhož či 

obdobného zvlášť závažného zločinu, kdy jsou při posuzování zohledňovány okolnosti činu, 

za který byl pachatel odsouzen a povaha jeho osobnosti, existuje možnost podmíněného 

propuštění po výkonu alespoň dvou třetin uloženého trestu. Tedy s ohledem na trestní sazbu 

je tato možnost maximálně po výkonu přibližně deseti let. Dle § 89 odst. 1 téhož právního 

předpisu dojde v takovém případě s ohledem na závažnost trestného činu pravděpodobně ke 

stanovení zkušební doby v maximální délce, tedy 7 let, a to za současného vyslovení dohledu 

nad takovým pachatelem. Zatímco po odpykání si celého trestu uloženého za trestný čin 

těžkého ublížení na zdraví dle českého práva je pachatel „zcela volný“, dle anglického práva 

musí tento ve věznici aktivně projevovat snahu o svoji nápravu, aby Parole Board jeho 

podmíněné propuštění po patnácti letech, které dle rozhodnutí soudu musí ve věznici strávit 

určitě, dovolila. I po propuštění pak musí vést pachatel řádný život, neboť mu vzhledem k 

doživotní zkušební době neustále hrozí návrat do vězení. Zároveň zde ale pro podmíněně 

propuštěného po deseti letech vedení řádného života na svobodě existuje možnost úplného 

ukončení zkušební doby, což lze vnímat jako jeden z mála aspektů zmírnění v anglické 

úpravě.
193

 Z těchto důvodů si myslím, že anglický systém je z hlediska efektivity převýchovy 

pachatelů mnohem účinnější než český, jelikož se snaží prostřednictvím těchto institutů 

eliminovat recidivu na minimum. 

Nepřiměřená přísnost anglické úpravy ovšem podle mého názoru tkví v druhé 

odlišnosti od české, která spočívá v možnosti ukládání doživotního trestu dětem, a to i přesto, 
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že je těmto pachatelům stejně jako dospělým ponechána možnost podmíněného propuštění. 

Domnívám se, že česká právní úprava lépe zohledňuje skutečnost, že pachatelé takto nízkého 

věku si pravděpodobně v době páchání činů ani neuvědomují míru jejich závažnosti, a že je 

tak třeba klást ještě výrazně větší důraz na jejich výchovu a přípravu na budoucí život 

především se zaměřením na to, aby se v dospělosti žádného trestného činu již opětovně 

nedopustili. Pokud se jim uloží doživotní trest, jejich vyhlídky na život na svobodě jsou velmi 

vzdálené, což se také může následně projevit na jejich psychickém stavu.  

 

5.2. Spolková republika Německo 

5.2.1. Právní úprava doživotního trestu 

Spolková republika Německo dospěla ke zrušení trestu smrti ještě dříve než Česká 

republika. Stalo se tak roku 1949 přijetím aktu ústavní síly -  německého základního zákona 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland).
194

 Článek 102 této ústavy totiž explicitně 

uvádí: „Trest smrti se ruší.“
195

 Je ovšem zajímavostí, že ústava spolkové země Hesensko má 

ve svém článku 21 dodnes zakotveno, že v případě zvlášť závažných zločinů může být trest 

smrti uložen. Nutno ovšem dodat, že je u tohoto ustanovení uvedena poznámka, že tento trest 

byl prostřednictvím článku 102 výše zmíněné spolkové ústavy zrušen.
196

 Dá se tedy očekávat, 

že je pouze otázkou času, kdy dojde k odstranění tohoto článku i z ústavy této konkrétní 

spolkové země.  

Na území celého Německa tak tedy platí, že nejpřísnějším trestem, jenž může být 

v současnosti uložen, je doživotní trest. Ten může být uložen na základě dvou právních 

předpisů, a sice trestního zákoníku z roku 1871 (Strafgesetzbuch; StGB) a mezinárodního 

trestního zákoníku z roku 2002 (Völkerstrafgesetzbuch; VStGB). V druhé řadě zmíněný právní 

předpis vznikl jako reakce na požadavky Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, a 
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díky němu je tak umožněna stíhatelnost trestných činů mezinárodního práva veřejného také 

německými soudy.
197

 

Ustanovení § 38 odst. 2 StGB uvádí, že dolní hranice trestu odnětí svobody je jeden 

měsíc, horní poté patnáct let. Z odst. 1 téhož ustanovení vyplývá, že pokud není zákonem 

stanoveno, že za spáchání určitého trestného činu hrozí doživotní trest, pak je trest odnětí 

svobody vždy časově omezený. Pokud tedy není ve zvláštní části trestního zákona stanoveno 

jinak, horní hranice trestu odnětí svobody je maximálně patnáct let. Na základě toho tedy 

můžeme říci, že na rozdíl od českého trestního práva, které rozlišuje dvě formy výjimečného 

trestu, tento pojem ve smyslu německého trestního práva lze interpretovat pouze jako trest 

odnětí svobody na doživotí. 

Trest odnětí svobody na doživotí je v souladu s německým trestním právem ukládán 

buď obligatorně, nebo fakultativně. Obligatorně je ukládán v případě trestného činu vraždy 

podle § 211 StGB, genocidia podle § 6 odst. 1 VStGB, zločinu proti lidskosti podle § 7 odst. 1 

bod 1, 2 VStGB a válečného zločinu podle § 8 odst. 1 bod 1 VStGB.
198

 Podle § 212 odst. 2 

StGB soud obligatorně uloží trest odnětí svobody na doživotí i ve zvlášť závažných případech 

trestného činu zabití. Posouzení naplnění kritéria zvláštní závažnosti u zabití je ovšem 

v diskreci soudu, proto jsem toho názoru, že uložení doživotního trestu leží v případě tohoto 

trestného činu na pomezí obligatornosti a fakultativnosti. 

Fakultativě je pak doživotní trest ukládán např. v případě trestného činu přípravy 

útočné války podle § 80 StGB nebo vyzrazení státního tajemství podle § 97a StGB. Podle 

německého práva dále existuje několik trestných činů, při spáchání kterých pokud je 

nedbalostně způsobena smrt člověka, může soud také přistoupit k uložení doživotního trestu. 

Jedná se např. o vyděračskou loupež podle § 239a odst. 3 StGB nebo žhářství s následkem 

smrti podle § 306c StGB.
199

 

Možnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí je 

věnováno samostatné ustanovení § 57a StGB. V souladu s ním je podmíněné propuštění 

možné pouze za splnění několika podmínek. Odsouzený musí nejprve ve výkonu trestu strávit 

patnáct let, rozhodování o jeho podmíněném propuštění se pak uskuteční na podkladě jeho 

žádosti. Podmíněné propuštění odsouzeného přichází v úvahu pouze za předpokladu, že tento 

nebude pro společnost představovat riziko, tedy, že jím společnost nebude potenciálně 
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ohrožena. Poslední překážkou propuštění odsouzeného je pak přítomnost jeho „zvlášť těžkého 

zavinění“ při spáchání činu, pro který byl odsouzen. Pokud je tento prvek přítomen, 

podmíněné propuštění není přípustné. Vzhledem k tomu, že neexistuje legální definice tohoto 

pojmu, v různých spolkových zemích dochází k jeho různým výkladům.
200

 Dle komentáře 

k tomuto ustanovení náleží výklad pojmu „zvlášť těžké zavinění“ soudům, zejména pak 

trestnímu senátu Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof). Velký senát Spolkového 

soudního dvora pak ve svém rozhodnutí ze dne 22.11.1994
201

 judikoval, že o „zvlášť těžké 

zavinění“ ve smyslu § 57a odst. 1 věta 1 bod. 2 se jedná, existují-li závažné okolnosti 

spáchání činu, a tedy, že bez vazby na výklad pojmů jako takových, je určující komplexní 

posouzení činu a osobnosti pachatele, a to ve vzájemném provázání a souvislosti.
202

  

Zkušební doba je pak dle § 57a odst. 3 StGB vždy fixně v délce pěti let. Pokud soud 

rozhodne o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění, může pak v souladu s odst. 4 téhož 

ustanovení stanovit lhůtu pro přípustnost jejího opětovného podání, a to v maximální délce 

dvou let. 

 

5.2.2. Porovnání s českou právní úpravou 

Základní odlišnost od české právní úpravy spočívá v tom, že v případě spáchání 

určitých taxativně vymezených trestných činů je dle německého práva nutné trest odnětí 

svobody na doživotí uložit obligatorně. 

Další významnou diferencovanost mezi oběma právními úpravami pak lze spatřovat 

ve skutečnosti, že německá právní úprava za určitých okolností zakotvuje absolutní 

nepřípustnost podmíněného propuštění pachatele odsouzeného k trestu odnětí svobody na 

doživotí. Tato nastává v případě, kdy je obligatorní znak subjektivní stránky trestného činu 

spáchaného takovým pachatelem, tedy zavinění, soudem v souladu s v předchozím bodě 

uvedeným klasifikován jako „zvlášť těžké zavinění“. Dle české právní úpravy může soud 

maximálně podle § 54 odst. 4 trestního zákoníku rozhodnout, že při uložení doživotního trestu 

se doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou pro účely podmíněného propuštění do 
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doby výkonu trestu nezapočítává, vyloučit možnost podmíněného propuštění zcela však 

v úvahu nepřichází. 

Pokud jde o stanovení zkušební doby pro účely podmíněného propuštění, český trestní 

zákoník v § 89 odst. 1 předepisuje pouze horní a dolní hranici zkušební doby, kdy horní 

hranice nesmí být vyšší než sedm let a dolní nižší než jeden rok. Její konečné určení pak 

záleží na uvážení soudu. Oproti tomu německá právní úprava v případě doživotního trestu pro 

účely podmíněného propuštění automaticky předepisuje zkušební dobu v délce pěti let.  

Ač se může jevit německá právní úprava v otázce stanovení zkušební doby poněkud 

rigidní a nepříliš přizpůsobivá okolnostem konkrétních případů a tím i přísnější než úprava 

česká, jsem opačného názoru. Vzhledem k tomu, že rozmezí od jednoho roku do sedmi let je 

předepsáno pro odsouzené za všechny zločiny, domnívám se, že v případě odsouzených za 

zvlášť závažné zločiny by tak mělo docházet ke stanovení zkušební doby na její horní hranici, 

tedy v délce sedmi let. Osobně velmi kladně v určitém ohledu hodnotím přípustnost 

nemožnosti podmíněného propuštění v Německu, neboť díky této je na základě důkladného 

posouzení subjektivní stránky spáchaného trestného činu možné efektivněji naplnit jednu ze 

základních funkcí výjimečného trestu spočívající v ochraně společnosti, tedy funkci 

individuálně preventivní. 

 

5.3. Slovenská republika 

5.3.1. Právní úprava doživotního trestu 

Mezi základní prameny trestního práva na Slovensku patří zákon č. 300/2005 Z. z., 

Trestný zákon (dále jen slovenský trestní zákon) a zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok. 

Trestní odpovědnost mladistvých pachatelů není na rozdíl od české právní úpravy zakotvena 

ve zvláštním zákoně, ale je součástí slovenského trestního zákona. Konkrétně je v tomto 

právním předpisu upravena v hlavě čtvrté první části. Pro úplnost pak uvádím, že právní 

úprava trestní odpovědnosti právnických osob je obsažena v relativně novém právním 

předpisu, kterým je zákon č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

V souladu s § 46 slovenského trestního zákona lze trest odnětí svobody uložit buď na 

dobu určitou, a to do dvaceti pěti let nebo na doživotí. V ustanovení § 47 téhož právního 

předpisu jsou pak upraveny podmínky, k jejichž splnění musí pro uložení doživotního trestu 
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kumulativně dojít. Zaprvé, jde o trestný čin, u kterého to zákon ve zvláštní části explicitně 

dovoluje. Zadruhé, uložení tohoto trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a zatřetí, 

neexistuje naděje nápravy pachatele trestem odnětí svobody na dobu do dvaceti pěti let. 

Slovenský trestní zákon tedy umožňuje uložení doživotního trestu např. v případě trestného 

činu vraždy podle § 145 odst. 2, 3; loupeže podle § 188 odst. 4; vyděračského únosu podle § 

186 odst. 4 nebo terorismu podle § 419.
203

 

Podle § 47 odst. 2 slovenského trestního zákona, pokud se pachatel potřetí dopustí 

některého z taxativně vyjmenovaných trestných činů, byl-li mu již za některý z nich dvakrát 

uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, a jsou-li zároveň splněny výše uvedené podmínky, 

soud takovému pachateli obligatorně uloží trest odnětí svobody na doživotí. Pro účely prvních 

dvou odsouzení postačí, aby se pachatel některého z taxativně vyjmenovaných činů dopustil 

pouze ve stádiu pokusu, potřetí však již musí jít o dokonaný trestný čin. Výjimka z tohoto 

obligatorního uložení doživotního trestu je možná pouze za předpokladu splnění podmínek 

pro mimořádné snížení trestu podle § 39 slovenského trestního zákona.
204

 V takovém případě 

pak soud uloží trest odnětí svobody v délce dvaceti pěti let, kratší výměra trestu není 

přípustná. 

Trest odnětí svobody na doživotí může být dále zpřísněn tím, že soud v souladu s § 34 

odst. 8 slovenského trestního zákona rozhodne o nepřípustnosti podmíněného propuštění 

takového odsouzeného. Toto zpřísnění je ovšem možné pouze, pokud se jedná o jeden ze čtyř 

taxativně vypočtených případů, např. pokud pachatel trestný čin spáchal dva nebo více 

obzvlášť závažných zločinů či pokud se trestného činu dopustil jako člen zločinecké nebo 

teroristické skupiny. 

V souladu s § 48 odst. 3 písm. a) slovenského trestního zákona vykonávají odsouzení 

k doživotnímu trestu tento trest obligatorně ve věznici s maximálním stupněm ostrahy. 

Podrobnější úprava výkonu trestu odnětí svobody je obsažena v zákoně č. 475/2005 Z.z., o 

výkone trestu odňatia slobody. Dle § 77 odst. 3 písm. a) a § 79 tohoto právního předpisu pak 

tento odsouzený trest vykonává ve specializovaném oddělení doživotních trestů v samostatné 

cele, ve které i pracuje. Odsouzeného k doživotnímu trestu není možno přeřadit do věznice se 

středním nebo minimálním stupněm ostrahy. 

Z výkonu doživotního trestu může být odsouzený v souladu s § 67 odst. 2 slovenského 

trestního zákona podmíněně propuštěn až po odpykání dvaceti pěti let. Tímto zákonem jsou 
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ovšem rozeznávány tři případy, kdy podmíněné propuštění nepřichází v úvahu. Zaprvé, pokud 

byl pachatel dle § 67 odst. 3 téhož zákona k trestu odnětí svobody na doživotí odsouzen 

opětovně, zadruhé pokud soud rozhodl o nemožnosti podmíněného propuštění podle § 34 

odst. 8 a zatřetí pokud byl pachatel k doživotnímu trestu odsouzen podle § 47 odst. 2.
205

 

V případě, že soud rozhodne o podmíněném propuštění odsouzeného, stanoví podle § 68 odst. 

1 téhož právního předpisu zkušební dobu od jednoho roku do sedmi let. 

Nejpřísnější trest uložitelný mladistvému pachateli, kterým se ve smyslu § 94 odst. 1 

slovenského trestního zákona rozumí osoba, která ke dni spáchání trestného činu dovršila 

čtrnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku, je trest odnětí svobody nad sedm až do 

patnácti let. Soud může o uložení tohoto trestu v souladu s jeho § 117 odst. 3 rozhodnout 

pouze v případě, že se mladistvý dopustí obzvlášť závažného zločinu, jehož míra závažnosti 

je pro společnost vzhledem k zavrženíhodnému způsobu spáchání činu nebo zavrženíhodné 

pohnutce či vzhledem k těžkému či těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká, pokud 

má současně za to, že trest odnětí svobody není k dosažení účelu dostačující. 

 

5.3.2. Porovnání s českou právní úpravou 

Co se tedy týče právní úpravy výjimečného trestu, slovenská se od té české v mnoha 

ohledech liší. Prvním hlediskem je skutečnost, že slovenský trestní zákon trest odnětí svobody 

na doživotí nikterak neoznačuje jako výjimečný či zvláštní, ani v jiném ohledu není explicitně 

vyjádřena jeho mimořádnost. Jedná se pouze o druh trestu odnětí svobody, a to na rozdíl od 

těch ostatních, na dobu neurčitou. Vzhledem k uvedenému tedy žádná diferenciace 

výjimečného trestu na dvě formy, tak jak je tomu v českém právním řádu, nepřichází v úvahu, 

proto se v následujících odstavcích budu věnovat zejména porovnání právních úprav trestu 

odnětí svobody na doživotí. 

Druhou odlišnost spatřuji ve větší míře přísnosti trestu odnětí svobody dle slovenského 

práva obecně. Zatímco dle českého trestního zákoníku je horní hranice tohoto trestu v souladu 

s jeho § 55 odst. 1 dvacet let, dle § 46 slovenského trestního zákona činí dvacet pět let. Pokud 

by tedy byl dle slovenského práva uložen „běžný“ trest odnětí svobody v délce např. 23 let, 

podle českého práva by tato výměra již odpovídala výjimečnému trestu v jeho mírnější formě. 

                                                 
205

 Tamtéž, s. 39. 



 

68 

 

 

Třetí rozdíl pak pozoruji v následující skutečnosti. Slovenský trestní zákon je stejně 

jako český trestní zákoník, založen na bipartici trestných činů. V jeho ustanovení § 11 odst. 3 

dále rozeznává speciální druh zločinů, který nazývá „obzvlášť závažný zločin“, přičemž zde 

se jedná o zločiny, za které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní 

sazby nejméně deset let. Český trestní zákoník ve svém § 14 odst. 3 také rozlišuje zvláštní 

kategorii zločinů – „zvlášť závažných zločinů“, v souladu s ním se však jedná o úmyslné 

trestné činy, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně deset let. Přestože takto může slovenský „obzvlášť závažný zločin“ v porovnání 

s českým „zvlášť závažným zločinem“ s ohledem na stanovené trestní sazby působit 

závažněji, ve skutečnosti je závažnost těchto činů povětšinou stejná. Rozdíl ve vymezení 

českého „zvlášť závažného zločinu“ a slovenského „obzvlášť závažného zločinu“ tak dle 

mého názoru vznikl pouze v důsledku větší přísnosti trestních sazeb u trestu odnětí svobody 

dle slovenského práva obecně, jak jsem již avizovala v předchozím odstavci. Pokud např. 

vezmeme v úvahu trestný čin vraždy podle § 145 odst. 1 slovenského trestního zákona a § 

140 odst. 1 českého trestního zákoníku, formulace této základní skutkové podstaty, 

spočívající v „úmyslném usmrcení jiného“, je totožná. Český trestní zákoník tento trestný čin 

klasifikuje jako „zvlášť závažný zločin“ a stanovuje na něj trestní sankci v podobě trestu 

odnětí svobody na deset až osmnáct let, dle slovenského trestního zákoníku jde o „obzvlášť 

závažný zločin“, sankcionovaný trestem odnětí svobody na patnáct až dvacet let.  

Zajímavostí je však fakt, že formulace § 47 slovenského trestního zákona uvádí, že 

„Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin,…“, zatímco v případě 

českého trestního zákoníku formulace § 54 odst. 1 zní: „Výjimečný trest může být uložen jen 

za zvlášť závažný zločin,…“. Z uvedeného tak tedy vyplývá, že dle slovenského trestního 

práva nemusí být trest odnětí svobody na doživotí uložen pouze v případech „obzvlášť 

závažných zločinů“, ale i v případech jiných, méně závažných trestných činů, a to pokud jde o 

recidivu dle § 47 odst. 2 slovenského trestního zákona. 

Zmínka o § 47 odst. 2 slovenského trestního zákona následně navazuje na další rozdíl 

mezi porovnávanými právními úpravami, neboť citované ustanovení zakotvuje povinnost 

soudu uložit pachateli, jenž byl v minulosti již dvakrát odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody za některý z taxativně vypočtených trestných činů, trest odnětí svobody na 

doživotí, a to pokud jsou kumulativně splněny další podmínky (viz bod 5.3.1.). Český trestní 

zákoník tuto možnost nerozeznává.  



 

69 

 

 

Rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou nejpřísnějšího trestu se dále vyskytuje 

v případě institutu podmíněného propuštění. Zatímco dle slovenského trestního zákona může 

soud za určitých okolností v souladu s jeho § 34 odst. 8 rozhodnout, že podmíněné propuštění 

u pachatele, kterému je ukládán trest odnětí svobody na doživotí, není přípustné, český trestní 

zákoník tuto možnost neupravuje. Největší možné zpřísnění doživotního trestu dle něj spočívá 

v možnosti rozhodnutí soudu podle jeho § 54 odst. 4, že doba výkonu trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává, 

a to zároveň s uložením tohoto trestu. Tímto rozhodnutím je možnost podmíněného 

propuštění oddálena, nikoli však zcela eliminována. Pokud není dle slovenského trestního 

zákoníku podmíněné propuštění doživotně odsouzeného vyloučeno, pak v souladu s jeho § 67 

odst. 2 přichází v úvahu nejdříve po výkonu nejméně dvaceti pěti let tohoto trestu. Podle § 88 

odst. 5 českého trestního zákoníku je podmíněné propuštění takového odsouzeného možné 

sice již po dvaceti letech výkonu tohoto trestu, ovšem zároveň s tím musí dojít ke 

kumulativnímu splnění podmínky, že s ohledem na okolnosti činu, za který byl odsouzen a 

povahu jeho osobnosti, nehrozí opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť 

závažného zločinu. 

Jak jsem naznačila již v předchozím bodě této kapitoly, česká právní úprava trestní 

odpovědnosti mladistvých pachatelů je na rozdíl od té slovenské, jež je součástí trestního 

zákona, obsažena v samostatném zvláštním zákoně. Zatímco dle českého zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže
206

 se mladistvým rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil 

patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku
207

, slovenský trestní zákon jím rozumí i 

osobu o jeden rok věku mladší. V souladu s § 31 odst. 3 českého trestního zákona je 

mladistvému možné uložit trest odnětí svobody na maximálně pět až deset let, dle § 117 odst. 

3 slovenského trestního zákona je pro něj nejpřísnějším možným trestem trest odnětí svobody 

nad sedm až do patnácti let. 

Shodu mezi těmito dvěma právními úpravami lze naopak nalézt v obligatorním 

zařazení dospělých pachatelů odsouzených k doživotnímu trestu do věznice s nejvyšším 

stupněm zabezpečení. Dle § 48 odst. 3 písm. a) slovenského trestního zákona jsou tito 

pachatelé zařazováni do věznice s maximálním stupněm ostrahy, dle § 56 odst. 3 českého 

trestního zákoníku do věznice se zvýšenou ostrahou. 
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Další soulad se pak vyskytuje v případě délky zkušební doby pro účely podmíněného 

propuštění doživotně odsouzených pachatelů, neboť ta je v souladu s § 68 odst. 1 slovenského 

trestního zákona i § 89 odst. 1 českého trestního zákoníku stanovena v rozmezí jednoho roku 

až sedmi let. 

 

5.4. Rakouská republika 

5.4.1. Právní úprava doživotního trestu 

S ohledem na skutečnost, že v Rakousku byl trest smrti zrušen již roku 1949, 

nejzávažnější trestněprávní sankcí, kterou lze v tomto státě pachatelům trestných činů uložit, 

je v současné době dlouhodobý trest odnětí svobody.
208

 Základem právní úpravy této otázky 

je § 18 trestního zákoníku z roku 1974 (Strafgesetzbuch, StGB), který tresty odnětí svobody 

rozlišuje na časově omezené a doživotní. Časově omezené tresty mohou být ukládány na dobu 

minimálně jednoho dne až maximálně dvaceti let.  

Rakouská právní úprava odlišuje případy obligatorního a fakultativního uložení trestu 

odnětí svobody na doživotí. Zatímco obligatorně je tento trest rakouskými soudy ukládán 

pouze v případě jediného trestného činu, a sice genocidia podle § 321 odst. 1 StGB, 

fakultativní možnost uložení tohoto trestu je upravena u několikanásobně širšího spektra 

trestných činů. Obecně se jedná o úmyslné trestné činy, kdy byla jako jejich přímý následek 

způsobena smrt nejméně jednoho člověka. Jde tak např. o vyděračský únos s následkem smrti 

podle § 102 odst. 3 StGB, úmyslné ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku 

s následkem smrti většího množství osob podle § 186 odst. 3 StGB, znásilnění s následkem 

smrti podle § 201 odst. 2 StGB nebo pohlavní zneužívání nezletilé osoby s následkem smrti 

podle § 206 odst. 3 StGB. Jedinou výjimku z výše zmíněného obecného pravidla tvoří 

kvalifikovaná skutková podstata trestného činu výroby a šíření zbraní hromadného ničení 

podle § 177a odst. 2 StGB, tedy za předpokladu, že si je pachatel vědom skutečnosti, že tyto 

zbraně mají být nasazeny.
209

 

Ustanovení § 36 StGB upravuje určité omezení, které je při ukládání trestu odnětí 

svobody na doživotí zohlednit. V souladu s ním totiž není možné tento trest uložit 

pachatelům, kteří ke dni spáchání trestného činu nedovršili jednadvacátého roku věku. 

                                                 
208

 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 24. 
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71 

 

 

Procesněprávní stránka ukládání doživotních trestů je upravena v trestním řádu z roku 

1975 (Strafprozeßordnung). Právní úprava samotného výkonu tohoto trestu je pak zakotvena 

v zákoně o výkonu trestů z roku 1969 (Strafvollzugsgesetz, StVG). 

Stejně jako pachatelé odsouzení k časově omezeným trestům odnětí svobody, i 

pachatelé odsouzení k doživotnímu trestu mají dle rakouského práva eventuální šanci na 

podmíněné propuštění. Tito odsouzení mohou být v souladu s § 46 odst. 6 StGB podmíněně 

propuštěni nejdříve po patnácti letech výkonu trestu, pokud u nich lze předpokládat, že se 

nedopustí žádného dalšího trestněprávně relevantního jednání. Mezi aspekty, jež jsou brány 

v úvahu při rozhodování o podmíněném propuštění, patří zejména osobnost pachatele, jeho 

chování ve výkonu trestu či otázka, zda není nezbytné, aby pachatel zbytek trestu vykonal.
210

 

Pokud soud o podmíněném propuštění pachatele odsouzeného k doživotnímu trestu 

odnětí svobody rozhodne, nemá na rozdíl od případů časově omezených trestů odnětí svobody 

v diskreci stanovení délky zkušební doby, neboť ta je dle § 48 odst. 1 in fine StGB předepsána 

přímo zákonem ve fixní délce deseti let. Soud může podmíněně propuštěnému za účelem 

eliminace jeho potenciální recidivy v souladu s § 51 StGB uložit určité pokyny (Weisungen), 

a to buď ve formě příkazů (Gebote) nebo zákazů (Verbote). V případě první kategorie se 

jedná např. o příkaz hlásit se v určitých časových úsecích soudu či příkaz bydlet na určitém 

místě. Oproti tomu zákazy mohou spočívat např. ve styku s vybranými osobami. V průběhu 

výše zmíněné desetileté zkušební doby mohou být tyto příkazy a zákazy soudem měněny, 

rušeny či případně ukládány zcela nové.
211

 Kromě nich může být soudem podmíněně 

propuštěnému dále nařízena tzv. Bewährungshilfe. Jedná se o institut zakotvený v § 50 StGB, 

jehož cílem je opět pomoci podmíněně propuštěnému ke zdržení se dalšího páchání trestné 

činnosti, a k jehož nařízení dochází v případě, že je to nezbytné a zároveň účelné. 

 

5.4.2. Porovnání s českou právní úpravou 

Rakouská právní úprava se s českou obecně shoduje v nejpřísnější možné uložitelné 

trestněprávní sankci, kterou je trest odnětí svobody na doživotí. Nicméně, každá z nich se 

vyznačuje určitými specifiky. 
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Pokud jde o tresty odnětí svobody obecně, v případě obou těchto právních úprav může 

být tento trest uložen nejvýše na dvacet let. Oproti rakouské úpravě, která minimální délku 

tohoto trestu explicitně stanovuje v trvání jednoho dne, v české právní úpravě výslovné 

zakotvení jeho dolní hranice absentuje. Dle Jelínkova komentáře k ustanovení § 55 odst. 1 

českého trestního zákoníku upravující horní hranici trestu odnětí svobody, lze však z povahy 

věci dovodit, že jeho nejnižší možná výměra rovněž odpovídá jednomu dni.
212

 

Konkrétně u trestu odnětí svobody na doživotí pak lze rozdílů nalézt hned několik. 

Zatímco v Rakousku je tento trest možné uložit pouze pachatelům, kteří v době spáchání činu 

dovršili 21 let, v České republice je tato věková hranice o 3 roky nižší. Český trestní zákoník 

dále poskytuje větší prostor pro uvážení soudu, neboť dle něj neexistuje žádný trestný čin, za 

jehož spáchání by musel být doživotní trest uložen obligatorně. V předchozím bodě jsem 

uváděla, že rakouský trestní zákoník oproti tomu stanovuje doživotní trest jako obligatorní 

sankci za spáchání trestného činu genocidia podle § 321 odst. 1 StGB. 

Ani v případě podmíněného propuštění není česká a rakouská úprava jednotná. 

V souladu s rakouským právem je pachatele odsouzeného k doživotnímu trestu odnětí 

svobody možné propustit nejdříve po patnácti letech výkonu trestu, dle českého však tato 

možnost přichází v úvahu nejdříve po dvaceti letech. I u institutu podmíněného propuštění je 

v českém právu ponechán větší prostor pro diskreci soudu, neboť tento může stanovit 

zkušební dobu od jednoho roku do sedmi let. Oproti tomu dle rakouské právní úpravy je 

zkušební doba vždy desetiletá. 

Shodu lze však spatřovat ve skutečnosti, že jak rakouské, tak i české soudy mohou 

podmíněně propuštěnému uložit určité pokyny. V rakouských příkazech a zákazech totiž 

pozoruji určitou paralelu s českými přiměřenými omezeními a přiměřenými povinnostmi. 

Účelem přiměřených omezení a přiměřených povinností ve smyslu § 48 odst. 4 českého 

trestního zákoníku je totiž směřovat pachatele k tomu, aby vedl řádný život. Rakouský trestní 

zákoník zvolil formulaci opačnou, a sice, že cílem příkazů a zákazů je zabránit pachateli 

v dalším páchání trestné činnosti. Podstata těchto institutů je však identická. 
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5.5. Spojené státy americké 

Právní systém Spojených států amerických je stejně jako v případě v první kapitole 

této části zmíněné Anglii a Walesu založen na tzv. common law. Ve vztahu k českému 

právnímu systému, jenž vychází z práva kontinentálního, se tedy vyznačuje mnoha 

odlišnostmi. Rozdíly pak tím spíše můžeme nacházet v oboru trestního práva, neboť Spojené 

státy americké jsou jednou z několika desítek světových zemí, ve které je na její převážné 

části povolen absolutní trest. 

Státní útvar USA je federální republika, jež tvořena 50 státy a 1 federálním distriktem 

Washington, D.C. V 31 státech je dodnes uplatňován trest smrti, ve zbylých 19 a federálním 

distriktu došlo k jeho abolici.
213

 Zejména v souvislosti s postupným rušením trestu smrti 

v jednotlivých státech a obavami, že společnost bude ohrožena nebezpečnými pachateli, 

docházelo v mnoha státech především od roku 1976 k přijímání zákonů, které zakotvovaly 

možnost doživotního trestu odnětí svobody bez možnosti podmíněného propuštění (Life 

Without Parole).
214

 V současnosti je tento trest možné uložit ve všech státech USA, kromě 

Aljašky.
215

 

 

5.5.1. Trest smrti 

V úvodu této kapitoly jsem uvedla, že v současnosti je trest smrti uplatňován ve 31 

státech USA. Jedná se o tyto státy: Alabama, Arizona, Arkansas, Kalifornie, Colorado, 

Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, 

Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Severní Karolína, Ohio, Oklahoma, Oregon, 

Pensylvánie, Jižní Karolína, Jižní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington a 

Wyoming. Avšak ve čtyřech z nich, Coloradu, Oregonu, Pensylvánii a Washingtonu, je ve 

vztahu k absolutnímu trestu jejich guvernéry vyhlášeno moratorium, na jehož základě je 

exekuce poprav pozastavena. 

Základní otázkou zůstává, zda je trest smrti v souladu se samotnou ústavou USA, která 

ve svém osmém dodatku zakotvuje zákaz krutých a neobvyklých trestů. Americký profesor 

                                                 
213

 States with and without the death penalty. Death Penalty Information Center [online]. [cit. 2018-04-12]. 

Dostupné z: https://deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty   
214

 Hood, R., Hoyle, C. The death penalty: a worldwide perspective. 4th ed. – rev. and expanded. Oxford: Oxford 

University Press, 2008, s. 388-389. 
215

 Life without parole. Death Penalty Information Center [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 

https://deathpenaltyinfo.org/life-without-parole  

https://deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty
https://deathpenaltyinfo.org/life-without-parole


 

74 

 

 

James A. Iniciardi je toho názoru, že při tvorbě tohoto dodatku ústavodárci očividně nemínili 

pod pojmem krutého a neobvyklého trestu absolutní trest. Tento trest byl totiž již na počátku 

kolonialismu obligatorně ukládán za činy, jež nejsou dle kritéria závažnosti dnešním právem 

označovány ani jako přečiny. Trestní zákoník kolonie New Haven z roku 1642 předepisoval 

trest smrti např. za bezbožné popření Boha. Z těchto důvodů tak nebylo možno dle tehdejších 

měřítek tento trest hodnotit ani jako krutý, ani jako neobvyklý.
216

 Otázkou výkladu osmého 

dodatku ústavy USA se později zabývaly americké soudy, a to včetně Nejvyššího soudu. 

Americký soudce Robert H. Bork se k této problematice roku 1976 vyjádřil následovně: 

„Základním smyslem 8. dodatku je postavit mimo zákon tresty, které nemají v naší zemi 

tradici a které neodpovídají morálnímu přesvědčení lidu.“
217

 Tímto výrokem pravděpodobně 

mínil, že cílem osmého dodatku je především předejít, s nadsázkou řečeno, středověkým 

formám trestu, přičemž trest smrti jako takový je akceptovatelný a v některých případech 

jediný adekvátní. V průběhu času bylo Nejvyšším soudem vydáno několik judikátů týkajících 

se této otázky, vždy však pouze ve vztahu ke konkrétním případům. O ústavnosti trestu smrti 

obecně tedy nebylo Nejvyšším soudem USA dodnes definitivně rozhodnuto. 

Způsoby provádění poprav se v jednotlivých státech USA liší, přičemž v současnosti 

dochází k užívání celkem pěti různých. Jedná se o smrtící injekci, elektrické křeslo, smrtící 

plyn, oběšení a zastřelení popravčí četou. Ve všech státech, ve kterých je trest smrti 

uplatňován, je přípustná, v některých státech kromě jiných, poprava smrtící injekcí. Oproti 

tomu oběšení a zastřelení popravčí četou je možné pouze ve 3 státech, vždy jde ovšem pouze 

o druhořadý způsob, preferována je totiž bezvýhradně metoda smrtící injekce.
218

 Ke dni 

16.03.2018 bylo od roku 1976 v USA vykonáno celkem 1471 poprav, přičemž v případě 1296 

z nich bylo užito způsobu smrtící injekce.
219

 Ke stejnému dni bylo pouze za rok 2018 

popraveno celkem 6 osob, ve všech případech za pomoci smrtící injekce.
220
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5.5.2. Doživotní trest bez možnosti podmíněného propuštění 

Jako druhý nejpřísnější trest, jenž je ve Spojených státech amerických možno uložit, 

lze označit trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění, tzv. Life 

Without Parole. Přestože byl tento trest původně zakotven jako náhrada za abolici trestu 

smrti, jak jsem již zmínila výše, dnes je uplatňován nejen ve státech, které trest smrti zrušily, 

ale ve všech státech USA, kromě Aljašky.  

V případě doživotního trestu tedy existují dvě varianty, a sice doživotí s možností 

podmíněného propuštění a doživotí bez této možnosti. Nicméně, neustále vzrůstající počet 

osob odsouzených k přísnější variantě tohoto trestu nakonec vyústil až ve skutečnost, že 

v posledních letech bylo v USA uloženo více doživotních trestů bez možnosti propuštění než 

s ní. Právní řády šesti států USA dokonce variantu doživotního trestu s možností 

podmíněného propuštění ani nerozeznávají a umožňují uložení tohoto trestu pouze v jeho 

přísnější formě. Jedná se o následující státy: Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Pensylvánie a 

Jižní Dakota.
221

 

V americké společnosti se objevují názory, které nemožnost podmíněného propuštění 

u doživotně odsouzených hodnotí kladně, neboť existence možnosti podmíněného propuštění 

údajně mnoho členů porot při rozhodování o trestu vedla raději k volbě trestu smrti, a to za 

účelem zabránění nebezpečným pachatelům opustit vězení a zajištění tak ochrany společnosti. 

Empirická zjištění po dvaceti letech existence institutu nemožnosti podmíněného propuštění 

však prokazují, že byť se celkový počet uložených trestů smrti snížil pouze zanedbatelně, 

došlo v souvislosti s jeho zavedením k ukládání až trojnásobné délky časově omezených 

trestů, a to i těm pachatelům trestné činnosti, kterým by v minulosti vůbec uložení trestu smrti 

nehrozilo.
222

 

Trestné činy, za které je ve Spojených státech amerických možné trest odnětí svobody 

na doživotí s nemožností podmíněného propuštění uložit, se liší dle jednotlivých států. 

Obecně se ale jedná povětšinou o trestný čin vraždy, jenž byl spáchán za určitých 

přitěžujících okolností. Např. ve státě New York, ve kterém byl trest smrti zrušen v roce 2007, 

je tato výše zmíněná sankce obligatorně ukládána za úkladnou vraždu policisty. Za vraždu 

v základní skutkové podstatě je pak vždy ukládáno doživotí, rozhodnutí o nemožnosti 

podmíněného propuštění je však pouze fakultativní. Rozhodnutí o vině v tomto státě náleží 
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porotě, o trestu pak soudci. Ve státě Connecticut, který k abolici absolutního trestu přistoupil 

v roce 2012, je doživotí bez možnosti podmíněno propuštění ukládáno za jakoukoli úkladnou 

vraždu, nemusí být tak tedy na rozdíl od práva státu New York spáchána na policistovi.
223

 

V některých státech USA je pak doživotní trest bez možnosti podmíněného propuštění 

obligatorně ukládán, pokud je pachatel za určitý trest odsouzen potřetí. Pokud jde o federální 

právo, je tohoto trestu užíváno jako nepřísnější sankce za závažné drogové delikty.
224

 

 

5.5.3. Porovnání nepřísnějších trestů v USA 

Iniciální myšlenka zakotvení doživotního trestu odnětí svobody bez možnosti 

podmíněného propuštění do amerického právního řádu namísto trestu smrti vycházela z ideje, 

že trest smrti je příliš nehumánní a pro člověka nedůstojný. Již v devatenáctém století se 

ovšem objevila přesvědčení, že doživotní trest je ve skutečnosti mnohem krutější. Kupříkladu 

John Stuart Mill tvrdil, že smrt je pro pachatele ve skutečnosti mnohem milostivější než jeho 

doživotní umístění do věznice bez jakékoli vyhlídky na život na svobodě, kdy jeho jedinou 

nadějí na zlepšení stavu je zmínění tělesného ukování a nepatrné vylepšení vězeňské stravy.
225

  

Ta část výroku o tělesném ukování je dnes sice již překonána, myslím si ovšem, že podstata 

problému jím byla vystižena a je dodnes aktuální. Domnívám se, že doživotní trest může být 

pro pachatele v určitých případech sice významně krutější než trest smrti, nikoli však 

vzhledem k mimořádné závažnosti jím spáchaného činu nespravedlivý. 

V USA je častým argumentem proti doživotnímu trestu jeho ekonomický aspekt. 

Většina lidí, kteří jej zastávají, je totiž toho názoru, že pachatele, kteří se dopustili těchto 

mimořádně závažných činů, je pro stát výhodnější popravit, než je do konce jejich života 

vyživovat ve vězení. Avšak opak je paradoxně pravdou. Pro případy vynesení rozsudku smrti 

totiž americká ústava obsahuje několik procedurálních opatření, která mají eliminovat justiční 

omyly. Dále si je nutno uvědomit, že od uložení trestu smrti do jeho výkonu odsouzení stejně 

stráví ve vězení několik let, po dobu kterých je stát povinen je živit. Kupříkladu v roce 2017 

bylo ve Spojených státech amerických popraveno celkem 23 osob, z nichž nejkratší doba 
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čekání ve vězení od vynesení rozsudku do popravy činila 8 let, nejdelší však celých 34 let.
226

 

Náklady na trest smrti jsou tak dle empirických studií ve výsledku podstatně vyšší než u 

doživotního trestu.
227

 

Kromě dvou výše zmíněných kritérií je dále nutné vzít v úvahu hledisko ochrany 

společnosti. Nespornou předností trestu smrti je, že jeho výkonem je nebezpečným 

pachatelům zabráněno v pokračování páchání trestné činnosti absolutně. V případě 

doživotního trestu bez možnosti propuštění je ale podle mého názoru situace velmi obdobná. 

Existuje zde sice v průběhu trestu možnost udělení milosti, tohoto institutu je ovšem u 

pachatelů, kteří se dopustili mimořádně závažné trestné činnosti pouze výjimečně. Dále je zde 

riziko, že se odsouzenému podaří z vězení uprchnout, to je však vzhledem k současné úrovni 

zabezpečení věznic a bezpečnostních opatření zcela nepatrné. 

Obě zmíněné varianty tedy mají určité pozitivní i negativní stránky. Nelze tedy 

jednoznačně říci, která z nich je jediná správná a která by naopak měla být z právních řádů 

odstraněna. Trest smrti má však v USA dlouhou tradici a dodnes je uplatňován ve většině 

jejich států. Toto pak opět poukazuje na skutečnost, na kterou jsem upozorňovala již na 

počátku této kapitoly, a sice že právo Spojených států amerických vychází z jiných právních 

základů než české a je založeno na jiných historických zkušenostech a zvyklostech obecně, 

což se následně projevuje i v koncepci trestání. 
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6. Trest smrti jako alternativa dlouhodobých trestů odnětí svobody 

Společnost se po dobu několika posledních století snaží vyřešit otázku, jak pachatele 

závažných trestných činů spravedlivě a adekvátně potrestat, a to za současného zachování 

lidské důstojnosti a humanity. 

Sankcionování pachatelů zvláště zavrženíhodných činů trestem smrti má globálně 

velkou tradici. S postupem času však byl tento trest na mnoha místech nahrazen trestem 

odnětí svobody na doživotí. V současné době existuje několik států, které dokonce přistoupily 

ke zrušení i trestu doživotního a jako nejpřísnější trestněprávní sankci si ponechaly pouze 

dlouhodobé tresty odnětí svobody. Z těch evropských jde např. o Norsko, Portugalsko nebo 

Španělsko.
228

  

Považuji však za nutné upozornit na určité rozdíly v právních úpravách výše 

uvedených států, které se pro zakotvení nepřípustnosti doživotního trestu rozhodly. 

Kupříkladu ve Španělsku lze toto zakotvení vnímat jako čistě formální, neboť trest odnětí 

svobody zde může být ve výjimečných případech uložen až v délce 40 let.
229

 Rozdíl mezi 

doživotím a dlouhodobým trestem odnětí svobody uloženým ve výměře odpovídající jeho 

maximální možné délce ve španělském pojetí tak není téměř patrný. Oproti tomu v Norsku 

maximální výměra trestu odnětí svobody odpovídá délce 21 let,
230

 což je výměra téměř 

ekvivalentní „běžnému“ trestu odnětí svobody v České republice. 

Jak jsem již uvedla výše, v drtivé většině států, ve kterých byl trest smrti zrušen, je 

jako jeho alternativa užíván trest odnětí svobody na doživotí. Vzhledem ke shora uvedenému 

příkladu Norska, který jako alternativu trestu smrti však doživotní trest nepoužívá, ale v jeho 

právním řádu je zakotvena výlučně možnost časově omezeného dlouhodobého trestu odnětí 

svobody, se domnívám, že by se všeobecné diskuze neměly zaobírat pouze úvahami, zda je 

vhodnější trest smrti či doživotní trest. Podle mého názoru by v nich ze shora uvedeného 

důvodu totiž neměla být opomíjena ani tato třetí alternativa, přičemž její pozitiva a negativa 

by též měla být důkladně uvážena a zhodnocena. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla poslední 

část mé práce nazvat výše uvedeným způsobem a zohlednit v ní kromě doživotního trestu 

odnětí svobody i ty dlouhodobé, avšak časově omezené. 
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Český trestní zákoník jako jeden z mála evropských zakotvuje alternativy trestu smrti 

obě, neboť pod pojem výjimečného trestu subsumuje jak trest odnětí svobody nad dvacet až 

do třiceti let, tak i trest odnětí svobody na doživotí. Tím je dle mého názoru zákonodárcem 

projeveno uvědomění si závažnosti trestných činů, za které je možné tyto sankce uložit, ale i 

závažnosti obou trestů – oba bere jako alternativu, doživotí je však jen pro ty nejtěžší činy. 

 

6.1. Koncepce abolicionismu a retencionismu 

V rámci úvah o trestu smrti, jež se objevily zejména v posledních desetiletích, došlo 

k nashromáždění mnoha právních, morálních i filosofických argumentů pro a proti tomuto 

trestu. Tyto se následně staly základem vzniku dvou protichůdných koncepcí – abolicionismu 

a retencionismu. Zatímco abolicionistická koncepce sleduje zrušení trestu smrti, 

retencionistická se snaží o jeho zachování.
231

 

 

6.1.1. Abolicionismus 

Hlavní argument abolicionistů spočívá v tom, že trestem smrti je státem zasahováno 

do základního lidského práva, a sice práva na život. Tvrdí, že skutečnost, že se určitý pachatel 

dopustil trestného činu, při kterém úmyslně způsobil smrt jiného člověka, ještě stát 

neopravňuje k tomu, aby se vůči němu zachoval stejným způsobem. Pokud by totiž stát na 

takovém pachateli vykonal trest smrti, bylo by tímto podle abolicionistů spácháno stejné zlo 

jako při vraždě, které se dopustil pachatel sám.
232

 Trestní represe by dle jejich přesvědčení 

obecně mělo být užíváno až jako prostředku ultima ratio, a pokud je možné dosáhnout účelu 

trestu trestem mírnějšího charakteru, pak by měl být tento mírnější trest jednoznačně 

preferován.
233

 

Dalším argumentem proti trestu smrti je pak nemožnost absolutní eliminace justičních 

omylů. Historicky se totiž napříč různými státy světa objevilo mnoho případů osob 

odsouzených např. k trestu odnětí svobody na doživotí, které byly po výkonu několika let 

tohoto neprávem uloženého trestu ze zařízení, ve kterém si trest odpykávaly, propuštěny. To 

vše s odůvodněním, že jejich odsouzení bylo později vyhodnoceno jako justiční omyl. Jelikož 
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v případě trestu smrti není taková alespoň částečná náprava možná, abolicionisté doporučují 

tento trest zrušit.
234

 

Odpůrci trestu smrti dále zastávají názor, že jeho zrušení nevede k nárůstu páchání 

závažné trestné činnosti, neboť dle nejrůznějších výzkumů nebyla příčinná souvislosti mezi 

těmito dvěma jevy prokázána. Naopak tvrdí, že projevování neúcty k lidskému životu, ke 

kterému ze strany státu skrze trest smrti nutně dochází, by k nárůstu kriminality jako takové 

vést mohlo.
235

 

V neposlední řadě pak poukazují na skutečnost, že popravy neztělesňují účinné 

opatření k ochraně společnosti, a že pozornost občanů je jimi nesprávně odváděna od 

skutečných příčin páchání závažných trestných činů. Chování společnosti samé je totiž dle 

jejich přesvědčení jednou z hlavních příčin pachatelova zavrženíhodného jednání. Z těchto 

důvodů by tak podle nich měl být kladen důraz zejména na nápravu pachatele, které je možno 

docílit zejména prostřednictvím poskytnutí naděje na podmíněné propuštění u doživotního 

trestu odnětí svobody, který je abolicionisty ve vztahu k trestu smrti upřednostňován.
236

 

 

6.1.2. Retencionismus 

Podle příznivců trestu smrti lze jeho hlavní pozitivum spatřovat zejména ve velkém 

významu pro generální i individuální prevenci. Trest smrti totiž podle nich v porovnání 

s dlouhodobými tresty odnětí svobody daleko efektivněji plní odstrašující funkci, která má 

potenciální pachatele a také recidivisty odrazovat od páchání těch nejzávažnějších trestných 

činů. Retencionisté jsou dále přesvědčeni o tom, že neexistuje prostředku, který by ochranu 

společnosti před takto nebezpečnými a nenapravitelnými pachateli zajišťoval stejně dobře či 

lépe než absolutní trest.
237

 

Další argument stoupenců této koncepce pak odkazuje na veřejné mínění. Většinová 

společnost totiž podle nich požaduje zachování trestu smrti, důkazem čehož mají být četné 

ankety a další nejrůznější průzkumy převládajících i minoritních názorů ve společnosti. 

Abolice trestu smrti bez zohlednění požadavků většiny podle jejich názoru může vést 
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k oslabení důvěry občanů v právní stát, a v krajních případech až k následné odplatě 

poškozených či pozůstalých vlastními silami a prostředky.
238

 

Přestože hlavním argumentem abolicionistů je přílišná krutost trestu smrti spočívající 

v zásahu do jednoho z nejvýznamnějších základních lidských práv, retencionisté paradoxně 

zastávají názor, že doživotní trest odnětí svobody, jenž má sloužit jako jeho náhrada, je ve 

skutečnosti ještě výrazně krutější, neboť tento zbavuje člověka jeho života pomalu a 

postupně.   

Mezi mnohými dalšími důvody pro zachování trestu smrti retencionisté uvádějí jeho 

ekonomické hledisko ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Domnívají se totiž, že skrze absolutní 

trest je možné uspořit velké množství státních finančních prostředků, jejichž vydání je 

neodmyslitelně spjato s výkonem dlouhodobých trestů odnětí svobody. Tyto náklady pak 

zachováním trestu smrti mohly být dále redukovány i o další výdaje, např. na resocializační 

programy, které se u nebezpečných a nenapravitelných pachatelů stejně nejeví býti 

efektivními.
239

 

 

6.2. Polemika nad vybranými argumenty obou koncepcí 

6.2.1. Otázka humánnosti nejpřísnějších trestů 

Na počátku této úvahy nejprve navážu na otázku porovnání krutosti trestu smrti a 

trestu odnětí svobody na doživotí, kterou jsem otevřela již v předchozí části mé práce 

v souvislosti s trestem smrti ve Spojených státech amerických. Přestože se na první pohled 

může zdát, že trest smrti je výrazně krutější než doživotní trest, někteří retencionisté jsou toho 

názoru, že je tomu právě naopak. Mezi základní kritéria, která je v tomto ohledu třeba u každé 

z těchto sankcí vzít v úvahu, patří otázka míry jejich zásahu do základních lidských práv a 

dále otázka jejich humánnosti.  

Navrátilová k této problematice uvádí následující: „Trest odnětí svobody bývá 

označován jako „sociální trest smrti“, „trest smrti na splátky“, „trest smrti po kapkách“ 

nebo také „trest smrti doživotím“. Uvádí se, že zatímco trestem smrti je život ničen najednou, 

doživotní trest jej ničí postupně. O tom, který trest lze považovat za krutý a nelidský, lze 
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diskutovat, ale je nevyvratitelné, že ať je doživotní trest jakýkoliv, respektuje právo na život, 

které je bezesporu základním lidským právem.“
240

 Závěrečná část tohoto výroku tak dle mého 

názoru jednoznačně odpovídá na otázku souladu obou trestů se základním lidským právem – 

právem na život. Zatímco trest smrti v tomto ohledu neobstojí, doživotní trest zmíněné 

základní lidské právo zachovává. 

Pokud tedy budeme vycházet z teze, že doživotní trest nezasahuje do práva na život, 

přichází na řadu hledisko jeho humánnosti a krutosti. Domnívám se, že tuto otázku již tak 

jednoznačně zodpovědět nelze. Kalvodová uvádí, že doživotní trest je nelidský, protože 

odsouzený neví, jak dlouhé trvání jeho trest bude mít. Uznává, že šance na podmíněné 

propuštění dává pachateli naději být po dvaceti letech jeho výkonu podmíněně propuštěn, i 

tak je však jeho situace velmi nejistá. Tím spíše neřešitelná je pak pro odsouzeného situace, 

kdy soud rozhodne o nepřípustnosti jeho podmíněného propuštění, kdy jediným legálním 

rozřešením je pak pro pachatele smrt. Lze proto předpokládat, že pachatel bude v těchto 

případech hledat východiska jiná, např. útěk z vězení. Z těchto důvodů je dále Kalvodová 

toho přesvědčení, že trest odnětí svobody na doživotí, především pak pokud je bez možnosti 

podmíněného propuštění, není humánní, a to ani pro pachatele, ani pro společnost.
241

  

Navrátilová oproti tomu zastává názor, že v ideálním případě by doživotní trest 

krutější než trest smrti neměl být. Podle ní totiž záleží na podmínkách výkonu tohoto trestu. 

V případě, že nastane nemožnost vytvoření akceptovatelných podmínek pro výkon 

doživotního trestu, by pak mělo být uváženo nahrazení doživotního trestu trestem odnětí 

svobody s konkrétně vyměřenou délkou jeho trvání.
242

 

Domnívám se, že pokud vezmeme v úvahu závažnost spáchaného trestného činu 

osoby odsouzené k doživotnímu trestu odnětí svobody, tato sankce v souladu se zásadou 

humanity je. Přikláním se však k názoru, že velmi záleží na podmínkách jeho výkonu. Jsou-li 

tyto přijatelné, je následně krutost trestu ve vztahu ke spáchanému činu adekvátní. V 

bezvýchodnosti pachatelovy situace spočívající v nemožnosti znovunabytí svobody podle 

mého názoru absolutní nehumánnost trestu spatřovat nelze. Pachatelé odsouzení 

k doživotnímu trestu se dopustili trestných činů natolik závažných, že jejich absolutní izolace 

od zbytku společnosti je nezbytná. Průvodním jevem trestu odnětí svobody na doživotí je 

ovšem právě i toto pocítění bezvýchodnosti situace. Pokud bychom eliminovali i tento aspekt 
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a pachatele trestali pouze dlouhodobými, avšak časově omezenými tresty odnětí svobody, 

nebylo by dle mého názoru v určitých případech takové potrestání dostatečné, a tedy 

spravedlivé. Považuji však za vhodné podotknout, že v současnosti účinných světových 

právních úpravách, které vylučují pro doživotně odsouzené možnost podmíněného propuštění, 

je povětšinou, a to i přes uvedené, naděje na znovunabytí svobody zachována v podobě 

institutu milosti. Jedná se tak kupříkladu o právní úpravu Švédska, nebo dále za splnění 

určitých podmínek také Slovenska či Maďarska.
243

 

 

6.2.2. Hledisko ochrany společnosti a princip prevence 

Mezi hlavní argumenty zastánců trestu smrti patří tvrzení, že uplatňováním 

absolutního trestu je společnost dokonale chráněna před nebezpečnými pachateli závažné 

trestné činnosti, a to jak před těmi, kteří se jí již dopustili (individuální prevence), tak i těmi, 

kteří by se jí potenciálně dopustit mohli, avšak hrozba tohoto trestu je od ní odradí (generální 

prevence). 

Pokud jde o princip individuální prevence, tedy o hledisko zabránění pachateli 

v páchání další trestné činnosti a tím potažmo zajištění ochrany společnosti, efektivita trestu 

smrti je nesporná. Považuji však za nutné poznamenat, že s sebou nese určité riziko 

nenapravitelných justičních omylů. Jak jsem již uváděla v předchozí části této práce 

v kontextu USA, osobně se obecně domnívám, že co se týče individuální prevence a ochrany 

společnosti, stejného výsledku jako u trestu smrti je možné docílit i trestem odnětí svobody na 

doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Jelikož je trest odnětí svobody vykonáván ve 

věznicích s nejvyšším stupněm zabezpečení, možnost útěku by měla být reálně téměř mizivá. 

Kalvodová zajímavým způsobem vyvrací tezi týkající se principu generální prevence o 

tom, že trest smrti plní odstrašující funkci daleko účinněji než dlouhodobé tresty odnětí 

svobody. Rozlišuje totiž dvě kategorie pachatelů nejzávažnějších trestných činů. Do první 

z nich řadí osoby páchající závažnou trestnou činnost např. pod vlivem návykových látek či 

v afektu. Druhá je pak tvořena těmi, kteří se jí dopouštějí nemilosrdně, chladnokrevně a po 

předchozím uvážení, tedy plánovaně. Zatímco pachatelé patřící do první skupiny si v době 

páchání trestného činu neuvědomují hrozbu vůbec žádného trestu, ti, které řadíme do skupiny 

druhé, nebudou od svých činů v drtivé většině případů odrazeni a naopak ze snahy zabránit 
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jejich dopadení si budou počínat ještě opatrněji, čímž bude jejich nebezpečnost o to více 

stupňována.
244

 

K argumentu odpůrců trestu smrti o tom, že jeho zrušení nevede k nárůstu závažné 

kriminality, se tak lze z důvodů uvedených v předchozím odstavci přiklonit. Příčinná 

souvislost mezi zrušením trestu smrti a růstem počtu spáchaných trestných činů navíc nebyla 

žádným empirickým výzkumem dokázána.
245

  

Autoři německé učebnice trestního práva, Jescheck a Weigend, k této problematice dle 

mého přesvědčení výstižně formulují, že přestože v porovnání s časově omezenými tresty 

odnětí svobody nelze u trestu odnětí svobody na doživotí stejně jako v případě trestu smrti 

prokázat významnější generálně-preventivní efekt, je po zrušení trestu smrti doživotní trest 

třeba chápat jako symbol rozhodnosti státu s největší odhodlaností reagovat na vědomé 

porušení těch nejdůležitějších právních statků.
246

 

 

6.2.3. Riziko justičního omylu 

Pojem justičního omylu lze obecně definovat jako nespravedlivé soudní rozhodnutí o 

uznání určité osoby vinnou trestným činem, kterého se nedopustila, v důsledku kterého je 

takové osobě neprávem uložena trestní sankce. V širším pojetí je pak pod tento pojem dále 

možné subsumovat i nezákonné zadržení, obvinění či nesprávně vyměřenou délku trestu.
247

 

Domnívám se, že jedním z nejvíce validních argumentů abolicionistické koncepce je ve 

vztahu k trestu smrti aspekt nenapravitelnosti justičních omylů. V současnosti totiž neexistují 

prostředky, prostřednictvím kterých by bylo možné i přes vrcholnou erudici, morální 

vlastnosti a zkušenosti soudců chyby v rozhodování justice, ke kterým může docházet ať již 

kupříkladu v důsledku pochybení orgánů činných v trestním řízení ve fázi vyšetřování nebo až 

při samotném rozhodování případu, zcela vyloučit. 

Abolicionistické tezi o tom, že způsobem, kterým by byla nenapravitelnost justičních 

omylů eliminována nejspolehlivěji, je samotné zrušení tohoto typu trestu, nelze odporovat. 

Retencionisté v tomto ohledu však poukazují na nutnost uvážení hlediska proporcionality. 
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Například americký sociolog nizozemského původu Ernst van den Haag argumentuje, že 

jestliže jsme schopni smířit se s tím, že v zájmu společenského a technického vývoje umírají 

nevinní lidé v dolech, na silnicích v dopravních nehodách či ve válkách v důsledku 

bombardování, pak dle něj není možné věrohodně prohlašovat, že nebezpečí popravy 

nevinného člověka zapříčiněné nesprávným rozhodnutím justice, u kterého je navíc obecná 

snaha jej co nejvíce minimalizovat, je stále tak přílišné zlo, aby převážilo nad všemi ostatními 

úvahami.
248

 

Podle obecného přesvědčení je výhodou dlouhodobého trestu odnětí svobody fakt, že 

v případě, kdy k jeho uložení dojde neprávem, tedy v důsledku justičního omylu, zde existuje 

časově neomezená možnost jeho nápravy, tedy i mnoho let ex post. Za příklad může sloužit 

kauza, ve které byly čtyři nevinné osoby odsouzeny k trestu odnětí svobody na doživotí za 

bombové atentáty v anglických městech Guildford a Woolwich. Poté co vykonaly téměř 

patnáct let uloženého trestu, došlo k dodatečnému objasnění skutkových okolností jejich 

případu a tyto osoby byly v důsledku uznání justičního omylu rozhodnutím anglické vlády z 

vězení propuštěny.
249

 V předchozí části mé diplomové práce jsem v souvislosti se Spojenými 

státy americkými uváděla, že jestliže dojde na jejich území k uložení trestu smrti, jeho 

exekuci nutně předchází procedurální opatření, účelem kterého je právě vyloučení možného 

justičního omylu. Problémem je zde ovšem absence aspektu časového odstupu, neboť právě i 

s odkazem na výše uvedený případ čtyřech nespravedlivě odsouzených osob, mnoho 

justičních omylů vyjde najevo až s odstupem několika let. 

Případy, kdy po uplynutí určité doby dojde k objasnění jisté konkrétní kauzy ve státě, 

ve kterém byl trest smrti zrušen, poté, co nevinná osoba vykoná několik let neprávem 

uloženého doživotního či časově omezeného dlouhodobého trestu odnětí svobody, jež má za 

následek její propuštění z vězení, vzbuzují často pozitivní reakce společnosti na zrušení 

absolutního trestu. Ve společnosti totiž obecně převládá názor, že je pro nevinného 

příznivější, když bude několik let nespravedlivě vězněn a po nápravě justičního omylu 

propuštěn na svobodu, než aby na něm byl vykonán trest smrti. S tímto názorem se však 

nemohu zcela ztotožnit a dovoluji si s ním do určité míry polemizovat. Osoba, které by byl 

jinak uložen trest smrti, je totiž v převážné většině případů umísťována do věznic 

s nejpřísnějším režimem a stupněm zabezpečení, a to spolu s osobami, které se také měly 

dopustit těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud uvážím fakt, že životní úroveň v takovém 
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typu věznice je v některých státech skutečně na hranici akceptovatelnosti a snesitelnosti, a v 

řadě případů tak může být závažně nerespektována lidská důstojnost, musí mít několik let 

strávených v takovém prostředí nutně důsledky na psychický i fyzický stav nevinného. Tyto 

následky mohou být nevratného charakteru, které ani státem poskytnutá finanční kompenzace 

ve vysokých částkách nebude nikdy schopná vyrovnat. Mohou se tak tedy vyskytnout i 

případy, ve kterých by si nevinný odsouzený raději zvolil smrt. 

Zůstává tak tedy na uvážení každého jednotlivého státu, kterým argumentům bude 

přikládat větší váhu a zda umožní, aby v rámci jeho jurisdikce bylo možné trest smrti ukládat 

či ne. Státy při rozhodování vychází ze svého historického kontextu, vývoje, závažnosti 

kriminality na jejich území a dalších společenských aspektů. V posledních desetiletích se státy 

stále více zavazují k neuplatňování trestu smrti také na evropské i mezinárodní úrovni, čemuž 

se věnuji v následující kapitole. 

 

6.2.4. Závěrem 

Ať se již s některými abolicionistickými a některými retencionistickými argumenty 

v určitých případech ztotožňuji více a v jiných méně, k otázce trestu smrti mě zaujal 

následující výrok, jehož bylo užito jako jednoho z východisek, kterým byla odůvodněna 

abolice trestu smrti na našem území, a který osobně považuji za validní: „Trest smrti je 

trestem absolutním, avšak neexistuje absolutní vina. Každý pachatel byl tak či onak formován 

okolím, je to proto i díl viny společnosti na jeho činu.“
250

  

 

6.3. Mezinárodněprávní úprava abolice a zákazu trestu smrti 

Spolu se skončením druhé světové války se trest smrti stává stále intenzivněji tématem 

rozprav na mezinárodní úrovni, zejména pak na poli mezinárodních organizací. 
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6.3.1. Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů, jejímž zakládajícím členem bylo kromě dalších 50 států 

i Československo
251

, vydala počínaje rokem 1949 několik rezolucí, ve kterých bylo 

postulováno, že mezinárodní tendence by měly směřovat k restrikci trestných činů, za jejichž 

spáchání je přípustné tento trest soudy uložit, ideálně by pak mělo být v jednotlivých státech 

docíleno jeho absolutní abolice. Explicitně pak byla v rezolucích vyjádřena snaha o eliminaci 

možnosti ukládání trestu smrti osobám patřícím do ohrožených skupin, tj. zejména těhotným 

ženám, nemocným osobám nebo dále osobám, které nedovršily osmnáctého roku věku.
252

 

Co se týče činnosti OSN na poli tématu trestu smrti, považuji dále za nezbytné zmínit 

významný dokument přijatý Valným shromážděním OSN roku 1966, jehož smluvní stranou 

se Česká republika stala o deset let později, tj. v roce 1976 – Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech.
253

 V článku 6 odst. 2 tohoto dokumentu bylo formulováno, že 

v zemích, ve kterých ke zrušení trestu smrti nedošlo, lze rozsudek trestu smrti uložit výlučně 

za nejzávažnější trestné činy. V odst. 5 téhož článku je pak zakotven absolutní zákaz tento 

trest ukládat a vykonávat na osobách mladších 18 let a těhotných ženách. Výbor pro lidská 

práva, jenž je orgánem zřízeným na základě paktu, na svém šestnáctém zasedání roku 1982 

poskytl výklad zmíněného článku 6, ve kterém zdůrazňuje, že státy sice nejsou povinny trest 

smrti zrušit zcela, jsou však vázány jistými limity jeho uplatňování, a to jak věcnými (tedy 

pouze za nejzávažnější trestné činy), tak osobními (tyto spočívají v zákazu tento trest uložit 

výše zmíněným dvěma skupinám osob). Ve výkladu je dále věnována pozornost pojmu 

nejzávažnější trestné činy. Tento termín má být vykládán restriktivně, čímž je implikováno, že 

trest smrti má být ukládán pouze ve zcela výjimečných a mimořádných případech, přičemž 

musí být vždy zachovány a dodrženy procesní záruky a zásady, zejména pak právo na 

spravedlivý proces či presumpce neviny.
254
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Roku 1989 došlo k přijetí zásadního a přelomového dokumentu – Druhého opčního 

protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jenž sleduje zrušení 

trestu smrti. Tento protokol bezvýhradně zakazuje jeho smluvním stranám popravit osoby, 

které podléhají jejich jurisdikci a dále je zavazuje ke zrušení trestu smrti jako takového.
255

 

Česká republika k tomuto protokolu přistoupila v roce 2004. 

 

6.3.2. Rada Evropy 

Česká republika je od roku 1993 členem Rady Evropy, jež je mezinárodní organizací 

spojujících 47 států Evropy, založenou především za účelem podpory demokracie a ochrany 

lidských práv a svobod. 

Jeden z nejvýznamnějších lidskoprávních dokumentů, Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod, který byl Radou Evropy přijat v roce 1950, sám absolutní trest 

nezakazuje. V souladu s článkem 2 odst. 1 větou druhou, je totiž přípustné úmyslně zbavit 

člověka života v případě, že se jedná se o výkon soudem uloženého trestu, jenž následuje po 

uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest.
256

 Dne 28.04.1983 

byl však přijat Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající 

se zrušení trestu smrti, který ve svém článku 2 zakotvil možnost státu zákonem stanovit trest 

smrti výlučně za činy spáchané v době války nebo bezprostřední hrozby války. Článek 1 

uvedeného protokolu stanovuje zrušení trestu smrti a nemožnost nikoho k tomuto trestu 

odsoudit ani popravit. Podle ustanovení článku 3 pak není možné od tohoto protokolu 

odstoupit, a dle článku 4 k němu nelze činit jakékoli výhrady. Platnost protokolu č. 6 pro 

Československo nastala ke dni 01.04.1992, přičemž Česká republika závazky z něj 

vyplývající následně převzala prostřednictvím ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních 

souvisejících se zánikem České a Slovenské federativní republiky.
257

 

O několik let později, roku 2002, byl ve Vilniusu následně přijat k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod Protokol č. 13 týkající se zrušení trestu smrti za všech 

                                                 
255

 Fico, R. Trest smrti. Bratislava: KÓDEXPRESS, s.r.o., 1998, s. 38. 
256

 Tamtéž, s. 28–29. 
257

 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 1 úplné vydání. 

Praha: Leges, 2011, s. 509. 



 

89 

 

 

okolností, kterým došlo k zakotvení zákazu trestu smrti i pro případy v dobách válečných. 

Tento protokol je pro Českou republiku závazný od roku 2004.
258

 

Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je však ustanovení o ochraně 

lidského života a nepřípustnosti trestu smrti nezbytné vykládat extenzivně a zákaz absolutního 

trestu tak působí nikoli pouze přímo, ale i nepřímo. V souladu s tím státy nesmí nikoho vydat 

ani vyhostit do státu, ve kterém by takové osobě hrozil trest smrti.
259

 K vyvrcholení tohoto 

výkladu pak došlo roku 2005, kdy velký senát Evropského soudu lidská práva v kauze Öcalan 

v. Turecko deklaroval, že území členských států Rady Evropy jsou zónou bez trestu smrti.
260

 

Ústavním soudem ČR byl v této souvislosti roku 2006 vydán důležitý nález I. ÚS 310/05
261

, 

kterým byla rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva pro náš právní řád přiznána 

ekvivalence ústavněprávní úrovni.
262

 

 

6.3.3. Evropská unie 

Ani Evropská unie na poli garance lidských práv nezaostává a následuje vzor 

dosaženého standardu ochrany obou shora uvedených mezinárodních organizací. 

Jedním z prvních významnějších počinů Evropské unie v tomto ohledu je dokument 

nazvaný Obecné zásady politiky Evropské unie vůči třetím zemím týkající se otázky trestu 

smrti
263

, který byl přijat roku 1998. V těchto obecných zásadách byl formulován negativní 

postoj Evropské unie reprezentující názor všech svých členských států vůči uplatňování trestu 

smrti a následně snaha docílit jeho zrušení ve třetích zemích, které jej stále zachovávají. 

Abolice trestu smrti podle tohoto dokumentu přispívá k posílení zachování lidské důstojnosti 

a progresivnímu vývoji lidských práv.
264

 

V prosinci roku 2000 byla v Nice Evropskou unií přijata Listina základních práv 

Evropské unie, která věnuje otázce trestu smrti hned dva články. V jejím článku 2 odst. 2 je 

zakotvena nepřípustnost poprav a odsouzení k trestu smrti. V souladu s článkem 19 odst. 2 
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této listiny pak nelze nikoho vystěhovat, vyhostit ani vydat do státu, ve kterém mu hrozí 

vážné nebezpečí vystavení trestu smrti, mučení nebo jiného nelidského či ponižujícího 

zacházení anebo trestu.
265

 Listina základních práv Evropské unie je pro členské státy 

v důsledku Lisabonské smlouvy právně závazným aktem majícím tutéž právní sílu jako 

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie. 

 

6.4. Ústavní zakotvení v České republice 

6.4.1. Nepřípustnost trestu smrti 

Jak jsem již uvedla ve druhé části mé diplomové práce věnující se historickému 

vývoji, trest smrti byl na našem území zrušen zákonem č. 175/1990 Sb., novelizujícím trestní 

zákon č. 140/1960 Sb., a to s účinností ke dni 01.07.1990.
266

 Přijetí této novely pro právní řád 

České republiky znamenalo opětovné zařazení doživotního trestu odnětí svobody mezi 

trestněprávní sankce.
267

 

Kromě v předchozím odstavci uvedené novely vyplývá pro Českou republiku zákaz 

uplatňování trestu smrti z mezinárodních závazků. Podle článku 10 Ústavy ČR, je totiž Česká 

republika vázána vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas. Tyto pak mají sílu ústavního zákona a jsou bezprostředně aplikovatelné a závazné.
268

 

Jedná se tak právě kromě jiných o výše zmíněné lidskoprávní dokumenty - Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech včetně jeho Druhého opčního protokolu i Úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod včetně Protokolu č. 6 a č. 13. 

Nepřípustnost trestu smrti je dále také explicitně formulována v článku 6 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod, jež se stala součástí ústavního pořádku České republiky 

usnesením předsednictva ČNR ze dne 16.12.1992.
269

 Obsažením tohoto článku do Listiny 

základních práv a svobod se tak nepřijatelnost trestu smrti stala jedním z ústavních principů 

České republiky.
270

 Tímto způsobem tak došlo ke konkretizaci nejen v preambuli Ústavy ČR 
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deklarované obecné zásady, že Česká republika je státem založeným na úctě k lidským 

právům, ale i zásady postulované v preambuli Listiny základních práv a svobod, hlásící se 

k uznávání neporušitelnosti přirozených práv člověka, neboť se domnívám, že právo na život, 

nepochybně mezi lidská a přirozená práva patří. Vzhledem k systematice Listiny základních 

práv a svobod vypočítávající základní práva dle jejich významu, lze mimořádnou signifikanci 

práva na život a s ním souvisejícím zákazem trestu smrti spatřovat jejich zařazením na první 

místa tohoto výčtu.
271

 

 

6.4.2. Ústavnost dlouhodobých trestů odnětí svobody 

Z faktů, které jsem uvedla v předchozím bodě této kapitoly, je zřejmé, že trest smrti 

v souladu s českou lidskoprávní úpravou není. Z tohoto důvodu tak považuji za vhodné 

zabývat se otázkou souladu s ústavně garantovanými lidskými právy i trestu doživotního (a 

potažmo i časově omezených dlouhodobých trestů odnětí svobody), jenž je v České republice 

uplatňován jako jedna z alternativ trestu absolutního. 

Trest odnětí svobody na doživotí je oproti trestu smrti ve společnosti obecně lépe 

přijímán, jelikož na rozdíl od něj respektuje právo na život, které je v hierarchii Listiny 

základních práv a svobod postaveno na nejvyšších pozicích. Pokud však kromě práva na život 

vezmeme v úvahu další, v hierarchii níže, ovšem stále ústavně zaručená práva, domnívám se, 

že situace již tak jednoznačná není. 

Polemizovat by se dle mého názoru dalo kupříkladu o souladu doživotního trestu 

s principem formulovaným v článku 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jenž zní 

následovně: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu.“, a ze kterého zákonodárce nepochybně vycházel při formulaci § 37 

odst. 2 platného trestního zákoníku stanovujícím, že: „Pachateli nelze uložit kruté a 

nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.“  

V některých evropských státech je tato otázka horlivě diskutovaným tématem. 

Například v Itálii je ústavnost tohoto trestu ještě spornější než v České republice, neboť 

článek 27 odst. 3 italské ústavy kromě nutnosti lidskosti trestů explictině stanoví zákaz 

takových trestněprávních sankcí, které by nepřispívaly k převýchově odsouzených. 

V důsledku četných snah a volání určité části společnosti po zrušení doživotního trestu se 
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touto otázkou zabýval i italský ústavní soud, který však pravděpodobně i s ohledem na 

skutečnost, že v Itálii je přípustné podmíněné propuštění po 21 letech výkonu trestu, dospěl 

k závěru, že i doživotní trest v sobě možnost převýchovy pachatele skýtá. Jak jsem již 

naznačila v samém počátku této části mé práce, evropské státy Norsko, Španělsko a 

Portugalsko však dospěly k názoru opačnému a rozhodly se pro absolutní zrušení trestu odnětí 

svobody na doživotí.
272

  

K otázce souladu dlouhodobých trestů odnětí svobody se základním lidským právem 

formulovaným v článku 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se vyjádřil i Ústavní soud 

ČR, který svým nálezem I. ÚS 601/04
273

 zamítl stížnost proti rozhodnutím českých soudů o 

tom, že se v České republice vykonává trest odnětí svobody v původní výměře 42 let uložený 

rozhodnutím Thajského království. Ve stížnosti bylo argumentováno, že právě tato 

nepřiměřená délka trestu představuje ono nelidské a kruté zacházení. Ústavní soud však 

konstatoval, že pokud je dlouhodobý trest odnětí svobody vykonáván v místech, kde je 

zachovávána lidská důstojnost, jeho samotná dlouhodobost nelidskost a krutost neznamená.
274

 

Poněkud diskutabilním se na první pohled dále může jevit soulad dlouhodobých trestů 

odnětí svobody, ale i trestu odnětí svobody jako takového, s článkem 8 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod zaručujícím osobní svobodu. Odst. 2 věta první téhož článku však 

z této zásady zakotvuje určitou výjimku: „Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak 

než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.“ Pro instituty vazby, zadržení a zatčení jsou 

v dalších odstavcích článku 8 přesně určené lhůty pro jejich maximální délku trvání, pro 

trestní sankce však žádná časová limitace stanovena není.
275

 Kromě absence jakéhokoli 

časového omezení trestu není v Listině stanoveno ani to, zda je možné uložit trest časově 

neomezený, tedy doživotní. Nutno však poznamenat, že ze stanovení lhůt pro nejdelší možnou 

přípustnou délku vazby, zadržení či zatčení je patrný záměr ústavodárce zachovávat 

významnou trestněprávní zásadu presumpce neviny, neboť v těchto případech je daná osoba 

v odlišném procesním postavení než po vynesení rozsudku, kterým je takové osobě uložen 

trest, kdy se následně zmiňovaná zásada se již dále neuplatní. 

Přípustnost doživotního trestu je tak stanovena pouze na úrovni zákonné, v platném 

trestním zákoníku, majícím základ ve výše zmíněném článku 8 odst. 2 Listiny základních práv 

a svobod. Domnívám se tedy, že trest odnětí svobody na doživotí v souladu s ústavním 
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pořádkem České republiky je. Pokud by měl totiž ústavodárce vůli tento trest zakázat, učinil 

by tak na ústavní úrovni výslovně, stejně jako v případě trestu smrti. 

Na základě výše uvedeného jsem tedy názoru, že zatímco o neústavnosti trestu smrti 

v České republice vzhledem k jeho výslovnému zákazu formulovaném v Listině základních 

práv a svobod není pochyb, doživotní trest, a tím spíše pak i časově omezené dlouhodobé 

tresty odnětí svobody, s ohledem nejen na judikaturu Ústavního soudu ČR jako ústavní 

hodnotit lze. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnutí komplexního přehledu úpravy do určité 

míry kontroverzní trestněprávní sankce výjimečného trestu v českém právním řádu. Za tímto 

účelem jsem se v práci rozhodla obsáhnout nejen historický vývoj tohoto právního institutu na 

našem území, ale pro ilustraci charakteru a závažnosti trestných činů, za jejichž spáchání 

může být tento trest uložen dále i konkrétní kauzu, v níž k takovému uložení skutečně došlo. 

Mou další ambicí bylo pokusit se nejen o komparativní posouzení českého právního zakotvení 

výjimečného trestu s vybranými zahraničními právními úpravami, ale i o zhodnocení validity 

argumentů dramaticky rozdílných přístupů k odlišné a v řadě jiných zemí dodnes uplatňované 

a vykonávané formě nejpřísnějšího trestu – trestu smrti.  

V samém úvodu mé práce jsem se věnovala obecnému vymezení trestu a popisu jeho 

dvou základních definičních znaků, kterými je pachateli cíleně působená právní újma a 

morální odsudek pachatele, jakož i jeho činu. V návaznosti na to jsem popsala dva odlišné 

přístupy týkající se účelu trestání, teorii absolutní a relativní. Spojením obou těchto teorií 

vznikla, dalo by se říci, elekticistická teorie slučovací, kombinující jejich stěžejní přesvědčení 

o tomto tématu dohromady a formulující účel trestu jako odplatu, zároveň však také jako 

prostředek ochrany společnosti a převýchovy. Mým cílem v této části bylo ilustrovat 

zakotvení konkrétních charakteristických znaků teorie slučovací v platné právní úpravě trestu 

a jeho účelu, a jeho následnou aplikaci na trest výjimečný. 

Jelikož zastávám přesvědčení, že pojem výjimečného trestu je vždy nutné 

interpretovat v časových i teritoriálních souvislostech, rozhodla jsem se druhou část práce 

věnovat zevrubnému výkladu o historickém vývoji chápání tohoto termínu na našem území. 

Těžiště mé práce bylo tvořeno částí třetí, čtvrtou a pátou. Třetí část spočívala 

v poskytnutí co nejucelenějšího přehledu platné právní úpravy výjimečného trestu v České 

republice. Za tímto účelem jsem ve třetí části popsala jeho formy, zákonné podmínky uložení 

včetně výkladu na první pohled ne zcela jasných právních pojmů, jako je např. „zvlášť 

zavrženíhodná pohnutka“ nebo „zvlášť těžký a těžko napravitelný následek“ a vymezení 

okruhu osob, které jsou z možnosti uložení této trestněprávní sankce vyloučeny. Pro dodržení 

posloupnosti procesu jsem do této části následně zařadila tématiku trestu odnětí svobody na 

doživotí jako zvláštního dovolacího důvodu. Poté jsem věnovala pozornost problematice 

výkonu tohoto trestu, zejména pak jeho odchylkám od výkonu „běžného“ trestu odnětí 

svobody včetně charakteristiky věznic, které jsou pro uvedená specifika výkonu výjimečného 

trestu zařízeny a nastínění režimu k doživotnímu trestu odsouzených. Poslední, avšak neméně 
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důležitá výseč rozebrané platné právní úpravy v mé diplomové práci se týkala možnosti 

podmíněného propuštění, zahrnujíce i instituty amnestie a milosti.  

Pro celkovou vyváženost práce jsem se po třetí teoretické části rozhodla navázat 

čtvrtou částí praktickou, ve které jsem se zabývala konkrétní kauzou, v níž byl na území 

České republiky výjimečný trest skutečně uložen. Případ manželů Stodolových jsem si 

vybrala zaprvé proto, že závažnost a nebezpečnost jimi spáchaných činů i s ohledem na počet 

jejich obětí na našem území téměř nemá obdoby, zadruhé však i z toho důvodu, že na jejich 

příkladu lze dle mého názoru perfektně demonstrovat irelevanci pohlaví pachatele při 

ukládání výjimečného trestu soudem. Mou snahou bylo v určitých místech propojit výše 

uvedenou teoretickou část se zmiňovanou praktickou částí čtvrtou - kupříkladu při obecném 

výkladu o výkonu výjimečného trestu jsem v bodě 3.6.4. v souvislosti se skutečností, že 

opavská věznice slouží pro výkon nejpřísnějších trestů žen, uvedla, že v této věznici vykonává 

trest právě Dana Stodolová.  

V poslední části těžiště mé práce, tedy v části páté, jsem věnovala pozornost 

vybraným zahraničním právním úpravám této problematiky, konkrétně právní úpravě Anglie 

a Walesu, Německa, Slovenska, Rakouska a USA. Po jejich představení jsem vždy zařadila 

komparaci jednotlivých aspektů, typicky např. obligatornost ukládání výjimečného trestu či 

délku zkušební doby při podmíněném propuštění nebo případně jeho možnost samotnou, 

s českou právní úpravou a jejich zhodnocení. Na tomto konceptu jsem zamýšlela nastínit 

postavení české úpravy mezi ostatními, a to zejména z hlediska její přísnosti či pokrokovosti. 

Na základě toho se domnívám, že některé z uvedených zahraničních právních úprav pro nás 

mohou být do určité míry de lege ferenda návodem pro budoucí právní úpravu. Velmi 

inspirativní je dle mého názoru kupříkladu důraz na převýchovu pachatelů a efektivní způsob 

jejího řešení v Anglii a Walesu. 

V závěrečné šesté části jsem pak pracovala s institutem trestu smrti, jakožto 

alternativou k dlouhodobým trestům odnětí svobody. Polemizovala jsem nad některými 

argumenty pro i proti trestu smrti a vzhledem k disputacím na téma lidskoprávní otázky 

absolutního trestu, které historicky vyústily v přijetí několika lidskoprávních dokumentů na 

evropské i mezinárodní úrovni jsem následně věnovala pozornost i jim, neboť jsou právě i 

tyto východiskem platné právní úpravy v České republice na ústavní i zákonné úrovni. 

V závěru jsem se pak snažila vypořádat s otázkou ústavnosti doživotního trestu jako jedné 

z forem trestu výjimečného, přičemž jsem po uvážení problematických článků Listiny 

základních práv a svobod dospěla k závěru, že tento trest v souladu s ústavním pořádkem 

České republiky je. 
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Při zpracování problematiky výjimečného trestu jsem kromě odborných publikací 

vycházela zejména z právních předpisů. Za neméně důležitý zdroj pak považuji judikaturu, 

která v řadě případů poskytuje odpovědi na sporné otázky, např. pokud jde o rozsah přezkumu 

napadeného rozhodnutí dovolacím soudem v případě dovolání, kdy je dovolacím důvodem 

uložení trestu odnětí svobody na doživotí nebo důvodové zprávy, a to kupříkladu v některých 

záležitostech týkajících se výkonu trestu odnětí svobody. Především v otázkách 

lidskoprávních pro mě byly důležitým východiskem mezinárodní smlouvy. V případě analýzy 

kauzy manželů Stodolových jsem pak za účelem vlastního celkového uchopení věci mimo 

jiné sledovala např. i dokumenty České televize. 

Platná právní úprava výjimečného trestu je stejně jako řada dalších institutů trestního 

práva v České republice roztříštěna v několika právních předpisech, což ji dle mého názoru 

může v určitých případech činit poněkud složitou a místy nepřehlednou. Kupříkladu zákonné 

podmínky ukládání tohoto trestu jsou upraveny v trestním zákoníku, otázka jeho výkonu je 

pak mimo jiné zakotvena nejen v trestním řádu, ale i zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. 

Na druhou stranu pozitivně hodnotím její podrobnost a ucelenost, která je s ohledem na 

převažující kogentnost veřejného práva obecně, dle mého přesvědčení jejím nutným a 

žádoucím aspektem. Pouze v případě výkladu některých zákonodárcem užitých pojmů se 

místy vyskytují určité nejasnosti, např. pokud jde o pojem „zvlášť zavrženíhodný způsob 

provedení činu“. Jsem však přesvědčena, že toto není právní úpravě na újmu, neboť zaprvé 

jsou tyto pojmy v drtivé většině případů vysvětleny v judikatuře soudů a zadruhé dávají 

možnost pružně reagovat na vývoj ve společnosti. 

Pokud jde o samotný obsah platné právní úpravy, hodnotím ji jako moderní a 

pokrokovou, zejména z toho důvodu, že po vzoru zahraničních právních úprav neumožňuje 

uložení trestu smrti. Pozitivní je dle mého názoru skutečnost, že zákonodárce pod pojem 

výjimečného trestu subsumoval jak doživotní trest, tak i trest odnětí svobody nad dvacet až do 

třiceti let. Mírnější forma tohoto trestu totiž může být uložena pachateli, u něhož není 

resocializace zcela vyloučena, v pojmenování i této trestněprávní sankce výjimečným trestem 

je však významným způsobem akcentován morální odsudek, jenž je jedním ze základních 

znaků trestu obecně, a který má na takového pachatele výrazně apelovat, aby si sám vnitřně 

uvědomil zvláštní závažnost jím spáchaného činu. 
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Seznam zkratek 

 

ČR      Česká republika 

 

ČSR      Československá republika 

 

ČSSR      Československá socialistická republika 

 

Listina základních práv a svobod Usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky 

 

OSN Organizace spojených národů 

 

Řád výkonu trestu odnětí svobody Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 

Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů 

 

Trestní zákon z roku 1961 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Trestní řád Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

 

USA Spojené státy americké 

 

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky 
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 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), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů 
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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 
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zakotvení nepřípustnosti trestu smrti v České republice na ústavní úrovni a zhodnocení 

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

Trest odnětí svobody na doživotí 

Trest smrti 
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The Issues of Exceptional Punishment - Abstract 

 

The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview about a criminal law’s 

legal institute of the exceptional punishment, comprising of its historical development in our 

territory, most of the matters regarding its applicable legal regulation in the Czech republic, 

analysis of a specific case in which this punishment had been imposed, comparison with 

selected foreign legal regulations also including a disputation on death penalty as its possible 

alternative. 

The first chapter is focused on defining the term of punishment and its function in 

general. It compares two basic theories that differ from each other in terms of distinct 

approaches to the punishment’s purpose. While the absolute theory considers punishment a 

retribution, the relative theory regards it as a mean of resocialization of the perpetrator. 

However, the current concept of punishment is based on the mixed theory that constitutes a 

link between those two above-mentioned. The aim of this chapter is to define the specific 

purpose of the exceptional punishment that proceeds from the general purpose of punishment 

based on the mixed theory. 

With regard to the fact that the term of exceptional punishment needs to be construed 

in both time and territorial context, the second chapter is devoted to a detailed analysis of 

historical development of this criminal law’s sanction in our territory. 

The crucial part of the thesis consists of the third, the following-up fourth and 

subsequently the fifth chapter. The mostly theoretical third part describes significant aspects 

of the exceptional punishment’s legal regulation in the Czech republic. Especially, the legal 

conditions of its imposition including the judicial interpretation of certain vague terms, the 

execution of this punishment itself or the matters of conditional discharge. Following-up to 

the theoretical third chapter, the fourth one is devoted to description of a specific case in 

which the exceptional punishment had been in fact imposed, mainly for the purpose of 

outlining the gravity of the crimes whose perpetration may lead to such sentencing. The fifth 

chapter is subsequently focused on comparison of the Czech legal regulation with selected 

foreign ones, including countries in which the death penalty still applies, e.g. the USA. 

The final chapter then considers the death penalty as a possible alternative to long-

term imprisonment. It summarizes the most significant arguments of both the abolitionist and 

retentionist movement and ponders over selected ones of them that are frequently subject to 

dispute. Subsequently, it deals with international and European human rights charters related 
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to this matter that also creates, besides other sources, a basis of applicable legal regulation. 

Finally, the thesis involves the enshrinement of the inadmissibility of the death penalty in the 

Czech Republic on a constitutional level and the evaluation of compliance of long-term 

imprisonment with the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. 
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