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1. ÚVOD 

Česká republika v roce odevzdání této práce oslaví 30. výročí rozbití okovů totalitního režimu, 

který byl vystavěn na přísné represi, ačkoli na venek předstíral snahu o převýchovu pachatelů. 

Od Sametové revoluce prochází české trestní právo rozsáhlou reformou, která má za cíl 

modernizovat ho a přiblížit soudobým mezinárodním trendům. Reformační snahy zatím 

vyvrcholily přijetím nového kodexu trestního práva hmotného – zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. Ten do našeho právního řádu přinesl moderní snahu o depenalizaci a nápravu zločinců, 

ale na druhou stranu i zpřísnění trestních sazeb. Po uplynutí 10 let od publikace trestního 

zákoníku ve Sbírce zákonů je na místě ověřit, jak byly jeho nové principy přijaty soudní praxí. 

Zdejší trestní systém se dlouhodobě potýká s velmi vysokou vězeňskou populací, přísnými 

tresty a vysokou mírou recidivy. Podle některých hlasů jsou tyto problémy způsobeny 

negativními dopady vězeňství, a představují dokonce krizi odnětí svobody. Podobně, jako tomu 

bylo i v ostatních členských státech Evropské unie, i Česká republika se musí snažit o zvrácení 

těchto negativních trendů, které nepříznivě ovlivňují míru kriminality a snižují důvěru 

veřejnosti v justici. 

Nový trestní zákoník obsahuje výslovně kodifikovanou, důležitou zásadu, že je trest odnětí 

svobody instrumentem ultima ratio a tedy tam, kde je to možné, by měl být nahrazován méně 

přísnými alternativami. Trestní zákoník dále posílil některé prvky restorativní justice, která je 

již řadu let trendem moderní trestní justice ve světě a usiluje o odčinění újmy pachatelem 

trestného činu. 

Tato práce si klade za cíl statisticky zhodnotit ukládání alternativních trestů v praxi a ověřit, 

zda došlo po přijetí nového trestního zákoníku k jeho rozšíření. Dále se v diplomové práci 

pokusím ověřit, zda jsou alternativní tresty ukládány efektivně za vhodný druh kriminality a zda 

existuje v soudní praxi prostor pro jejich další rozvoj. 

V následujících obecných kapitolách syntetickou metodou zkoumám teoretická východiska 

alternativních trestů a opatření, jakož i účel trestání a různé přístupy k němu. V navazující 

kapitole se rovněž syntetickou metodou zabývám vymezením pojmu hmotněprávních 

alternativních opatření. Ve třetí kapitole poté analytickou metodou zkoumám právní úpravu 

alternativních trestů v účinném trestním zákoníku ve světle principů pojednávaných v obecné 
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části této práce. Konečně čtvrtá kapitola se věnuje vlastní statistické analýze dat o ukládání 

alternativních trestů v soudní praxi. 

1.1. Sociální kontrola kriminality, trestní politika 

Nezbytným úkolem každého státu je zajištění bezpečnosti a stability ve společnosti 

prostřednictvím autoritativního stanovení závazných pravidel chování. Tato pravidla jsou 

konkrétně upravena vymezením práv a povinností recipientů zákona. V liberálních 

demokratických právních státech dále obvykle platí, že zákony vymezují povinnosti recipientů 

negativně, tedy jako zákazy určitého nežádoucího chování (zejm. prostřednictvím zvláštní části 

trestního zákoníku), oproti přímému uložení povinnosti určitého způsobu chování. Sebelépe 

vymezená a formálně závazná pravidla však pro svou skutečnou účinnost vyžadují prvek 

státního donucení, který je projevem monopolu státu na legitimní násilí.  

Prostředkem donucení ke společensky konformnímu jednání jednotlivců jsou různé druhy 

působení na jednotlivce, které se souhrnně nazývají sociální kontrola kriminality. 

Prostřednictvím sociální kontroly společnost působí na své členy za cílem dosažení 

rovnovážného stavu, tedy aby došlo k vyloučení společensky deviantního, nežádoucího 

chování a aby nedocházelo ke společenskému napětí. Pojem sociální kontroly je třeba chápat 

poměrně široce, neboť jednotlivé prostředky sociální kontroly nezahrnují pouze sankční 

mechanismy, ale i další formy společenského působení, jako je společenská morálka, 

náboženství a výchova. Zcela nezanedbatelnou roli na tomto poli hrají tzv. neformální instituce 

sociální kontroly, zejm. rodina, škola, církve atd. Pro účely této práce je však nejdůležitějším 

prostředkem sociální kontroly trestní právo vykonávané prostřednictvím soudů, policejních 

složek a dalších represivně-preventivních orgánů, které tvoří formální instituce sociální 

kontroly. 1 

Trestní právo je v moderní společnosti mechanismem postihujícím takové chování, které 

společenský konsenzus promítnutý v trestních zákonech označuje za nejškodlivější. Trestní 

právo tedy chrání společnost před kriminalitou útočící na základní hodnoty, na jejichž 

zachování má stát a jeho společnost zvláštní zájem. Tyto hodnoty jsou obvykle nazývány jako 

                                                 

1 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012, s. 220. 
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„chráněné právní hodnoty“ a „chráněné právní zájmy“ a v trestním právu hmotném tvoří objekt 

trestného činu.2 Trestní právo chrání jak samotné ústavní základy státu, tak i individuální práva 

osob a konkrétní hodnoty označené zákonodárcem za nezbytné.  

Konečným cílem kontroly kriminality je omezení kriminality nebo její udržování 

ve společensky přijatelných a udržitelných mezích. 3 O konkrétním způsobu realizace výše 

uvedených cílů kontroly kriminality (jakož i trestního práva) rozhoduje zákonodárce, 

popř. odvozeně vláda a příslušné ministerstvo tvorbou trestní politiky. Podle Válkové se trestní 

politika odlišuje od kriminologie zejména tím, že kriminologie je empirickou vědou poskytující 

trestní politice podklady bez jejich hodnocení. Naproti tomu trestní politika je ze své povahy 

oborem etickým a právně-politickým, který prakticky klasifikuje kriminologické poznatky 

a doplňuje je o pragmatické zdroje. Jak Válková dále upozorňuje, jedním z úkolů trestní politiky 

je zejména definovat aktuální stav společenského konsenzu v oblasti základních principů 

za současného zajišťování stability legislativy a aplikační praxe s ohledem na principy právního 

státu.4 Zejména celková koncepce trestní politiky státu a přístup trestní justice k pachatelům 

bývají předmětem politických a hodnotových sporů.  

Jedním ze zásadních témat trestně-politické debaty je dlouhodobě systém sankcí ukládaných 

pachatelům trestných činů. Trestní politika v této oblasti v zásadě určuje, zda se přikloní spíše 

k liberalizaci sankcí, nebo k posílení trestní represe.5 S tím souvisí klíčové rozhodnutí, 

zda se státní trestní politika a systém kontroly kriminality bude ubírat spíše cestou 

retributivního (represivního) pojetí trestání, nebo preventivního (reformativního) pojetí. 

1.2. Účel trestu: náprava nebo odplata? 

Trest, jeho podstata a účel jsou předmětem dlouholetých filozofických polemik a souvisí 

zejména s pojetím společenské etiky, autonomie vůle jednotlivce, role státní autority 

ve společnosti apod. Z toho plyne, že v různých státech se na tamním pojetí trestání projevil 

                                                 

2 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 116. 
3 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 19. 
4 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 10-11. 
5 Tamtéž. 
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nejvíce historický a politický vývoj. Nejvýznamnějšími teoriemi o účelu trestání jsou teorie 

absolutní (retributivní), relativní (preventivní) a smíšené.6  

Retributivní teorie a teorie odstrašení 

Retributivní teorie (odplatná teorie) nespojuje s uložením trestu žádné další účely, neboť trest 

je v tomto pojetí odplatou za trestný čin spáchaný v minulosti. „Trestá se, protože bylo 

spácháno zlo.“ Podle retriburitvní teorie je trest přirozenou reakcí společnosti na kriminální 

jednání pachatele. Toto pojetí je úzce spojeno s Kantovou filozofií. Podle Kanta má totiž každý 

jedinec plně svobodnou vůli a v případě, že se rozhodne porušit zákon, vědomě počítá 

s přirozenou a nevyhnutelnou reakcí společnosti v podobě trestu, který je účelem sám v sobě 

a kategorickým imperativem.7 Hegel, rovněž zastánce retributivní teorie, chápe trest jako 

nápravu protiprávního stavu způsobeného kriminálním činem a nástroj obnovy práva.8  

Z retributivní teorie vychází dodnes důležitá teorie odstrašení. Podle této teorie je jedním 

z účelů trestu odstrašení pachatele a potenciálních pachatelů od rozhodnutí spáchat trestný čin 

nebo od dalšího páchání trestných činů. Podle této teorie je důležitou součástí trestu důsledné 

odebrání prospěchu získaného trestnou činností. Jinými slovy řečeno, smyslem odstrašujícího 

trestu je vyslání zprávy určené potenciálním pachatelům, že se zločin nevyplácí. Tato teorie je 

však kritizována za to, že pomíjí značné rozdíly ve vnímání prvku odstrašení různými pachateli. 

Na každého jednotlivce totiž působí různé tresty různě odstrašivě a někteří pachatelé se od 

trestné činnosti odstrašit nenechají vůbec. Gřivna zejm. upozorňuje na disproporci mezi 

prvopachateli a recidivisty. Pro prvního jmenovaného hrozba nepodmíněného trestu odnětí 

svobodu pravděpodobně působí jako hrozba, zatímco pro vícekrát trestaného recidivistu může 

znamenat spíše návrat do známého prostředí.9  

Podle mého názoru je rovněž účinnost odstrašujícího prvku trestu mj. spojena s poznávací 

a ovládací složkou vůle pachatele a s jeho rozumovými vlastnostmi, popř. i se skutkovými 

okolnostmi trestného činu. Z logiky věci vyplývá, že potenciální pachatel může být odstrašen 

                                                 

6 Pozn.: Pro účely této práce jsou užívány zpravidla termíny uvedené v závorkách. 
7 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 175. 
8 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 222. 
9 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie; op. cit., s. 176. 



ALTERNATIVY K NEPODMÍNĚNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

10 

od spáchání trestného činu hrozícím trestem pouze tehdy, je-li si vůbec možnosti potrestání 

vědom a pokud si možnost spáchání trestného činu alespoň v základních obrysech promyslí. Je 

tedy zřejmé, že o prvku odstrašení nemůže být řeč tam, kde dochází k omezení rozumových 

schopností pachatele, tedy zejm. u kriminality spojené s konzumací návykových látek, 

trestných činů spáchaných v duševní poruše a v afektu. 

Dalším problematickým aspektem teorie odstrašení je často politicky motivovaný tlak 

na zavádění a ukládání exemplárních trestů a na obecné zpřísňování trestních sazeb za příslušné 

skutkové podstaty, který se opakovaně objevuje zejména v souvislosti se zvláště ohavnými 

trestnými činy, které zasáhnou do veřejného povědomí. Gřivna v této souvislosti dále 

upozorňuje na problematiku přiměřenosti výše trestu míře závažnosti trestného činu. Podle jeho 

názoru by nepřiměřeně přísný exemplární trest ztratil svůj pozitivní smysl.10 S tímto názorem 

lze souhlasit, neboť významně nepřiměřený trest v odsouzeném může pouze zesílit pocit 

odtržení od společnosti a ztížit tak jeho resocializaci po vykonání trestu. 

Preventivní přístup 

Preventivní doktrína (nápravná teorie) trestání spojuje s trestem další cíle důležité a prospěšné 

pro společnost. Účelem trestu není msta společnosti na pachateli, nýbrž ochrana společnosti 

před další trestnou činností. „Trestá se, aby v budoucnosti nebylo pácháno zlo.“ 11 Nejen trest, 

ale i trestní řízení vnímá preventivní teorie jako prostředek k nápravě pachatele, jehož osobnost 

je středobodem zájmu této doktríny. Podle preventivní teorie pachatel páchá trestné činy 

v důsledku existence různých faktorů, jako je jeho rodinné zázemí, stupeň socializace, vzdělání, 

sociální status apod. Pro prevenci trestné činnosti a zejm. pro nápravu pachatele je tedy 

nezbytné poznat kriminogenní faktory vedoucí pachatele ke spáchání trestného činu, a na 

základě tohoto poznání na pachatele působit v rámci různých nápravných programů. 

Preventivní teorie rovněž klade značný důraz na individualizaci trestu v rámci diskrece soudu 

na základě co nejširšího poznání o konkrétních okolnostech spáchání daného trestného činu 

a o pachateli samém.12  

                                                 

10 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie; op. cit., s. 176. 
11 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 223. 
12 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie; op. cit., s. 177-178. 
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Preventivní teorie trestání má svá myšlenková východiska v teorii přirozeného práva 

a osvícenského liberalismu, zejména v dílech Beccarii a Grota. Prevenci kriminality se však 

věnovala i pozitivistická nauka, konkrétně Liszt, jenž předvídal: „zastrašení náhodných 

zločinců, nápravu napravitelných charakterových zločinců a zneškodnění nenapravitelných.“13 

Důležitou měrou byla tato doktrína rovněž rozvinuta Feuerbachem, který definoval pojmy 

generální a speciální prevence. Generální preventivní účinek trestu Feuerbach spatřoval 

v obecné hrozbě trestu, přičemž ho rovněž nazýval psychologickým donucením. Potrestání 

konkrétního pachatele pak působilo na potenciální pachatele jako potvrzení, že obecná hrozba 

trestu je skutečná.14 

Individuální a generální preventivní účel trestu 

Podobně jako retributivní teorie, i teorie prevence inkorporuje odstrašující principy, a to ve výše 

zmíněné generální a individuální prevenci. Individuální prevence působí přímo na konkrétního 

pachatele, a to buď s negativními nebo pozitivními konotacemi. Negativní individuální 

prevence má za cíl zabránění pachateli v další trestné činnosti prostřednictvím sankčních 

omezení, zejm. odnětím svobody, zákazem činnosti, která vedla k trestnému činu; propadnutím 

věci určené k trestné činnosti atd. Tyto druhy sankcí odsouzenému pachateli přímo zabraňují 

v páchání další trestné činnosti. Do kategorie negativně individuálně-preventivních trestů spadá 

i podmíněný trest odnětí svobody, který působí jako velmi konkrétní hrozba odnětí svobody. 

Podobně ostatně působí i některé druhy odklonů v trestním řízení, např. podmíněné zastavení 

trestního stíhání. Účelem negativní individuální prevence je tedy kromě fyzického zabránění 

v další trestné činnosti i vytvoření psychických zábran odrazujících odsouzeného od kriminální 

činnosti do budoucna.15  

Naproti tomu pozitivní individuální prevence na pachatele působí výchovnými prostředky 

směřující k nápravě a resocializaci pachatele. Cílem výchovného působení je přitom zejména 

překonání kriminogenních faktorů osobnosti pachatele vyplývajících např. z jeho rodinného 

zázemí nebo sociální situace. Tohoto cíle je nicméně značně náročné dosáhnout pouhým 

represivním působením trestu, resp. snahou o odstranění negativních vlastností pachatele. 

                                                 

13 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné; op. cit., s. 294. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
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Z toho důvodu moderní penologické doktríny akcentují rovněž rozvoj pozitivních vlastností 

pachatele. Jinými slovy řečeno, cílem pozitivní individuální prevence je usměrňování pachatele 

k vedení řádného života, podpora pozitivních zvyků a návyků a sociálních vazeb.16 S tím však 

nezbytně souvisí potřeba součinnosti odsouzeného a zejména jeho souhlas s výkonem 

preventivně působícího trestu, bez kterého je naděje na úspěšnou převýchovu hůře 

představitelná. Vhodným příkladem je zde např. trest obecně prospěšných prací, který mj. na 

odsouzeného působí výchovně v tom, že v něm vytváří pracovní návyky a zapojuje ho do 

činnosti prospěšné pro veřejnost, která vyvažuje protiprávní čin, za který byl potrestán. Těchto 

cílů však půjde dosáhnout jen obtížně bez skutečného zapojení odsouzeného, který by se měl 

ztotožnit s cíli trestu. Při ukládání trestu obecně prospěšných prací proto soud dle § 64 trestního 

zákoníku přihlédne mj. ke stanovisku pachatele. Souhlas pachatele s uložením tohoto trestu 

není podmínkou jeho uložení, ale jeho absence jistě vypovídá o očekávatelném výchovném 

účinku výkonu trestu.    

Výchovné prvky jsou v trestním zákoníku obsaženy zejména v možnosti soudu uložit pachateli 

vedle některých trestů i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti demonstrativně 

vyjmenované v § 48 odst. 4 trestního zákoníku.  

Jak označení napovídá, generální prevencí se rozumí účinek trestu na veřejnost (tedy na osoby 

odlišné od pachatele). Negativní generální prevence se v zásadě překrývá s odstrašující funkcí 

trestu, neboť spočívá v odrazujícím působení na potenciální pachatele trestných činů, ať už 

nevyhnutelností trestu nebo jeho odstrašující přísností. Pozitivní generální prevence má 

výchovné účinky na společnost, jelikož spravedlivé potrestání pachatelů vede ostatní občany 

k důvěře v autoritu práva, upozorňuje na zavrženíhodnost trestné činnosti a obecně vyjadřuje 

ochranu určitých důležitých hodnot společnosti. Pozitivní generální prevence však do značné 

míry závisí na informování veřejnosti o trestné činnosti a jejím potírání.17  

Nevýhodou individuálně-preventivního trestání je časová a finanční náročnost jeho rozsáhlého 

uplatňování, jehož úspěšnost závisí na pečlivé práci s pachateli a vytipování osob, které mají 

resocializační potenciál. Prostředky individuální prevence totiž rozhodně nenaleznou uplatnění 

ve všech případech, zejména u násilníků a nenapravitelných recidivistů. Některé individuálně 

                                                 

16 Tamtéž. 
17 Tamtéž. 
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preventivní tresty dále zcela postrádají generálně preventivní funkci, neboť jsou veřejností 

vnímány jako velmi málo citelné. 

1.3. Restorativní justice 

Podle restituční (kompenzační) teorie vzniká v důsledku spáchání trestného činu narušení ve 

společenských vztazích mezi pachatelem a poškozeným, které je třeba v zájmu řádného 

a poklidného fungování společnosti napravit. Proto má být dle restituční teorie účelem trestu 

odstranění následků trestného činu a náhrada škody poškozeného. Tato teorie je myšlenkovým 

východiskem pro některé odklony v trestním řízení, ale i pro určení postavení poškozeného 

v trestním řízení.  

Restituční teorie je dále rozvíjena v konceptu restorativní justice, která v širší míře akcentuje 

újmu oběti trestného činu, která nespočívá pouze v majetkové a zdravotní újmě, ale i v narušení 

jejího psychického stavu a rodinných a společenských vazeb. Podle restorativní doktríny má 

být hlavním účelem právě odstranění újmy oběti, nikoli potrestání či převychování pachatele 

nebo odstrašení potenciálních pachatelů. Jinými slovy řečeno, restorativní přístup spočívá 

v řešení a nápravě následku trestného činu. 

Podobně jako pozitivní individuální prevence, restorativní instituty do značné míry spoléhají 

na součinnost pachatele s odstraňováním následků trestného činu. Pachatelovo uvědomění 

si vlastního prohřešku a potřeby jeho napravení je totiž pro nápravu poškozených sociálních 

vztahů zásadní. A v případě, že pachatel odmítá oběti nahradit újmu, přichází ke slovu soudní 

donucení.  

Účinný trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) obsahuje restorativní prvky např. v možnosti 

soudu uložit povinnost poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění nebo se mu omluvit 

vedle většiny trestů (§48 odst. 4 písm. j) a k)); soud dále zpravidla spolu s podmíněným trestem, 

trestem domácího vězení, obecně prospěšných prací a zákazu pobytu pachateli uloží povinnost 

nahradit způsobenou újmu (§ 82 odst. 2; § 60 odst. 5; § 63 odst. 2; § 75 odst. 3). 

Zastánci této poměrně mladé koncepce trestní spravedlnosti tvrdí, že restorativní pojetí nabízí 

řešení aktuálních problémů trestní justice, zejm. přeplněnosti věznic, recidivy a nedostatečné 

ochrany obětí. Podle Gřivny je teorie restorativní justice kritizována přinejmenším pro svou 

předčasnost, neboť současná společnost prozatím není připravena na důsledky opuštění 
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klasických principů a nástrojů trestního práva. Gřivna však doplňuje, že se restorativní přístup 

v praxi prolíná a doplňuje s ostatními teoriemi účelu trestu.18 Válková k tomu dodává: 

„Restorativní přístup k řešení konfliktů s trestním zákonem neznamená ovšem absolutní 

odmítnutí klasických trestních postupů a sankcí, ale jde o jejich vhodné [doplnění, rozšíření 

možností volby reakce na trestný čin a o uplatnění individualizovaného přístupu k pachateli.]“ 

(SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H. Právní rozhledy, Trestní právo)19  

Restorativní justice ostatně není založena pouze na náhradě újmy oběti, ale na komplexním 

působení na pachatele. Restituce oběti totiž neznamená prospěch pouze pro poškozeného, 

ale působí pozitivně i na samotného pachatele; může mít resocializační a výchovný účinek. 

Důležitým faktorem je totiž osobní postoj pachatele ke svému činu a jeho příčinám. Pachatel 

má být v rámci restorativní teorie veden jednak k vypořádáním se s kriminogenními příčinami 

svého jednání a dále k převzetí odpovědnosti za svůj čin, tj. pochopení své viny.20 

Teorii restorativní justice je podle mého názoru uplatňovat ze všech jmenovaných nejvíce 

v návaznosti na osobnost pachatele a okolnosti spáchání trestného činu. Zvláště progresivnější 

přístupy k trestání půjde jen obtížně uplatnit v případě pachatelů s nízkou mírou socializace, 

resp. u závažných násilných trestných činů. V takových případech by měla restorace plnit pouze 

doplňující roli v kombinaci s různými nápravnými programy. 

Smíšené teorie  

Jak bylo naznačeno výše, ve světle pestré reality života vyvstávají problematické aspekty výše 

uvedených teorií, které už z podstaty nelze takřka nikdy aplikovat výlučně. Různé přístupy 

k trestání jsou různě účinné vůči rozdílným pachatelům. V současné praxi je již možné 

vysledovat odmítnutí obsoletního univerzálně represivního přístupu a snahy o důkladnější 

individualizaci trestu jak při samotném ukládání trestu, tak při jeho výkonu. Z toho důvodu 

moderní trestní justice využívá kombinace různých přístupů vyjmenovaných shora, zejména 

využívá dva základní účinky trestu – odstrašující a výchovný.  

                                                 

18 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie; op. cit., s.179-180. 
19 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 228. 
20 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014. 
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České trestní právo je zřejmým zástupcem smíšeného přístupu, které kombinuje všechny výše 

uvedené přístupy. Trestní zákoník tedy obsahuje jak přísný nepodmíněný trest, který kombinuje 

především zábrannou a negativní generálně-preventivní funkci, tak řadu alternativních trestů, 

které akcentují individuální prevenci a restoraci spočívající v náhradě způsobené škody a újmy 

pachatelem. Konkrétní podobu těchto progresivních opatření nechává trestní zákoník zpravidla 

na zvážení soudu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu a osobním vlastnostem 

pacvhatele. 

1.4. Současná trestní politika České republiky 

Česká republika v současné době završuje porevoluční transformaci systému celého trestního 

práva, vč. trestní politiky a pojetí trestání. Po roce 1989 bylo zřejmé, že dosavadní koncepce 

trestání (resp. vězeňství) v moderním demokratickém státě, hlásícím se k doktríně lidských 

práv a svobod, nemůže obstát. Bylo třeba odpolitizovat, decentralizovat, demilitarizovat 

a humanizovat vězenství a obměnit vězeňský personál. Rovněž byl opuštěn tvrdě represivní 

přístup soudů charakteristický pro minulý režim a úkolem trestní justice se stala ochrana 

společnosti před kriminalitou a rehabilitace pachatelů. 21 Nadto došlo k promptnímu zrušení 

trestu smrti a jeho nahrazením výjimečným trestem na doživotí. Nově bylo soudům umožněno 

ukládat pachatelům širší škálu alternativních trestů. Za účelem dosažení těchto změn došlo 

k postupné rozsáhlé novelizaci dosavadních předpisů, které vyvrcholily komplexní rekodifikací 

trestního práva hmotného v novém tisíciletí.22 Rekodifikací by v dohledné době mělo projít 

i trestní právo procesní v podobě připravovaného nového trestního řádu. Jsou to právě aktuálně 

účinné předpisy hmotného a procesního práva trestního, které tvoří páteř soudobé trestní 

politiky ČR. 

Současné trestní právo však čelí závažným výzvám uvedeným v podkapitole 1.5, a to vysoké 

vězeňské populaci a kriminální recidivě. Oba fenomény svědčí o nedokončené penologické, 

případně trestní reformě. 

                                                 

21 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 250-251. 
22 Jednak došlo k přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále byl přijat zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví 

ve věcech mládeže a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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Nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) přinesl zvýšený důraz na ukládání 

alternativních trestů a na nápravné trestání obecně. Trestní zákoník zejména výslovně stanoví 

prioritu ukládání alternativních trestů pro méně závažné trestné činy (§ 55 odst. 2 trestního 

zákoníku) před trestem odnětí svobody a nadto zavedl některé nové alternativní tresty.23 

Rekodifikované trestní právo hmotné jednak plní ochrannou funkci, ale zároveň klade zvýšený 

důraz na resocializaci pachatelů trestné činnosti a nápravu kriminalitou poškozených sociálních 

vazeb. Použití prostředků trestního práva, v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, 

představuje nástroj ultima ratio, ke kterému je třeba sáhnout jen v krajních případech. 

Mimo to trestní zákoník věnuje značnou pozornost vyrovnání se pachatele s obětí trestného 

činu, který spolu s akcentem alternativ k uvěznění představuje hmotněprávní restorativní prvky. 

Někteří autoři ovšem upozorňují, že se trestní zákoník hlásí k restorativní doktríně jen velmi 

opatrně a soudní praxe v tomto ohledu stále pokulhává. Trestní zákoník totiž ukládá soudům 

pouze přihlédnout k zájmům poškozených, ale nestaví je na první místo. V zákoníku chybí 

mechanizmy, jak postavit pachatele k přijetí vlastní odpovědnosti za trestný čin a jeho 

napravení.24 

Součástí reformy trestní politiky České republiky je i zvýšená postpenitenciární péče a probace 

spojená s některými tresty, kterou zabezpečuje Probační a mediační služba zřízená zákonem 

č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě. Rekodifikované trestní právo tedy ponechává 

značný prostor i mimotrestním prostředkům kontroly kriminality a zdůrazňuje potřebu ochrany 

a kompenzace obětí trestných činů.25 

V současné době jsou jedinými strategickými dokumenty trestní politiky v České republice 

Koncepce vězeňství do roku 202526 a Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále 

jen „Koncepce“).27 Ministerstvo spravedlnosti v obou materiálech reaguje na moderní světové 

trendy trestní politiky, které zamýšlí zakomponovat do praxe v ČR. Obě zmíněné koncepce 

                                                 

23 Konkrétně byly nově zavedeny tresty domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce,  
24 MASOPUST ŠACHOVÁ, P.: Alternativní neznamená restorativní aneb o co restorativní justici vlastně jde? 

(zaměřeno na aktuální otázky české sankční politiky). Trestněprávní revue. 2016, č. 11-12, s. 258-263. 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 
26 Koncepce vězeňství do roku 2025 zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti a schválená usnesením Vlády č. 

79/2016 dne 3. 2. 2016.  
27 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti. 
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si společně kladou za cíl rozšíření a zlepšení postpenitenciární péče, prevence trestné činnosti, 

snižování recidivy, začleňování odsouzených zpět do společnosti a ochrana společnosti před 

recidivisty a nebezpečnými pachateli násilné kriminality.  

Jedním z hlavních cílů Koncepce je konkrétně odklon pachatele od kriminální kariéry 

(strategický cíl č. 1), kdy k jeho dosažení autoři Koncepce uvádějí jednak vhodné ukládání 

alternativních trestů a uplatnění odklonů v trestním řízení a dále zvýšení výchovného působení 

na pachatele porušující podmínky výkonu alternativního trestu. 

Podle Koncepce musí být při ukládání alternativních trestů zajištěno jejich řádné vykonání 

a spolupráce pachatele. Za tím účelem je vhodné posoudit postoj pachatele ke zvažovanému 

trestu, neboť pro výchovné působení trestu je třeba přijetí osobní zodpovědnosti pachatelem, 

jak bylo nastíněno výše. Autoři Koncepce uvádějí výsledky empirických a statistických 

výzkumů, podle kterých předcházející konzultace a doporučení Probační a mediační služby 

vede ke zvýšené úspěšnosti vykonání alternativních trestů.28 

Další strategické justiční materiály týkající se trestní politiky ČR bohužel v současné době 

neexistují a práce na tzv. bílé knize justice jsou momentálně přerušeny. Výše zmíněné koncepce 

se zaměřují jednak na práci s odsouzenými ve výkonu trestu svobody a dále na specifickou 

práci úředníků Probační a mediační služby. Co se týče trestání a alternativních trestů, je proto 

zapotřebí aktuální cíle trestní politiky vysledovat spíše nepřímo z dalších materiálů a zákonné 

úpravy. Konkrétnější představu o trestní politice ČR tedy poskytne zejména důvodová zpráva 

k účinnému trestnímu zákoníku a přímo i text zákona. 

1.5. Krize trestu odnětí svobody  

Nový trestní zákoník se hlásí k prevenci jako k důležitému pilíři kontroly kriminality, přičemž 

důvodová zpráva zdůrazňuje klíčovou roli aktivit nesankční povahy veřejných institucí 

i občanských spolků, které v souhrnu směřují k neutralizaci kriminogenních faktorů. Klíčovými 

preventivními nástroji jsou dále (v souladu s Koncepcí) alternativní tresty a odklony v trestním 

řízení, jakož i další opatření k integraci pachatelů mimo vězeňské prostředí. Nepodmíněný trest 

                                                 

28 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, s. 4-7. 
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je nyní výslovně označen jako sankce ultima ratio (srov. důvodovou zprávu k § 38 trestního 

zákoníku).  

Negativní dopady pobytu ve vězení 

Z toho je zřejmé, že si zákonodárce byl vědom aktuálních penologických poznatků 

o kriminogenním působení pobytu ve věznici, který v mnohých případech nemá na odsouzené 

žádný nápravný účinek a toliko se omezuje pouze na omezení pachatele na svobodě 

a kriminálních příležitostech. Ve věznici nicméně dochází k izolaci trestaných osob v umělém 

prostředí zcela odlišném od běžného světa. Tím jsou přetrhány běžné společenské a rodinné 

vazby odsouzených a na jejich místo vstupují sociálně škodlivé vztahy mezi vězni. Tento jev 

značně omezuje potenciál nápravy u odsouzených.29  

Vězeň totiž přichází do prostředí, kterému vládne přísná organizace a hierarchie, pod jejímž 

působení ztrácí odsouzený zájem a odpovědnost za vlastní osud. Dalším faktorem je ztotožnění 

se skupinou spoluvězňů, se kterým jde ruku v ruce zanevření na život v souladu se zákony.30  

Vysoká vězeňská populace 

Jedním ze zamýšlených důsledků všech výše uvedených principů trestního zákoníku měl být 

úbytek vězeňské populace. K tomu však oproti předpokladům nedošlo, a jedním z problémů 

české trestní politiky a justice i nadále zůstává vysoký počet uvězněných osob a přeplněnost 

věznic. Velmi znepokojující je vysoký index odsouzených osob v populaci, který v září roku 

2018 odpovídá 205 osobám ve výkonu trestu odnětí svobody na 100 000 obyvatel. Průměrný 

index pro členské státy Evropské unie přitom činí pouze 120.31 V roce 2017 bylo v České 

republice celkem uvězněno 20 271 osob. Řada tuzemských věznic se proto, v kombinaci 

s nízkými kapacitami a jejich nerovnoměrným využitím, dlouhodobě potýká s přeplněností 

(Viz graf 1).  

                                                 

29 VEJBĚROVÁ, A. In: JELÍNEK, J. (ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 183-189. 
30 Tamtéž. 
31 WALMSLEY, R.: World Prison Population List, 12. vydání, Institute for Criminal Policy Research. Ke dni 

11. 11. 2018 Dostupný na adrese: 

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf  

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf
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Graf 132  

Z grafu 1 je patrný dlouhodobý nárůst vězeňské populace, který byl zvrácen pouze v roce 2013, 

kdy byla rozhodnutím prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. vyhlášena amnestie. V následujících 

letech však došlo k opětovnému růstu počtu odsouzených, který skončil až v roce 2017. Stále 

rostoucí je nicméně míra naplněnosti věznic, která ve sledovaném období 10 let činila méně jak 

100 % pouze po dva roky následující po amnestijním rozhodnutí prezidenta. Vzhledem k tomu, 

že přeplněnost věznic skýtá značná bezpečnostní i kriminogenní rizika, jakož i zasahuje do 

lidských práv odsouzených, je podle mého názoru palčivým problémem současné trestní 

justice. Nad rámec toho je také třeba připomenout vysoké finanční náklady spojené 

s vězeňstvím.  

Z grafu 1 je rovněž patrné, že i po přijetí nového trestního zákoníku pokračuje trend rostoucí 

vězeňské populace, který naznačuje zpřísňující se trestněprávní represi v soudní praxi 

a neřešenou kriminální recidivu.  

                                                 

32 Tabulka sestavena autorem z dat statistických ročenek Vězeňské služby za roky 2007-2017. 
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Kriminální recidiva 

Dalším problém české trestní justice je míra recidivy, která je důležitým ukazatelem účinnosti 

systému kontroly kriminality v ochraně společnosti a nápravě pachatelů. Kriminální recidivou 

je míněn další trestný čin, kterého se dopustil pachatel již dříve za jiný trestný čin potrestaný. 

Čím nižší míry kriminální recidivy tedy systém trestní justice dosahuje, tím je úspěšnější 

v nápravě pachatelů a jejich navracení do běžné společnosti. 

Z veřejně dostupných zdrojů nelze zjistit přímo míru recidivy, proto je třeba ji zkoumat 

z nepřímých ukazatelů. Pro účel této práce je vhodný podíl recidivistů ve výkonu trestu odnětí 

svobody, tj. osoba, která již trest odnětí svobody vykonala alespoň jednou. V grafu 2 je 

znázorněn vývoj procentuálně vyjádřeného podílu recidivistů ve výkonu trestu, který 

se pohybuje stabilně kolem 63 % s výjimkou zmíněného období po amnestii z roku 2013.  

Graf 233 

 

Data vyjádřená v grafu 2 svědčí o nízké efektivitě trestu odnětí svobody na kriminální recidivu, 

neboť 63 % vězňů již trest odnětí svobody vykonalo před svým aktuálním uvězněním. Trest na 

tyto odsouzené tedy zjevně neměl kýžený individuálně-preventivní vliv. 

                                                 

33 Graf vytvořen autorem na základě dat statistických ročenek Vězeňské služby za roky 2011 až 2017. Pozn.: Před 

rokem 2011 Vězeňská služba tato data neevidovala. 
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2. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ  

2.1. Mezinárodní aktivity v oblasti alternativních trestů 

Rozšíření užívání alternativních trestů je aktuálním celosvětovým tématem reagujícím na 

problémy přeplněných věznic, narušování lidských a občanských práv, neefektivní nápravy 

pachatelů a přetrvávající nepřiměřenou tvrdost trestání. Dlouhodobě se tomuto tématu věnují 

orgány Rady Evropy a OSN.  

Právě v publikacích Rady Evropy se alternativní tresty dělí do několika kategorií. Jednou z nich 

jsou modifikace výkonu uloženého trestu odnětí svobody, jako je tzv. semi-detence, která 

spočívá v přerušovaném výkonu trestu odnětí svobody, do kterého je odsouzený povinen 

nastoupit na určité části dne či týdne. Na podobném principu stojí ostatně i tzv. víkendové 

vězení, jehož název mluví za sebe. Účelem těchto modifikací je vyšší zaměření na reintegraci 

odsouzeného do společnosti a částečné odstínění negativního působení vězeňského prostředí. 

Výkon takto modifikovaného trestu odnětí svobody spočívá v tom, že odsouzený tráví velkou 

část týdne mimo věznici a dohled dozorců za účelem udržení pracovních návyků, rodinných 

a sociálních vazeb odsouzeného.34 

Semi-detence je ukládána i v – našemu právnímu řádu blízkém – Německu, a to ve všech jeho 

spolkových zemích. Podmínkou pro uložení tohoto trestu je nízká pravděpodobnost maření 

výkonu trestu odsouzeným útěkem, nebo nedodržováním podmínek trestu, popř. zneužívání 

trestu k páchání trestné činnosti. Uložení této modifikace je nadto vyloučena v případě 

pachatelů závažných trestných činů odsouzených na delší dobu.35 

Další kategorií vedle semi-detence jsou alternativy trestu odnětí svobody, kam se řadí peněžitý 

trest, domácí vězení a obecně prospěšné práce ale i výchovná opatření ukládaná mladistvým. 

V některých státech jsou rovněž ukládány tzv. morální sankce, které jsou obvykle spojeny 

se satisfakcí poškozeného, resp. náhradou jeho škody pachatelem. Válková do této kategorie 

                                                 

34 HULMÁKOVÁ, Jana. K možnostem a limitům rozvoje vybraných alternativních způsobů výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice. Trestněprávní revue. 2017, č. 10, s. 234-238. 
35 Tamtéž. 



ALTERNATIVY K NEPODMÍNĚNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

22 

rovněž řadí i probaci a probační opatření spočívající v dohledu na pachatele mimo vězeňské 

prostředí. Probace je dle Válkové zpravidla ukládána ve spojení s podmíněnými tresty odnětí 

svobody (Německo, Nizozemsko), nebo s odkladem rozsudku (Velká Británie).36 

Jedním z důvodů vzniku a rozšíření alternativních opatření je výše zmiňovaná přeplněnost 

věznic a jejich neefektivita v nápravě odsouzených. Právě problematiku přeplněnosti věznic 

dlouhodobě kritizuje OSN ve svých materiálech týkajících se kriminality a trestního práva 

a uvádí ji jako významnou příčinu porušování lidských práv výkonem trestu odnětí svobody. 

Vězni jsou podle zpráv OSN vystaveni ponižujícímu chování a prostředí, uvěznění přetrhává 

jejich sociální a rodinné vazby a přináší i značná zdravotní rizika. Nadto je uvěznění dle OSN 

nadužíváno zejm. v případech pachatelů méně závažných a nenásilných trestných činů, jejichž 

potrestání by bylo možno dosáhnout jinými způsoby nezahrnujícími odnětí svobody.37 

Organizace spojených národů přijala ohledně alternativních řešení trestních věcí Minimální 

standard OSN o nevězeňských opatřeních (tzv. Tokijská pravidla), který tvoří přílohu usnesení 

valného shromáždění č. 45/110 ze dne 14. 12. 1990. Tokijská pravidla mají za cíl vytyčit 

základní principy podporující rozšiřování nevězeňských opatření a minimální ochrany osob 

ve výkonu alternativních opatření. Účelem pravidel je podpora začlenění širší společnosti do 

řešení trestních věcí a podpora pocitu vlastní odpovědnosti pachatele ke společnosti. Pravidla 

mají při provádění svých cílů na paměti vyváženost práv pachatelů, poškozených a veřejné 

bezpečnosti. Na tomto základě mají členské státy OSN přijmout do svých právních řádů 

nevězeňská opatření snižující užívání uvěznění a racionalizující trestní politiku s respektem 

k lidským právům, požadavkům sociální spravedlnosti a nápravě pachatele, směřující 

k dekriminalizaci.38 

Tokijská pravidla pamatují i na vyšetřovací (předsoudní) fázi trestního řízení, pro kterou 

stanovují co nejdřívější užívání alternativ k vazbě, která musí být ukládána pouze jako nejzazší 

prostředek ultima ratio.  

                                                 

36 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 263. 
37 UNITED NATIONS: Handbook of basic principles and promising practices on alternatives to imprisonment. 

Vienna: United Nations, 2007. 
38 UNITED NATIONS: General Assembly resolution 45/110, annex.: United Nations Standard Minimum Rules 

for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules). 
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V řízení před soudem by měl soud při ukládání sankce přihlédnout k možnostem nápravy 

pachatele, ochraně společnosti a zájmů poškozeného, který by měl být vždy vyslechnout. 

K potrestání by měl mít podle čl. 8.2 Tokijských pravidel soud k dispozici následující sankce: 

„Verbální tresty jako je napomenutí; podmínečné propuštění; statusové tresty; peněžité tresty; 

zabavení věci nebo propadnutí majetku; odškodnění poškozeného; podmíněné nebo odložené 

odsouzení; obecně prospěšné práce; docházka do poradenského centra; domácí vězení; jiné 

druhy mimovězeňského působení; některé kombinace výše uvedeného.“39 

Pro úplnost je třeba dodat, že Tokijská pravidla vyzývají členské státy k jejich aplikaci pouze 

do takové míry, která odpovídá jejich kulturní, politické a ekonomické realitě a nepředstavují 

tak skutečný závazek členských států skutečně prosazovat jimi předestřená alternativní 

opatření. Je však třeba hodnotit pozitivně snahu orgánů OSN prosazovat myšlenky 

dekriminalizace a preventivní trestní politiky na celosvětové úrovni. Tokijská pravidla státům 

nabízí širokou paletu alternativních opatření k implementaci, byť (nad rámec obecných zásad 

a principů) neobsahují konkrétní vymezení účelu a výkonu předmětných opatření a je proto na 

členských státech, jakým způsobem – a zda vůbec – alternativní opatření přijmou do svých 

právních řádů. 

Na mezinárodní úrovni se problematikou alternativ k odnětí svobody zabývá i Rada Evropy, 

která dlouhodobě kritizuje růst vězeňských populací a přeplněnost věznic v některých 

členských státech. V rozhodnutí Parlamentního shromáždění Rady Evropy R 1938 (2013) jsou 

zdůrazněny značné rozdíly mezi indexy vězeňské populace mezi členskými státy a kritizována 

přeplněnost věznic v 21 členských státech. Parlamentní shromáždění rovněž zdůrazňuje vysoké 

náklady na vězně, které v průměru činí takřka 100 € denně za jednoho vězně. Rozhodnutí R 

1938 (2013) zvláště zdůrazňuje některá alternativní opatření, která se osvědčila ve státech, které 

úspěšně kombinují bezpečí a pořádek a zároveň nízké indexy vězeňské populace: „pokuty 

přiměřené příjmu pachatele; podmíněné tresty; semi-detence/víkendové tresty umožňující 

udržování osobního a rodinného života; probace a probační programy zaměřené na 

nepřípustné chování; léčba drogových závislostí; obecně prospěšné práce; restorativní 

                                                 

39 Tamtéž, překlad z Aj: Autor. 
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opatření aktivně začleňující oběť; inovativní nápravné programy se zapojením veřejnosti; 

domácí vězení.“40 

Za účelem snížení vězeňské populace a přeplněnosti věznic proto Parlamentní shromáždění 

Rady Evropy vyzývá členské státy k dokončení jejich legislativy v trestní oblasti tak, aby měly 

soudy k dispozici řadu alternativ k nepodmíněnému odnětí svobody vhodných pro všechny 

trestní případy, kde je jejich užití vhodné. Členské státy jsou dále vyzývány k rozvoji výše 

uvedených alternativ k odnětí svobody a testování nových druhů.41 Rozhodnutí R 1938 (2013) 

navazuje na dřívější zásadní doporučení R 92 (16) a Rec 22 (2000), která vymezila evropská 

pravidla pro výkon některých alternativních sankcí a zdůraznila nezbytnost ukládat primárně 

alternativní opatření naproti trestu odnětí svobody. I z textace rozhodnutí Parlamentního 

shromáždění je však zřejmé, že se jedná o pouhá doporučení, která se mohou v členských 

státech prosadit pouze silou autority Rady Evropy. Jak seznává i Parlamentní shromáždění, 

podmínky v členských státech jsou dramaticky rozdílné, jelikož různé státy prosazují zcela 

rozdílné trestní politiky.  

Z výše uvedeného je patrný mezinárodní trend rozvoje alternativních opatření, který je 

prosazován i na úrovni mezinárodních organizací. Tyto snahy však v praxi naráží na značnou 

rozmanitost mezinárodního společenství, které je na jedné straně tvořeno plně rozvinutými 

a bohatými státy s demokratickou tradicí, a na straně druhé rozvojovými státy s nižší 

demokratickou zkušeností a často s vysokou mírou represe. Svou roli rovněž hraje rozdílné 

politické a kulturní prostředí s různým historickým pozadím. I přes obtížnou vymahatelnost je 

konstantní tlak mezinárodních organizací na šíření a rozvoj alternativ k odnětí svobody 

nezbytnou součástí hnutí za dekriminalizaci a modernizaci trestní politiky. Rozvoj 

alternativních opatření je však bezesporu možné označit za silný celosvětový trend, který nabízí 

částečné řešení krize trestu odnětí svobody. 

                                                 

40 COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY: Resolution R 1938 (2013): Promoting 

alternatives to imprisonment, ze dne 31. 5. 2013. 
41 Tamtéž. 
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2.2. Dělení alternativních opatření 

Alternativní opatření tvoří systém řady hmotněprávních i procesních institutů, které spojuje 

účel nahradit trest nepodmíněného odnětí svobody, resp. uvěznění a zároveň dosáhnout účelů 

trestu jinými prostředky. Hmotněprávní opatření se dělí na alternativní tresty a alternativy 

k potrestání. Procesními opatřeními jsou pak odklony v trestním řízení.42  

Mimo tento rámec patří postupy prováděné mimo systém trestního práva, jako je zejména 

mediace, která probíhá mimo rámec trestního řízení a nemusí být ani zcela upravena zákonem.43 

2.2.1. Alternativní tresty a alternativy k potrestání 

Jednou z odpovědí na problémy současných trestních systémů, a zejména tzv. krize trestu 

odnětí svobody, jsou alternativní tresty, které zažívají v posledních letech trend celosvětového 

rozvoje, který probíhá i v České republice. Účelem alternativních trestů je především náprava 

a resocializace odsouzených, výchova k řádnému životu a odstranění negativního působení 

pobytu ve věznici. 

Jak bylo uvedeno výše, trest odnětí svobody je velmi neefektivní v dosahování preventivního 

účelu trestu a nápravě odsouzených, o čem svědčí i vysoký počet opakovaně odsouzených 

vězňů. S uvězněním je dále spjato omezení základních lidských práv odsouzeného, které 

v některých případech může přesahovat úroveň přiměřenou účelu trestu, nebo i povolenou 

zákonem. V kontextu současné České republiky jde zejména o právo na důstojnost, které je 

porušováno dlouhodobou přeplněností věznic, nebo i pouze omezeným přístupem k hygieně. 

V neposlední řadě je třeba zmínit i značný kriminogenní efekt pobytu ve věznici obývané 

zkušenými zločinci. Alternativní tresty tyto negativní jevy buď zcela odbourávají, nebo alespoň 

omezují. 

Alternativní trest totiž „nesmí zahrnovat ztrátu osobní svobody, nelze jej chápat ani jako 

zmírnění či jiné vylepšení podmínek výkonu trestu odnětí svobody a délka jeho trvání musí být 

úměrná spáchanému trestnému činu.“44  

                                                 

42 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, s. 30. 
43 VÁLKOVÁ, H. a KUCHTA, J. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 287. 
44 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky; op. cit., s. 262. 
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Alternativní tresty jsou na rozdíl od odklonů v trestním řízení uplatňovány na základě 

odsuzujícího rozsudku o vině a trestu, a jde tedy o sankci nespojenou s odnětím svobody, nikoli 

o alternativní procesní postup. 

Tuzemský systém alternativních trestů je upraven v páté hlavě zákona č. 40/2009 Sb. trestní 

zákoník a sestává z následujících sankcí:45 

• Podmíněné odnětí svobody; 

• domácí vězení; 

• obecně prospěšné práce; 

• peněžitý trest; 

• zákaz činnosti; 

• zákaz pobytu; a 

• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

Ačkoli zákon umožňuje uložit každý z uvedených trestů samostatně, jakož i vedle jiného 

trestu,46 speciální úprava konkrétních sankcí obsahuje korektiv, podle kterého lze uložit 

alternativní trest jako samostatný pouze v případě, že vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Již z povahy 

sankcí je však patrné, že některé budou primárně využívány jako sekundární trest, tj. ve spojení 

s jiným trestem. Typickým vedlejším trestem je zákaz činnosti a v české praxi i peněžitý trest, 

které se typicky uplatní na základě charakteru spáchaného trestného činu jako prvek 

personalizace trestu. 

Alternativní tresty představují primární alternativu k trestu odnětí svobody ve vhodných 

případech a jde tak o všechny tresty nespojené s pobytem ve vězení. Ščerba však upozorňuje, 

že v kontextu trestního zákoníku tuto charakteristiku zcela naplňuje pouze trest domácího 

                                                 

45 Pozn.: Trest vyhoštění není zahrnut, neboť podle mého názoru vyniká svou specifičností pro pachatele – 

příslušníky cizích států a není tak alternativou k trestu odnětí svobody v pravém slova smyslu. Rovněž není zahrnut 

trest propadnutí věci, který představuje především opatření, kterým se pachateli odebere věc použitá ke spáchání 

trestného činu, nebo věc trestným činem získaná. Rovněž trest propadnutí majetku neodpovídá charakteristice 

alternativního trestu, neboť ho lze uložit jen za ty nejzávažnější trestné činy, a to zejména jako druhotný trest, tedy 

velmi pravděpodobně vedle nepodmíněného odnětí svobody. 
46 Pozn.: Za předpokladu, že trestní zákoník umožňuje za daný trestný čin uložení takového trestu a že nevylučuje 

uložení takových trestů vedle sebe – srov. § 53 trestního zákoníku. 
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vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest a dále také podmíněné odnětí svobody, 

jelikož je nelze uložit vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody.47 Jak je však v případě 

peněžitého trestu svobody patrné ze statistiky uvedené v kapitole 4 této práce, v praxi je ukládán 

převážně jako vedlejší sankce. 

Účelem systému alternativních opatření by mělo být poskytnutí co nejširší palety opatření, která 

by obsáhla typově rozsáhlé okolnosti trestných činů a osobností pachatelů. To dále závisí i na 

konkrétní právní úpravě, která by neměla nadměrně limitovat ukládání alternativních opatření 

do takové míry, že by pozbyly faktického účelu. Ta se postupem času otevírá širší aplikaci 

alternativních trestů. V období po roce 1989 také došlo k postupnému zavedení některých 

nových alternativních trestů. Ščerba v tomto ohledu zvláště upozorňuje na nedůsledné 

provádění kontrol podmíněně odsouzených. U opatření, které do značné míry spočívají na 

vložení značné důvěry v odsouzeného, je přitom důsledná kontrola dodržování pravidel výkonu 

zcela zásadní.48  

K hmotněprávním alternativám patří vedle alternativních trestů dále upuštění od potrestání. 

Upuštění od potrestání spočívá v určitém důrazném varování pachateli, pro jehož potrestání 

postačuje již proběhlé trestní řízení. To se sice končí výrokem soudu o vině, nicméně nedojde 

k uložení trestu.49 

2.2.2. Odklony 

Odklony v trestním řízení jsou v českém právu postupně se rozvíjejícím institutem, který 

umožňuje alternativní řešení trestních věcí v rámci trestního řízení – jde tedy o procesní 

opatření. Tato opatření se obecně vyznačují vysokou mírou zapojení pachatele a vypořádání 

se s poškozeným, jsou tedy projevem restorativní justice. Při uplatnění odklonu zpravidla 

dochází k zastavení trestního řízení (resp. k jeho ukončení jiným způsobem než rozsudkem 

o vině a trestu), ke kterému se však pojí určitá sankce, kterou pachatel dobrovolně přijímá.50 

                                                 

47 ŠČERBA, Filip.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. Teoretik, s. 31. 
48 Tamtéž na s. 33. 
49 § 46-48 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 
50 ŠČERBA, Filip.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Op. cit., s. 32. 
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V aktuálně účinném trestním řádu je upraveno podmíněné zastavení trestního stíhání,51 

narovnání52 a dále podmíněné odložení podání návrhu na potrestání ve zkráceném řízení.53 

V některých publikacích je dále mezi odklony řazen i trestní příkaz upravený v § 314e trestního 

řádu. Tyto odklony jsou aktuální praxi využívány jen pomálu s tím, že jejich užití postupně 

roste pouze ve zkráceném řízení.54 S ohledem na to a na hmotněprávní zaměření této práce 

se odklonům nebudu v dalších kapitolách věnovat. 

3. SYSTEMATIKA TRESTÁNÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU 

3.1. Zásady ukládání trestních sankcí 

Soudy jsou při rozhodování o druhu a výši trestní sankce povinny vždy přihlédnout k zásadám 

ukládání trestů, které zajišťují dodržení lidských práv, dosažení spravedlivého rozhodnutí 

a dosažení účelu trestu. 

Zásada zákonnosti 

Klíčovou zásadou je princip zákonnosti vyjádřený v § 37 odst. 1 trestního zákoníku a který 

vychází z ustanovení čl. 39 Listiny základních práv a svobod, § 12 odst. 1 trestního zákoníku a 

obecné právní zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Podle této zásady je soud 

oprávněn proti pachateli použít pouze sankce (tj. tresty a ochranná opatření, resp. opatření 

ukládaná mladistvým) vyjmenované v trestním zákoně, v podobě upravené zákonem 

a v zákonem stanovené výši. Zásada zákonnosti rovněž přikazuje, aby soud během rozhodování 

o trestu vždy přihlížel k zásadám pro ukládání trestů vyjmenovaných v trestním zákoně. Tím je 

zabráněno soudní svévoli, která by se mohla promítnout do ukládání nezákonných trestů 

a nepřípustné tvrdosti trestní justice. Touto zásadou je rovněž zapovězena i analogie 

v neprospěch pachatele, ze které vyplývá, že výčet sankcí v trestním zákoníku je uzavřený.55 

                                                 

51 § 307-308 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. 
52 § 309-314 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. 
53 § 179g-179h zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. 
54 JÍLOVEC, M. In: JELÍNEK, J. (ed.): Alternativní řešení trestních věcí. Sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny, květen 2015, trestní sekce. Praha: Leges, 2015, s.148 – 156. 
55 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 498. 
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Podle zásady legality musí být na jednu stranu v zákoně úprava jednotlivých sankcí provedena 

dostatečně podrobně, určitě a srozumitelně, na druhou stranu ale dle Vanduchové „musí jejich 

právní úprava soudci poskytovat dostatečný prostor k tomu, aby mohl uložit trestní sankci, která 

bude co nejvíce odpovídat zvláštnostem jednotlivého případu (zásada individualizace trestní 

sankce). Zákonná úprava musí soudci umožnit, aby při ukládání trestní sankce zohlednil jak 

konkrétní závažnost trestného činu, včetně okolností přitěžujících a polehčujících (uplatňujících 

se výlučně u trestů), tak možnost sociální reintegrace pachatele a jeho poměry (na ně nutno 

klást zvláštní důraz u ochranných opatření) a aby vzal v úvahu i přiměřenou satisfakci osoby 

poškozené trestným činem.“56 

Pro úpravu alternativních trestů to znamená, že každý druh alternativy musí být výslovně 

upraven v trestním zákoníku, a to včetně podmínek výkonu trestu a jeho ukládání pachatelům. 

Konkrétně vymezený režim výkonu alternativního trestu tedy nesmí fakticky představovat jiný 

trest, který není zakotven v trestním zákoníku. Pokud by se tedy zákonodárce rozhodl do 

trestního zákoníku vložit další druhy alternativ, zejména některých spočívajících ve vykonání 

určitého programu, zásada zákonnosti vyžaduje úpravu alespoň základních podmínek výkonu 

trestu přímo v trestním zákoníku. Je třeba mít na paměti, že ačkoli alternativy k odnětí svobody 

představují zmírnění represe vůči pachateli, tak stále primárně spočívají v určitém omezení jeho 

základních práv, ke kterému je možné přistoupit pouze na základě zákona.57 Rovněž je na místě 

uvést, že výše zmíněný zákaz analogie znamená, že soud nemůže pachatele odsoudit 

k alternativnímu trestu neuvedenému v trestním zákoníku, byť by ho dovodil z jiné existující 

sankce na základě analogie.  

Zásada humánnosti 

V § 37 odst. 2 trestního zákoníku je dále zakotvena důležitá zásada humánnosti trestních sankcí 

spočívající ve výslovném zákazu krutých a nepřiměřených sankcí, jakož i ponižujícího výkonu 

sankcí. Zásada je promítnutím čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého 

                                                 

56 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op. cit., s. 498. 
57 Pozn.: Srov. čl. 4 listiny základních práv a svobod. 
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nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu jednání nebo 

trestu, jakož i ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech.58  

Tato zásada se nepochybně promítne i do úpravy alternativních sankcí, a to především zákaz 

ponižujícího výkonu trestu, jelikož „ze zákazu ponižujícího výkonu trestní sankce plyne nutnost 

zdržet se při jejím výkonu všech opatření a postupů, která činí její výkon citelnějším, než je 

postačující pro naplnění jejího účelu.“59 Na naplnění této zásady je třeba trvat zejména 

i s ohledem na samotnou povahu alternativních sankcí, jejichž účelem je primárně náprava 

a resocializace pachatele. Naplnění tohoto účelu by bylo nepochybně značně ztíženo, pokud by 

výkon trestu odsouzeného ponižoval. Těžko si totiž lze představit resocializaci pachatele 

např. vykonáním trestu obecně prospěšných prací, který by spočíval ve výkonu nepřiměřeně 

ponižující práce, často na očích veřejnosti, mezi kterou má být odsouzený začleněn. 

Zásada přiměřenosti a individualizace trestu 

V demokratickém právním státě je v případech zásahu do základních práv nezbytné zkoumat 

účel zásahu oproti použitým prostředkům, jakož i význam střetávajících se zákonem 

chráněných hodnot. Soulad intenzity zásahu do práv a svobod pachatele se zájmem společnosti 

na ochranu před zločinem a pachatelem porušenými hodnotami zajišťuje princip přiměřenosti 

zakotvený v § 38 trestního zákoníku. Tato zásada vyjadřuje obecný zákaz nadměrných zásahů 

do práv a svobod, které musí odpovídat zájmu společnosti na ochraně proti kriminalitě. V praxi 

požadavek přiměřenosti znamená zákonem obecně vyjádřenou hranici trestu za spáchaný 

trestný čin, která musí odpovídat porušení nebo ohrožení hodnot chráněných trestním 

zákoníkem. S tím souvisí i zásada subsidiarity přísnější trestní sankce, podle které je třeba 

předně ukládat sankce méně postihující pachatele. Výsledně uložená sankce by tedy měla 

odpovídat závažnosti trestného činu, poměrům pachatele a také účelu trestu, neboť „jen 

přiměřená trestní sankce může plnit svůj účel a být pachatelem a společností pociťována jako 

spravedlivá.“ 60  

                                                 

58 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op. cit., s. 499. 
59 Tamtéž na s. 501. 
60 Tamtéž na s. 504 - 505. 
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Výše uvedené závěry právní vědy jsou rovněž přijímány v judikatuře Ústavního soudu, který 

k principu přiměřenosti doplňuje, že je podmínkou dosažení účelu trestu, tj. spravedlivého 

potrestání viníka. Ústavní soud rovněž zdůraznil, že princip proporcionality je ústavní pojistkou 

před svévolným a ryze účelovým uplatňováním trestněprávní represe. Podle judikatury 

Ústavního soudu je požadavku přiměřeného trestání učiněno zadost dostatečně odůvodněným 

a dostatečně ospravedlněným rozsudkem, a to s tím, že podobné případy mají být posuzovány 

podobně a rozdílné rozdílně.61  

Subsidiarita přísnějšího trestu 

S přiměřeností trestu úzce souvisí i zásada subsidiarity přísnějšího trestu upravená v § 38 odst. 

2 trestního zákoníku, podle které nelze užít proti pachateli přísnější sankce, pokud je možné 

uložit sankci pachatele méně postihující. Pokud soud dojde k závěru, že přichází v úvahu 

uložení více druhů trestů, je povinen zvolit trest méně zasahující do práv pachatele, přičemž 

hlavním hodnotícím kritériem pro tuto volbu bude opět přiměřenost trestu okolnostem daného 

případu.  

Z výslovného zakotvení zásady subsidiarity přísnějšího trestu v trestním zákoníku lze vyvodit 

záměr zákonodárce upřednostňovat ukládání alternativních trestů, tam, kde to zákon umožňuje. 

Tomu nasvědčuje i § 55 odst. 2 trestního zákoníku, které umožňuje uložit trest nepodmíněného 

odnětí svobody za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let jen 

pachateli, kterého nelze jiným trestem účinně napravit (k tomu v podrobnostech viz níže). Mám 

za to, že alternativní tresty budou vždy méně zasahující do práv a svobod pachatele. Pokud tedy 

další okolnosti případu a osoba pachatele nevyžadují potrestání přísnějším trestem, měl by soud 

ukládat primárně tresty alternativní. 

Ochrana zájmů poškozeného 

Principy restorativní justice ovlivnily i obecné zásady trestání a byly zákonodárcem promítnuty 

do § 38 odst. 3 trestního zákoníku, podle kterého soud musí při ukládání trestu přihlédnout 

                                                 

61 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4503/12 ze dne 11. 6. 2014 a nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 

2027/17 ze dne 7. 8. 2017. 
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i k zájmům poškozeného. Jedním z cílů restorativní justice (viz výše) je totiž narovnání 

narušených vztahů mezi pachatelem a poškozeným, tj. primárně nahrazení újmy oběti. 

S výkonem mnohých trestů je spojen zásah do majetkové sféry pachatele, v případě peněžitého 

trestu či propadnutí majetku jde o přímé snížení majetku odsouzeného, v případě odnětí 

svobody jde o nepřímé snížení příjmů pachatele. S výkonem trestu je tedy v důsledku snížena 

schopnost pachatele nahradit újmu vzniklou poškozenému. Proto soudy při rozhodování 

o trestu musí mít na zřeteli zájmy poškozeného, a i v souladu se zásadou přiměřenosti 

preferovat alternativní tresty umožňující pachateli pracovat, pokud to zákon umožňuje. Nadto 

je soud oprávněn pachateli při ukládání většiny alternativních trestů nakázat, aby nahradil újmu 

způsobenou trestným činem.62 Vhodnou alternativou k uvěznění se v tomto směru nabízí 

podmíněný trest, trest domácího vězení a obecně prospěšné práce, který umožňují soudu 

nastavení podmínek výkonu trestu „na míru“ odsouzenému tak, aby mohl docházet do 

zaměstnání i ve výkonu trestu a z výdělku nahradit poškozenému újmu. 

Princip ochrany zájmů poškozeného byl nově zakotven zákonem č. 59/2017 Sb. o použití 

peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, s účinností od 1. 10. 2018. Na základě 

tohoto zákona je nově poškozený oprávněn podat do 60 dní od nabytí právní moci trestního 

příkazu nebo rozsudku odsuzujícího k majetkové trestní sankci, zejm. peněžitému trestu, žádost 

o uspokojení svého nároku Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Nárok poškozeného 

se uspokojuje ze zvláštního účtu, na který jsou ukládány výnosy majetkových sankcí. Jinými 

slovy řečeno, nároky poškozených na náhradu újmy se nově uspokojují z výnosů majetkových 

sankcí. 

Shrnutí 

Z hlediska ukládání alternativních trestů je neopominutelný požadavek přiměřenosti trestu, 

neboť by měl hrát významnou roli v úvaze soudu jaký druh trestu uložit pachateli. Ve spojení 

se zásadou subsidiarity přísnějšího trestu by měl soud při posouzení okolností daného případu 

vyloučit nepřiměřeně přísné druhy trestů a přistoupit k uložení vhodného alternativního trestu. 

Při úvaze o přiměřenosti druhu a výše trestu by měl soud přihlédnout zejména k typové 

závažnosti spáchaného trestného činu, závažnosti způsobeného následku, společenské 

                                                 

62 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op. cit., s. 507-508. 
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nebezpečnosti skutku a také k osobním poměrům pachatele (§39 odst. 1 a 2 trestního zákoníku). 

Pro uložení alternativního trestu je podle mého názoru nejzásadnější postoj pachatele 

k trestnému činu a vině za jeho spáchání a jeho jednání po činu a během trestního řízení. 

Z tohoto pohledu je důležitým prvotním krokem přijetí vlastní odpovědnosti za spáchaný 

trestný čin, lítost a případně i snaha o odškodnění poškozeného. Všechny tyto faktory svědčí 

o možnosti nápravy pachatele a mohou být rovněž podpořeny aktivitami Probační a mediační 

služby již za průběhu trestního řízení. 

V neposlední řadě soud musí rovněž přihlédnout k rodinným a majetkovým poměrům 

pachatele, neboť každý trest je spjatý s určitým zásahem do osobní svobody pachatele 

a v důsledku toho i do jeho majetkových poměrů a rodinných a společenských vztahů. Trest je 

ukládán pouze pachateli a musí postihnout pouze jeho, nikoli jeho rodinu. Právě minimalizace 

dopadů trestu do rodinných, pracovních a společenských poměrů pachatele je jednou z hlavních 

výchozích idejí alternativních trestů. Uložený trest by proto neměl nepřiměřeně finančně 

ohrožovat členy pachatelovy rodiny a narušovat vztahy mezi jejími členy. Zejména by neměl 

být ohrožen vztah mezi dětmi a odsouzeným rodičem. Je to ostatně rodinný život, který může 

mít významnou roli v motivaci a resocializaci odsouzeného.  

Alternativní trest by rovněž měl pachateli umožňovat vykonávat zaměstnání nebo v něm přímo 

podporovat řádné pracovní návyky. Rozhodně by se měly alternativní sankce vyvarovat 

nálepkování odsouzených, které by mohlo ztížit jejich návrat do společnosti. V tomto směru je 

podle mého názoru třeba zvláště obezřetně stanovovat pravidla výkonu trestů, které jsou 

vykonávány veřejně, zejména obecně prospěšné práce, jejichž výkon by s sebou neměl přinášet 

další stigmatizaci odsouzeného v očích veřejnosti. Výkon alternativního trestu by měl naopak 

v odsouzeném posilovat pocit odpovědnosti vůči společnosti, rodině a za svůj vlastní život, 

jakož i pracovní návyky.  

Lze tedy shrnout, že hlavním cílem rozhodování soudu o druhu a výši trestu je očekávané 

naplnění účelu trestu vzhledem ke konkrétním okolnostem případu uvedeným výše. Uložený 

trest musí být způsobilý chránit společnost a zároveň by měl přispět k překonání pachatelova 

odcizení od společnosti. Jde o trest, který by umožnil překonání subjektivních kriminogenních 
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deformací tkvících v pachatelově osobnosti a v jeho vztazích k lidem.“63 Ve světle výše 

uvedených zásad nesmí být trest nepřiměřeně přísný a zasahující do života odsouzeného a do 

jeho schopnost nahradit způsobenou škodu. Trestní zákon rovněž stanovuje primát 

alternativních trestů v méně závažných případech, ve kterých zvláštní okolnosti neodůvodňují 

uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

3.2. Nepodmíněný trest odnětí svobody 

Nepodmíněný trest odnětí svobody je v českém trestním právu základním a univerzálním 

trestem, který je možné uložit za kterýkoli trestný čin. Výkon trestu spočívá v „dočasném 

omezení svobody volného pohybu a pobytu odsouzeného pachatele nuceným umístěním 

ve věznici.“64 Účel trestu odnětí svobody je definován v § 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody (dále jen „zákon o výkonu TOS“) následovně: 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. Pro dosažení účelu trestu jsou odsouzení 

zákonem o výkonu TOS omezeni na některých svých lidských a občanských právech, které 

jsou v rozporu s výkonem trestu. Zejména jde o práva a svobody na nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství a tajemství jiných 

písemností, záznamů a zpráv, právo svobodné volby povolání a další.65 

Nepodmíněný trest je jak systematicky (srov. § 52 odst. 1 trestního zákoníku), tak materiálně 

(viz shora) nejpřísnějším trestem,66 což musí soud vždy zahrnout do rozhodování o uložení 

trestu. Trestní zákoník proto pro uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody stanovuje v § 55 

odst. 2 následující podmínky:  

„Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze 

uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele 

uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Za trestný čin 

zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest odnětí 

                                                 

63 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. Op. cit., s. 379. 
64 Tamtéž na s. 745. 
65 Ustanovení § 27 zákona o výkonu TOS. 
66 Pozn.: Trest odnětí svobody zahrnuje rovněž i výjimečný trest dle ustanovení § 54 trestního zákoníku. 
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svobody jen za podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti 

nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit jiným trestem.“ 

Z toho je zřejmé, že trestní zákoník upřednostňuje ukládání alternativních trestů za trestné činy 

s horní hranicí trestu do pěti let a trestný čin zanedbání povinné výživy, tj. za méně závažné 

trestné činy, oproti ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Nepodmíněný trest odnětí svobody s sebou totiž nese řadu negativních faktorů, které částečně 

narušují účel trestu samotného. Některými autory je především kritizována neefektivita 

nápravné funkce trestu, který se v zásadě omezuje jen na oddělení odsouzeného od společnosti 

a zabránění v dalším páchání trestných činů. Pobyt ve věznici však zpravidla postrádá výrazný 

výchovný nebo resocializační účinek. Izolace odsouzeného v přeplněné věznici (srov. 

podkapitolu 1.5 výše) mezi dalšími vězni ztěžuje jeho nápravu a úspěšný návrat do běžného 

života. Pobyt ve věznici jako takový je nadto významným kriminogenním faktorem 

přispívajícím k recidivě. Umístěním ve věznici totiž u odsouzených dochází k přetržení 

pozitivních sociálních vazeb (zejm. rodinných nebo pracovních) a k prohloubení případných 

ekonomických problémů pachatele a jeho rodiny. Odsouzený po dobu výkonu trestu žije 

ve vysoce kriminogenním prostředí pouze ve společnosti dalších vězňů, často s dlouhou 

kriminální kariérou. Pro opakovaně odsouzené se nadto může stát věznice přirozeným 

prostředím, které pro ně nepředstavuje trest. S tím přímo souvisí i stigmatizující účinek 

odsouzení, neboť odsouzený i po návratu z vězení získává nálepku zločince, což u něho výrazně 

ztěžuje návrat do běžného rodinného i pracovního života.67  

O neefektivitě nepodmíněného trestu odnětí svobody v nápravě a resocializaci odsouzených 

vypovídá i vysoký podíl vězňů, kterým byl trest odnětí svobody uložen více než jednou a kteří 

jsou umístěni v tuzemských věznicích (viz graf 2 v podkapitole 1.5).  

Na výše uvedené nedostatky trestu odnětí svobody se trestní justice pokouší reagovat 

mj. prostřednictvím alternativních trestů nespojených s pobytem ve vězení. Těmto trestům 

se věnuje následující kapitola. 

                                                 

67 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. Teoretik. 
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3.3. Alternativní tresty 

3.3.1. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

Prvním z alternativních trestů k nepodmíněnému odnětí svobody je podmíněné odsouzení 

k trestu odnětí svobody upravené v § 81 – 87 trestního zákoníku. Ze systematického pohledu 

není dle trestního zákoníku podmíněné odsouzení samostatným trestem, nýbrž specifickou 

modalitou trestu odnětí svobody.68 Někteří autoři vedou polemiku o povaze podmíněného 

odnětí svobody, neboť v trestním zákoníku z roku 1961, později přijatý zákon č. 218/2003 Sb. 

o soudnictví ve věcech mládeže jeho obdobu řadil mezi samostatné tresty, nicméně účinný 

trestní zákoník v § 52 odst. 2 výslovně uvádí, že trestem odnětí svobody se rozumí i podmíněné 

odnětí svobody (s dohledem), což podporuje závěr o pouhé modifikaci trestu odnětí svobody. 

Ščerba uzavírá s tím, že podmíněný trest má veškeré znaky samostatného trestu a jeho 

systematické pojetí jako formy trestu nepodmíněného obsažené v trestním zákoníku je 

nesprávné.69  

Podmíněný trest totiž podle § 81 trestního zákoníku spočívá v podmíněném odkladu výkonu 

trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři roky, jestliže má soud důvodně za to, že pro vedení 

pachatele k řádnému životu není třeba výkonu tohoto trestu. Pro ověření nápravy odsouzeného 

soud stanoví zkušební dobu na jeden rok až pět let podle § 82 trestního zákoníku, po kterou 

se nad odsouzeným vznáší Damoklův meč vykonání trestu odnětí svobody. Soud může dále 

odsouzenému podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku uložit některá přiměřená omezení 

a povinnosti demonstrativně vyjmenované v § 48 odst. 4 trestního zákoníku: 

• podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 

• podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,  

• podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením 

podle tohoto zákona,  

• podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,  

• zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami,  

                                                 

68 ŠÁMAL, Pavel.: Trestní právo hmotné. Op. cit., s. 323. 
69 ŠČERBA, Filip.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Op. cit., s. 210-213. 
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• zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, 

• zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, 

• zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

• uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku, 

• veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo 

• poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění; a zároveň 

• mu zpravidla též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou 

újmu způsobenou trestným činem, nebo aby vydal získané bezdůvodné obohacení (§ 

82 odst. 2 trestního zákoníku, věta za středníkem). 

Pokud podmíněně odsouzený žil ve zkušební době podmíněného trestu řádným životem 

(zejména se nedopustil dalšího trestného činu) a splnil případná přiměřená omezení 

a povinnosti, vysloví soud, že se odsouzený osvědčil. V takovém případě se na něho hledí, jako 

by nebyl odsouzen. Pokud se však odsouzený neosvědčí, soud rozhodne o tom, že se trest odnětí 

svobody vykoná. Ve výjimečných případech může soud s ohledem na konkrétní okolnosti 

ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když je dán důvod pro nařízení výkonu trestu. 

V takovém případě soud zpravidla stanoví na odsouzeným dohled, přiměřeně prodlouží 

zkušební dobu o nejvýše dvě léta (přičemž nesmí překročit hranici pěti let) a případně stanoví 

dosud neuložená přiměřená omezení a povinnosti (§ 83 trestního zákoníku). 

V případě potřeby zvýšeného monitorování a kontroly chování pachatele, resp. potřeby 

poskytnutí potřebné péče podporující naplnění účelu trestu, může soud spolu s uložením 

podmíněného trestu vyslovit dohled nad pachatelem podle § 84 ve spojení s § 49 - 51 trestního 

zákoníku. V rámci dohledu (probace) je odsouzený v pravidelně kontrolován probačním 

úředníkem Probační a mediační služby za účelem dosažení účelu trestu. Probační úředník 

sleduje řádné chování odsouzeného a vede ho k řádnému životu v souladu s vytvořeným 

probačním plánem. Zároveň má povinnost informovat soud o závažném nebo opakovaném 

porušení podmínek dohledu odsouzeným a rovněž podávat průběžné zprávy o probaci. 

Odsouzenému je uložena povinnost spolupracovat s probačním úředníkem a plnit probační 

program. 

Již ze zákonné úpravy podmíněného trestu je zřejmé, že jde o významnou alternativu 

k trestu odnětí svobody, který (i) nepřevyšuje délku tří let; a (ii) je ukládán pachateli, u kterého 
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lze vzhledem k jeho osobním vlastnostem a okolnostem případu očekávat nápravu. Podmíněné 

odsouzení upozaďuje některé účely trestu ve prospěch individuální prevence, neboť trest 

spočívá v odkladu odsuzujícího rozsudku na základě podmíněné důvěry ve schopnost 

odsouzeného vést řádný život směřující k nápravě. Trest odnětí svobody přitom zůstává 

pachateli varovnou možností a sekundární sankcí, k jehož výkonu je přistoupeno pouze 

v případě porušení podmínek výkonu sankce primární, tj. podmíněného trestu.70 

„Podmíněné odsouzení vychází z předpokladu, že už odhalení trestného činu, trestní stíhání 

pachatele, negativní zhodnocení jeho osoby a jeho činu rozsudkem, hrozba budoucího 

eventuálního výkonu trestu a podmínky (nutnost vedení řádného života, přiměřená omezení 

a přiměřené povinnosti) týkající se chování odsouzeného ve zkušební době (resp. též působení 

dohledu podle § 84) mohou mít samy o sobě z hlediska individuální i generální prevence stejné 

účinky, které by jinak měl jen výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody.“71  

Podmíněný trest je založen na aktivní snaze odsouzeného o nápravu a odškodnění poškozeného. 

Za tím účelem trestní zákoník soudu umožňuje pachateli spolu s podmíněným trestem uložit 

řadu výše uvedených přiměřených omezení a povinností, které podtrhují nápravnou 

a restorativní funkci trestu (§ 48 odst. 4 trestního zákoníku). Tato omezení a povinnosti mají za 

cíl motivovat odsouzeného k řádnému životu, respektive vyloučit návyky, které mají 

kriminogenní potenciál. Významnou povinností je rovněž povinnost poskytnout poškozenému 

přiměřené zadostiučinění, která vede odsouzeného k vyrovnání se s obětí trestného činu, přijetí 

odpovědnosti za čin a rovněž i zvyšuje míru potrestání (§ 82 odst. 2 trestního zákoníku, věta 

za středníkem).72 Je na soudu, aby v souladu se zásadou individualizace trestu zvážil vhodná 

omezení a povinnosti, které je na místě danému pachateli uložit spolu s podmíněným trestem. 

Vzhledem k tomu, že trestní zákoník poskytuje jejich demonstrativní výčet, lze doporučit 

i přiměřenou individualizaci ukládaných omezení a povinností „na míru“ odsouzenému. Soud 

však musí mít na paměti zásadu zákonnosti a nesmí tedy přiměřenými omezeními 

a povinnostmi zasáhnout do práv odsouzeného nebo jejich prostřednictvím dokonce fakticky 

uložit jinou sankci nad rámec zákona (zásada nulla poena sine lege). 

                                                 

70 ŠČERBA, Filip.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Op. cit., s. 212. 
71 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 1011. 
72 ŠÁMAL, Pavel.: Trestní právo hmotné. 7. Op. cit., s. 325. 
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Je rovněž na místě zdůraznit, že tento trest je – podobně jako ostatní alternativní tresty – 

zamýšlen pro pachatele méně závažných trestných činů, u nichž nadto okolnosti svědčí o možné 

nápravě (§ 81 odst. 1 trestního zákoníku). Jak upozorňuje Ščerba, zákonné omezení výše trestu 

odnětí svobody, který je možno podmíněně odložit, se nevztahuje k horní ani dolní hranici 

trestu, nýbrž ke konkrétnímu, skutečně vyměřenému trestu za daný skutek. Proto je 

pro podmíněný trest relevantní závažnost konkrétního trestného činu, nikoli typová závažnost, 

která je rozhodná pro ukládání jiných alternativních trestů. Z toho důvodu lze podmíněný trest 

uložit i v případech opodstatňujících mimořádné snížení trestu podle § 58 trestního zákoníku. 

Podmíněný trest se tedy uplatní ve velmi širokém rozsahu pro většinu skutkových podstat 

trestných činů a možnost jeho uložení je oproti ostatním alternativním trestům velmi široká.73 

To odpovídá profilu typického pachatele, kterému je podmíněný trest určen. Podle Ščerby totiž 

podmíněný trest hraje v trestním soudnictví roli „univerzální výstrahy“, která je ukládána 

zejména prvopachatelům bez kriminální minulosti, byť připouští i vhodnost ukládání 

podmíněných trestů některým recidivistům, jejichž nápravě může napomoci dozor 

a usměrňování spojené s výkonem podmíněného trestu. Zároveň však Ščerba doplňuje, že 

s ohledem na existenci jiných alternativních trestů by měly soudy v případech recidivistů zvážit 

uložení některé z přísnějších sankcí.74 Je však třeba připomenout, že soud musí pečlivě 

zohlednit veškeré okolnosti týkající se osoby pachatele, aby mohl dospět k odůvodněnému 

závěru o tom, že není třeba výkonu trestu odnětí svobody, podle judikatury75 zejména musí 

zohlednit dosavadní způsob života pachatele, okolnosti týkající se jeho životního a pracovního 

prostředí, jakož i samotného trestného činu. 

Shrnuji, že podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je univerzální alternativou 

k uvěznění, jejíž výhodou je široká možnost aplikace. Zároveň však jde o alternativní trest 

relativně mírnější, s nižší zábrannou a generálně-preventivní funkcí trestu ve prospěch vyššího 

individuálního výchovného působení. Je proto vhodné při ukládání tohoto trestu důsledně 

individualizovat přiměřená omezení a povinnosti kladené na pachatele, a to případně 

ve spolupráci s Probační a mediační službou. Není rovněž od věci zjistit postoj k trestu 

a podmínkám jeho výkonu samotného pachatele, jehož postoj k vlastní vině a trestu je zásadní. 

                                                 

73 ŠČERBA, Filip.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Op. cit., s. 214. 
74 Tamtéž. 
75 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 25. 6.1970, sp. zn. 2 Tz 8/70 (R 56/1970). 
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Pokud soud přistoupí k uložení povinnosti poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění, 

měl by tak učinit v součinnosti mezi pachatelem a poškozeným, aby posílil nápravu narušeného 

sociálního vztahu mezi nimi v duchu zásad restorativní justice. 

S ohledem na výše uvedenou charakteristiku podmíněného trestu a jistý charakter důrazné 

výstrahy, je vhodné uvažovat o jeho ukládání zejména za nedbalostní trestné činy, popř. 

prvopachatelům méně závažných úmyslných trestných činů, nebo tam, kde okolnosti spáchání 

případu a osobní vlastnosti pachatele svědčí o nižší závažnosti činu nebo o ospravedlnitelných 

pohnutkách pachatele. Podmíněný trest s dohledem se nabízí jako vhodný prostředek poslední 

šance začínajícím recidivistům, u kterých má soud za to, že stále existuje naděje nápravy. S o to 

větší důkladností je však třeba takovým pachatelům ukládat přiměřená omezení a povinnosti 

a vypracovat vhodný probační program usměrňující odsouzeného k vedení řádného života 

a zejména vytvoření zdravých pracovních návyků a rodinných vztahů. Naopak, pro násilnou 

kriminalitu jde o trest nevhodný, neboť postrádá efektivní prostředky ochrany společnosti před 

pokračováním v trestné činnosti pachatelem. V neposlední řadě je podle mého názoru nevhodné 

ukládání podmíněného trestu za násilnou kriminalitu z hlediska generální prevence, neboť tento 

trest postrádá punitivnost adekvátní závažnosti násilné kriminality. To platí i pro závažné 

trestné činy a kariérní kriminálníky; ve většině takových případů však aplikaci podmíněného 

trestu přímo vylučují zákonné podmínky pro jeho uložení. 

3.3.2. Domácí vězení 

Jednou z nových alternativních trestních sankcí zavedených účinným trestním zákoníkem je 

trest domácího vězení upravený v § 60 – 61 trestního zákoníku. Systematickým výkladem § 52 

odst. 1 trestního zákoníku můžeme dojít k závěru, že jde o druhý nejpřísnější trest českého 

práva. Jeho použití je však omezeno pouze na pachatele přečinů,76 a to za podmínky, že lze mít 

vzhledem k okolnostem a závažnosti důvodně za to, že postačí uložení trestu domácího vězení 

a zároveň dá pachatel písemný slib soudu, že se v určenou dobu bude zdržovat v obydlí 

na stanovené adrese a poskytne veškerou součinnost pro případ kontroly. 

                                                 

76 Pozn.: Přečinem se dle § 14 trestního zákoníku rozumí všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy 

s horní hranicí trestu odnětí svobody do pěti let. 
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Domácí vězení lze vyměřit v délce až dvou let a spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat 

se v soudem určenou dobu ve stanoveném obydlí nebo jeho části. Soud v rozsudku odsuzujícím 

k trestu domácího vězení rovněž určí denní režim odsouzeného, tj. časové období, během 

kterého nesmí opustit určené obydlí, a to s přihlédnutím k jeho pracovní době, péči o nezletilé 

děti a vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí. Soud je oprávněn odsouzenému 

povolit návštěvy náboženských obřadů i ve dnech pracovního volna. Cílem úpravy denního 

režimu odsouzeného je přiměřené omezení svobody odsouzeného za současného zajištění 

nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny. Za účelem zvýšení nápravného účinku trestu 

a jeho individualizace může soud rovněž uložit odsouzenému na dobu výkonu trestu přiměřená 

omezení a povinnosti dle § 48 odst. 4 trestního zákoníku. Dále soud dle § 60 odst. 5 trestního 

zákoníku odsouzenému zpravidla uloží, aby nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu 

způsobenou trestným činem. 

S ohledem na to, že jde systematicky o druhý nejpřísnější trest upravený trestním zákoníkem, 

je patrné, že jde primárně o alternativu ke krátkým trestům odnětí svobody, u kterých převáží 

individuálně-preventivní výchovný zájem nad potřebou ochrany společnosti uvězněním 

pachatele. Přesto je u této sankce daný poměrně silný zábranný účel trestu, který spočívá 

v citelném omezení svobody odsouzeného, zejména v jeho volném čase. Trest je určen 

pro pachatele s potenciálem k nápravě, u kterých pro dosažení účelu trestu nepostačí mírnější 

trest. Ačkoli jde o alternativu k nepodmíněnému trestu svobody, je i trest domácího vězení 

spojen s výrazným omezením svobody odsouzeného. Zákonodárce v případě domácího trestu 

umožnil soudu ponechat odsouzeného v rodinném a pracovním prostředí, mimo kriminogenní 

a stigmatizující vězeňské prostředí. Domácí vězení je proto trestem naplňujícím zásadu, 

že sankce má postihovat pouze pachatele, neboť snižuje dopady trestu jak na rodinu pachatele, 

tak i na poškozeného. Poškozený totiž může v případě odsouzení pachatele do domácího vězení 

očekávat pravděpodobnější náhradu újmy díky tomu, že odsouzený může při výkonu trestu 

získávat potřebné finanční prostředky na náhradu způsobené újmy prací.77  

Na řádný výkon trestu dohlíží na základě právní úpravy obsažené v § 334a – 334h trestního 

řádu a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu 

domácího vězení, Probační a mediační služba a provozovatel elektronického kontrolního 

                                                 

77 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 818. 
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systému. Ačkoli je trest domácího vězení upraven trestním zákoníkem od jeho účinnosti v roce 

2010, do roku 2018 nebyl z administrativních důvodů v provozu elektronický kontrolní systém, 

který byl oficiálně zprovozněn až dne 21. 9. 2018.78 Elektronický systém umožňuje dálkovou 

kontrolu řádného výkonu trestu odsouzeným, a to prostřednictvím kombinace domácí stanice 

a kotníkového náramku na těle odsouzeného. Systém automaticky kontroluje, zda odsouzený 

neoprávněně neopustil obydlí mimo povolenou dobu, popř. zda nevstoupil do zakázané oblasti 

(např. s výskytem oběti pachatelovy předchozí trestné činnosti). Systém dále umožňuje 

provádění dálkové kontroly alkoholu v případě, že bylo odsouzenému spolu s trestem uloženo 

omezení spočívající v zákazu konzumace alkoholu.79 Alternativou k elektronickému 

kontrolnímu systému jsou kontroly prováděné Probační mediační službou, ať už osobně, nebo 

telefonicky.80 Do zahájení ostrého provozu elektronického monitorovacího systému byl proto 

trest domácího vězení v očích soudů i veřejnosti značně stigmatizovaný pro předpokládanou 

nízkou možnost kontroly odsouzených a byl ukládán pouze sporadicky.81 

V případě, že odsouzený poruší podmínky trestu závažným způsobem, probační úředník o tom 

informuje soud, který zváží, zda došlo k naplnění podmínek § 61 trestního zákoníku. Podle 

tohoto ustanovení může soud rozhodnout o přeměně trestu domácího vězení na nepodmíněný 

trest odnětí svobody v případě, že se odsouzený vyhýbá nástupu do výkonu trestu domácího 

vězení, bezdůvodně porušil uložené podmínky trestu, maří výkon trestu, nebo zaviněně trest 

ve stanovené době nevykonává. V takovém případě se každý nevykonaný den trestu domácího 

vězení přemění na den trestu odnětí svobody. To však neznamená, že by každý prohřešek 

odsouzeného znamenal automaticky jeho odsouzení k pobytu ve vězení, neboť soud je povinen 

zkoumat chování pachatele v jeho celku, nikoli se omezit na dílčí porušení. I z toho důvodu je 

proto pro řádné dodržování nakázaného režimu nezbytná kooperace s Probační a mediační 

službou, která na odsouzeného pravidelně dohlíží a podává o výkonu trestu průběžné zprávy 

soudu.82 Ščerba kritizuje nedůslednost zákonodárce při uzákonění mechanismu přeměny 

                                                 

78 Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti Elektronické náramky jsou v ostrém provozu, 21. 9. 2018, dostupná 

na https://www.justice.cz/?clanek=elektronicke-naramky-jsou-v-ostrem-provo-1; stav ke dni 18. 1. 2019.  
79 Ire, Česká justice.cz: Co umí náramky pro vězně? Sledují trasu pohybu a měří alkohol od 0,2 promile, 21.9.2018, 

dostupné na: http://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-meri-alkohol-od-02-

promile/, stav ke dni 18. 1. 2019. 
80 Pozn.: Probační úředníci mohou osobní kontroly provádět i v režimu elektronické kontroly. 
81 Ke statistice ukládání trestu domácího vězení srov. kapitolu 4. 
82 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 831-834. 

https://www.justice.cz/?clanek=elektronicke-naramky-jsou-v-ostrem-provo-1
http://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-meri-alkohol-od-02-promile/
http://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-meri-alkohol-od-02-promile/
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domácího vězení na nepodmíněný trest odnětí svobody. Při porušení podmínek domácího 

vězení totiž nedochází k přerušení trestu a nadto zpravidla potrvá delší dobu, než soud rozhodne 

o přeměně trestu. Z toho důvodu má tedy odsouzený jistotu, že mu trest nebude prodloužen 

o dobu jeho porušování a nemá tak podle Ščerby dostatečnou negativní motivaci dodržovat 

podmínky výkonu trestu.83 

Domácí vězení se za současné právní úpravy uplatní u méně závažné kriminality, převážně u 

nedbalostních trestných činů nebo pro pachatele trestného činu zanedbání povinné výživy. 

Obzvláště lze doporučit jeho ukládání v případech, ve kterých byla způsobena újma 

poškozenému a ve kterých je zároveň dána potřeba určitého omezení pachatele na svobodě, 

a proto není na místě uložení mírnějšího trestu. Naopak pro pachatele násilné trestné činnosti, 

nebo pachatele zcela asociální se domácí vězení jeví jako nevhodné pro nedostatek ochranné 

funkce trestu. Soudy by také měly pečlivě zvážit vhodnost tohoto trestu pro uživatele 

návykových látek; zejména by těmto odsouzeným měla být uložena povinnost zdržet se jejich 

další konzumace a podrobit se patřičné léčbě. 

S ohledem na to, že soud musí mít důvodně za to, že k naplnění účelu trestu postačí uložení 

domácího vězení, je na soudu, aby zjistil co nejvíce informací o osobě pachatele a o jeho 

rodinných, pracovních a sociálních vazbách, ale i o okolnostech spáchání trestného činu. 

Na základě takto získaných informací soud rovněž rozhodne o určení denního režimu výkonu 

trestu, který by měl být připraven „na míru“ danému případu v souladu se zásadou 

individualizace trestu. Výsledný denní režim by měl odsouzeného omezit především tak, 

aby byl veden k řádnému životu, zejména aby ve výkonu trestu nemohl konzumovat alkohol a 

jiné návykové látky, aby se nestýkal s osobami z kriminálního prostředí a aby byl přiměřeně 

omezen na svobodě. Na druhou stranu by toto omezení svobody odsouzeného nemělo mít 

nepřiměřené negativní dopady na jeho pozitivní rodinné a společenské vztahy a mělo by mu 

umožnit řádný výkon zaměstnání. 

Nevýhodou současné právní úpravy jsou však podle mého názoru příliš úzce vymezené 

podmínky pro uložení trestu domácího vězení, a to zejména omezení na pachatele přečinů. Toto 

omezení se přitom jeví jako přísné, zvláště v porovnání s podmínkami aplikace podmíněného 

                                                 

83 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, s. 347-348. 
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trestu odnětí svobody (viz kapitolu 3.3.1), které jsou navázány na konkrétní výměru trestu za 

spáchaný trestný čin.  

Domácí vězení se přitom nabízí jako vhodná – přísnější – alternativa pro některé recidivisty 

odsouzené za majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pro které je podmíněný trest 

nevhodný a trest odnětí svobody příliš přísný. Rovněž prvopachatelé závažnějších úmyslných 

majetkových a hospodářských trestných činů musí být za současného právního stavu buď 

odsouzeni k příliš mírnému podmíněnému trestu, nebo k příliš omezujícímu a pro daný druh 

kriminality nepříliš vhodnému trestu odnětí svobody.  

Negativem trestu byl dosud slabý systém dozoru nad jeho výkonem, který spočíval pouze 

v namátkových kontrolách. Tato metoda zůstává možností dozoru i po zavedení elektronického 

monitoringu a lze ji doporučit pouze pro ověřené osoby odsouzených, u kterých je minimální 

riziko porušování výkonu trestu. Ačkoli elektronický systém pravděpodobně přinese rozvoj 

tohoto trestu, bude zřejmě limitován počtem pořízených monitorovacích zařízení a taktéž 

kapacitou kontrolních center.  

Další nevýhodou je zmíněná nevhodnost pro všechny pachatele, zejména pro osoby násilné, 

pro domácí tyrany, ale také pro osoby vyhýbající se práci. Pro dosažení účelu trestu by totiž 

bylo kontraproduktivní, pokud by odsouzený po dobu jeho výkonu neměl zaměstnání. Za tím 

účelem je velmi důležitá součinnost Probační a mediační služby se soudem při výběru pachatelů 

vhodných pro uložení domácího vězení. Z dalších negativ pak někteří autoři zmiňují např. 

negativní jev, kdy soudy přistupují k domácímu vězení jako k alternativě k méně přísným 

alternativním trestům, což je s ohledem na přísnost trestu zcela nevhodné a patrně v rozporu 

se zásadou subsidiarity trestní represe.84 

Mám za to, že vhodnější úpravou by bylo navázání jedné z podmínek pro uložení domácího 

vězení na konkrétní trestní sazbu pro konkrétní případ stejným způsobem, jako v případě 

podmíněného trestu. Tuto podmínku by dále měl doplnit požadavek důvodného očekávání 

naplnění účelu trestu, který by měl být formulován přímo v trestním zákoníku. Konkrétně by 

mělo jít o výchovu odsouzeného k vedení řádného života, zachování a rozvoji pozitivních 

                                                 

84 HOŘÁK, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo 12/2005.   
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rodinných a společenských vazeb, pracovních návyků a také náhrada újmy způsobené trestným 

činem. 

3.3.3. Obecně prospěšné práce 

Trest obecně prospěšných prací je další alternativou k nepodmíněnému odnětí svobody, která 

je spojena jen s mírným omezením svobody odsouzeného. Systematicky jde o trest mírnější, 

než domácí vězení; ve vztahu k podmíněnému trestu pak záleží na konkrétní výměře 

porovnávaných trestů, nepochybně však jde o trest závažnější než zákaz činnosti.85 Trest 

spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu od 50 do 300 hodin práce 

směřující k obecně prospěšným účelům.86 Stanovené práce v daném rozsahu je odsouzený 

povinen vykonat osobně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu; jde tedy o zákonnou 

výjimku ze zákazu nucených prací.87 Odsouzený je povinen obecně prospěšné práce 

ve stanoveném rozsahu vykonat do jednoho roku ode dne nařízení výkonu trestu soudem (§ 65 

odst. 1 trestního zákoníku). 

Soud může pachatele odsoudit k trestu obecně prospěšných prací podle § 62 trestního zákoníku 

za spáchání přečinu a jako samostatný trest jen za podmínky, že vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele není třeba uložení jiného trestu. 

Trest by soud neměl ukládat pachateli, kterému byl v předchozích třech letech trest obecně 

prospěšných prací přeměněn na trest odnětí svobody, tj. pachateli, který v minulosti ve výkonu 

trestu nevedl řádný život, vyhýbal se jeho nástupu, nebo jinak mařil výkon a účel trestu.88 

Soudní praxe dovodila, že „Trest obecně prospěšných prací přichází v úvahu tehdy, kdy jinak 

by bylo na místě uložit nepodmíněný trest odnětí svobody. (…) a to v případech, v nichž by bylo 

namístě uložit jen krátkodobý nepodmíněný trest odnětí svobody. Krátkodobým trestem odnětí 

svobody je třeba rozumět tento trest ve výměře do několika měsíců, přičemž orientačně lze 

                                                 

85 K závažnosti trestu obecně prospěšných prací srov. rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek R 56/1997 a R 41/2002-II. 
86 Práce se dle § 62 odst. 3 trestního zákoníku vykonávají ve prospěch obcí nebo státních či jiných obecně 

prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární 

ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, 

charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům 

odsouzeného. 
87 JELÍNEK, JIŘÍ a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. Vydání. Praha: Leges, 2017, s. 414-

418. 
88 § 62 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 
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vycházet z výměry do sedmi měsíců, které se blíží ekvivalent maximální výměry trestu obecně 

prospěšných prací.“89 Naopak podle další judikatury nepřichází v úvahu uložení trestu obecně 

prospěšných prací jako souhrnného trestu pachateli, který již byl odsouzen a před spácháním 

trestných činů nevedl řádný život.90 

V případě, že odsouzený v době od odsouzení do vykonání trestu nevede řádný život, vyhýbá 

se vykonání trestu, nebo jinak ruší jeho výkon, nebo ho ve stanovené době nevykonává, může 

soud trest přeměnit v: 

• Domácí vězení, přičemž každá hodina nevykonaného trestu se počítá za jeden den 

domácího vězení; 

• Peněžitý trest a pro případ jeho nevykonání stanovit náhradní trest odnětí svobody; 

• Trest odnětí svobody, přičemž každá hodina nevykonaného trestu se počítá za jeden 

den odnětí svobody. 

(§ 65 odst. 2 trestního zákoníku) 

Pouze výjimečně je soud s ohledem na konkrétní okolnosti oprávněn ponechat v platnosti trest 

obecně prospěšných prací, nebo prodloužit dobu jeho výkonu až o šest měsíců a stanovit nad 

odsouzeným dohled, stanovit dosud neuložená omezení a povinnosti, nebo odsouzenému 

ve věku blízkému mladistvým stanovit některé z výchovných opatření (§ 65 odst. 3 trestního 

zákoníku). 

Účelem trestu je především výchova odsouzeného k vedení řádného života prostřednictvím 

fakultativně uložených přiměřených omezení a povinností vyjmenovaných v § 48 odst. 4 

trestního zákoníku a prostřednictvím práce pro veřejné blaho. Práce samotná je jak trestem 

omezujícím volný čas odsouzeného, tak i výchovným prostředkem k získání pracovních 

návyků a začlenění do společnosti.91 Z tohoto hlediska je podstatné stanovisko odsouzeného 

k uložení a výkonu trestu. To musí soud při ukládání trestu obecně prospěšných prací 

obligatorně zjišťovat spolu se zdravotní způsobilostí, která je podmínkou jeho uložení. Souhlas 

pachatele však není jeho podmínkou (§ 64 trestního zákoníku). Je proto otázkou, jaký dopad 

                                                 

89 Rozhodnutí NS 4/2001-T 104 uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 
90 Rozhodnutí NS 3/2001-T 79 uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 
91 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 835-847. 
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může mít trest obecně prospěšných prací na odsouzeného, který s jeho uložením nesouhlasí 

a zda v takovém případě není na místě uložení jiného vhodného trestu. 

Obecně prospěšné práce byly do českého právního řádu zavedeny jako nový trest zákonem 

č. 152/1995 Sb., kterým byl novelizován tehdy platný trestní zákon. Důvodová zpráva k této 

novele předpokládala ukládání obecně prospěšných prací za „projevy vandalství, výtržnictví 

nebo méně závažné majetkové trestné činy, kde je žádoucí působit na pachatele i veřejným 

míněním, protože výkon tohoto druhu trestu by měl často probíhat na veřejných místech, resp. 

jeho výsledek by měl mít dopad na širší veřejnost a obecné blaho.“92 Trest byl tedy 

zákonodárcem zřejmě pojímán zčásti jako forma veřejné společenské ostrakizace. Stigmatizace 

odsouzeného tedy měla být dle zákonodárce součástí funkce tohoto trestu. Takové pojetí je však 

podle mého názoru krajně nevhodné, neboť nutně snižuje žádoucí výchovné působení trestu, 

jež závisí na přijetí zodpovědnosti za vykonávanou práci.  

Záměrem trestání (a zejména alternativních trestů) by totiž nemělo být nálepkování 

odsouzených a jejich vyobcování ze společnosti, nýbrž snaha o resocializaci tam, kde je možná. 

Z toho důvodu je na místě doporučit ukládat odsouzeným takové obecně prospěšné práce, 

při kterých přijdou do styku s bezúhonnými občany a pokud možno i uvidí konkrétní výsledky 

své práce, se kterou by se tak mohli ztotožnit. Nabízí se tak například výpomoc v oblasti 

sociálních služeb. Takovéto smysluplné zapojení odsouzených nadto může ukázat veřejnosti, 

že si (někteří) odsouzení zaslouží druhou šanci namísto předsudků. Účelem obecně 

prospěšných prací, jakožto tzv. community sanction by mělo být překlenutí příkopu mezi 

bezúhonnými občany a odsouzenými, kteří si zasloužili příležitost k nápravě svého prohřešku. 

O rehabilitačním charakteru této sankce svědčí i to, že na odsouzeného, který řádně vykonal 

obecně prospěšné práce, se hledí, jako by nebyl odsouzen (§ 68 trestního zákoníku). 

3.3.4. Peněžitý trest 

Peněžitý trest je další potenciálně významnou alternativou ke krátkodobým nepodmíněným 

trestům odnětí svobody, který není spojen s omezením svobody odsouzeného, nýbrž citelně 

postihuje jeho majetkovou sféru. I z toho důvodu je primárně určen pro postihování těch 

trestných činů, kterými pachatel chtěl získat majetkový prospěch. Přesto se však tato sankce 

                                                 

92 Tamtéž. 



ALTERNATIVY K NEPODMÍNĚNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

48 

neuplatní jen na majetkovou kriminalitu, ale i jako alternativa uvěznění za přečiny v případech, 

kdy závažnost činu a osobnost pachatele nezavdávají důvod pro uložení nepodmíněného 

trestu.93 

Sankce spočívá v povinnosti odsouzeného zaplatit částku vyměřenou v odsuzujícím rozsudku, 

kterou soud uloží v denních sazbách, které činí minimálně 100 Kč a nejvíce 50.000 Kč. Denních 

sazeb soud vyměří nejméně 20 a nejvíce 730 s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného 

činu (§ 68 odst. 1 a 2 trestního zákoníku). Minimální výše peněžitého trestu tedy odpovídá 

částce 2.000 Kč a maximální 36.000.000 Kč. Počet uložených denních sazeb s ohledem na text 

zákona zhruba odpovídá délce odnětí svobody, ke kterému by byl jinak pachatel odsouzen – 

z toho vyplývá, že peněžitý trest jako trest samostatný může nahradit trest odnětí svobody 

v délce až dvou let. Naproti tomu výše denní sazby odráží osobní a majetkové poměry 

pachatele, ke kterým musí soud při jejím stanovení přihlédnout (§ 68 odst. 3 trestního 

zákoníku). Zejména přihlédne k výši čistého příjmu, kterého by mohl pachatel průměrně 

dosáhnout. V případě, že to majetkové poměry pachatele odůvodňují, soud může rozhodnout, 

že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách (§ 68 odst. 5 trestního 

zákoníku). Judikatura dovodila, že účelem peněžitého trestu je sice odčerpání majetkového 

prospěchu pachatele, pokud to nejde jinými prostředky, nejde však o jediný smysl tohoto 

trestu.94 Soud není při stanovení výměry trestu limitován výší získaného prospěchu a může tak 

postihnout i ostatní majetek pachatele.95 

Finanční prostředky získané peněžitým trestem jsou nově dle zákona č. 59/2017 Sb. o použití 

peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, s účinností od 1. 10. 2018 určeny pro 

uspokojení nároků poškozených. Uložení peněžitého trestu proto neohrožuje nahrazení újmy 

poškozeného.96  

Výhodou peněžitého trestu je přímá vazba na charakter spáchaného trestného činu, totiž 

že důsledkem činu pachatele nebylo získání majetkového prospěchu, nýbrž naopak majetkový 

postih. Potrestáním rovněž dochází k odčerpání finančních prostředků pachatele k další trestné 

                                                 

93 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 884-893. 
94 Srov. rozhodnutí publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí pod sp. zn. R 46/1983-II a R 16/1988. 
95 Viz rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí pod sp. zn. R 51/1988-I. 
96 Pozn.: Dosavadní úprava taktéž pamatovala na zájmy poškozených, které byly chráněny po dobu tří měsíců od 

právní moci rozsudku, kterým byl trest uložen. 
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činnosti, čímž je posílena ochranná (zábranná) funkce trestu. Nevýhodou je však postižení osob 

závislých na pachateli, tedy zejména jeho rodiny. Takové nepřímé dopady mají však i jiné 

tresty, zvláště ty spojené s omezením svobody.97  

Peněžitý trest je trestem, který lze uložit vždy v případě, že pachatel trestným činem pro sebe 

nebo jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch (§ 67 

odst. 1 trestního zákoníku). V ostatních případech lze tento trest uložit samostatně nebo vedle 

jiného trestu v případě, že trestní zákon tento trest stanovuje za konkrétní trestný čin, nebo jako 

náhradu nepodmíněného trestu odnětí svobody za přečin (§ 67 odst. 2 trestního zákoníku). Tak, 

jak tomu je i u ostatních alternativních trestů, samostatně lze peněžitý trest uložit jen v případě, 

že vzhledem ke konkrétním okolnostem případu není uložení jiného trestu třeba (§ 67 odst. 3 

trestního zákoníku). 

Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku musí soud vždy při ukládání peněžitého trestu stanovit 

náhradní trest odnětí svobody v délce až čtyř let98 pro případ, že peněžitý trest nebude vykonán 

ve stanovené lhůtě. Jestliže odsouzený ve stanovené době peněžitý trest nevykoná, může soud 

rozhodnout o jeho přeměně v trest domácího vězení, nebo obecně prospěšné práce (§ 69 odst. 2 

trestního zákoníku). Jestliže však pachatel v době od přeměny trestu do vykonání přeměněného 

trestu nevede řádný život, porušuje podmínky jeho výkonu, maří ho nebo ho zaviněně 

nevykonává, rozhodne soud o přeměně trestu v náhradní trest odnětí svobody (§ 69 odst. 3 

trestního zákoníku). K přeměně peněžitého trestu na náhradní trest odnětí svobody však může 

soud přistoupit až poté, co odsouzený poruší i výkon přeměněného trestu podle § 69 odst. 2 

trestního zákoníku. Dle některých autorů by však bylo účelnější, pokud by právní úprava 

v odůvodněných případech umožnila nařídit rovnou výkon náhradního trestu.99 

Naopak na pachatele odsouzeného za nedbalostní přečin, který trest vykonal (nebo bylo 

od výkonu upuštěno) se hledí jako by za trestný čin nebyl odsouzen (§ 69 odst. 4).  

                                                 

97 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). Op. cit., s. 884-893. 
98 Pozn.: Ten nesmí ani v součtu s uloženým trestem odnětí svobody přesáhnout horní hranici trestní sazby 

stanovenou ve zvláštní části trestního zákoníku. 
99 MORKOVIN, O.: Přeměna peněžitého trestu po novele č. 390/2012 Sb. (Lze přeměnit peněžitý trest na náhradní 

trest odnětí svobody bezprostředně, aniž by byla nejdříve využita jedna z alternativ podle § 69 odst. 2 TrZ?). 

Trestněprávní revue. 2014, č. 11-12, s. 267-269. 
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V praxi se patrně šířeji, než jako sankce hlavní peněžitý trest uplatní jako vedlejší trest uložený 

s jiným (hlavním) trestem. K tomu ostatně směřuje ustanovení § 39 odst. 7 trestního zákoníku, 

podle kterého soud uloží pachateli činu, při kterém chtěl nebo získal majetkový prospěch, 

některý z trestů postihujících majetek.100 Ačkoli má soud podle tohoto ustanovení uložit trest 

buď samostatný, nebo vedlejší, v případě peněžitého trestu jde v praxi především o druhou 

variantu. Uložení peněžitého trestu jako vedlejší sankce lze zvláště doporučit jako doplňkovou 

sankci u závažnější majetkové kriminality, za kterou by nepostačilo uložení peněžitého trestu 

samostatně.  

Soudy by však neměly váhat s širším ukládáním peněžitého trestu namísto krátkodobých 

nepodmíněných trestů odnětí svobody, ale i místo některých přísnějších alternativních trestů. 

Jde totiž o sankci univerzálně aplikovatelnou pro širokou škálu pachatelů – za předpokladu, 

že bude peněžitý trest dobytný (§ 68 odst. 6 trestního zákoníku). Peněžitý postih je totiž pro 

odsouzeného velmi citelným a bezprostředním zásahem souvisejícím se spáchaným činem 

a díky široké diskreci soudu při jeho výměře umožňuje postihnout různě závažné skutky. I 

z toho důvodu v západních zemích peněžitý trest představuje významnou alternativu k odnětí 

svobody.101 

Navzdory tomu je v České republice peněžitý trest ukládán jen poměrně zřídka, a to zejména 

vedle jiného trestu. Tuto praxi kritizuje Nejvyšší soud ve svém stanovisku,102 ve kterém bylo 

zjištěno, že je soudní praxe v ukládání tohoto trestu nejednotná a že některé soudy dokonce 

peněžitý trest ve sledovaném období neuložily ani jednou. Ačkoli Nejvyšší soud zaznamenal 

zlepšení v ukládání peněžitého trestu, označil dosavadní soudní praxi za nedostatečnou. 

Za zmínku stojí i dílčí poznatek stanoviska, podle kterého činí některým soudům problém 

prokázání majetkových poměrů pachatele, neboť zpravidla ve vztahu k nim nebývají 

shromážděny důkazy v přípravném řízení. Řešením však je možnost soudu provést pouze odhad 

majetkových poměrů pachatele (§ 68 odst. 4 trestního zákoníku). 

                                                 

100 Tamtéž. 
101 OUŘEDNÍČKOVÁ, L., VAN KALMTHOUT, A. M.: Realizace alternativních trestů, některé zkušenosti 

západoevropských zemí. Právní rozhledy. 1997, č. 12, s. 620 – 626. 
102 Zpráva Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. Ts 43/2012. 
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Tak jako u všech alternativních trestů, soud musí před volbou druhu a výměry trestu pečlivě 

zvážit okolnosti daného případu a osobní a majetkové poměry pachatele. V případě peněžitého 

trestu se prvek individualizace projeví zejména ve stanovení celkové výše trestní sazby, která 

by měla dosáhnout rovnováhy mezi dostatečným potrestáním a přiměřeností zásahu 

do majetkových poměrů odsouzeného a jeho rodiny. S ohledem na to by soud měl zohlednit i 

motiv pachatele k získání majetkového prospěchu trestným činem. Pokud by šlo např. o řešení 

bezvýchodné majetkové situace, soud by měl zvážit uložení jiného trestu, který by neprohloubil 

nemajetnost pachatele a zároveň ho lépe motivoval k vedení řádného života. S přihlédnutím 

k okolnostem konkrétního případu by mohlo jít o podmíněný trest nebo obecně prospěšné 

práce, popř. u závažnějších případů domácí vězení. Peněžitý trest má potenciál být velmi 

významnou alternativou krátkodobých trestů odnětí svobody, ale i přísnějších alternativ. Je 

však na soudech, aby do tohoto trestu vložily větší důvěru a ukládaly ho v širší míře. 

3.3.5. Zákaz činnosti 

Zákaz činnosti upravený v § 73 a 74 trestního zákoníku je sankcí s primárně zábrannou, ale 

i generálně preventivní funkcí, která spočívá v zákazu stanovené činnosti, povolání nebo 

funkce, ke kterým je třeba zvláštního povolení, a to na dobu od jednoho roku do deseti let. Soud 

tento trest může uložit jen pachateli, který se dopustil trestného činu v souvislosti s danou 

činností. Samostatně lze zákaz činnosti uložit jen v případě, že trestní zákoník ve zvláštní části 

uložení zákazu činnosti umožňuje a s ohledem na okolnosti případu není uložení jiného trestu 

třeba (§ 73 odst. 2 trestního zákoníku). V praxi jde zřejmě především o zákaz řízení motorových 

vozidel, ale i o zákaz podnikání, popř. výkonu funkce ve veřejné správě nebo orgánech 

právnických osob.103 

Trest zákazu činnosti lze uložit samostatně, pokud vzhledem k okolnostem daného případu není 

uložení jiného trestu třeba, ale v praxi častěji je patrně ukládán jako vedlejší trest. To je 

usnadněno tím, že jde o sankci slučitelnou se všemi tresty. Pokud je zákaz činnosti uložen vedle 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, do doby výkonu zákazu činnosti se nezapočítává výkon 

odnětí svobody.104 

                                                 

103 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op cit., s. 929-946. 
104 Tamtéž. 
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Na rozdíl od vše uvedených alternativních trestů neobsahuje zákonná úprava zákazu činnosti 

přímý mechanismus pro případ porušení jeho výkonu. Provozování soudem zakázané činnosti 

může být totiž posouzeno jako samostatný trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.105 

S ohledem na poměrně nízkou citelnost (v případě zákazu činnosti, která je zdrojem obživy 

pachatele půjde naopak o značnou citelnost) zákazu činnosti jako samostatného trestu pro 

pachatele půjde v praxi spíše o alternativu některého z alternativních trestů ukládanou za méně 

závažné nedbalostní trestné činy. Tento trest však představuje vhodnou sekundární sankci vedle 

jiného alternativního trestu, kterou soud (pod hrozbou další trestní sankce) odsouzenému 

zakáže určitou činnost, která souvisela se spáchaným trestným činem.  

3.3.6. Zákaz pobytu 

Dalším primárně zábranným alternativním trestem je zákaz pobytu upravený v § 75 trestního 

zákoníku. Trest zákazu pobytu spočívá v omezení svobody pohybu a pobytu odsouzeného 

na místech souvisejících s trestnou činností, za kterou je mu trest ukládán. Vedle zmíněné 

ochranné funkce pak trest působí na veřejnost generálně preventivně tím, že pachatelům trestné 

činnosti úzce spjaté s určitým místem hrozí vykázání. Individuálně-preventivní složkou trestu 

je pak oprávnění soudu uložit v rámci trestu odsouzenému některá přiměřená omezení 

a povinnosti dle § 48 odst. 4 trestního zákoníku.106 Trest zároveň obsahuje i restorativní složku, 

neboť dle § 75 odst. 3 trestního zákoníku soud pachateli zpravidla uloží, aby nahradil nebo 

odčinil újmu způsobenou trestným činem, za který je mu trest ukládán. 

Trest je dle zákonné formulace obsažené v § 75 odst. 1 trestního zákoníku určen pro pachatele, 

kteří dlouhodobě nevedou řádný život a páchají na určitém místě soustavnou trestnou činnost, 

která ohrožuje veřejný pořádek, rodinu, zdraví, mravnost nebo majetek. Dle Šámala půjde 

zpravidla o pachatele, kteří se dopouštějí trestné činnosti opakovaně, přičemž jejich kriminalita 

je zapříčiněna negativním postojem k trestem chráněným hodnotám a dosavadním závadným 

způsobem života.107 V praxi tedy zřejmě půjde o asociální jedince, kteří nerespektují právní 

                                                 

105 Tamtéž. 
106 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op cit., s. 952-962. 
107 Tamtéž. 
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a mravní normy a již svým způsobem života ohrožují, až tyranizují, veřejnost a zájmy chráněné 

trestním zákoníkem. 

Trest lze uložit samostatně za úmyslný trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby 

nepřekračuje tři roky a zároveň, jestliže vzhledem k okolnostem případu není uložení jiného 

trestu třeba. Po dobu výkonu trestu (do kterého se nezapočítává výkon trestu odnětí svobody) 

je odsouzenému zakázáno zdržovat se v určitém místě nebo obvodu, aniž by k tomu měl 

povolení za účelem vyřízení důležité osobní záležitosti. Takový zákaz se však nesmí vztahovat 

na místo trvalého pobytu odsouzeného a lze uložit v délce od jednoho roku do deseti let.108 

Stejně jako je tomu u trestu zákazu činnosti, i v případě porušení podmínek výkonu zákazu 

pobytu se může odsouzený dopustit spáchání trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. 

Zákaz pobytu jako samostatný trest hodnotím jako ne zcela vhodný, jelikož se jeho zábranná 

funkce projeví pouze v místě zákazu a uložením trestu tak dochází k odsunutí problému na jiné 

místo. Z toho důvodu lze uvažovat o uložení zákazu pobytu samostatně pouze v případech, kdy 

lze očekávat, že odsouzený nebude v trestné činnosti pokračovat na jiném místě. Nabízí se však 

otázka, zda by stejnému účelu lépe neposloužil podmíněný trest s eventuálním dohledem, který 

je účinnější individuálně-preventivní alternativou k odnětí svobody. Naopak vhodnějšího 

uplatnění by mohl zákaz pobytu nalézt jako sekundární sankce doplňující svým zábranným 

účelem jiný trest. Při kombinaci s jiným alternativním trestem by však měl soud vždy zvážit, 

zda zákaz pobytu nenaruší výchovné působení trestu. Odsouzený k zákazu pobytu je totiž 

onálepkovaný jako vyvrhel a výkonem trestu je mu tak ztíženo budoucí pracovní a společenské 

uplatnění, což zvyšuje šanci recidivy. 

3.3.7. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Posledním z pojednávaných alternativních trestů je zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce upravený v § 76 a 77 trestního zákoníku. Jde o jeden z nových trestů 

představených českému právu trestním zákoníkem dle zahraniční inspirace. Cílem zákonodárce 

                                                 

108 § 75 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 
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při zavádění tohoto trestu bylo především postižení fotbalového chuligánství souvisejícího 

se sportovními událostmi, nicméně zákon nabízí širší možnosti uplatnění.109 

Trest kombinuje ochrannou funkci spočívající přímo v zákazu účasti na akcích, které jsou 

spojeny s trestnou činností odsouzeného a dále funkci preventivní. Preventivně je působeno jak 

na odsouzeného, který je vytržen z kriminogenního prostředí, tak i na veřejnost, pro kterou 

představuje možnost zákazu účasti na společenských akcích jisté odstrašení. Odsouzený je při 

výkonu trestu povinen spolupracovat s probačním úředníkem, postupovat dle probačního plánu, 

vykonat stanovené programy sociálního výcviku a pokud je to dle probačního úředníka 

potřebné, dostavovat se v době konání zakázané akce k určenému útvaru Policie České 

republiky (§ 77 trestního zákoníku). 

Trest lze uložit vedle kteréhokoli trestu za úmyslný trestný čin, ale i samostatně za přečin, 

pokud byl spáchán v souvislosti s návštěvou určité akce. Jeho výkon spočívá v zákazu účasti 

na takové akci po dobu nejvýše deseti let (§ 76 trestního zákoníku). Souvislost s danou akcí 

se vyžaduje přímá a úzká, nicméně nemusí jít přímo o jednání během akce, ale např. při 

pochodech fanoušků na stadion.110 

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je vhodným nástrojem pro omezení 

kriminality spojené především s fotbalovými fanoušky a chuligány. Pro specifické zákonné 

podmínky uložení však zřejmě v praxi nedojde širšího uplatnění. V případech méně 

společensky závažné kriminality spojené se sportovními akcemi však poslouží jako vhodná 

alternativa k trestu odnětí svobody, který by byl jinak příliš přísný. 

3.4. Shrnutí 

Z výše popsaných sankčních alternativ k trestu odnětí svobody je patrné, že trestní zákoník 

nabízí širokou paletu alternativních trestů, kterými lze postihnout mnoho druhů trestných činů 

a jejich pachatelů. Pro všechny alternativní tresty platí, že je lze jako samostatné tresty uložit 

jen v případě, že s ohledem na povahu a závažnost spáchaného činu a osobu a poměry pachatele 

není uložení jiného trestu třeba.111 Podmínky pro uložení alternativních trestů jsou vymezeny 

                                                 

109 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Op cit., s. 963-967. 
110 Tamtéž. 
111 Pozn.: Nebo v případě podmíněného trestu není třeba, aby se trest vykonal. 
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buď dle délky výměry konkrétního trestu v konkrétním případě (podmíněný trest), nebo 

kategorií trestného činu (tj. přečiny, popř. jen úmyslné trestné činy). Některé z uvedených trestů 

jsou obecně uložitelné, jiné se vyznačují požadavkem určité specializace (zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, zákaz pobytu, ale i zákaz činnosti).  

Na základě účinné právní úpravy lze identifikovat hlavní, nejšířeji uplatnitelné alternativy 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, seřazené dle přísnosti: 

• Domácí vězení  

• Podmíněný trest odnětí svobody  

• Obecně prospěšné práce  

• Peněžitý trest 

Z uvedených sankcí je univerzálním trestem podmíněný trest, kterým lze odložit výkon trestu 

odnětí svobody vyměřený v maximální délce tří let. Ostatní tresty může soud uložit 

(samostatně) zpravidla jen za spáchání přečinů. Domácí vězení, podmíněný trest a obecně 

prospěšné práce nelze uložit vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, jde tedy o pravé 

alternativy k odnětí svobody. 

Naproti tomu další alternativní tresty se uplatní spíše jen pro skutkově specifické trestné činy, 

nebo vymykající se pachatele, nebo převážně jako vedlejší sankce: 

• Zákaz činnosti 

• Zákaz pobytu 

• Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Hlavním limitujícím faktorem pro uložení zákazu činnosti bude zřejmě relativně nižší 

punitivnost, která tuto sankci předurčuje do role vedlejšího trestu doplňujícího jinou sankci. 

Samostatně se v praxi uplatní spíše v případě méně závažné kriminality. Primárně ochranné 

tresty zákaz pobytu a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se pak uplatní 

pro úzce specializované kriminalitu. V případě zákazu pobytu se nadto soudu nabízí uložení 

jiných, efektivnějších trestů. 
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4. ALTERNATIVNÍ TRESTY V SOUČASNÉ SOUDNÍ PRAXI 

Tato kapitola se věnuje ukládání alternativních trestů v soudobé soudní praxi a jeho vývoji 

v čase. Statistika by měla ukázat, zda dochází v trestní justici k nárůstu ukládání alternativních 

trestů, nebo zda se zvyšuje trestněprávní represe. Přehled ukládaných trestů by měl dále 

naznačit, zda je v praxi prostor pro nahrazení některých nepodmíněných trestů odnětí svobody 

alternativními tresty a jaké alternativní tresty jsou používány nejčastěji. V jedné z podkapitol 

se dále budu věnovat statistickému přehledu sankcí ukládaných za trestné činy členěné dle hlav 

zvláštní části trestního zákoníku, vč. ukázek vybraných skutkových podstat reprezentujících 

daný druh kriminality. 

Pro úplnost je třeba uvést, že prezentovaná hrubá statistická data Ministerstva spravedlnosti 

České republiky získaná z kriminologických ročenek ze své povahy nemohou poskytnout zcela 

přesný obraz o efektivitě a přísnosti ukládaných sankcí, neboť dostupné statistiky nerozlišují 

jednotlivé kvalifikované skutkové podstaty a další okolnosti spáchaných trestných činů. Tato 

práce si neklade za cíl provedení empirické studie, ale ověření existence některých 

indikativních trendů v soudní praxi souvisejících s alternativními tresty.  

Tato práce vychází z dat uveřejňovaných ve statistických ročenkách kriminality, a to do roku 

2016, jelikož do dne dokončení této práce Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

nezveřejnilo ročenky za roky 2017 a 2018. Pro účely práce jsou uvedena data pro sankce 

uložené samostatně, nikoli pro vedlejší tresty. Statistická data pro sankce neuvedené 

v tabulkách níže nejsou uveřejňována. 

4.1. Statistika ukládání trestů a upuštění od potrestání112 

V níže uvedené tabulce 1 je uveden statistický přehled počtu ukládaných trestů za desetileté 

období od roku 2006 do roku 2016. Zvolené období poskytuje dostatečnou představu 

o dlouhodobém vývoji trendů v trestání a současně i srovnání mezi ukládáním trestů za 

účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon a za účinnosti zákona č. 40/2009 Sb. trestní 

zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2010.  

                                                 

112 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Statistické ročenky kriminality pro roky 2006-2016. 
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V tabulce 2 je dále uvedeno zastoupení jednotlivých trestů a opatření vyjádřené v procentech, 

které lépe vystihne trendy v trestání oproti hodnotám vyjádřeným v absolutních číslech. 

V tabulce 1 je patrné výrazné zvýšení počtu odsouzených související s tehdejším růstem 

kriminality mezi lety 2006 a 2009, který byl zvrácen v roce 2010. V tomto období také došlo 

k anomálnímu poklesu podílu podmíněného trestu ze 60 % na 55 % ve prospěch peněžitého 

trestu, jehož podíl se zvýšil ze 4 % na 7,2 %. Tento příklon k peněžitému trestu lze vysvětlit 

tím, že došlo k nárůstu méně závažné majetkové kriminality v důsledku tehdejší ekonomické 

recese. Ekonomická krize se patrně promítla i do vysokého počtu uložených nepodmíněných 

trestů mezi lety 2010 a 2012. Na tomto nárůstu má zřejmě podíl přeměna řady podmíněných 

trestů uložených v předcházející vlně kriminality na tresty nepodmíněné v důsledku recidivy, 

popř. pozdější vynesení rozsudku vytíženými soudy.  

Uvedené zvýšení počtu nepodmíněných trestů je překvapivé zejména s ohledem na účinnost 

nového trestního zákoníku, který měl od roku 2010 přinést depenalizaci. Ta se projevila 

především v postupném růstu podílu podmíněného trestu, který je od rekodifikace možné uložit 

i za závažnější trestné činy. Zvyšování podílu nepodmíněného trestu může být způsobeno 

zpřísněním trestních sazeb za závažnější trestné činy. 

Mimo účinků hospodářské recese a rekodifikace je v tabulkách 1 a 2 patrná další významná 

trestněprávní událost, a to amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013.113 Po vyhlášení 

amnestie došlo ke značné recidivě, a tedy i k nárůstu celkového počtu odsouzení.  

Jednoznačně nejrozšířenější alternativní sankcí je podmíněný trest (který je nejvýznamnější 

sankcí vůbec), následovaný obecně prospěšnými pracemi a peněžitým trestem. Domácí vězení 

zůstává v praxi takřka nevyužito podobně jako zákaz činnosti jako samostatný trest. 

                                                 

113 Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii č. 1/2013 Sb. 
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Tabulka 1 – Počty uložených samostatných trestů a opatření114 

Uložené tresty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odnětí svobody 9 997 9 871 10 255 10 419 11 818 11 733 11 602 8 579 9 568 9 531 9 485 

Podmíněný trest 41 864 43 548 42 157 40 488 44 403 45 783 45 675 57 465 50 203 43 802 39 251 

Domácí vězení 0 0 0 0 114 228 398 177 159 130 106 

Obecně prospěšné 

práce 12 273 12 496 11 193 11 240 7 420 6 514 8 094 6 746 7 962 7 702 7 143 

Zákaz činnosti 282 971 1 019 985 545 435 349 312 252 209 218 

Peněžitý trest 2 685 4 558 5 307 5 270 3 461 3 078 2 847 2 491 2 569 2 343 3 192 

Upuštěno od 

potrestání 2 723 2 868 2 684 2 496 2 051 1 639 1 693 1 353 1 376 1 178 1 052 

Odsouzení celkem 69 445 75 728 75 761 73 685 70 651 70 160 71 471 77 976 72 825 65 569 61 423 

Tabulka 2 – Podíl hmotněprávních trestních opatření na počtu odsouzení115 

Uložené tresty – podíl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odnětí svobody 14,4% 13,0% 13,5% 14,1% 16,7% 16,7% 16,2% 11,0% 13,1% 14,5% 15,4% 

Podmíněný trest 60,3% 57,5% 55,6% 54,9% 62,8% 65,3% 63,9% 73,7% 68,9% 66,8% 63,9% 

Domácí vězení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Obecně prospěšné práce 17,7% 16,5% 14,8% 15,3% 10,5% 9,3% 11,3% 8,7% 10,9% 11,7% 11,6% 

Zákaz činnosti 0,4% 1,3% 1,3% 1,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 

Peněžitý trest 3,9% 6,0% 7,0% 7,2% 4,9% 4,4% 4,0% 3,2% 3,5% 3,6% 5,2% 

Upuštěno od potrestání 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 2,9% 2,3% 2,4% 1,7% 1,9% 1,8% 1,7% 

Alternativy 86,2% 85,1% 82,3% 82,1% 82,1% 82,2% 82,6% 87,9% 85,9% 84,4% 83,0% 

Z tabulek je dále zřejmý současný trend poklesu kriminality trvající od roku 2015, který zřejmě 

souvisí s dlouhodobě příznivou ekonomickou situací. Překvapivá je ovšem postupná stagnace 

podílu alternativ vůči nepodmíněnému trestu odnětí svobody znázorněná v grafech 3 a 4. 

Zejména dochází k poklesu u obecně prospěšných prací, ale poněkud překvapivě i v případě 

podmíněného trestu. Naopak úměrně narůstá počet uložených nepodmíněných trestů odnětí 

svobody, což svědčí o zpřísňující se trestněprávní represi. 

                                                 

114 Pozn.: Součty dat neodpovídají celkovému počtu odsouzení, neboť statistická data neuvádějí další tresty. 
115 Dtto. 
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Graf 3 – vývoj podílů ukládaných opatření 

 

Graf 4 – Vývoj podílu alternativ a nepodmíněného trestu 
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4.2. Struktura ukládaných nepodmíněných trestů a jejich alternativy116 

V níže uvedených tabulkách 3 a 4 je uveden přehled složení ukládaných trestů nepodmíněného 

odnětí svobody dle jeho výměry. Z této tabulky je přímo patrný trend přísnosti trestní justice, 

který odpovídá poměru mezi krátkodobými a dlouhodobými tresty odnětí svobody. Z tabulek 

je patrné ukládání delších trestů v průběhu času, které je zřejmé z nárůstu podílu trestů v délce 

od 1 do pěti let a ze snížení podílu krátkodobých trestů, který klesl za sledované období 

z 63,2 % na 58,5 %. Zvláště alarmující je tato skutečnost i s ohledem na to, že absolutní počet 

středně dlouhých odnětí svobody narostl i přes celkový pokles kriminality. Trend zvýšení 

trestní represe nadto neodpovídá idejím depenalizace, které jsou promítnuty do účinného 

trestního zákoníku a ke kterým se hlásí současná právní věda i Ministerstvo spravedlnosti. 

Ze statistiky je tak patrný paradox mírnějšího trestání podle starého trestního zákoníku, který 

byl kritizován jako nemoderní. 

Tabulka 3 – Složení trestů odnětí svobody dle délky 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

do 1 roku 6320 6549 6923 7144 7685 6944 6680 4694 5664 5710 5547 

od 1 do 5 let 3126 2833 2856 2781 3631 4265 4388 3332 3333 3284 3380 

od 5 do 15 let 535 485 466 488 487 485 505 511 520 486 528 

od 15 do 25 let 14 4 8 3 15 39 29 42 51 51 30 

doživotí 2 0 2 3 1 1 5 2 1 4 0 

Tabulka 4 – Složení trestů odnětí svobody dle délky – procentuální vyjádření 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

do 1 roku 63,2% 66,3% 67,5% 68,6% 65,0% 59,2% 57,6% 54,7% 59,2% 59,9% 58,5% 

od 1 do 5 let 31,3% 28,7% 27,8% 26,7% 30,7% 36,4% 37,8% 38,8% 34,8% 34,5% 35,6% 

od 5 do 15 let 5,4% 4,9% 4,5% 4,7% 4,1% 4,1% 4,4% 6,0% 5,4% 5,1% 5,6% 

od 15 do 25 let 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 

doživotí 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

                                                 

116 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Statistické ročenky kriminality pro roky 2006-2016. 
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Graf 5 – Přehled složení trestů odnětí svobody dle délky uložených v roce 2016 

 

Pro účely této práce jsou relevantní dvě kategorie krátkodobých trestů, tedy do jednoho roku 

a od jednoho roku do pěti let. Tyto tresty představují kategorii trestu odnětí svobody, která může 

být částečně nahrazena alternativními tresty. Namísto krátkodobých trestů odnětí svobody lze 

uložit především podmíněný trest, domácí vězení, obecně prospěšné práce a peněžitý trest.  

Krátkodobé tresty by totiž měly být ukládány jen výjimečně, pachatelům, jejichž náprava 

trestem nespojeným s odnětím svobody by byla nepravděpodobná. K této tezi se přihlásil 

i Nejvyšší soud,117 nicméně z výše uvedených dat je zřejmé, že krátkodobé tresty odnětí 

svobody nejsou výjimkou, ale naopak pravidlem mezi nepodmíněným trestem odnětí svobody. 

                                                 

117 ŠÁMAL, P.: Nejvyšší soud zhodnotil praxi soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí a 

odklonů v letech 2010 a 2011. Trestněprávní revue. 2014, č. 9, s. 199-206. 

58%

36%

6%0%0%

SLOŽENÍ TRESTŮ ODNĚTÍ SVOBODY 2016

do 1 roku od 1 do 5 let od 5 do 15 let od 15 do 25 let doživotí



ALTERNATIVY K NEPODMÍNĚNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

62 

Tabulka 5 – složení vězeňské populace dle délky uloženého trestu118 

Odnětí svobody - délka 2014 2015 2016 2017 

do 3 měsíců 115 160 85 182 

3 - 6 měsíců 823 1 188 702 1 222 

6 - 9 měsíců 993 1 395 2 100 1 530 

9 - 12 měsíců 1 926 2 785 1 591 3 296 

1 - 2 roky 3 759 4 099 4 944 4 199 

2 - 3 roky 2 704 2 866 2 913 3 168 

3 - 5 let 2 476 2 615 3 542 2 802 

5 - 7 let 1 203 1 281 1 762 1 379 

7 - 10 let 1 195 1 208 1 295 1 250 

10 - 15 let 863 839 1 041 788 

nad 15 let 328 366 478 406 

doživotí 48 48 48 49 

Celkem 16 433 18 850 20 501 20 271 

 

Výše popsané trendy korelují i s daty Vězeňské služby, které nabízejí podrobnější rozklad dle 

délky vykonávaného trestu. Z tabulky 5 je tak patrný rostoucí trend dlouhých nepodmíněných 

trestů odnětí svobody a oscilující počet vykonávaných krátkodobých trestů. 

Z porovnání statistických dat je zřejmé, že ve sledovaném období nedošlo k rozvoji 

alternativních trestů, které v soudní praxi nenahrazují větší počet krátkodobých nepodmíněných 

trestů. Naopak, dochází k postupnému upozaďování alternativních trestů ve prospěch 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

4.3. Statistika uložených trestů dle vybraných hlav zvláštní části trestního zákoníku119 

Na následujících stranách jsou zpracovány statistické přehledy trestů ukládaných za trestné činy 

členěné dle vybraných hlav zvláštní části trestního zákoníku a přehledy pro vybrané konkrétní 

skutkové podstaty. Na základě této statistiky lze zjistit, za jaký typový druh kriminality 

se ukládají které alternativní tresty. 

                                                 

118 Statistická ročenka Vězeňské služby za rok 2017. 
119 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Statistické ročenky kriminality pro roky 2006-2016. 
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Z tabulky 6 lze vyčíst souhrnnou informaci o složení trestů ukládaných za trestné činy upravené 

ve vybraných hlavách zvláštní části trestního zákoníku. Překvapivou informací je velmi vysoký 

podíl podmíněného trestu u hlavy I., tedy trestných činů proti životu a zdraví, které jsou 

zpravidla velmi nebezpečné. Podmíněný trest přitom není příliš vhodnou sankcí za závažné 

trestné činy, jelikož postrádá punitivnost a ochrannou funkci pro společnost. Toto zjištění je 

překvapivé i s ohledem na to, že je podmíněný trest nejčastějším trestem ukládaným 

i za závažný úmyslný trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Je otázkou, zda by měly 

alternativní tresty nespojené s odnětím svobody nalézat široké uplatnění u násilné trestné 

činnosti. Podmíněný trest by měl být primárně určen pro pachatele mírnějších trestných činů 

a nedbalostních trestných činů (přečinů). 

V hlavách IV., V. a X. je patrný značný potenciál pro nahrazení krátkodobých trestů odnětí 

svobody alternativními tresty. Krátkodobé tresty odnětí svobody zde tvoří většinu uložených 

nepodmíněných trestů a jsou zpravidla ukládány za méně závažnou kriminalitu, která nemá 

násilný charakter.  

Je třeba připomenout, že zvýšený podíl krátkodobých trestů odnětí svobody v případě hlavy X. 

je způsoben trestným činem maření výkonu rozhodnutí, který nahrazuje ustanovení o přeměně 

trestu u některých alternativních trestů. V tomto směru by bylo na místě, aby se zákonodárce 

vydal cestou implementace mechanismu nahrazení trestu, nikoli další kriminalizací. Zůstává 

však otázkou, zda je na místě natolik přísné trestání tohoto trestného činu. 

Peněžitý trest je v široké míře uplatňován vůči pachatelům trestných činů uvedených v hlavě 

VII. trestního zákoníku Konkrétně jde především o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové 

látky, za který zákon výslovně umožňuje uložení peněžitého trestu. Za tento trestný čin je 

zpravidla uložen i trest zákazu činnosti jako vedlejší sankce. 
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Tabulka 6 – uložené tresty dle vybraných hlav zvláštní části trestního zákoníku  

  Hlava I. Hlava II. Hlava IV. Hlava V. Hlava VII. Hlava X. 

Odnětí svobody 11% 29% 9% 19% 7% 19% 

Z toho do 1 roku 2% 7% 6% 11% 2% 14% 

Z toho od 1 do 5 let 6% 19% 3% 7% 4% 5% 

Podmíněný trest 77% 58% 77% 62% 74% 58% 

Domácí vězení 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Obecně prospěšné práce 7% 9% 13% 11% 6% 14% 

Zákaz činnosti* 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Peněžitý trest* 3% 1% 0% 1% 11% 5% 

Upuštěno od potrestání 1% 3% 1% 3% 0% 2% 

 

4.3.1. Hlava I., trestné činy proti životu a zdraví 

Hlava I. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 513 481 510 512 569 517 11% 

Z toho do 1 roku 111 81 105 78 90 93 2% 

Z toho od 1 do 5 let 269 248 254 280 329 276 6% 

Podmíněný trest 3 333 3 737 3 467 3 276 3 431 3 449 77% 

Domácí vězení 23 10 12 10 6 12 0% 

Obecně prospěšné práce 344 315 304 283 326 314 7% 

Zákaz činnosti 10 9 8 5 8 8 0% 

Peněžitý trest 146 138 99 102 152 127 3% 

Upuštěno od potrestání 72 65 55 74 61 65 1% 

Odsouzení celkem 4 463 4 765 4 463 4 271 4 565 4 505   

 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti 2016 

Odnětí svobody 54 

Z toho do 1 roku 2 

Z toho od 1 do 5 let 47 

Podmíněný trest 185 

Domácí vězení 1 

Obecně prospěšné práce 0 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 0 

Upuštěno od potrestání 4 

Odsouzení celkem 244 
 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 2016 

Odnětí svobody 156 

Z toho do 1 roku 2 

Z toho od 1 do 5 let 111 

Podmíněný trest 324 

Domácí vězení 0 

Obecně prospěšné práce 0 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 0 

Upuštěno od potrestání 4 

Odsouzení celkem 484 
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§ 146 Ublížení na zdraví 2016 

Odnětí svobody 240 

Z toho do 1 roku 76 

Z toho od 1 do 5 let 151 

Podmíněný trest 1835 

Domácí vězení 2 

Obecně prospěšné práce 15 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 67 

Upuštěno od potrestání 37 

Odsouzení celkem 2 471 
 

 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 2016 

Odnětí svobody 11 

Z toho do 1 roku 1 

Z toho od 1 do 5 let 10 

Podmíněný trest 420 

Domácí vězení 1 

Obecně prospěšné práce 18 

Zákaz činnosti 6 

Peněžitý trest 56 

Upuštěno od potrestání 8 

Odsouzení celkem 520 
 

 

4.3.2. Hlava II., trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství 

Hlava II. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 1 824 1 572 1 587 1 490 1 394 1 573 29% 

Z toho do 1 roku 507 390 426 383 340 409 7% 

Z toho od 1 do 5 let 1 160 1 033 1 008 963 942 1 021 19% 

Podmíněný trest 3 085 4 206 3 314 2 956 2 503 3 213 58% 

Domácí vězení 16 13 11 5 5 10 0% 

Obecně prospěšné práce 550 481 516 455 442 489 9% 

Zákaz činnosti 0 0 0 1 0 0 0% 

Peněžitý trest 46 33 45 24 53 40 1% 

Upuštěno od potrestání 169 157 151 130 120 145 3% 

Odsouzení celkem 5 729 6 504 5 645 5 080 4 541 5 500   

 

§ 173 Loupež 2016 

Odnětí svobody 417 

Z toho do 1 roku 5 

Z toho od 1 do 5 let 343 

Podmíněný trest 449 

Domácí vězení 0 

Obecně prospěšné práce 0 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 0 

Upuštěno od potrestání 10 

Odsouzení celkem 879 
 

§ 178 Porušování domovní svobody 2016 

Odnětí svobody 834 

Z toho do 1 roku 302 

Z toho od 1 do 5 let 511 

Podmíněný trest 1466 

Domácí vězení 5 

Obecně prospěšné práce 398 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 37 

Upuštěno od potrestání 85 

Odsouzení celkem 2 840 
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4.3.3. Hlava IV., trestné činy proti rodině a dětem 

Hlava IV. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 1 242 557 734 873 1 019 885 9% 

Z toho do 1 roku 532 346 558 683 809 586 6% 

Z toho od 1 do 5 let 700 184 162 175 185 281 3% 

Podmíněný trest 7 598 10 607 8 651 6 706 5 958 7 904 77% 

Domácí vězení 68 21 20 25 18 30 0% 

Obecně prospěšné práce 1 397 908 1 365 1 440 1 379 1 298 13% 

Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0% 

Peněžitý trest 13 11 5 8 11 10 0% 

Upuštěno od potrestání 89 83 81 89 78 84 1% 

Odsouzení celkem 10 413 12 189 10 862 9 144 8 468 10 215   

 

§ 196 Zanedbání povinné výživy 2016 

Odnětí svobody 889 

Z toho do 1 roku 785 

Z toho od 1 do 5 let 101 

Podmíněný trest 5063 

Domácí vězení 13 

Obecně prospěšné práce 1281 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 4 

Upuštěno od potrestání 66 

Odsouzení celkem 7 318 

4.3.4. Hlava V., trestné činy proti majetku 

Hlava V. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 5 508 4 559 5 109 4 749 4 493 4 884 19% 

Z toho do 1 roku 3 363 2 591 2 996 2 816 2 534 2 860 11% 

Z toho od 1 do 5 let 1 990 1 845 1 975 1 804 1 837 1 890 7% 

Podmíněný trest 14 040 20 371 17 644 14 422 12 831 15 862 62% 

Domácí vězení 131 65 53 39 21 62 0% 

Obecně prospěšné práce 3 683 3 203 3 614 3 299 126 2 785 11% 

Zákaz činnosti 7 2 4 4 2 4 0% 

Peněžitý trest 244 214 261 243 336 260 1% 

Upuštěno od potrestání 817 682 775 668 598 708 3% 

Odsouzení celkem 24 736 29 408 27 770 23 690 21 585 25 438   
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§ 205 Krádež 2016 

Odnětí svobody 3719 

Z toho do 1 roku 2255 

Z toho od 1 do 5 let 1426 

Podmíněný trest 5530 

Domácí vězení 14 

Obecně prospěšné práce 2150 

Zákaz činnosti 0 

Peněžitý trest 124 

Upuštěno od potrestání 364 

Odsouzení celkem 12 155 

 

4.3.5. Hlava VII., trestné činy obecně nebezpečné 

Hlava VII. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 973 820 928 1 028 1 056 961 7% 

Z toho do 1 roku 269 196 252 294 259 254 2% 

Z toho od 1 do 5 let 632 527 533 600 623 583 4% 

Podmíněný trest 9 770 10 442 10 934 11 157 9 452 10 351 74% 

Domácí vězení 62 30 21 19 23 31 0% 

Obecně prospěšné práce 829 654 813 919 749 793 6% 

Zákaz činnosti 263 189 190 154 166 192 1% 

Peněžitý trest 1 617 1 384 1 528 1 392 1 881 1 560 11% 

Upuštěno od potrestání 69 67 69 50 62 63 0% 

Odsouzení celkem 13 630 13 639 14 537 14 760 13 472 14 008   

 

§ 274 Ohrožení pod vlivem  2016 

Odnětí svobody 297 

Z toho do 1 roku 182 

Z toho od 1 do 5 let 109 

Podmíněný trest 7483 

Domácí vězení 14 

Obecně prospěšné práce 591 

Zákaz činnosti 166 

Peněžitý trest 1826 

Upuštěno od potrestání 14 

Odsouzení celkem 10 417 
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4.3.6. Hlava X., trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

Hlava X. Trestního zákoníku 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr Podíl 

Odnětí svobody 3 520 2 438 2 982 3 006 2 983 2 986 19% 

Z toho do 1 roku 2 652 1 758 2 212 2 237 2 200 2 212 14% 

Z toho od 1 do 5 let 827 634 723 700 738 724 5% 

Podmíněný trest 8 422 11 342 9 218 8 226 7 645 8 971 58% 

Domácí vězení 181 84 77 49 52 89 1% 

Obecně prospěšné práce 2 164 2 008 2 244 2 149 2 046 2 122 14% 

Zákaz činnosti 68 98 50 51 45 62 0% 

Peněžitý trest 786 735 660 618 818 723 5% 

Upuštěno od potrestání 269 306 254 246 187 252 2% 

Odsouzení celkem 15 780 17 414 15 807 14 673 14 303 15 595   

 

§ 337 Maření výkonu rozhodnutí 2016 

Odnětí svobody 2251 

Z toho do 1 roku 1878 

Z toho od 1 do 5 let 358 

Podmíněný trest 2814 

Domácí vězení 42 

Obecně prospěšné práce 1244 

Zákaz činnosti 43 

Peněžitý trest 547 

Upuštěno od potrestání 70 

Odsouzení celkem 7 195 

 

4.4. Zhodnocení statistiky 

Na základě uvedených statistických dat se ukázalo, že v souhrnu stagnuje ukládání 

alternativních trestů a zároveň dochází k postupnému zpřísňování nepodmíněných trestů odnětí 

svobody. K tomu dochází navzdory snižující se celkové kriminalitě a depenalizačním idejím, 

ke kterému se hlásí účinný trestní zákoník, Ministerstvo spravedlnosti a právní věda. Po roce 

2010 se tedy nepodařilo snížit počet osob trestaných pobytem ve vězení a rozšířit alternativy 

k odnětí svobody. Naopak, dochází ke zpřísňování trestněprávní represe. 

Dále se ukázalo, že z alternativních trestů je ve většině případů ukládán podmíněný trest 

a v menší míře obecně prospěšné práce a peněžitý trest. Ostatní sankce jsou ukládány 

ve statisticky nevýznamném rozsahu. Rozsáhlá aplikace podmíněného trestu může svědčit 
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o rezignaci soudů na individualizaci trestu na míru konkrétnímu případu, neboť jde do značné 

míry o univerzální trest. Při jeho uložení by proto měl soud vždy pečlivě zhodnotit okolnosti 

skutku a osobní vlastnosti a poměry pachatele a doplnit trest o přiměřená omezení a povinnosti. 

Vhodným je rovněž dohled probačního úředníka na dodržování podmínek trestu a jeho 

výchovné působení. Právě v této individualizaci spatřuji potenciál podmíněného trestu. Aniž by 

byla soudem vhodně provedena, je očekávaný efekt na odsouzeného nižší. 

Dalším důvodem pro jeho široké uplatnění jsou však i relativně široké možnosti pro jeho 

ukládání, jelikož další alternativy je možno uložit zpravidla jen za přečiny, zatímco podmíněný 

trest je vázán na konkrétní výměru trestu.  

To v důsledku vede k velmi překvapivě širokému ukládání podmíněného trestu za trestné činy 

uvedené v hlavě I. trestního zákoníku, navzdory tomu, že jde o nejzávažnější kriminalitu.  

Široké zákonné vymezení možnosti uložení podmíněného trestu je v kontrastu především 

s limitací domácího vězení, které je možné uložit jen za přečiny, ačkoli jde o nejpřísnější 

alternativní trest. Spolu s tím však byl limitujícím faktorem uplatnění tohoto trestu i absentující 

elektronický systém kontroly, který byl zprovozněn v roce 2018. Nejspíše tedy lze do budoucna 

očekávat širší ukládání domácího vězení, které ve sledovaném období bylo užíváno pouze 

sporadicky. 

Ze získaných dat jsou dále zřejmé velké rozdíly v počtu ukládaných alternativních trestů, což 

může vypovídat o nízké efektivitě jejich ukládání. Domácí vězení nebylo v daném období 

ukládáno takřka vůbec, peněžitý trest pouze sporadicky a primárně za nemajetkovou trestnou 

činnost a ukládání obecně prospěšných prací klesá na oblibě. Navzdory trendům v dalších 

zemích EU je ukládán peněžitý trest převážně jen jako vedlejší trest, ačkoli je vhodnou 

alternativou ke krátkodobým trestům odnětí svobody ukládaným za nepříliš závažné trestné 

činy. 

Trestní justice ve sledovaném období ukládala řadu krátkodobých trestů odnětí svobody, 

u kterých by měl soud vždy zvláště zvažovat, zda účelu trestu neposlouží lépe uložení 

alternativního trestu. Podle mého názoru se právě v této kategorii trestů skrývá značný potenciál 

pro rozvoj alternativních trestů (aniž by se měnil trestní zákoník) a částečné vyřešení krize 

represivního přístupu k trestání, spolu se snížením dlouhodobě vysoké vězeňské populace. 
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Namísto toho však zřejmě nastupuje trend posilování represe v podobě zvyšujícího se podílu 

nepodmíněných trestů a jejich zpřísňování. 

5. ZÁVĚR 

V obecné části této práce se potvrdilo, že aktuálně účinný trestní zákoník obsahuje poměrně 

moderní úpravu zásad trestání a nabízí soudům relativně širokou paletu alternativních trestů 

k pokrytí myslitelných trestných činů. Zákonnou úpravou se české trestní právo a penologie 

hlásí ke smíšené teorii trestání, která kombinuje prostředky generální i individuální prevence 

a zábranné instrumenty doplněné o některé prvky restorativní justice. Zákonem upravené tresty 

zahrnují jak odstrašující nepodmíněný trest odnětí svobody, tak i tresty s převážně výchovným 

působením, jako je podmíněný trest a domácí vězení. Výchovné působení dále posilují 

přiměřená omezení a povinnosti, které mohou soudy kombinovat s tresty. Sankčními 

mechanismy pak prostupuje akcent na povinnost nahradit škodu a újmu poškozenému. 

Statisticky-analytická část práce nicméně zjistila, že uvedené zákonné prostředky nejsou soudní 

praxí dostatečně využívány a některé z nich jsou zcela opomíjeny. Přijetí nového trestního 

zákoníku nadto nepřineslo očekávanou depenalizaci, s jejímiž idejemi se zřejmě soudy 

neztotožňují. Nedochází totiž ke zmírňování trestní represe a ke zvyšování podílu alternativních 

trestů, ale k dlouhodobé stagnaci ukládaných alternativních trestů a ke zpřísňování výměry 

nepodmíněného odnětí svobody. Zvláště alarmující je postupující trend ukládání delších 

nepodmíněných trestů odnětí svobody, který povede k dalšímu zvyšování vězeňské populace 

a přeplněnosti věznic, se kterými se Česká republika dlouhodobě potýká. Trestní soudy totiž 

ukládají mnoho trestů odnětí svobody a zároveň tyto tresty vyměřují na dlouhou dobu. 

Alternativní tresty jsou v současné praxi využívány nepříliš efektivně, o čemž svědčí rozsáhlé 

ukládání podmíněného trestu i za nebezpečné úmyslné trestné činy a velmi sporadická aplikace 

ostatních sankcí. Naopak vysoký podíl krátkodobých trestů odnětí svobody ukládaný za trestné 

činy páchané typicky recidivisty svědčí o neschopnosti trestní justice vypořádat se s problémem 

kriminální recidivy. Soudobá praxe, která za první prohřešek uloží bez dalšího podmíněný trest 

a za druhý již odnětí svobody, je neuspokojivá, neboť rezignuje na snahu pachatele napravit 

v souladu s přiléhavým zásadou formulovanou výrokem Bryana Stevensona: „každý z nás je 
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víc, než nejhorší věc, kterou jsme kdy udělali“,120 ke které se přihlásil i Ústavní soud ve svém 

nálezu sp. zn. II. ÚS 2027/17, ze dne 7. 8. 2017. 

Pokud by měl tento trend pokračovat, tzv. krize trestu odnětí svobody a její negativní důsledky 

nebude vyřešena. Proto je na místě vést debatu o vhodném zásahu zákonodárce. V prvé řadě 

se nabízí vložit obecné účely trestání do zásad ukládání trestů upravených v hlavě V. trestního 

zákoníku a dále konkrétní účel daných trestů upravených v oddílech 5 a 6 hlavy V. Tato 

ustanovení by měla výslovně upravovat účel daného trestu, který by byl návodem pro volbu 

druhu trestu soudem. Z účelu trestu by mělo i vyplývat, pro jaký druh pachatelů a trestné 

činnosti je daný trest primárně určen. Takové zakotvení účelu by však nemělo být natolik 

extenzivní, aby zasáhlo do nezávislosti soudů. 

V souvislosti s tím by také měl zákonodárce zvážit rozšíření zákonných podmínek pro ukládání 

některých alternativních trestů podobným způsobem, jako je tomu u podmíněného trestu. Pro 

některé tresty by dále bylo vhodné upravit mechanismus přeměny na jiný trest v případě 

porušení jejich výkonu tak, aby nedocházelo k další kriminalizaci odsouzeného pro trestný čin 

maření výkonu rozhodnutí, pro jehož spáchání je ukládáno mnoho nepodmíněných trestů. 

Závěrem je třeba apelovat na soudy, aby přijaly svůj díl odpovědnosti za omezování kriminální 

recidivy a dalších negativních důsledků širokého ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody a aby nepodléhaly tlaku veřejnosti na zpřísňování trestněprávní represe. Příliš tvrdý 

přístup trestní justice je v demokratických státech nežádoucí a jeho přínos ke snížení kriminality 

není jistý. Jsou to totiž právě státy s nejvyššími vězeňskými populacemi, které se potýkají 

s nejzávažnější kriminalitou. 

***  

                                                 

120 STEVENSON, B.: Just Mercy. A Story of Justice and Redemption. New York: Spiegel & Grau, 2014. 
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ALTERNATIVY NEPODMÍNĚNÉHO TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

ALTERNATIVNÍ TRESTY V SOUDNÍ PRAXI 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá soudní praxí při uplatňování alternativních trestů uvedených 

v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní zákoník byl přijat v rámci postupné snahy 

o reformu a modernizaci trestního práva České republiky jako náhrada za zastaralý trestní 

zákon z roku 1961. Přijetí nového hmotněprávního kodexu slibovalo zmírnění ukládaných 

trestů a vyšší důraz na alternativní řešení trestních věcí. Česká republika se dlouhodobě potýká 

s vysokou vězeňskou populací a kriminální recidivou, které by měl trestní zákoník umožnit 

snížit.  

Jaká je však soudní praxe? Na tuto otázku se snaží autor v diplomové práci odpovědět vlastní 

statistickou analýzou ukládání alternativních trestů od roku 2006 do roku 2016. Statistický 

výzkum navazuje na obecnou část práce, která shrnuje podstatné přístupy k účelu trestání 

a mezinárodní snahy o depenalizaci, které přinesly řadu alternativních způsobů řešení trestních 

věcí. V obecné části práce je dále nastíněna současná trestní politika České republiky a některé 

konkrétní problémy, které ji sužují.  

Autor dále odlišuje alternativní tresty od alternativních opatření a odklonů v trestním řízení. 

Další důležitou částí práce je analýza právní úpravy jednotlivých alternativních trestů a jejich 

vzájemné porovnání. Zvláštní pozornost je věnována výhodám a nevýhodám trestů a jejich 

působení na pachatele. Práce se do detailu zabývá problematikou spojenou s nepodmíněným 

odnětím svobody, podmíněným trestem, domácím vězením, obecně prospěšnými pracemi, 

peněžitým trestem, zákazem činnosti, zákazem pobytu a zákazem vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce.  

V samotné statistické části je prezentován výzkum dat získaných z kriminologických ročenek 

Ministerstva spravedlnosti o ukládání různých druhů trestů. Na základě těchto dat je 

v diplomové práci zjištěno, že ukládání alternativních trestů stagnuje, a naopak jsou ukládány 

čím dál přísnější tresty odnětí svobody. Práce dále obsahuje statistiku ukládání alternativních 
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trestů podle vybraných hlav zvláštní části trestního zákoníku. Na základě té je posuzována 

efektivita uplatňování alternativních trestů a potenciál jejich dalšího rozvoje. 

Klíčová slova: Alternativní trest, penologie, ukládání trestu.
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ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT 

ALTERNATIVE PUNISHMENTS IN JUDICIAL PRACTICE 

Abstract 

This diploma thesis deals with judicial practice in the application of alternative punishments 

mentioned in the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code. The Criminal Code was adopted 

as part of the progressive effort to reform and modernize the criminal law of the Czech Republic 

as a substitute for the outdated criminal code of 1961. The adoption of a new substantive code 

of criminal law promised to reduce imposed sentences and to place greater emphasis 

on alternative solutions to criminal matters. The Czech Republic faces long-term problems with 

a high prison population and a criminal recidivism, which should be reduced with the help of 

the new Criminal Code. 

However, what is the current judicial practice? The author seeks to answer this question in his 

diploma thesis by his own statistical analysis of alternative penalties imposed from 2006 to 

2016. Statistical research follows the general part of the thesis which summarizes the essential 

approaches to purpose of punishment and the international efforts for depenalization which 

brought several alternative solutions to criminal matters. The general part of the thesis further 

outlines the current criminal policy of the Czech Republic and its current issues. 

The author also distinguishes alternative sanctions from alternative measures and deviations in 

criminal proceedings. Another important part of the thesis is the analysis of legal regulation 

of individual alternative punishments and their mutual comparison. Attention is paid to the 

advantages and disadvantages of penalties and their effect on perpetrators. The thesis deals with 

issues related to the unconditional imprisonment, conditional punishment, home imprisonment, 

community service, monetary punishment, prohibition of activity, prohibition of residence and 

prohibition of entry to sport, cultural and other social events. 

In the statistical part itself is presented the research of data obtained from the Criminological 

Yearbooks of the Ministry of Justice on the imposition of various types of punishments. Based 

on these data, the diploma thesis finds that alternative sanctions are stagnating and, 
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on the contrary, stricter sentences of imprisonment are imposed. The work also contains 

statistics on the imposition of alternative punishments according to the selected headings of 

a specific part of the Criminal Code. Based on this, the effectiveness of the application of 

alternative sanctions and the potential for their further development are assessed. 

Keywords: Alternative punishments, penology, sanctioning.  

 


