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Úvod 
 

 Téma „Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon“ jsem si vybrala nejen 

z důvodu mého zvýšeného zájmu o toto téma, nýbrž také kvůli jeho aktuálnosti. Do trestu 

obecně prospěšných prací byly vkládány velké naděje, že spolu s dalšími alternativními 

tresty pomůže vyřešit problém přeplněnosti věznic, ušetří veřejné prostředky, a že oproti 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody bude lépe působit při resocializaci pachatelů 

trestných činů. Nepodmíněný trest odnětí svobody je potřeba reformovat a ve vhodných 

případech ho nahrazovat alternativními tresty, neboť výkon nepodmíněného trestu odnětí 

svobody má, díky nízkému resocializačnímu účinku, negativní dopady na odsouzeného. 

Přestože byl trest obecně prospěšných prací do české právní úpravy zaveden novelou 

s účinností od roku 1996, tak stále Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem 

vězněných osob na 100 000 obyvatel.1  

Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému 

tuzemského i zahraničního práva, blíže se věnovat jeho vývoji, pojednat o jeho 

problematických aspektech a zprostředkovat mínění veřejnosti, soudů a probačních 

úředníků.  

Vzhledem ke stanovenému cíli jsem provedla rozbor platné české právní úpravy 

a srovnala ji se zahraničními úpravami. V jednotlivých částech práce upozorňuji na 

současné problémy a navrhuji jejich řešení, která by mohla vést k vyšší efektivnosti trestu 

obecně prospěšných prací. Dále se zabývám tím, proč dochází ke klesajícímu trendu 

ukládání trestu obecně prospěšných prací oproti předchozímu období.  

Samotná práce je členěna do jedenácti kapitol. V první kapitole se zabývám 

pojmem a účelem trestu, obecně vymezuji alternativní tresty včetně jejich systému a 

základních cílů. Na závěr kapitoly se zabývám významem trestu obecně prospěšných 

prací jako alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Ve druhé kapitole 

popisuji zavedení trestu obecně prospěšných prací do právního řádu České republiky a 

postupný vývoj právní úpravy.  

                                                 
1 World Prison Brief data - International Centre for Prison Studies [online]. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: 

http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data 
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V průběhu psaní diplomové práce jsem se setkala s různými názory, jak by měla 

právní úprava trestu obecně prospěšných prací vypadat, přičemž byly často protichůdné. 

Tyto poznatky jsou zahrnuty v kapitole tři, ve které se zabývám pojmem legální nucené 

práce, právní úpravou trestu obecně prospěšných prací včetně problematických aspektů a 

navrhuji jejich možná řešení.  

V navazujících kapitolách se zabývám Probační a mediační službou a jejím 

postavením v právním systému a poskytovateli obecně prospěšných prací. V 

šesté kapitole se zabývám trestním opatřením obecně prospěšných prací a jeho 

porovnáním s právní úpravou trestu obecně prospěšných prací.  

Za zajímavou považuji kapitolu sedm, ve které jsem zpracovala statistické údaje 

získané od okresních soudů, Probační a mediační služby ČR a údaje dostupné na 

stránkách Českého statistického úřadu. Z těchto údajů lze mimo jiné vyčíst počet 

uložených trestů obecně prospěšných prací, počet odsouzených osob, počet 

odpracovaných hodin v rámci trestu obecně prospěšných prací, skladbu poskytovatelů a 

podíl mužů a žen na uložených trestech obecně prospěšných prací. Kapitola osm obsahuje 

rozbor jednotlivých zahraničních právních úprav spolu se statistickými údaji, které se 

týkají trestu obecně prospěšných prací. Této části jsem věnovala značnou pozornost, 

neboť při úvahách de lege ferenda se můžeme inspirovat právě v zahraničních právních 

řádech.  

Kapitoly devět a deset zahrnují výsledky mého výzkumu, který se zabývá 

hodnocením trestu obecně prospěšných prací ze strany soudců okresních soudů, 

probačních úředníků a veřejnosti. V závěrečné kapitole se zabývám vybranou relevantní 

judikaturou. 

Při vypracování diplomové práce jsem využila metodu analytickou, komparativní, 

popisnou, metodu dotazování a statistické modely. Informace jsem získala z odborné 

literatury, odborných článků, z domácích i zahraničních webových stránek, právních 

předpisů a relevantní judikatury. K získání pohledu zainteresovaných osob na trestu 

obecně prospěšných prací jsem vytvořila anonymní dotazníky, které byly rozeslány všem 

okresním soudům, probačním úředníkům a širší veřejnosti. Vedla jsem rozhovory s paní 

Mgr. Bc. Ivanou Vajdlovou z Probační a mediační služby Kladno a s osobami 

zastupujícími jednotlivé poskytovatele obecně prospěšných prací v Kladně, tedy s panem 

ředitelem Ing. Václavem Kohlíkem (Azylový dům Kladno, o.p.s.), paní ředitelkou Bc. 
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Evou Bartošovou (Zahrada, poskytovatel sociálních služeb), paní ředitelkou Mgr. Bc. 

Hanou Gabrielovou (Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace), panem vedoucím 

provozního a stravovacího oddělení Martinem Benešem (Domov pro seniory Kladno) a 

s panem Ing. Havlišem (Statutární město Kladno, Magistrát města Kladna). 
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1. Pojmosloví 

1.1. Pojem a účel trestu 

„Trestem rozumíme zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní 

jednání.“2 Trestní represe má více funkcí, ale jednou z hlavních funkcí je uložení sankce. 

Základními prvky trestněprávní sankce jsou újma (ve smyslu donucení) a odsouzení 

pachatelova činu. Trest spočívá tedy v právní újmě, která působí na pachatele jako zlo a 

dle vůle zákonodárce má být takto přijímána. Trest je v našem právním řádu pojat jako 

prostředek státního donucení, pomocí kterého stát ochraňuje společnost a zájmy chráněné 

trestním zákonem takovým způsobem, aby byly trestné činy páchány v co nejmenší míře, 

v ideálním případě vůbec.3 

Účel trestu můžeme rozlišovat podle různých teorií. „Utilitární teorie vychází 

z toho, že spáchání zločinu není dostatečným důvodem pro potrestání. Jelikož trest působí 

utrpení, může být uložen jen tehdy, pokud se tím zabrání většímu utrpení“4 Do utilitární 

teorie spadají teorie odstrašující, nápravné, izolační a restituční. Teorie odstrašení klade 

důraz na individuální a generální prevenci. Nápravná teorie usiluje o nápravu pachatele, 

který nebude páchat další trestnou činnost z morálních důvodů. Izolační teorie požaduje 

izolaci pachatele, který tak nemůže páchat další trestnou činnost. Restituční teorie se snaží 

docílit náhrady škody poškozenému. Tyto teorie jsou navzájem provázané. Dle retribuční 

teorie musí být uložen takový trest, který odpovídá závažnosti pachatelova jednání.5 

Účel trestních sankcí již není v novém trestním zákoníku vyjádřen a je nahrazen 

promítnutím obecných zásad do jednotlivých trestně-právních ustanovení. Trest je 

vnímán jako prostředek k zachování právního řádu, který je nezbytnou podmínkou pro 

soužití občanů ve společnosti, neboť bez trestu by bylo právo nevynutitelné. Trestáním 

se má také předejít tomu, aby občané brali spravedlnost do vlastních rukou a dále mají 

tresty odradit možného pachatele od páchání trestné činnosti.6  

Trest může ukládat pouze soud a ukládá ho tak, aby postihl (podle možností) 

výlučně pachatele (zásada personality trestu) a je ukládán ve formě újmy na svobodě, 

                                                 
2 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 383 
3 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 383-385 
4 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis. ISBN 978-80-86920-24-5, s.19 
5 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis. ISBN 978-80-86920-24-5, s.19, 

34 
6 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9, část třetí s.13  
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majetkových či jiných právech. Dle trestněprávních zásad: nulla poena sine lege, nullum 

crimen sine lege lze trest uložit pouze na základě zákona a pouze zákon stanoví, jaké 

jednání je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit (tato zásada je obsažena 

také v čl. 39 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále LZPS)). V souladu 

se zásadou subsidiarity a trestní represe se trestní sankce ukládají tehdy, nestačí-li použít 

prostředky mírnější (např. správní a občanskoprávní).  

V souladu se zásadou humanismu, která je vyjádřena například v čl. 7 odst. LZPS, 

je zakázáno kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trest. Novodobá společnost 

považuje ochranu lidské důstojnosti za nezbytnou, proto je obsažena v nejrůznějších 

dokumentech mezinárodního práva, například v Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech7, Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání8, Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod9 nebo v Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání10. 11 

V neposlední řadě se při ukládání trestních sankcí vychází ze zásady přiměřenosti, 

tzn. proporcionality mezi zájmem na ochraně společnosti a zásahem do základních práv 

pachatele. Při ukládání trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného 

činu a k osobním, majetkovým, rodinným a jiným poměrům pachatele. Výše uvedené 

zásady se promítají do celého systému trestů.  

„Systém trestů lze definovat jako uspořádání jednotlivých druhů trestů podle 

závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty.“12 

V § 52 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále TZ) je 

obsažen taxativní výčet trestů, který nemůže být dále rozšiřován. V tomto výčtu je 

zahrnut i trest obecně prospěšných prací (§ 52 odst. 1 písm. c) TZ). 

                                                 
7 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 1976 č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
8 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 č. 143/1988 Sb., o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
9 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
10 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/1996 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému 

či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
11 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 386-392 
12 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 391 
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1.2. Restorativní justice  

„Koncept restorativní justice neboli obnovující trestní spravedlnosti se opírá o 

alternativní řešení. Restorativní justice chápe trestný čin především jako poškození jedné 

osoby druhou a svou pozornost soustřeďuje na konflikt mezi obětí trestného činu a jeho 

pachatele. Tato koncepce je tedy chápána jako úsilí po obnovení trestným činem 

narušeného nebo ohroženého systému chráněných hodnot a sociálních vztahů. Počítá 

přitom s aktivní rolí obviněného, ale také s individuálním zohledněním zájmů a potřeb 

obětí trestného činu, příp. dalších dotčených subjektů.“13 

Jedná se o koncept, ve kterém je s pachateli zacházeno jinak než v klasické 

retributivní (trestající) justici. Retributivní justice je zaměřena na to, aby byl každý 

pachatel po zásluze potrestán, zato restorativní justice klade důraz na zjištění, zda byla 

trestným činem způsobena újma a jak tuto újmu napravit. Koncepce restorativní justice 

se odráží v § 38 odst. 3 TZ, kdy je při ukládání trestních sankcí potřeba přihlédnout 

k právem chráněným zájmům poškozených. Stěžejním cílem restorativní justice je uznání 

a pochopení viny pachatelem, neboť to je spolehlivou zárukou toho, že v budoucnu 

nebude páchat další trestnou činnost14 

Každý případ je specifický, a proto nelze stanovit univerzální restorativní postup, 

z tohoto důvodu existují různé principy a hodnoty, které ukazují směr, jak má být 

v daném případě postupováno. Klíčovou hodnotou je respekt, který musí být projevován 

i vůči pachateli trestného činu. Dalšími hodnotami je odpovědnost pachatele za 

způsobenou újmu, vyváženost, dobrovolnost, pospolitost (zapojení komunity), 

participace všech účastníků trestného činu a individualita.15 

Základním prostředkem restorativní justice je právní nástroj označovaný jako 

mediace, což je alternativní postup, který je realizovaný mimo systém trestního práva. 

Výsledky mediace mohou být promítnuty do rozhodnutí ve věci. Mediace je forma 

osobního kontaktu mezi pachatelem a poškozeným, který je veden mediátorem 

(prostředníkem). Speciálním orgánem pro systém restorativní justice je probační služba. 

                                                 
13 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 8 
14 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 23-24 
15 ŠTERN, Pavel, Lenka OUŘEDNÍČKOVÁ a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti řešení 

trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, s. 33-34 
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Probační služba přispívá k tomu, aby nebyly alternativní způsoby sankciování využívány 

pro nevhodné případy. Také představuje záruku toho, že restorativní justice nebude ze 

strany společnosti vnímána negativně.16 

 

1.3. Alternativní tresty 

1.3.1. Systém alternativních opatření 

Alternativní opatření tvoří systém daný účelem nahrazovat nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Tento systém se dělí dle toho, zda úprava dané skupiny alternativních opatření 

spadá do oblasti hmotného nebo procesního práva, pak rozlišujeme hmotněprávní 

alternativní opatření a procesní alternativní opatření. Do hmotněprávních alternativních 

opatření řadíme alternativní tresty a alternativy k potrestání. „Za alternativní tresty jsou 

považovány všechny tresty nespojené s nepodmíněným trestem odnětí svobody.“17 Do 

procesních alternativních opatření řadíme odklony v trestním řízení, které spočívají 

v tom, že je trestní stíhání zastaveno, ale přesto je obviněný určitým způsobem 

sankciován. Do této kategorie spadá podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a odstoupení od trestního stíhání.18 

V užším pojetí spadá do kategorie alternativních trestů trest domácího vězení, trest 

obecně prospěšných prací, peněžitý trest a podmíněné odsouzení (včetně podmíněného 

odsouzení s dohledem). Tyto tresty nelze uložit spolu s nepodmíněným trestem odnětí 

svobody s výjimkou peněžitého trestu, u kterého tento zákaz platí pouze zčásti, a to na 

základě § 67 odst. 2 písm. b) TZ.  

 

1.3.2. Alternativní tresty a trest odnětí svobody 

Nová kodifikace trestního zákona přišla s myšlenkou, že trest odnětí svobody by měl 

být vnímán jako ultima ratio, a že by měl být kladen vyšší důraz na individuální prevenci 

zaměřenou na resocializaci a rehabilitaci pachatele. Předpokladem pro individuální 

přístup k řešení trestních věcí je existence široké škály alternativních sankcí, která má 

zajistit pozitivní motivaci pachatele. Alternativa znamená, že volíme mezi více 

                                                 
16 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 27 
17 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 393 
18 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 30 
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možnostmi řešení. V praxi to znamená, že soud uloží odsouzenému trest odnětí svobody, 

anebo trest jiný, který bude vykonán na svobodě. Některé alternativní tresty jsou spojené 

s omezením osobní svobody (trest domácího vězení, obecně prospěšné práce) přesto se 

jejich alternativní povaha neztrácí.19 

Nepodmíněný trest odnětí svobody sice zabrání či minimálně znesnadní pachatelům 

trestných činů páchat další trestnou činnost během výkonu trestu, ale vykazuje minimální 

výchovný účinek. Oproti tomu mají alternativní tresty řadu výhod, jednou z nich je 

skutečnost, že s nimi není spojována negativní stránka trestu odnětí svobody (vytržení 

odsouzeného z jeho přirozeného sociálního prostředí). Další výhodou jsou nižší náklady 

společnosti, než je tomu u trestu odnětí svobody, neboť provoz věznic je značně nákladný 

a věznice bývají přeplněné. V neposlední řadě umožňují lepší začlenění odsouzeného do 

společnosti po vykonání trestu. 

Alternativní tresty by měly být ukládány pachatelům méně závažných trestných činů, 

tedy zejména, u kterých přichází v úvahu uložit krátkodobý trest odnětí svobody, neboť 

u těchto pachatelů lze snadněji dosáhnout jejich resocializace a nápravy. Ukládání 

alternativních trestů pachatelům méně závažných trestných činů je pro moderní 

společnost i pachatele důležité a značně přínosné. 

Alternativní tresty se postupem času rozšiřovaly. V roce 2009 byly zavedeny 2 nové 

druhy trestů – trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. 

V níže uvedené tabulce je znázorněn počet vězněných osob na 100 000 obyvatel 

v roce 2018. V České republice jsou alternativní tresty nejčastěji ukládaným druhem 

trestu, ale přesto v porovnání s dalšími zeměmi je v České republice dost vysoký počet 

vězněných osob na 100 000 obyvatel, a proto by další tendence měly směřovat k ukládání 

ještě většího počtu alternativních trestů.  

 

Počet vězněných osob na 100 000 obyvatel (2018) 

Anglie a Wales 140 

Česká republika 205 

Estonsko 196 

                                                 
19 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 393 
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Francie 104 

Itálie 99 

Kanada 114 

Maďarsko 173 

Nizozemsko 61 

Rakousko 98 

Skotsko 145 

Slovensko 192 

USA 655 

Zdroj: World Prison Brief data - International Centre for Prison Studies [online]. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: 

http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data 

 

1.4.  Pojem a význam trestu obecně prospěšných prací 

Jednotlivé tresty můžeme třídit dle několika kritérií. Podle těchto kritérií spadá trest 

obecně prospěšných prací (dále OPP) do trestů samostatných, postihujících svobodu, 

relativně určitých, a které lze uložit jen zúženému okruhu pachatelů. Pojem trestu OPP je 

definován v § 62 TZ. Z odpovědí, které jsem získala od soudců okresních soudů (celkem 

74 respondentů) vyplývá, že 95 % z nich považuje definici trestu v § 62 TZ za 

dostatečnou. 

Jedná se o tzv. komunitní trest. „Ve své podstatě se jedná o legální nucenou práci 

v obecný prospěch širšího okruhu lidí (čl. 4 odst. 3 písm. a) evropské Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, čl. 9 odst. 2 písm. a) LZPS). Odsouzený je povinen 

provádět stanovenou pracovní činnost osobně, bezplatně a ve svém volném čase.“20   

Závažnost jednotlivých druhů trestu lze částečně dovozovat ze systému trestů, ze 

kterého nám vyplývá, že trest obecně prospěšných prací je závažnější než trest zákazu 

činnosti, ale při hodnocení, zda je závažnější než podmíněný trest odnětí svobody, je 

nutné vycházet z konkrétní výměry trestu a dopadu na pachatele. 

Stále diskutovanějším tématem je proces prizonizace. Chování odsouzeného se často 

ve vězení zhoršuje a dochází k přetrhání sociálních a rodinných vazeb. Trest OPP je 

důležitou alternativou k trestu odnětí svobody, kdy při nesplnění jeho podmínek může 

                                                 
20 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 415 

http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data
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být v souladu s § 65 odst. 2 TZ přeměněn mimo jiné na nepodmíněný trest odnětí svobody 

(viz kapitola 3.3.11).  

Hlavním smyslem trestu OPP je přiměřeně reagovat na spáchaný trestný čin. Trest 

OPP nemá negativní vliv na rodinný život, práci či jiné vazby. Při řádném výkonu trestu 

dochází k zahlazení odsouzení (viz kapitola 3.3.12.), kdy se na pachatele hledí jako by 

nebyl odsouzen a díky čemuž má větší šanci uplatnit se na trhu práce. Pro společnost je 

významné zejména to, že trest OPP reaguje na narůstající vězeňskou populaci a šetří 

náklady řízení. 

 

2. Zavedení trestu obecně prospěšných prací do právního 

řádu ČR a jeho postupný vývoj 

Již v 70 letech docházelo ke snahám o reformu trestání a s tím spojené ukládání 

alternativních trestů k trestu odnětí svobody. Ve většině zemí již dříve existovaly určité 

alternativy jako podmíněné odsouzení, probace, peněžitý trest či zákaz řízení motorových 

vozidel. Komunistické Československo bylo totalitním režimem s represivním trestním 

systémem. Po roce 1989 dochází ke změnám ve zločinnosti, kdy se kriminalita v ČR 

začala podobat kriminalitě v rozvinutých evropských zemích. Trestní politika se ubírá 

směrem k dekriminalizaci a depenalizaci (pojem depenalizace může být chápán jako 

proces zmírňování trestů).21 

Po roce 1989 docházelo k nejrůznějším novelám, které se však netýkaly systému 

trestů. Depenalizační snahy se projevily v omezení možnosti uložení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody.22 V roce 1991 byl skupinou odborníků Ústavu státu a práva ČSAV 

a dalšími odborníky z řad sociální práce s mládeží zahájen experiment Mimosoudní 

alternativa pro delikventní mládež. Experiment vycházel ze zkušeností sociálních 

pracovníků západních zemí. Projekt přinesl nový prvek aktivního zapojení pachatele, u 

kterého se zaměřili na odstranění následků jeho jednání. Experiment poprvé pracoval 

s prvky mediace.23 

                                                 
21 MAREŠOVÁ, Alena, Eva BIEDERMANOVÁ, Jan ROZUM, Miroslav TAMCHYNA a Petra 

ZHŘÍVALOVÁ. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2016. ISBN 978-80-7338-157-8, s. 19 
22 OSMANČÍK, Otakar a Jan ROZUM. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 1996. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-26-6, s. 21 
23 ŠTERN, Pavel, Lenka OUŘEDNÍČKOVÁ a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti řešení 

trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, s. 11 
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První alternativní institut byl do našeho trestního práva zaveden novelou trestního 

zákona v roce 1993 a to institut odklonu neboli diverze, tj. podmíněné zastavení trestního 

stíhání, čímž došlo k vytvoření prostoru pro restorativní justici v našem trestním právu.24 

Postupně dochází k pronikání principů restorativní justice do české právní úpravy, což 

vedlo k postupnému zvyšování významu a k rozšíření katalogu alternativních trestů.  

V návrhu novely trestního zákoníku se předpokládalo, že trest OPP bude ukládán 

pachatelům méně závažných trestných činů, jedná se například o trestné činy hrubě 

narušující občanské soužití nebo proti životu a zdraví.25 

Trest obecně prospěšných prací byl do trestního zákona zařazen novelou č. 152/1995 

Sb. s účinností od 1.1.1996, čímž došlo k průlomu do tradičního systému represivních 

sankcí. Trest byl zařazen do § 27 zákona č. 140/1961 Sb. hned za trest odnětí svobody, a 

proto byl posuzován jako druhý nejpřísnější. Zpočátku neexistovala služba, která by 

dohlížela nad řádným výkonem trestu OPP. K obratu došlo přijetím zákona č. 257/2000 

Sb., kterým byla ustanovena Probační a mediační služba. Novela č. 265/2001 Sb. rozšířila 

možnost výkonu OPP nejen ve prospěch obcí, ale také ve prospěch státních či jiných 

obecně prospěšných zařízení. 

Z důvodu zrušení možnosti ukládat trestním příkazem krátkodobý nepodmíněný trest 

odnětí svobody došlo v roce 2002 k nárůstu trestu obecně prospěšných prací.26 Po četných 

novelizacích bylo nutné přijmout nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 <Sb.). 

„Podstatný vliv na současnou podobu trestní politiky má nový trestní zákoník – zákon č. 

40/2009 Sb., který dne 1.ledna 2010 nabyl účinnosti. Nová kodifikace je založena na 

přesvědčování, že ochranu demokratického státního a společenského zřízení, práv a 

svobod jednotlivců a ochranu jejich života, zdraví a majetku je třeba dosahovat 

především mimotrestními prostředky“27  

Dle starého trestního zákoníku (zák. č. 140/1961 Sb.), na rozdíl od současné právní 

úpravy, bylo možné uložit trest odnětí svobody v rozsahu 50 až 400 hodin a tato sazba se 

                                                 
24 ŠTERN, Pavel, Lenka OUŘEDNÍČKOVÁ a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti řešení 

trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, s. 12 
25 OSMANČÍK, Otakar a Jan ROZUM. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 1996. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-26-6, s. 23 
26 MAREŠOVÁ, Alena, Eva BIEDERMANOVÁ, Jan ROZUM, Miroslav TAMCHYNA a Petra 

ZHŘÍVALOVÁ. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2016. ISBN 978-80-7338-157-8, s. 39 
27 MAREŠOVÁ, Alena, Eva BIEDERMANOVÁ, Jan ROZUM, Miroslav TAMCHYNA a Petra 

ZHŘÍVALOVÁ. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2016. ISBN 978-80-7338-157-8, s. 21-22 
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uplatnila i v případě mladistvých. V případě přeměny trestu se původně přepočítávaly 

každé 2 neodpracované hodiny na 1 den odnětí svobody. Trest OPP nemohl být ukládán 

v takové výši, aby při jeho přeměně v trest odnětí svobody došlo k překročení trestní 

sazby za daný trestný čin. K takovému překročení mohlo dojít u trestných činů, jejichž 

horní hranice nepřevyšovala 6 měsíců. Trest vykonával odsouzený primárně v obvodu 

okresního soudu svého trvalého bydliště, mimo obvod mohl práci vykonávat, jen pokud 

s tím souhlasil. Původně mohl být trest vykonáván jen ve prospěch obcí.  

 

3. Právní úprava trestu obecně prospěšných prací 

3.1.  Mezinárodní úroveň 

Již od 80. let dochází k prosazování názorů, že je potřeba zavést do trestního 

soudnictví alternativní tresty neboli sankce nespojené s trestem odnětí svobody. V 1985 

se v Miláně konal 7. kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli. Na 

tomto kongresu byla přijata rezoluce o snížení vězeňské populace, o alternativách trestu 

odnětí svobody a o společenské integraci pachatelů.28 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4 je trest OPP ve své podstatě určitým druhem 

legální nucené práce, prováděné ve prospěch společnosti. Pojem nucené a povinné práce 

je definován v čl. 2 odst. 1 Úmluvy č. 29 o nucené nebo povinné práci29 jako: „každá 

práce nebo služba, která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu 

a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně.“ Zákaz nucených prací vymezuje čl. 4 

odst. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod30, čl. 8 odst. 3 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech31 a čl. 2 odst. 2 Úmluvy č. 29 

o nucené nebo povinné práci32. Tento zákaz se však nevztahuje na případy, kdy se práce 

vymáhá na základě pravomocného rozhodnutí soudu.  

                                                 
28 VŮJTĚCH, Jan a Václav HANÁK. Výzkum institutu obecně prospěšných prací: výzkum uskutečněný v rámci 

programu účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k 

bezpečnosti občanů v horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1998. Studie (Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-48-7.  
29 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí ze dne 28.6.1930 č. 506/1990 Sb., o Úmluvě o nucené nebo 

povinné práci 
30Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí ze dne 21.2.1991 č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobody ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 
31 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 1976 č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských 

a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
32 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí ze dne 28.6.1930 č. 506/1990 Sb., o Úmluvě o nucené nebo 

povinné práci 
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Evropské sankční politiky se již delší dobu snaží o sbližování sankčních politik, tyto 

snahy posílily ještě po nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy33.  Čl. 83 Lisabonské 

smlouvy stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v 

oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, jedná se 

zejména o oblast terorismu, obchodování s lidmi, nedovoleného obchodování se 

zbraněmi nebo drogami či padělání platebních prostředků. Byly zde snahy o zavedení 

standardů trestních sankcí za některé finanční či hospodářské zločiny, tyto snahy však 

byly neúspěšné. Pojetí alternativních trestů je v různých zemích EU vnímáno různě, proto 

můžeme vycházet z konceptu, který se snaží ponechat pachatele trestného činu 

v komunitě, a tento koncept prosazuje Rada Evropy ve svých Doporučeních (např. 

Evropská pravidla o komunitních sankcích a opatřeních Rec (92)16 nebo Doporučení 

k mediaci v trestních věcech Rec (99)19, Doporučení Výboru ministrů č. R (92)10 o 

Evropských pravidlech alternativních sankcí a opatření).34 

V rámci EU si zaslouží pozornost Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/JHA ze dne 

27.11.2008 o aplikaci principu vzájemného uznávání rozhodnutí v oblasti probace 

z hlediska dohledu nad probačními opatřeními a alternativními sankcemi a Rámcové 

rozhodnutí Rady 2009/829/JHA ze dne 23.10.2009 o aplikaci a vzájemném uznávání 

rozhodnutí o dohledových opatřeních jako alternativy k detenci.35  

 

3.2.  Ústavní zakotvení 

Zákonná úprava není v rozporu se základními zásadami moderního demokratického 

právního státu, které jsou vyjádřeny v čl. 9 LZPS, podle kterého nikdo nesmí být 

podroben nuceným pracím nebo službám. LZPS v čl. 9 odst. 2 výslovně vyjmenovává, 

že se zákaz nevztahuje na práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí 

svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody.  

Při ukládání trestu OPP musí být dále dodrženy zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 1 

LZPS: každý má právo na zachování lidské důstojnosti, dobrou pověst, osobní čest, a aby 

bylo chráněno jeho jméno.  

                                                 
33 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, 

podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 
34 SCHEINOST, Miroslav a Helena VÁLKOVÁ. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v 

oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-154-7, s. 69  
35 Tamtéž. 
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3.3.  Právní úprava trestu obecně prospěšných prací v ČR 

3.3.1. Obecná podmínka ukládání trestu obecně prospěšných prací 

Soud může uložit tento druh trestu v případě, že odsuzuje pachatele za přečin, což 

znamená, že může být uložen pachateli všech nedbalostních trestných činů a u těch 

úmyslných v případě, že za něj lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí 5 let. V 

předchozí právní úpravě byl okruh trestných činů, za které mohl být uložen trest OPP, 

vymezen pouze horní hranicí 5 let.36  

Dle mého názoru je takto stanovená hranice poměrně vysoká, protože v sobě zahrnuje 

i závažnější trestné činy, za které by neměl být trest OPP ukládán, proto se přikláním k 

názoru, že by bylo lepší § 62 odst. 1 TZ upravit na znění: trest OPP se ukládá za všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby do tří let. 

Na otázku, zda by mělo dojít ke změně § 62 odst. 1 TZ na výše uvedené znění jsem 

se ptala soudců okresních soudů prostřednictvím anonymního dotazníku, kdy jsem 

získala odpověď od 74 soudců. Pouhých 11 % respondentů by bylo pro změnu, 89 % 

proti. Naproti tomu 69 % respondentů považuje za vhodné ukládat trest OPP za trestné 

činy, za které může být uložen trest odnětí svobody v délce do 5 let, ostatní nikoli. 

 

 

 

 

                                                 
36 § 62 odst. 1 TZ 
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 Z informací okresních soudů, které mi byly poskytnuty na základě žádosti o 

informace dle zák. č. 106/1999 Sb., jsem zjistila, že trest OPP je nejčastěji ukládán za 

trestný čin krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí, zanedbání povinné výživy, 

ohrožení pod vlivem návykové látky, porušování domovní svobody, výtržnictví, ublížení 

na zdraví, zpronevěry nebo podvodu. Případná výše uvedená změna definice by na 

ukládání trestu OPP za tyto trestné činy neměla žádný výraznější vliv, neboť se ve většině 

případů jedná o skutkové podstaty, za které lze uložit trest odnětí svobody do 3 let. 

Změnou definice by došlo ke znemožnění ukládat trest OPP za základní skutkové 

podstaty závažnějších trestných činů jako je trestný čin znásilnění, mučení a jiné nelidské 

a kruté zacházení, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, či 

nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky a dále by došlo 

ke znemožnění ukládat trest OPP za kvalifikované skutkové podstaty některých trestných 

činů, např. u trestného činu ublížení na zdraví dle § 146 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví 

z nedbalosti dle §147 odst. 2, porušování domovní svobody dle § 178 odst. 3, sexuálního 

nátlaku dle § 186 odst. 3, opuštění dítěte nebo svěřené osoby dle § 195 odst. 2 nebo šíření 

toxikomanie dle § 287 odst. 2 TZ.  

Samozřejmě vždy záleží na posouzení konkrétního případu soudcem, ale snížením 

hranice u úmyslných trestných činů by trest OPP mohl být stále ukládán za 295 

skutkových podstat, což představuje asi 39 % všech trestných činů, tím by zbylý okruh 

závažnějších deliktů mohl převzít trest domácího vězení.37 

Jestliže vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a k osobě a poměrům 

pachatele není třeba jiného trestu soud uloží trest OPP jako trest samostatný (§ 53 odst. 2 

TZ). Lze ho uložit spolu s jiným trestem, nelze ho však uložit vedle trestu odnětí svobody 

ani vedle trestu domácího vězení. Může být uložen i pokud není ve zvláštní části trestního 

zákoníku výslovně stanoven. 

 

3.3.2. Rozsah trestu  

Trest OPP může být uložen dospělému pachateli v rozmezí 50-300 hodin (§ 63 odst. 

1 TZ). Při jeho ukládání je nezbytné přihlédnout ke zdravotní způsobilosti pachatele a 

                                                 
37 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 39 
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řídit se obecnými ustanoveními upravujícími hlediska pro výměru trestu, která jsou 

uvedena v § 39 TZ.  

Z judikatury vyplývá, že nemůže být uložen takový rozsah hodin, který by v případě 

přeměny v nepodmíněný trest odnětí svobody převyšoval horní hranici trestu odnětí 

svobody, která je pro konkrétní trestný čin stanovena. K této kolizi může dojít pouze u 

trestných činů, kde trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 6 měsíců 

(zák. č. 40/2009 Sb. nevymezuje žádný takový trestný čin).38 

Nejvyšší soud upozorňuje na to, že soudy často ukládají trest OPP v horní polovině 

trestní sazby, a to i když to nevyžadují okolnosti případu, osoba pachatele či možnost 

jeho nápravy. Proto by dle Nejvyššího soudu bylo vhodné, aby soudy ukládaly tento druh 

trestu i v dolní hranici trestní sazby (např. u pachatele blízkého věku mladistvým).  Dále 

je třeba ukládat více přiměřených omezení a povinností díky čemuž dojde 

k individualizaci trestu.39 Já osobně považuji zákonem vymezený rozsah trestu OPP za 

dostatečný a zároveň se ztotožňuji s názorem Nejvyššího soudu, kdy považuji za vhodné, 

aby soudci přihlíželi k okolnostem případu a dle toho ukládali trest OPP v dolní nebo 

horní hranici trestní sazby. 

Z odpovědí soudců (74 respondentů) a probačních úředníků (76 respondentů) 

v anonymním dotazníku vyplynulo následující: 

 

 

                                                 
38 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 304 
39 SCHEINOST, Miroslav a Helena VÁLKOVÁ. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v 

oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-154-7, s. 45 
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Pro stávající zákonnou úpravu je 41,9 % dotázaných soudců okresních soudů a 71 % 

probačních úředníků. Pro vyšší zákonem stanovený rozsah je 54,1 % dotázaných soudců 

okresních soudů a 10 % probačních úředníků, naopak pro nižší je 2,7 % dotázaných 

soudců okresních soudů a 18 % probačních úředníků.  

 

3.3.3. Doba trestu 

V odsuzujícím rozsudku se doba trestu výslovně neuvádí, ale myslí se tím doba od 

nařízení výkonu trestu po skončení výkonu. Doba, po kterou mohou být obecně prospěšné 

práce řádně vykonávány, je v zákoně stanovena v maximální výši jednoho roku od 

nařízení tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený nemohl 

z důvodu zdravotní či zákonné překážky práci vykonávat. Tato doba může být 

modifikována rozhodnutím soudu.40 

V dřívější právní úpravě byla zakotvena doba 2 let, která byla zkrácena novelou č. 

150/2016 Sb., v platném znění na 1 rok. Tato změna byla určitě přínosem. Pokud je 

odsouzenému uložen trest OPP v rozsahu 300 hodin, tak musí průměrně každý měsíc 

vykonat 25 hodin prací, aby stihl celý trest vykonat v době 1 roku. V případech, kdy je 

soudem odsouzenému uloženo 100 a méně hodin prací, nemusí odsouzený vykonávat 

více než 9 hodin prací měsíčně, a proto dochází k tomu, že společenská prospěšnost není 

dostatečně viditelná. Probační úředníci a poskytovatelé, se kterými jsem vedla rozhovor 

mi sdělili, že někteří odsouzení vykonávají trest až na samotném konci této doby, což je 

pro ně spjato s vyšší administrativní zátěží.  

Dle mého názoru by se měla tuzemská právní úprava inspirovat v zahraničních 

právních úpravách, ve kterých je doba výkonu trestu stanovena dle výše uloženého trestu 

OPP, tedy čím nižší počet uložených hodin tím kratší doba pro jejich výkon. Pokud by 

byla doba výkonu pro tresty OPP uložené v rozsahu do 150 hodin snížena na 6 měsíců, 

tak by došlo ke snížení administrativy a nákladů probačním úředníkům a poskytovatelům, 

dále by se zvýšila společenská prospěšnost tohoto druhu trestu a u nezaměstnaných 

odsouzených by došlo k vytvoření pracovních návyků. 

 

                                                 
40 § 65 odst. 1 TZ 
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3.3.4. Ukládání prací v rámci výkonu trestu 

Druh práce je určen jejich subjektem a okruhem subjektů, pro které lze činnost 

vykonávat. Zohledňují se nejen požadavky organizací, ale také schopnosti a dovednosti 

odsouzených.  

Prací k obecně prospěšným účelům se rozumí zejména úklidové práce (úklid 

chodníků, vozovek, veřejných prostranství, sportovních a dětských hřišť, posypy 

chodníků v zimě, práce na skládkách, úklid hřbitova, čištění vodních toků, likvidace 

černých skládek apod.), stavební a jiné odborné práce (demolice staveb, opravy plotů, 

truhlářské práce, elektrotechnické a instalatérské práce, pokládání podlahy, malířské 

práce apod.), pomocné práce (výkopové práce, stěhování, sekání trávy, výsadba stromků 

a jiné zeleně), kancelářské práce (drobné administrativní práce, roznáška pošty, vedení 

odborných kroužků pro mládež).41 

OPP mohou být vykonávány pouze ve volném čase odsouzeného, kdy jsou 

respektovány další povinnosti odsouzeného (např. zaměstnání, vzdělávání apod.). Časový 

harmonogram musí být rozvržen tak, aby se trest vykonal nejpozději do 1 roku od nařízení 

výkonu (viz kapitola 3.3.3). Z tohoto důvodu může být trest realizován u jednoho 

subjektu nebo může být rozdělen mezi více subjektů určených jedním usnesením o 

nařízení výkonu trestu. Měl by uspokojit jak potřeby poskytovatele, tak by měly být 

respektovány časové možnosti odsouzeného s přihlédnutím k celkové výměře trestu.  

Práce jsou normovány úkolově nebo hodinově. Hodinově normovaná práce znamená, 

že se odsouzenému započítává hodinová docházka, tedy příchod a odchod z práce. Do 

této doby se nezapočítávají nejrůznější přestávky či jiné doby, po kterou nemohl práci 

vykonávat z důvodu překážky na jeho straně. Hodinově normovaná práce se hodí pro 

odsouzené, kteří nejsou schopni práci vykonávat samostatně bez neustálého dozoru. Na 

druhé straně máme pak odsouzené, kteří jsou zodpovědnější a jsou schopni samostatné 

práce a těm je pak stanoven úkolový harmonogram, ve kterém se odsouzenému stanoví 

větší počet úkolů a zároveň se stanoví termín dokončení, např. posekání trávy na určité 

ploše. Za splnění úkolu se pak odsouzenému uznají určité hodiny práce. Pravidla pro 

uznávání hodin za úkol musí být stanoveny předem, včetně pravidla, že v případě, že 

práce není včas dodělána či je nekvalitně provedena, může dojít ke snížení počtu 

                                                 
41 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 15 
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uznaných hodin, než kolik bylo původně dojednáno či ke stanovení povinnosti práci 

dodělat ve svém volném čase, aniž by mu tyto hodiny byly uznány za vykonávání trestu 

OPP.42 

Po dobu trestu, za účelem, aby odsouzený vedl řádný život, mohou být odsouzenému 

uloženy další omezení a povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 TZ a dále mu může být 

uloženo, aby odčinil nemajetkovou újmu, vydal bezdůvodné obohacení či nahradil škodu. 

 

3.3.5. Zdravotní stav pachatele, souhlas pachatele a jejich vliv 

V souladu s § 64 TZ soud přihlédne ke stanovisku pachatele a k jeho zdravotnímu 

stavu. Trest OPP nemůže být uložen pachateli, který je zdravotně nezpůsobilý 

k soustavnému výkonu práce. 

Bez stanoviska pachatele nemůže být trest OPP uložen, avšak současná úprava 

umožňuje, aby byl tento trest uložen i pachateli, který s jeho uložením nesouhlasí.  

Stanovisko si soud od obžalovaného obstará během hlavního líčení. Pokud se koná hlavní 

líčení bez obžalovaného nebo pokud soud ukládá trest prostřednictvím trestního příkazu 

obstará si toto stanovisko v předchozí fázi (viz 3.3.7). 

Musím položit otázku, zda by nebylo vhodnější zavést zákonnou podmínku souhlasu 

pachatele, stejně jako to mají zakotvené některé zahraniční právní úpravy, neboť se výkon 

trestu OPP neobejde bez aktivní účasti odsouzeného a pokud pachatel s uložením tohoto 

trestu nesouhlasí, tak ho nejspíš nebude ani řádně vykonávat. Na druhou stranu tím, že 

soud uloží trest OPP i přes nesouhlasné stanovisko pachatele, dává pachateli šanci změnit 

svůj postoj a odčinit následky spáchaného trestného činu alternativním způsobem a pokud 

pachatel svůj postoj nezmění a trest řádně nevykoná může mu být přeměněn v 

nepodmíněný trest odnětí svobody (viz 3.3.11.1). 

Soudcům okresních soudů a probačním úředníkům jsem ve svém anonymním 

dotazníku položila otázku, zda by mělo být uložení trestu OPP podmíněno zákonnou 

podmínkou souhlasu pachatele. Pro zavedení této podmínky by bylo 34 % soudců (ze 74 

respondentů) a 39 % probačních úředníků (ze 77 respondentů). Já se se svým názorem 

přikláním k zavedení zákonné podmínky souhlasu pachatele, s čímž se ztotožňuje vyšší 

počet dotázaných probačních úředníků než soudců, což může být dáno tím, že se probační 

                                                 
42 PŘESLIČKOVÁ, Hana, GAJDOŠ, Radek a KRUTINA, Miroslav. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 28 
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úředníci často setkávají s porušováním podmínek trestu ze strany odsouzeného (18 % 

dotázaných probačních úředníků odpovědělo, že se s porušováním podmínek 

odsouzenými setkávají velmi často, 68 % často).   

 

 

 

3.3.6. Obecně prospěšné práce jako trest úhrnný, souhrnný a trest 

společný 

Trest OPP může být uložen jako trest úhrnný (za podmínek § 43 odst.1 TZ), souhrnný 

(za podmínek § 43 odst. 2 TZ) nebo trest společný za pokračování v trestném činu (za 

podmínek § 45 TZ). Jako trest souhrnný může být trest OPP uložen pouze za předpokladu, 

že trest OPP, uložený v předchozím odsouzení, nebyl doposud vykonán, neboť v případě 

vykonání se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Zato při ukládání společného 

trestu za pokračování v trestné činnosti se podmínky § 45 odst. 1 TZ užijí i tehdy, pokud 

byl předchozí trest OPP pachatelem vykonán.  Pokud soud v rámci souhrnného či 

společného trestu ukládá pachateli stejný druh trestu, jaký mu byl v předchozím 

odsouzení uložen, rozhodne o započtení vykonané části dříve uloženého trestu OPP do 

nově uloženého trestu. Naproti tomu, pokud soud nově ukládá jiný druh trestu, je třeba 

při úvahách o výběru nového trestu a jeho výši zohlednit to, že byl dříve uložený trest 

OPP alespoň z části vykonán.43 

 

 

                                                 
43 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-790-4, s. 492-497 
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3.3.7. Ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem 

V případech, kdy je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, může 

samosoudce bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz. Samosoudce koná 

řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje 5 let (§314a odst. 1 TŘ). „Ve shodě s mezinárodními doporučeními by bylo 

žádoucí omezit možnost vydat trestní příkaz na řízení o méně závažných trestných činech. 

Za optimální z hlediska teoretického lze považovat možnost vydat trestní příkaz v řízení 

o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje dvě léta (variantně 3 léta).“ 44 

V § 314e odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále TŘ) je 

uvedeno, jaké druhy trestů lze uložit trestním příkazem. Mezi tyto tresty řadíme i trest 

obecně prospěšných prací (§314e odst. 2 písm. c) TŘ). 

Dřívější právní úprava umožňovala uložit trest OPP trestním příkazem, aniž by 

samosoudce zjišťoval, zda je jeho uložení pro obviněného vhodné. Aktuální právní 

úprava zavedená novelou zák. č. 193/2012 Sb. je rozhodně vhodnější a je zakotvena v § 

314e odst. 3. TŘ: „Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen 

pouze po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o 

možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska 

obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s 

přihlédnutím k této zprávě.“ 

 Probační úředník iniciuje schůzku s obviněným, po které vypracuje zprávu, ve které 

mimo jiné zvažuje případná rizika pro výkon trestu OPP, zejména pak časové možnosti 

obviněného, pracovní návyky, znalosti a dovednosti, přechozí trestnou činnost či jeho 

osobní charakteristiku (např. závislost na omamných a psychotropních látkách nebo 

agresivitu). Na závěr zprávy probační úředník připojí stanovisko, ve kterém doporučí 

nebo nedoporučí uložení trestu OPP danému obviněnému. V případě, že probační úředník 

nedoporučí uložení trestu OPP navrhne uložení jiného trestu, jehož uložení je vzhledem 

k povaze pachatele vhodnější. 

                                                 
44 JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení. JELÍNEK, Jiří, ed. Alternativní řešení trestních 

věcí: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015: trestní sekce. Praha: Leges, 

2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-109-0, s. 13 
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 Teoreticky by tak mělo docházet k eliminaci uložení trestu OPP nevhodným osobám. 

Od probačních úředníků jsem získala informaci, že mnohdy dochází k tomu, že i přes 

nedoporučující stanovisko, které je dostatečně odůvodněné, samosoudce trest OPP 

trestním příkazem uloží. Dle mého názoru samosoudce, který ukládá trest OPP trestním 

příkazem, nezná osobu obviněného, a proto nemůže na rozdíl od probačních úředníků 

zhodnotit rizika výkonu trestu OPP. Zákonodárci by měli zvážit možnost závaznosti 

nedoporučujících stanovisek. Pokud by nedoporučující stanovisko probačního úředníka 

bylo pro vydání trestního příkazu, kterým se ukládá trest OPP, závazné, ale samosoudce 

by i přes toto nedoporučení trval na uložení trestu OPP obviněnému, tak by mohl nařídit 

hlavní líčení, ve kterém by sám posoudil všechny rizikové aspekty. Na jednu stranu lze 

namítat, že by to vedlo k prodloužení doby trestního řízení a jednalo by se o zásah do 

nezávislosti soudů, na druhou stranu by se tak snížil počet přeměn trestů OPP (viz tabulka 

č. 3 v kapitole 7.1) a počet recidivistů. 

Vyvstává otázka, co s pachateli, kteří se na trest OPP dle PMS nehodí (např. 

bezdomovci, narkomani), ale zároveň je potřeba je potrestat přísnějším trestem, než je 

podmíněný trest odnětí svobody. Těmto pachatelům by mohl být uložen krátkodobý trest 

odnětí svobody, kdy by se nestačili adaptovat a nedocházelo by tak k prizonizaci.  

Z přehledů týkajících se trestu OPP, které mi poskytly některé okresní soudy na 

základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, vyplývá, že u 

některých soudů je trest OPP ukládán trestním příkazem jen minimálně (např. OS 

v Karlových Varech), u jiných soudů pak v 80-90 % případů (např. OS v Novém Jičíně, 

OS v Jihlavě či OS v Táboře). Vzhledem k nízkému počtu soudů, které mi tuto informaci 

poskytly, nelze odpovědět kolik trestů OPP z jejich celkového počtu bývá uloženo 

trestním příkazem v rámci ČR. Bližší nikoli však přesné informace mi poskytlo 

analytické oddělení PMS (viz tabulka č.2), neboť mi poskytlo údaje o počtu trestů a 

trestních opatření OPP, které byly předjednány PMS v daném roce. Z těchto údajů 

vyplývá, že je trestním příkazem každoročně uloženo cca 40 % trestů a trestních opatření 

OPP, ale tyto údaje nejsou zcela přesné, neboť i v rámci hlavního líčení lze sankci 

předjednat a zároveň existují případy, kdy byl trest OPP uložen trestním příkazem i bez 

přechozího předjednání.  
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Tabulka č.1 – podíl trestů OPP uložených trestním příkazem na celkovém počtu 

uložených trestů OPP 

 

Okresní/obvodní 

soud 2014 2015 2016 2017 

Rokycany 81,8 73,5 68,2 62,5 

Praha 5 35,0 30,3 48,0 33,3 

Litoměřice 53,4 42,2 42,9 55,7 

Plzeň-sever 65,0 74,0 55,2 56,0 

Český Krumlov 72,7 68,0 79,2 83,3 

Přerov 60,3 63,8 62,1 65,2 

Domažlice 54,0 63,0 55,0 47,0 

Havlíčkův Brod 0,0 25,0 0,0 16,7 

Kutná Hora 61,7 55,3 72,4 60,0 

Třebíč 94,6 92,3 73,9 91,3 

Rychnov 73,0 73,4 72,9 56,0 

Jičín 88,2 90,9 80,0 91,7 

Beroun 88,6 85,0 87,0 81,3 

Karlovy Vary 24,3 17,2 20,6 23,8 

Praha 2 46,6 60,8 46,6 48,1 

Tachov 77,6 87,5 64,4 60,9 

Nymburk 42,0 64,7 55,1 60,8 

Šumperk 25,9 11,3 27,3 27,6 

Průměr: 59,9 62,8 57,8 58,4 

 

Tabulka č.2 – podíl předjednaných trestů a trestních opatření OPP na celkovém 

počtu evidovaných trestů a trestních opatření OPP u PMS 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkový počet evidovaných 

trestů a trestních opatření 

6 565 8 745 8 525 7 888 6 749 

Sankce předjednána 
2 527 3 604 3 559 3 396 2 770 

Podíl předjednaných sankcí 

na celkovém počtu 38,5 % 41,3 % 41,7 % 43,1 % 41 % 
Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 2.1.2019 

 

Doručením trestního příkazu obviněnému se trest stává vykonatelným. Proti 

trestnímu příkazu se může obviněný bránit odporem, ten se podává do 8 dnů od doručení 

k soudu, který trestní příkaz vydal.  
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3.3.8. Opětovné uložení 

Nové ustanovení § 62 odst. 2 TZ omezuje určitým způsobem ukládání trestu OPP: 

„Soud trest OPP zpravidla neuloží, pokud jde o pachatele, kterému byl trest OPP v době 

tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle 

§ 65 odst. 2 TZ.“ 

Zákaz opětovného uložení (§ 62 odst. 2 TZ) není absolutní. Tím že zákonodárce užil 

slovo zpravidla, umožnil soudu výjimečně tento trest uložit, pokud došlo k zásadní změně 

okolností v případu a postoji pachatele oproti předchozímu odsouzení. Důvodem 

zavedení tohoto ustanovení bylo, že soudy ukládaly tresty OPP pachatelům, kteří 

opakovaně neplnili povinnosti vyplývající z trestu OPP a došlo u nich k přeměnám na 

trest odnětí svobody.45 Doba tří let počíná běžet ode dne právní moci předchozího 

rozhodnutí o přeměně trestu OPP nebo jeho zbytku na trest odnětí svobody. Tytéž účinky 

nemá přeměna trestu OPP na trest domácího vězení či peněžitý trest, ale přesto bude soud 

k této skutečnosti přihlížet. 

 

3.3.9. Nařízení výkonu a projednání podmínek trestu 

Soud ukládá trest OPP trestním příkazem nebo rozsudkem v hlavním líčení. Po právní 

moci tohoto rozhodnutí soud nařídí usnesením výkon trestu OPP. Nařízení výkonu trestu 

je prováděno podle ustanovení § 336 TŘ, o druhu a místě výkonu práce rozhoduje na 

návrh probačního úředníka okresní soud, který trest uložil.  

Může dojít k situaci, že je trest OPP uložen krajským soudem. Pokud je uložen 

krajským soudem jako soudem druhého stupně, pak je k nařízení výkonu trestu příslušný 

ten okresní soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Pokud je uložen krajským 

soudem jako soudem prvního stupně (výjimečně, ale může k tomu dojít, protože u 

určitých trestných činů rozhoduje v prvním stupni krajský soud), pak výkon trestu nařídí 

tento krajský soud, který trest OPP uložil v prvním stupni.46 

Probační úředník ve svém návrhu vychází z potřeby výkonu těchto prací v obvodu 

okresního soudu dle bydliště odsouzeného. Někdy dojde k případům, že je práci potřeba 

vykonat mimo obvod okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, v takovém případě je 

                                                 
45 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 299 
46 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 318-319 
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součástí návrhu také písemný souhlas odsouzeného. Rozhodnutí obsahuje také poučení o 

povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení na středisko Probační a mediační služby 

v obvodu, kde má být trest vykonán za účelem projednání podmínek výkonu trestu a 

zároveň je v něm odsouzený upozorněn na následky neuposlechnutí.47 

Jakmile se rozhodnutí stane vykonatelným, soud vyrozumí o rozhodnutí středisko 

PMS, v jehož obvodu má být trest OPP vykonán a zároveň pověří probačního úředníka 

činného v tomto obvodu kontrolou nad výkonem trestu. 

Odsouzený se setká s probačním úředníkem a projednají podmínky výkonu trestu. 

Stanoví den nástupu a harmonogram jeho výkonu. „Při projednávání podmínek výkonu 

trestu obecně prospěšných prací, stanovení dne nástupu jeho výkonu a při výkonu tohoto 

trestu postupuje probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných 

prací v součinnosti s příslušným obecním úřadem nebo institucí, u nichž jsou obecně 

prospěšné práce vykonávány.“48 

O změnách v druhu či místu výkonu rozhoduje na návrh odsouzeného nebo 

probačního úředníka okresní soud, který původní trest uložil. O tomto rozhodnutí pak 

soud vyrozumí středisko PMS v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest či jeho 

zbytek vykonán a pověří nového probačního úředníka výkonem kontroly nad tímto 

trestem. 

 

3.3.10. Odklad, přerušení a upuštění od výkonu trestu 

K přerušení či odložení výkonu trestu obecně prospěšných prací dochází nejčastěji 

z důvodu pracovní neschopnosti. O odkladu či přerušení rozhoduje předseda senátu, a to 

na základě lékařských zpráv předložených odsouzeným nebo na základě lékařských 

zpráv, které si soud se souhlasem odsouzeného vyžádal. Z těchto zpráv musí vyplývat, že 

došlo ke zhoršení zdravotního stavu, byť přechodného a z tohoto důvodu není odsouzený 

dál schopen svůj trest vykonat.49 

Těhotné žene nebo matce novorozeného dítěte předseda senátu odloží nebo přeruší 

výkon trestu na dobu jednoho roku po porodu.50 Z jiných závažných důvodů může být 

trest odložen na dobu nejvýše 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

                                                 
47 § 336 odst. 2,3 TŘ 
48 § 336 odst. 6 TŘ 
49 §339 odst. 1 TŘ 
50 § 339 odst. 2 TŘ 
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trestu. Je-li důvodem odložení nebo přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací 

poskytování zvláštní ochrany a pomoci podle zvláštního právního předpisu předseda 

senátu odloží nebo přeruší výkon trestu obecně prospěšných prací do doby ukončení 

poskytování zvláštní ochrany a pomoci.51 Dalším důvodem pro odložení/přerušení je 

povolání odsouzeného k výkonu vojenské služby.52 

Pominou-li důvody odkladu nebo přerušení, předseda senátu odklad nebo přerušení 

odvolá. Doba přerušení/odložení se nezapočítává do lhůty 1 roku, v níž má být trest 

vykonán.53 

Pokud u odsouzeného dojde ke změně zdravotního stavu, díky které není schopen 

dlouhodobě trest vykonat, tak předseda senátu v souladu s §340a TŘ upustí od výkonu 

trestu nebo jeho zbytku. Proti všem těmto rozhodnutím se může odsouzený bránit 

stížností s odkladným účinkem. 

 

3.3.11. Přeměna trestu 

V případech, kdy odsouzený zaviněně nevykoná trest ve stanovené době, dochází 

k tomu, že soud může rozhodnout o přeměně trestu OPP, případně jeho zbytku na trest 

odnětí svobody, trest domácího vězení či peněžitý trest a zároveň rozhodne o způsobu 

jeho výkonu, výjimečně může ponechat trest OPP v platnosti nebo ho prodloužit až o 6 

měsíců. Dalším důvodem k přeměně trestu je, pokud během výkonu trestu nevedl 

odsouzený řádný život, bez závažného důvodu porušil sjednané podmínky či jinak mařil 

výkon trestu obecně prospěšných prací54. 

Typickým příkladem toho, že odsouzený nevede řádný život je, že spáchal nový 

trestný čin ještě před tím, než vykonal trest OPP uložený za trestný čin předchozí. Soud 

by měl vyčkat, než bude za nový trestný čin pachatel pravomocně odsouzen a až poté 

rozhodnout o přeměně. Tím vzniká rozsáhlý časový úsek, ve kterém může odsouzený 

vykonat zbytek trestu OPP za původní trestný čin a vyhnout se tak jeho přeměně.55  

                                                 
51 § 339 odst. 3 TŘ 
52 § 340 TŘ 
53 § 339 odst. 5 TŘ 
54 § 340b TŘ 
55 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 311 
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V případech, kdy odsouzený záměrně porušuje podmínky výkonu trestu, může 

organizace, u které je práce vykonávána, dohodu o výkonu trestu vypovědět. O této 

skutečnosti pak musí PMS informovat soud. Soud pak rozhoduje o jeho přeměně.  

Proti rozhodnutí o přeměně nebo ponechání trestu v platnosti je přípustná stížnost, 

která má odkladný účinek (§ 340b odst. 2). 

Dvacet čtyři okresních soudů mi poskytlo informace o počtu uložených trestů OPP a 

o počtu přeměn trestu OPP v daném roce. Samozřejmě z těchto údajů nelze určit přesné 

% přeměněných trestů OPP uložených u daného soudu v jednom roce, neboť k přeměně 

trestu OPP uloženého v jednom roce často dochází až v roce následujícím.  Z těchto 

informací však vyplývá, že k přeměně dochází cca ve 20 % případů (viz tabulka č.1) a 

toto tvrzení dále potvrzují údaje, které mi byly poskytnuty analytickým oddělením PMS 

(viz tabulka č.2), kdy v období 2013-2016 došlo k přeměně trestů OPP v 16-24 % 

případů. Obě tabulky obsahují i údaje za rok 2017 a tabulka č. 2 dále obsahuje údaje za 

rok 2018, ale vzhledem k roční lhůtě výkonu trestu OPP ještě nelze usuzovat o trendu 

vývoje. 

 

Tabulka č.1 – podíl přeměn na celkovém počtu uložených trestů OPP (%) – OS 

Okresní/obvodní 

soud 2014 2015 2016 2017 

Rokycany 25,0 14,7 27,2 6,3 

Nový Jičín 4,5 8,2 8,0 4,5 

Mladá Boleslav 12,9 26,7 29,5 14,8 

Litoměřice 2,1 21,7 17,1 15,7 

Český Krumlov 31,8 20,0 29,2 16,7 

Přerov 8,6 10,6 4,5 8,7 

Znojmo 46,7 31,4 25,0 7,5 

Jihlava 32,0 24,7 32,8 15,7 

Třebíč 25,7 15,2 6,0 1,5 

Ústí nad Orlicí 19,8 19,0 21,0 14,1 

Praha 2 4,3 13,5 22,2 5,8 

Jičín 13,7 11,8 5,5 7,4 

Karlovy Vary 11,8 0,0 2,9 4,2 

Chomutov 15,9 9,0 6,9 12,5 

Tábor 4,2 11,0 18,6 26,3 

Praha 9 20,3 20,5 12,8 13,6 

Vsetín 6,0 11,2 8,3 10,8 

Opava 16,8 24,1 20,5 28,1 

Nymburk 22,7 34,1 20,2 11,8 

Beroun 22,9 30,0 34,8 12,5 
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Tachov 46,3 50,0 42,2 23,9 

Šumperk 4,9 1,9 7,6 6,9 

Beroun 22,9 30,0 34,8 12,5 

Břeclav 27,9 19,1 10,9 12,5 

Průměr:  18,7 19,1 18,7 12,3 

 

Tabulka č. 2 – podíl přeměn na celkovém počtu uložených trestů OPP (%) – PMS 

Rok Přeměněno 

2013 18,7 % 

2014 24,1 % 

2015 22,4 % 

2016 16,2 % 

2017 8,1 % 

2018 0,5 % 

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 2.1.2019 

 

3.3.11.1. Přeměna v nepodmíněný trest odnětí svobody 

Při přeměně trestu OPP na nepodmíněný trest odnětí svobody se postupuje dle § 65 

odst. 2 TZ, kdy každá i jen započatá hodina nevykonaného trestu se počítá jako 1 den 

odnětí svobody. Tento postup je mírný, neboť v případě uložení trestu OPP v jeho 

maximální výši 300 hodin za trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 

1-5 let, bude odsouzenému trest přeměněn, při nevykonání ani jedné hodiny trestu OPP, 

na 300 dnů odnětí svobody (případně domácího vězení). 

Z informací, které mi byly poskytnuty okresními soudy, lze dovozovat, že ve více 

než 80 % přeměn trestu OPP dochází k přeměně na nepodmíněný trest odnětí svobody. 

V praxi může dojít k situaci, že i poté co bylo pravomocně rozhodnuto o přeměně trestu, 

tak ještě před nástupem k výkonu trestu odnětí svobody odsouzený vykoná původně 

stanovené obecně prospěšné práce, kdy i takto vykonaný trest je nutné do výkonu trestu 

odnětí svobody započíst a tímto způsobem se odsouzený může vyhnout již pravomocné 

přeměně trestu.56 

 

 

                                                 
56 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 311 
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3.3.11.2. Přeměna na trest domácího vězení a peněžitý trest 

Novela TZ provedena zákonem č. 330/2011 Sb. zavedla do § 65 odst. 2 písm. a) TZ 

možnost přeměnit trest OPP na trest domácího vězení. Novela TZ provedena zákonem č. 

390/2012 Sb. pak umožnila přeměnit trest OPP na trest peněžitý. K přeměně trestu OPP 

na trest domácího vězení a peněžitý trest dochází velmi zřídka.  

Scheinost a Válková (2015) se domnívají, že by tyto alternativy měly mít přednost 

před přeměnou v nepodmíněný trest odnětí svobody. Možnost přeměny jednoho 

alternativního trestu v jiný je snahou vyhnout se uvěznění pachatele, ale může to 

oslabovat autoritu tohoto trestu. Vytváří se tak dojem, že je možné alternativní tresty mezi 

sebou nahrazovat.57 

K přeměně na trest domácího vězení může dojít jen pokud jsou splněny podmínky 

jeho uložení uvedené v § 60 odst.1 TZ: „Vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto 

trestu a pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na 

určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.“ TZ 

stanoví, že se každá i jen započatá nevykonaná hodina trestu přepočítá na jeden den 

domácího vězení. Pokud odsouzený poruší i přeměněný trest domácího vězení, tak dojde 

k přeměně tohoto trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody. 

V TZ nejsou stanovena konkrétní přepočtová pravidla týkající se přeměny trestu 

OPP na peněžitý trest, dle kterých by se nevykonané hodiny trestu OPP přepočítávaly na 

denní sazby, nýbrž v tomto případě soud při svém rozhodování o výši peněžitého trestu 

vychází z povahy a závažnosti spáchaného trestného činu a z osobních a majetkových 

poměrů odsouzeného, kdy v souladu s § 68 TZ určí počet (20 až 730) a výši (100 až 

50 000 Kč) denních sazeb. Pro případ, že by nebyl peněžitý trest ve stanovené lhůtě 

vykonán se stanoví náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být vyšší než trest, který 

pachateli hrozil v případě přeměny trestu OPP v nepodmíněný trest odnětí svobody.  

 

3.3.11.3.  Výjimečné ponechání trestu OPP v platnosti 

Výjimečné ponechání trestu OPP v platnosti nebo prodloužení doby výkonu trestu 

až o 6 měsíců umožňuje TZ v § 65 odst. 3. V rámci tohoto rozhodnutí je soud povinen 

                                                 
57 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 314 
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využít některé ze 3 opatření, která mají posílit výchovné působení na odsouzeného. Jedná 

se o stanovení dohledu na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku, stanovení dosud 

neuložených přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 

4 TZ na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku a stanovení některého z výchovných 

opatření podle § 63 odst. 3 TZ (pouze u odsouzených ve věku blízkém mladistvých).  

  

3.3.11.4.  Způsob rozhodování o přeměně trestu OPP 

O přeměně trestu nebo o výjimečném ponechání tohoto trestu v platnosti rozhoduje 

na návrh probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na 

návrh poskytovatele OPP ve veřejném zasedání předseda senátu bez zbytečného odkladu. 

Rozhodovat může i bez návrhu § 340b odst. 1 TŘ. Pokud neshledá důvody pro přeměnu, 

tak tento návrh zamítne. 

O výše uvedeném rozhodnutí musí soud vyrozumět středisko PMS, v jehož obvodu 

je trest vykonáván, a to z důvodu, že po právní moci rozhodnutí o přeměně nesmí být 

trest OPP nadále vykonáván. Probační úředník pak předá tuto informaci poskytovateli 

OPP, u kterého odsouzený svůj trest vykonává.58  

 

3.3.12. Zahlazení odsouzení 

Pojem zahlazení odsouzení (fikce neodsouzení) znamená, že se na pachatele hledí 

jako by nebyl odsouzen. Slouží ke zmírnění negativních následků odsouzení. Požadavek 

bezúhonnosti je požadovaný u některých typů činností, povolání (advokát, soudce atd.), 

k získání povolení apod. Pravomocné odsouzení negativně zasahuje do budoucího života 

odsouzeného a může tak omezit jeho další uplatnění ve společnosti i po výkonu trestu. U 

trestu obecně prospěšných prací dochází k zahlazení odsouzení samotným vykonáním 

trestu či pokud bylo od trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 65 odst. 4 TZ). 

„Fikcí neodsouzení dochází k zániku právních důsledků odsouzení, nikoli však k zániku 

skutečnosti, že byl spáchán trestný čin.“59 

Fikce nemůže nastat do doby, než jsou vykonána i ochranná opatření, která byla vedle 

trestu uložena. O ukončení výkonu trestu OPP informuje poskytovatel PMS, která tuto 

                                                 
58 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 

978-80-87576-93-9, s. 317 
59 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 458 
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informací předá soudu. V případě OPP soud vydává rozhodnutí o zahlazení odsouzení 

dle § 105 TZ. Takové rozhodnutí je vydáno, pokud byl trest OPP vykonán, prominut nebo 

promlčen. 

V rejstříku trestů jsou evidována pravomocná odsouzení českých soudů. Informace 

se z rejstříku poskytují ve formě výpisů nebo opisů. Pouze v opisu, který se vydává na 

žádost orgánů činných v trestním řízení, jsou obsažena veškerá pravomocná odsouzení 

včetně těch, na která se vztahují zahlazení odsouzení.60 

 

4. Probační a mediační služba 

4.1.  Postavení a funkce Probační a mediační služby 

První prvky probace byly do našeho právního řádu zavedeny roku 1997 a to novelou 

tehdejšího trestního zákona. Probační a mediační služba vznikla (v důsledku zvyšování 

významu alternativních trestů) na základě zákona 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě, čímž byly vytvořeny organizační i personální předpoklady pro ukládání a výkon 

alternativních sankcí. PMS je organizační složkou státu a má postavení subjektu trestního 

řízení. Probační úředníci vykonávají dohled nad odsouzeným, kterému byl uložený tzv. 

alternativní trest neboli trest nespojený s odnětím svobody.  

 „V souvislosti s trestním řízením má PMS široké pravomoci, které slouží 

k naplnění třech stěžejních cílů. Prvním je napomáhat integraci pachatele do společnosti, 

a to zejména dohledem nad výkonem soudem uloženého trestu v rámci podmíněného 

propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Druhým cílem je zajištění 

participace poškozeného v trestním řízení. Nakonec do poslání PMS spadá i 

spolupůsobení při ochraně společnosti, a to identifikací a odstraňováním příčin trestné 

činnosti a vedením jejich pachatelů k řádnému životu.“61 Dále PMS působí na 

rozhodování soudu prostřednictvím doporučujících zpráv probačních úředníků. 

 

4.2.  Probační úředník 

 Práce probačního úředníka je odlišná od práce sociálního pracovníka. Probační 

úředník plní především sociálně rehabilitační úlohu. Vede potrestaného k odpovědnosti, 

                                                 
60 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 458 
61 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1.3.2018. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2018. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3, s. 285 
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sebekontrole a sebekázni. Probační úředník zajišťuje soudu kompletní informace ohledně 

OPP v daném soudním okrese, je prostředníkem mezi poskytovateli OPP a soudy. 

Aktivně řeší problémy, kontroluje výkon OPP u poskytovatelů a pořádá pro ně různé 

semináře. Při zajišťování výkonu trestu OPP má roli koordinátora zainteresovaných 

subjektů. Probační úředník předjednává uložení trestu OPP: zjišťuje stanovisko 

odsouzeného k uložení trestu OPP a vyhodnocuje případná rizika.62 

 

4.3.  Činnost Probační a mediační služby 

Činnost PMS je vymezena v § 4 zákona č. 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediální 

službě. PMS vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech 

projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a 

vykonán trest nespojený s odnětím svobody anebo vazba byla nahrazena jiným 

opatřením. Za tímto účelem poskytuje pachateli odborné vedení a pomoc, sleduje a 

kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije 

a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život. 

Činnost spočívá zejména v obstarávání podkladů k osobě obviněného, vytváří 

podmínky pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo pro schválení 

narovnání. Kontroluje výkon alternativních trestů včetně trestu OPP a sleduje výkon 

ochranných opatření (§4 odst. 2 zák. č. 257/2000 Sb.). PMS dále pomáhá obětem 

trestného činu a obviněným mladistvým. Podílí se na prevenci trestné činnosti.  

Svou činnost provádí zejména na pokyn orgánů činných v trestním řízení, výjimečně 

z podnětu obviněného nebo poškozeného. Probační úředník zajišťuje místa pro výkon 

trestu OPP u konkrétních poskytovatelů.  

 

4.3.1. Probační dohled – dohled nad výkonem alternativních trestů 

Pojem dohled je vymezený v § 49 odst. 1 TZ jako pravidelný osobní kontakt 

pachatele s probačním úředníkem, spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu 

a dohledu ve zkušební době, včetně kontroly dodržování soudem uložených podmínek. 

První byly zakotveny instituty podmíněného upuštění od potrestání s dohledem a 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. 

                                                 
62 OSMANČÍK, Otakar a Jan ROZUM. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 1996. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-26-6, s. 11 
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V rámci dohledu nad výkonem alternativních trestů zjišťuje PMS podmínky jejich 

uložení a kontroluje jejich výkon. V případě trestu odnětí svobody odloženého na 

zkušební dobu může soud pověřit probačního úředníka kontrolou nad chováním 

odsouzeného po stanovenou zkušební dobu. Probační úředník pak podává zprávy o 

způsobu života odsouzeného a oznamuje vznik důvodů pro nařízení trestu dle § 329 TŘ. 

Další dohled vykonává nad vykonáváním trestu domácího vězení tím, že namátkově 

kontroluje odsouzené a poskytuje součinnost Ministerstvu spravedlnosti při výkonu 

elektronické kontroly.63 

 Místo a druh práce OPP jsou stanoveny na základě návrhu probačního úředníka 

soudem. Po nařízení výkonu se odsouzený sejde osobně s probačním úředníkem, 

projednají podmínky výkonu a je upozorněn na důsledky jejich porušení. Probační 

úředník vykonává kontrolu nad vykonanými hodinami a o výkonu informuje orgány 

činné v trestním řízení.  

 Úředník PMS provádí kontrolu výkonu prací minimálně jedenkrát za 1 až 2 

měsíce. Kontroluje, zda odsouzený dodržuje podmínky, vede řádný život, hradí škodu 

atd. Pokud odsouzený nevykonává trest řádně a včas, sjedná si probační úředník 

s odsouzeným schůzku a zjišťuje důvody porušení povinností. Pokud ani přes upozornění 

odsouzený nezačne trest OPP řádně vykonávat, tak mu PMS doporučeně do vlastních 

rukou zašle poslední výzvu k nástupu trestu OPP. Pokud odsouzený nezačne trest 

vykonávat ani do 14 dnů od převzetí poslední výzvy, tak probační úředník podá soudu 

návrh na přeměnu trestu OPP v nepodmíněný trest odnětí svobody.64  

 

5. Poskytovatel 

 Koncepce trestu OPP má být taková, aby zisk plynoucí z jeho výkonu institucím, kde 

je tento trest vykonáván, převyšoval jejich náklady. Někteří odsouzení potřebují neustálý 

dozor či handicapovaní odsouzení potřebují zvláštní pracovní podmínky, což se 

samozřejmě neobejde bez vyšších finančních nákladů.  

                                                 
63 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1.3.2018. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2018. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3, s. 288 
64 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 31 
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Poskytovatelé jsou evidováni v celorepublikovém elektronickém katalogu. PMS 

kontaktuje určité instituce, zda by souhlasily se zaevidováním do katalogu poskytovatelů 

OPP. V případě, že daná instituce souhlasí s tím, že u ní bude trest OPP vykonáván, tak 

je této instituci probačním úředníkem zaslán formulář, ve kterém instituce uvede aktuální 

potřebu prací, odhad rozsahu hodin, počet osob, které mohou práci vykonávat současně 

a dále uvedou bližší údaje o dané práci a specifické požadavky. Tyto požadavky eviduje 

specialista na OPP v daném středisku PMS. 

Odsouzený může trest vykonávat od chvíle, kdy poskytovatel obdrží usnesení soudu, 

kterým se trest nařizuje, a ve kterém je určeno místo výkonu trestu. Poskytovatelé také 

často uzavírají s odsouzenými dohodu o výkonu trestu. Kontrolu a dohled nad prací 

vykonává především poskytovatel, tyto kontroly musí být v mezích zákona a musí 

odpovídat jak potřebám poskytovatele, tak osobnosti pachatele. Poskytovatel každý 

měsíc informuje probačního úředníka o počtu odpracovaných hodin odsouzeným a o 

dalších podstatných skutečnostech. 

Stejně jako v zahraničí u nás vznikají pod záštitou neziskových organizací nejrůznější 

dílny či centra pro výkon trestu OPP. V těchto „chráněných“ dílnách odsouzení opravují 

různé výrobky pro děti, staré či postižené spoluobčany. Odsouzení jsou zde pod stálým 

dozorem a tyto aktivity jsou pro ně určitě atraktivnější, než je tomu v případě úklidových 

prací. Prostředky na zřízení těchto dílen lze získat různými granty u různých ministerstev 

či mohou získávat prostředky od různých donátorů z veřejné, ale i soukromé oblasti. 

Ideálem je, pokud vznikají různé komunální projekty, na kterých se podílejí samy obce 

či kraj. Dalším zdrojem financování jsou dotace z fondů EU.65 

Osobně jsem se setkala se zástupci poskytovatelů OPP v Kladně: s panem ředitelem 

Ing. Václavem Kohlíkem (Azylový dům Kladno, o.p.s.), paní ředitelkou Bc. Evou 

Bartošovou (Zahrada, poskytovatel sociálních služeb), paní ředitelkou Mgr. Bc. Hanou 

Gabrielovou (Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace), panem vedoucím 

provozního a stravovacího oddělení Martinem Benešem (Domov pro seniory Kladno) a 

s panem Ing. Havlišem (Statutární město Kladno, Magistrát města Kladna). Ptala jsem se 

na jejich zkušenosti s odsouzenými k trestu OPP a jakým způsobem je u nich trest OPP 

vykonáván. Někteří poskytovatelé zastávají názor, že práce, kterou u nich odsouzený 

                                                 
65 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 23-24 
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v rámci trestu vykoná není pro ně ve srovnání s administračními povinnostmi a 

negativními zkušenostmi přínosná. Jiní poskytovatelé jsou s odvedenou prací spokojeni 

a nebrání se tomu, aby u nich byly tresty OPP i nadále vykonávány. Vzhledem k výše 

uvedenému nemůžu jednoznačně říct, zda je práce vykonávaná odsouzeným pro 

poskytovatele přínosem nebo zátěží. Vždy záleží na konkrétních případech. 

 

5.1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob 

odsouzených k výkonu trestu obecně prospěšných prací  

Mezi poskytovatelem a odsouzeným k trestu OPP se nejedná o klasický pracovní 

poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, z čehož vyplývá, že nemohou využívat 

všech ochranných opatření ve vztahu k bezpečnosti práce tak, jak jsou stanoveny v 

legislativě pro pracovněprávní vztahy. Právo na zajištění bezpečného výkonu práce 

vychází především z čl. 28, 29 a 30 LZPS, kde je deklarováno právo každého člověka na 

uspokojivé pracovní podmínky a ochranu zdraví.66 

Práce, které mají být vykonávány, by měly být především práce nenáročné a 

bezpečné, vykonávané v málo rizikovém prostředí. Pokud je práce spojena s 

bezpečnostními riziky, je třeba pracovníka řádně a prokazatelně informovat. Zdravotní 

způsobilost je ověřena soudem, ale má-li poskytovatel za to, že je třeba ověřit zdravotní 

způsobilost odsouzeného ve vztahu ke konkrétnímu výkonu práce, může tak činit po 

dohodě s odsouzeným u zařízení závodní lékařské preventivní péče, případně u lékaře, 

kde je odsouzený registrovaný.67 

Poskytovatel musí zajišťovat prevenci rizik na pracovišti. Pokud osoba v přímé 

souvislosti s výkonem OPP utrpí úraz, tak poskytovatel vyšetří příčiny úrazu a vyhotoví 

o tom záznam. Pokud osoba onemocní nemocí, kde je možná souvislost onemocnění s 

výkonem trestu OPP, je třeba zajistit lékařský posudek, který tuto možnost potvrdí nebo 

vyvrátí. Je nutné, aby byly dodržovány speciální právní normy bezpečnosti a ochrany 

zdraví, hygienické a další předpisy. Tam, kde nelze rizika odstranit, je třeba aby 

poskytovatel odsouzenému poskytl osobní ochranné pomůcky a musí ho s pomůckami 

                                                 
66 SKŘEHOT, Petr. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech konaných mimo pracovněprávní 

vztahy i živnost [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/zajisteni-bezpecnosti-ochrany-

zdravi-pri-pracovnich-cinnostech-konanych-mimo-pracovnepravni-vztahy-i 
67 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 32-34 
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seznámit.68 O odpovědnosti poskytovatele za škodu způsobenou při výkonu trestu OPP 

je pojednáno v následující podkapitole. 

 

5.2.  Odpovědnost poskytovatele za škodu v souvislosti s výkonem 

trestu obecně prospěšných prací 

Škoda může při výkonu OPP vzniknout poskytovateli, třetímu subjektu i samotnému 

odsouzenému. Poskytovatel OPP je v nevýhodné pozici, neboť odpovídá za škodu 

způsobenou odsouzeným při výkonu trestu třetím osobám. Poskytovatel se tak dostává 

do situace, kdy musí hradit škodu, aniž by jí nějak zavinil (objektivní odpovědnost).69  

Stále není vyřešena problematika odpovědnosti za případný úraz odsouzeného během 

výkonu trestu OPP. Odsouzený ve výkonu trestu OPP není zaměstnancem poskytovatele, 

ale přesto je na poskytovatele vyvíjen tlak, aby se pro tyto případy pojistil, čímž mu 

vznikají další náklady. Pojištění by mělo být komplexní a zahrnovat škody vzniklé 

zaviněně i nezaviněně, škody vzniklé třetím osobám i odsouzenému. Pro výplatu 

pojistného plnění vztahujícího se k pracovnímu úrazu odsouzeného musí poskytovatel 

prokázat, že splnil všechny povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

6. Trestní opatření obecně prospěšných prací 

Právní následky trestných činů se u mladistvých označují jako opatření nikoli tresty. 

Jejich účel je definovaný v § 9 zákona č. 218/2003 Sb. zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže jako vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem 

k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje.  

Při ukládání opatření je třeba dbát jeho skutečného účelu a také účelu, který je 

vyjádřen v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. To znamená, že by mělo být uloženo 

takové opatření, které povede k nápravě mladistvého a ten se zdrží páchání další trestné 

činnosti, a i po výkonu opatření najde ve společnosti své uplatnění. Dále se mladistvému 

uloží, s přihlédnutím k jeho schopnostem, aby nahradil či alespoň přispěl k náhradě 

                                                 
68 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 32-34 
69 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 35 
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vzniklé škody. Rozhodování o ukládání opatření mladistvým má být vedeno zásadou 

subsidiarity nikoli trestní represe, která působí až jako prostředek ultima ratio.70 

V zákoně o soudnictví mládeže nalezneme hierarchicky uspořádaný systém tvořený 

třemi druhy opatření. Trest obecně prospěšných prací spadá do trestních opatření, která 

jsou obdobou trestů ukládaných dospělým, a proto je vnímán jako nejpřísnější reakce 

státu na spáchané provinění. Na rozdíl od výchovných a ochranných opatření v sobě 

zahrnují negativní hodnocení přečinu, který byl mladistvým spáchán.71 

Trestní opatření OPP může být uloženo mladistvému, který spáchal provinění, za 

které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Dále se musí 

zohledňovat, aby výkon obecně prospěšných prací neohrožoval zdraví, bezpečnost nebo 

mravní vývoj mladistvého. 

Oproti právní úpravě obsažené v TZ mohou být mladistvým ukládána trestní opatření 

OPP v rozsahu 50-150 hodin. Do 31.12.2003 bylo možné mladistvým ukládat OPP ve 

stejném rozsahu jako dospělým, tedy v rozsahu od 50 do 400 hodin. Trestní opatření lze 

za splnění zákonných podmínek ukládat samostatně. Vyžaduje-li to jejich účel, lze uložit 

i několik trestních opatření vedle sebe. Obdobně jako v případě dospělých nelze uložit 

trestní opatření obecně prospěšných prací vedle domácího vězení či odnětí svobody. 

Vedle trestního opatření OPP nelze uložit určitá výchovná opatření, například výchovnou 

povinnost, která spočívá v povinnosti mladistvého vykonat bezplatně ve volném čase 

společensky prospěšnou činnost určitého druhu (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 

Sb.). Při ukládání se přihlédne ke stanovisku mladistvého, ale jeho souhlas není 

nezbytný.72  

Odsouzení mladistvého se vykazuje v evidenci rejstříku trestů. S výkonem trestního 

opatření OPP je spjat institut zahlazení odsouzení, v jehož důsledku se na odsouzeného 

hledí, jako by nebyl nikdy odsouzen. 

Z veřejné databáze Českého statistického úřadu jsem zjistila počet odsouzených 

mladistvých a počet uložených trestních opatření v letech 2008 až 2016. Tyto údaje jsou 

znázorněné v níže uvedené tabulce č.1.: 

 

                                                 
70 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 480, 491 
71 JELÍNEK Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 481 
72 § 26 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. 
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Tabulka č.1.  

Počet odsouzených mladistvých 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2882 2718 2389 2203 2186 1983 1593 1403 1312 

 

Počet uložených trestních opatření 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2089 2767 1736 1595 1617 1517 1199 997 990 

Zdroj dat: Český statistický úřad 

 

V tabulce č.2 jsou zaevidovány údaje o uložených trestních opatřeních obecně 

prospěšných prací, které jsou dostupné na https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html73 a tyto údaje jsou znázorněny v níže uvedeného grafu č.1.  

 

Tabulka č.2. 

 

Graf č.1 

                                                 
73 Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

Trestní opatření obecně prospěšných 

prací 

Trestní opatření odnětí svobody podmíněně 

odložené na zkušební dobu 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

589 623 481 390 458 1389 1254 1078 1004 1045 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

322 258 251 224 210 1100 895 686 660 574 
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Z těchto údajů můžeme vyčíst, že stejně jako v případě dospělých dochází ke 

snižování počtu uložených trestních opatření OPP, což souvisí s každoročně se snižujícím 

počtem odsouzených mladistvých. Podíl uložených trestních opatření OPP na celkovém 

počtu odsouzených mladistvých je poměrně stálý, neboť v roce 2008 činil 20,4 %, v roce 

2014 pak činil 16 % a v roce 2016 17 %.  

Dále lze z těchto přehledů vyčíst, že nejčastěji ukládaným trestním opatřením je 

odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu a druhým nejčastějším je právě 

trestní opatření OPP. V roce 2016 bylo uloženo celkem 990 trestních opatření a z toho 

bylo v 21 % případů uloženo trestní opatření OPP a v 67 % případů trestní opatření odnětí 

svobody podmíněně odložené na zkušební dobu. Peněžité opatření se mladistvým téměř 

neukládá (v roce 2017 bylo uloženo celkem 7 peněžitých opatření), což je dáno tím, že 

většinou nemají žádný příjem. 

V případě přeměny trestního opatření OPP se postupuje stejně jako je tomu 

v případě přeměny trestu OPP u dospělého. Z informací od jednotlivých okresních soudů 

se mi podařilo zjistit, že k přeměně trestních opatření OPP nedochází příliš často. 

Samozřejmě, že u soudů, které ukládají trestní opatření OPP mnohonásobně častěji než 

ostatní soudy (např. OS ve Znojmě) dochází také častěji k přeměnám tohoto trestu, za to 

u soudů, které ukládají ročně 2-3 trestní opatření OPP (např. OS v Tachově, OS pro Prahu 

2), k přeměně nedochází vůbec.  

 

7. Statistické údaje trestu obecně prospěšných prací v ČR 

7.1.  Statistické údaje trestu obecně prospěšných prací v ČR – 

Probační a mediační služba 

Tato kapitola neobsahuje veškeré statistické údaje, které mi byly poskytnuty PMS 

ČR, neboť některá data byla již začleněna do předchozích kapitol dle problematiky, ke 

které se vztahují.  

PMS se podílí na úkonech v rámci vykonávacího řízení. V níže uvedeném grafu č.1., 

který vychází z údajů v tabulce č.1, jsou zpracované statistiky PMS o počtu spisů PMS 

týkajících se obecně prospěšných prací v jednotlivých letech. Spis se zakládá na pachatele 

trestného činu. Ze začátku fungování PMS se 60 až 70 % spisů PMS týkalo trestu OPP. 

Od roku 2011 se tento podíl snížil na cca 50 %, což souvisí se zvyšujícím se počtem spisů 

PMS v oblasti podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s uloženým dohledem. 
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Pokud porovnáme počet spisů vedených u PMS, které se týkají OPP a počet odsouzených 

osob k trestu OPP v daném roce, tak zjistíme, že počet spisů je vyšší než počet 

odsouzených, což je dáno tím, že u trestů, které byly uloženy ke konci předchozího roku, 

obdrží PMS pověření k činnosti až v lednu dalšího roku. Na statistikách se také projeví 

přestěhování odsouzeného z jednoho soudního okresu do dalšího, kdy v novém okrese 

dojde k dalšímu zaevidování spisu.  

 

Tabulka č. 1 

Počet spisů – obecně prospěšné práce 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10180 15368 15439 14418 13803 13170 14038 12870 12951 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

9034 7267 8852 6543 9111 8985 8549 7414  

 Zdroj dat: export dat probačního rejstříku AIS PMS 

 

Graf č.1 

 

 

Přestože počet uložených hodin klesá (viz tabulka č.2), tak počty odpracovaných 

hodin v rámci trestu OPP stoupají, což může být dáno tím, že soudci ukládají trest ve 

vhodnějších případech, než tomu bylo dříve. Počet uložených hodin v daném roce je 

mnohem vyšší než počet hodin odpracovaných, což je dáno lhůtou 1 roku pro výkon 

trestu, kdy odsouzení často vykonávají svůj trest až těsně před uplynutím této lhůty.    
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Z dat probačního rejstříku AIS PMS dále vyplývá, že nejvíce hodin bylo uloženo 

v roce 2018 v Severomoravském (23 %), Severočeském (18 %) a Jihomoravském 

kraji (17 %).  

 

Tabulka č.2 – počet uložených hodin v rámci celé ČR 

2016 2017 K 30.6.2018 

1 698 626 1 470 273 718 088 

 

 

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 

 

 Níže uvedená tabulka č. 3 poskytuje širší náhled na problematiku doporučujících 

a nedoporučujících stanovisek probačních úředníků (blíže v kapitole 3.3.7). Toto 

stanovisko není vázáno pouze na vydání trestního příkazu, ale soud si ho může vyžádat 

i v rámci hlavního líčení, a proto jsem se rozhodla tuto statistiku zařadit do této kapitoly 

nikoli do kapitoly 3.3.7.  

 Tabulka sice obsahuje údaje za období 2013 až 2018, ale ráda bych upozornila na 

to, že z údajů za rok 2017 a rok 2018 vzhledem k roční lhůtě výkonu trestu OPP ještě 

nelze usuzovat o trendu vývoje (viz podíl neskončených případů). Z těchto údajů vyplývá 

několik velmi důležitých a zajímavých faktů. Jak již bylo v předchozí části této práce 

zmíněno, tak v praxi dochází k situacím, kdy soud uloží trest OPP i přes nedoporučující 

stanovisko probačního úředníka. V těchto případech je průměrně vykonáno pouze 30 % 

takto uložených trestů OPP, 30 % jich je přeměněno a 20 % jich je zrušeno zejména 

souhrnnými, úhrnnými a společnými tresty. Oproti tomu, jestliže je uložený trest OPP 

probačním úředníkem doporučen, je odsouzenými průměrně vykonán v 60 % případů. 
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K přeměně doporučeného trestu OPP dochází průměrně v méně než 20 % případů. 

Celková vykonatelnost trestu OPP dosahuje každoročně 50-60 %. 

 

Tabulka č. 3 

OPP 2013 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 62,6 16,5 10,8 0,2 9,9 

Sankce 

nedoporučena 

33,7 31,4 21,7 1 12,2 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

37,5 12,5 18,8 0 31,2 

Celkem 58 18,7 12,6 0,3 10,4 

OPP 2014 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 59,8 20,7 10,7 1,1 7,7 

Sankce 

nedoporučena 

33,1 37,9 18,7 1 9,3 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

39,4 33,3 3 0 24,3 

Celkem 54,5 24,1 12,2 1,1 8,1 

OPP 2015 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 58,9 20,3 10 2,9 7,9 

Sankce 

nedoporučena 

34,8 30,3 18,2 4,2 12,5 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

42,4 18,6 13,6 5,1 20,3 

Celkem 53,6 22,4 11,8 3,2 9 

OPP 2016 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 56,1 13,7 11,7 8,9 9,6 
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Sankce 

nedoporučena 

31,8 25,2 18,9 11,2 12,6 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

36,6 16,9 19,7 15,5 11,3 

Celkem 50,6 16,2 13,3 9,5 10,4 

OPP 2017 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 48,2 6,6 12,7 24,1 8,4 

Sankce 

nedoporučena 

27,3 13,4 20,1 28 11,2 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

36 8,1 18,6 29,1 8,2 

Celkem 43,3 8,1 14,5 25,1 9 

OPP 2018 (%) 

 Vykonáno Přeměněno Zrušeno* Neskončeno Jiné 

Sankce doporučena 14,7 0,4 5,4 75,7 3,8 

Sankce 

nedoporučena 

8,2 0,9 10,2 74,8 5,9 

Sankce bez 

doporučení/návrhu 

6,6 0,7 5,1 80,3 7,3 

Celkem 12,8 0,5 6,5 75,8 4,4 

*Zrušeno = zejména souhrnnými, úhrnnými a společnými tresty 

Zdroj dat: export dat probačního rejstříku AIS PMS 

 

Z dat probačního rejstříku AIS PMS dále vyplývá, že skladba aktivních poskytovatelů 

OPP se od roku 2014 do roku 2018 nijak výrazněji nezměnila. Převažují městské úřady, 

obecní úřady a obce, které vždy tvořily alespoň 50 % ze všech poskytovatelů. Od roku 

2016 klesá počet aktivních poskytovatelů OPP, což není dáno jejich snižujícím se 

zájmem, nýbrž tím, že pro některé poskytovatele nemá PMS vhodného odsouzeného, 

který by u nich trest vykonal, zejména se jedná o malé obce či poskytovatele se zvláštními 

požadavky na odsouzené.   
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Církev 76 92 83 66 55 

Charita 44 46 48 33 25 

Městské úřady, obecní úřady, obce 1190 1326 1260 1132 820 

Zdravotnictví 35 40 32 28 23 

Sociální služby* 196 223 217 193 152 

Sport 170 195 194 191 166 

Školství 169 173 184 157 126 

Technické služby 61 67 64 67 56 

Zájmové organizace, kultura** 74 72 86 71 57 

Zdravotnictví 35 40 32 28 23 

Jiné 135 179 212 197 140 

Celkem 2185 2453 2412 2163 1643 

* zejména dětské domovy a domovy dětí a mládeže, domovy pro seniory, 

nízkoprahová centra, práce se zdravotně postiženými  

** zejména Junák, volnočasová a kulturní centra 

Zdroj dat: export dat probačního rejstříku AIS PMS 
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7.2.  Statistické údaje trestu obecně prospěšných prací v ČR – okresní soudy 

Tato kapitola neobsahuje veškeré statistické údaje, které mi byly poskytnuty 

soudy ČR, neboť některá data byla již začleněna do předchozích kapitol dle problematiky, 

ke které se vztahují.  

Z přehledů o uložených trestech/trestních opatřeních (trest 1,2,3,4) a z přehledů o 

odsouzených osobách podle státní příslušnosti74 můžeme vyčíst údaje ohledně trestů 

ukládaných v letech 2008 až 2018 a ohledně počtu odsouzených osob. Tyto údaje jsem 

zavedla do tabulky č.1, grafu č.1 a grafu č.2. Z těchto údajů nám vyplývá, že v poslední 

době je ukládáno čím dál méně trestů OPP. K velkému zlomu došlo v roce 2010, kdy 

počet uložených trestů OPP klesl z 12 085 na 7 410. Vzhledem k tomu, že od roku 2013 

dochází také ke snižování celkového počtu odsouzených osob, je dobré při zkoumání 

vývojového trendu ukládání trestu OPP vycházet z počtu odsouzených osob, kterým byl 

trest OPP uložen. V roce 1996 (po zavedení trestu) byl trest OPP uložen pouhým 1,3 % 

odsouzeným, poté začal trend ukládání trestu OPP poměrně rychle stoupat a v roce 2003 

byl trest OPP uložen 21 % odsouzeným, po tomto roce dochází k regresi. Ve zlomovém 

roce 2009-2010 došlo k poklesu z 16,5 % na 10,5 % odsouzených a od této doby je trest 

OPP každoročně ukládán 10 až 12 % odsouzeným. Tento pokles souvisí s nárůstem počtu 

odsouzených k jiným alternativním trestům. 

                                                 
74 Dostupné na https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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 Tabulka a graf č. 1 znázorňují vývoj ukládání jednotlivých druhů trestních sankcí 

a počtu odsouzených osob od roku 2008 do roku 2018. 

 

Tabulka č.1 

Rok Odsouzené 

osoby 

Nepodmíněný 

trest odnětí 

svobody 

Podmíněný 

trest odnětí 

svobody 

Obecně 

prospěšné 

práce 

(celkem) 

Peněžitý 

trest 

(celkem) 

Peněžitý 

trest 

(uložený 

samostatně) 

2008 75 781 15 052 43 825 12 050 7 361 5 411 

2009 73 685 14 881 41 793 12 085 7 410 5 370 

2010 70 570 15 660 43 532 7 410 5 267 3 130 

2011 70 084 15 807 44 373 6 555 4 630 3 130 

2012 71 401 15 872 44 155 8 158 4 388 2 893 

2013 77 893 11 535 55 620 6 953 3 805 2 526 

2014 72 732 13 631 48 898 8 379 3 986 2 608 

2015 65 489 13 575 42 040 8 053 3 815 2 390 

2016 61 351 13 354 37 173 7 514 5 188 3 240 

2017 55 645 11 879 31 210 6 281 8 583 5 739 

2018 54 378 11 893 29 008 5 806 9 856 6 986 

Zdroj dat: Přehledy o uložených trestech/trestních opatření (trest 1,2,3,4) a přehledy o odsouzených osobách podle 

státní příslušnosti dostupné na https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

 

Graf č.1 
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 Níže uvedené grafy č. 2 zachycují podíly odsouzených osob k jednotlivým 

druhům trestních sankcí v letech 2018 a 2008. Za toto období 10 let došlo k poklesu 

ukládání trestu OPP, s čímž souvisí nárůst ukládání podmíněného trestu odnětí svobody 

a peněžitého trestu. 

 

Graf č. 2 

 

 

 

Z přehledů o uložených trestech/trestních opatřeních (trest 1,2,3,4), které jsou 

dostupné na https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html, jsem dále 

zjistila, že v období od roku 2008 do roku 2018 byly tresty OPP nejčastěji ukládány 

v regionech Severní Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. Na níže uvedeném grafu č.3 

je vyobrazen podíl trestů OPP, které byly uloženy v rámci jednotlivých částí ČR, na 

celkovém počtu uložených trestů OPP v roce 2018. 
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Tabulka č. 2 

Počet uložených trestů OPP v jednotlivých částech ČR - 2018 

Praha Střední 

Čechy 

Jižní 

Čechy 

Západní 

Čechy 

Severní 

Čechy 

Východní 

Čechy 

Jižní 

Morava 

Severní 

Morava 

ČR 

608 606 340 533 1015 387 939 1378 5806 

 

Graf č. 3  

 

 

Dále bych ráda upozornila na skutečnost, že trest OPP je nejčastěji ukládán jako 

hlavní sankce, neboť v roce 2018 bylo uloženo celkem 5 806 trestů OPP a z toho jich 

bylo jako hlavní sankce uloženo 5 796.  

Dosud nejrozsáhlejší studie efektivity různých trestů v našich podmínkách 

(Scheinost, 2015) přišla s tím, že míra recidivy u osob, kterým byl uložen trest OPP 

dosahuje 48,8 %. Míra recidivy je poměrně vysoká, proto se musíme ptát, jak moc je 

účinný trest OPP z pohledu nápravy pachatele, na druhou stranu u dalších alternativních 

trestů (trest domácího vězení, podmíněné odsouzení s dohledem) a trestu odnětí svobody 

je míra recidivity téměř totožná (rozdíl 2-3).75  

                                                 
75 TOMÁŠEK, Jan, Simona DIBLÍKOVÁ a Miroslav SCHEINOST. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 

978-80-7338-163-9, s. 27-28 
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Na základě údajů, které mi byly poskytnuty některými okresními soudy na základě 

žádosti o informace, mohu s jistotou říct, že tresty OPP jsou mužům ukládány 

mnohonásobně častěji. Pokud zobecním údaje soudů, které mi tyto informace poskytly, 

tak podíl mužů na celkovém počtu uložených trestů OPP činí každoročně přes 80 %. Což 

je dáno především rozdílnou skladbou trestných činů, které páchají muži a ženy a také 

výrazněji nižším podílem žen na celkovém počtu odsouzených (pouhých 16 % 

odsouzených v roce 2016 byly ženy). Setkala jsem se i s názory soudců, kteří trest OPP 

ženám neukládají, protože se starají o nezletilé děti a nemohly by tak trest řádně 

vykonávat.  

 

Tabulka č. 3 – podíl mužů (%) na celkově uložených trestech OPP u jednotlivých 

OS  

Okresní/obvodní soud 2014 2015 2016 2017 2018 

Bruntál 92,3 87,9 88,4 79,1 81,9 

Ústí nad Orlicí 89,4 94,6 92,6 88,5 94,1 

Přerov 98,3 89,4 93,9 94,2 88,13 

Jihlava 92 89,4 91 78,5 85,7 

Plzeň – sever 96,25 94 93,1 92 97,7 

Mladá Boleslav 90,3 91,1 95,2 94,8 85,6 

Praha 5 65 84,8 88 75 66,7 

Hradec Králové 87,7 82,7 91,4 79,3 84,2 

Beroun 91,4 80 78,3 87,5 84,2 

Rokycany 100 79,4 86,4 93,8 100 

Havlíčkův Brod 85,7 100 100 100 100 

Praha 9 87,5 97,3 90,7 85,2 91,7 

Litoměřice 90,4 95,2 92,4 94,3 84 

Praha 5 65 84,8 88 75 66,7 

Praha 4 84,4 86,8 84,8 86,7 84,9 

Praha 2 82,2 88,2 80,8 84 81,54 

Nový Jičín 95,5 93,4 92 94,5 88,8 

Karlovy Vary 90,7 85,2 86,3 82,5 88,16 
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Chomutov 92,2 93,5 86,8 93,4 89,4 

Praha 9 87,5 97,3 90,7 85,2 74,8 

Třebíč 89,1 86,6 92,4 89,1 80,4 

Kutná Hora 95 89,5 82,8 100 80 

Tábor 88 94,2 81,7 77,5 81,8 

Český Krumlov 91 96 91,7 75 100 

Opava 92,6 94,3 89,4 88,6 88 

Nymburk 93,2 91,8 88,8 94,1 97,56 

Rychnov nad Kněžnou 94,6 93,7 90,6 96 94,4 

Domažlice 96,3 93,7 83,6 85 88,1 

Praha – západ 95,8 91,2 92,5 88,9 -  

Šumperk 95 100 92,4 89,7 96,3 

Tachov 91 95 93,3 89,1 93,3 

Průměr 89,8 90,8 89,3 87,5 87,2 

 

8. Právní úprava ve vybraných zemích  

Při porovnávání naší právní úpravy s právními úpravami v jiných zemích zjistíme, že 

je naše právní úprava v určitých aspektech odlišná. Tyto odlišnosti ukazují nedostatky 

naší právní úpravy, které mohou vyplývat z nedostatku zkušeností, neboť trest obecně 

prospěšných prací byl do naší právní úpravy zakotven až v roce 1996. Zahraniční úpravy 

mají společné určité charakteristiky. Výměra trestu činí ve většině zemí nižší počet hodin 

než v tuzemské právní úpravě. Stejně jako v tuzemské právní úpravě se ve většině zemí 

snižuje trest mladistvým na polovinu. Dalším podstatným rozdílem tuzemské právní 

úpravy je zákonná podmínka souhlasu pachatele s uloženým trestem, bez kterého nemůže 

být trest OPP uložen. 

Trest OPP je v zahraničí nejčastěji ukládán pachatelům méně závažných trestných 

činu, což jsou takové trestné činy, za které lze uložit krátkodobý trest odnětí svobody 

v délce 3 až 6 měsíců, v některých zemích 12 měsíců. Doba výkonu trestu je různá, často 

je stanovena v délce 12 měsíců, někde může být prodloužena na 18 měsíců a ve Skotsku 

mají dokonce 6 měsíční dobu. Okruh konaných prací je v evropském prostředí téměř 

totožný. Vždy se jedná o bezplatnou práci prospěšnou veřejnosti, zejm. úklidové práce.  



 

 

51 

 

 

 

 

8.1.  Slovenská republika 

„Důvodová zpráva k platnému Trestnému zákonu č. 300/2005 Z.z. očekávala od 

zavedení alternativních trestů do slovenské právní úpravy snížení počtu vězeňské 

populace, snížení finančních nákladů věznic, efektivnější převýchovu pachatele, či menší 

zasahování do základních lidských práv a svobod odsouzených.“76  

Právní úprava trestu OPP je roztříštěna do více právních předpisů. Základní 

vymezení nalezneme v §54, §55 a §111 zák. č. 300/2005 Z.z.. Podmínky výkonu, 

přeměny a upuštění jsou upraveny v samostatném zákoně č. 528/2005 Z. z. o výkone 

trestu povinnej práce.  Slovensko nemá samostatnou právní úpravu pro ukládání trestu 

obecně prospěšných prací mladistvým. Mladiství jsou pouze zmíněni v §111 zák. č. 

300/2005 Z. z.: „Pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná hranica tohto trestu 

prevyšovať polovicu hornej hranice trestnej sadzby ustanovenej zákonom.Trest povinnej 

práce nesmie vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za ktorých sa vykonáva, 

ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo mravný vývoj mladistvých. Horní hranice délky 

trvání povinnej práce je stanovena v rozsahu 40 až 150 hodin.“  

 Slovenská právní úprava je až na určité odlišné aspekty stejná jako právní úprava 

v České republice. Trest OPP je možné uložit pachateli trestného činu, za který lze uložit 

trest odnětí svobody s horní hranicí max. 5 let. Ve slovenské právní úpravě je trest OPP 

neslučitelný pouze s trestem odnětí svobody. Dle § 54 zák. č. 300/2005 Z.z. může být 

trest OPP uložen v rozsahu 40 až 300 hodin a odsouzený je povinen trest vykonat 

nejpozději do 1 roku od nařízení výkonu, kdy se do této doby nezapočítává doba pobytu 

v cizině, ve vazbě, výkon trestu odnětí svobody, výkon povinné vojenské služby anebo 

doba pracovní neschopnosti. Odsouzený vykonává trest OPP osobně a ve svém volném 

čase takovým způsobem, aby vykonal nejméně 20 hodin a odsouzený mladiství 15 hodin 

za kalendářní měsíc. Stejně tak mu může soud uložit přiměřené povinnosti a omezení. 

Invalidnímu, práce neschopnému pachateli nebo pachateli, který s uložením trestu 

nesouhlasí, nesmí být trest OPP uložen.   

O uložení trestu rozhoduje soud rozsudkem, ale může o něm být rozhodnuto i 

samosoudcem formou trestního příkazu. Okresní soud uzavře s poskytovatelem práce 

písemnou dohodu, která mimo jiné obsahuje druh, rozsah a místo výkonu práce. 

                                                 
76 Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR [?], 2015. 

ISSN 1210-9150, s. 61 
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Odsouzený vykonává trest OPP v okresu soudu dle svého bydliště a s jeho souhlasem je 

možné, aby trest vykonal i mimo tento okres. Druh, rozsah a místo výkonu práce pak ve 

vztahu k příslušnému odsouzenému určuje po dohodě s poskytovatelem probační 

úředník. Nad výkonem trestu dohlíží Probační a mediační služba.77 

Předseda senátu na nezbytnou dobu odloží nebo přeruší výkon trestu OPP, pokud 

odsouzený doručí potvrzení o pracovní neschopnosti nebo pokud jeho zdravotní stav dle 

lékařské zprávy brání výkonu trestu. Dále se výkon trestu odloží nebo přeruší u těhotné 

ženy, matky novorozeného dítěte, odsouzeného ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Pominou-li důvody odkladu nebo přerušené předseda senátu odklad nebo 

přerušení odvolá.78 

Pokud odsouzený nevede řádný život či neplní své povinnosti, může mu být na 

základě návrhu PMS či jiných subjektů (např. poskytovatel) přeměněn trest OPP na trest 

odnětí svobody. Právní úprava přeměny trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody je 

ještě méně odstrašující než v případě tuzemské právní úpravy, neboť v případě přeměny 

se za každé 2 neodpracované hodiny nařídí 1 den nepodmíněného trestu odnětí svobody.  

Obdobně jako v tuzemské právní úpravě je možné přistoupit k upuštění od výkonu 

trestu OPP, pokud se odsouzený stal v době výkonu trestu nikoli svojí vinou trvale práce 

neschopným nebo invalidním. Tato úprava je změkčena v § 7 zákona č. 528/2005 Z. Z., 

o výkone trestu povinnej práce, kde je stanoveno, že je vyloučen postup upuštění od 

výkonu trestu OPP pouze v případě, kdy si odsouzený způsobil výše uvedené okolnosti 

úmyslně. 

Níže uvedená tabulka č. 1 a k tomu odpovídající graf č. 1 obsahují informace ze 

statistických ročenek Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky79 o vývoji ukládání 

trestu obecně prospěšných prací ve srovnání s peněžitým trestem ve Slovenské republice. 

Na tomto grafu je vidět rychlý nárůst počtu osob odsouzených k trestu OPP od jeho 

zakotvení v právní úpravě, kdy vrcholu dosáhl v roce 2013 a od této doby dochází k jeho 

regresi. Zato trend ukládání peněžitého trestu je v čase poměrně neměnný. Ze 

                                                 
77 Zák. č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce 
78 § 5 a násl. zák. č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce 
79 Štatistické Ročenky 2007-2016. In: Ministerstvo spravedlnosti Slovenskej republiky [online]. 2008-2017 [cit. 2018-

11-26]. Dostupné z: http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm a Štatistická Ročenka 2017. In: Ministerstvo spravedlnosti 

Slovenskej republiky [online]. 2018 [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Analytické%20centrum/-Štatistická-ročenka-2017.aspx  
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statistických údajů obsažených v těchto ročenkách také vyplývá, že ze začátku byl trest 

OPP nejčastěji ukládán v kraji Košice a od roku 2009 v kraji Bánská Bystrica. 

Tabulka č. 1 

ROK Obecně prospěšné 

práce 

Peněžitý trest 

2006 42 1320 

2007 349 1184 

2008 578 1681 

2009 830 1708 

2010 1352 1630 

2011 2265 1547 

2012 3123 1512 

2013 3581 1392 

2014 3351 1243 

2015 3037 1152 

2016 1599 1147 

2017 1393 1161 
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Trest domácího vězení se na Slovenku zatím nestal populárním alternativním trestem, 

neboť v roce 2006 (rok zavedení) bylo těchto trestů uloženo 6 a v roce 2017 bylo uloženo 

14. Ani peněžitý trest nepatří mezi často ukládané alternativní tresty, v roce 2017 byl 

uložen pouze 4,3 % odsouzeným.  

Na níže uvedených grafech č. 2 a 3 je znázorněn podíl jednotlivých druhů trestů na 

celkovém počtu odsouzených osob za rok 2017 a za rok 2013 (nejvyšší počet uložených 

trestů OPP od roku zavedení). Podmíněný trest odnětí svobody je každoročně ukládán     

60 % odsouzeným. Trest obecně prospěšných prací byl v roce 2013 uložen 9,9 % 

odsouzeným a v roce 2017 pouze 5 %. 

 

Grafy č. 2 a 3 

 

Při srovnávání ukládání trestů OPP na Slovensku a v ČR zjistíme, že podíl 

uložených trestů OPP na celkovém počtu odsouzených osob je v ČR 2x vyšší. V roce 

2017 bylo v ČR odsouzeno celkem 55 645 osob a na Slovensku 26 331 osob, což souvisí 

s počtem obyvatel na Slovensku, který je oproti ČR poloviční. V tomto roce byl v ČR 

trest OPP uložen 11,3 % odsouzeným a na Slovensku 5,3 %.  
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8.2. Spolková republika Německo 

„Německá právní úprava nezná trest obecně prospěšných prací jako trest 

samostatný.“ 80 V obecném trestním právu existuje ve třech formách: 

• V případech, kdy nemůže být zaplacen peněžitý trest se zkoumá, zda nemohou 

být namísto náhradního trestu odnětí svobody uloženy OPP.  

• Dojde-li k zastavení vyšetřování při nepatrné škodě nebo k podmíněnému 

odsouzení, může soud odsouzenému uložit určité povinnosti, z nichž jednou 

je i povinnost OPP. 

• OPP lze nařídit mladistvému nebo tzv. mladému dospělému jako jedno 

z výchovných opatření.  

Na výkon trestu dohlížejí sociální pracovníci sociálních služeb. Tito pracovníci 

hledají vhodné místo pro výkon trestu, avšak oproti úpravám v jiných zemích se na 

hledání místa podílí i sám odsouzený. Na rozdíl od tuzemské právní úpravy je možné 

kombinovat trest OPP s nepodmíněným trestem odnětí svobody, kdy může být 

přeměněna poslední část výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trest OPP.81  

Vykonání OPP místo peněžitého trestu je možné pouze při prokázání platební 

neschopnosti odsouzeného. O vykonání OPP namísto pokuty rozhoduje na základě 

žádosti státní zástupce. Odsouzený se může kdykoli rozhodnout, že raději zaplatí zbytek 

peněžitého trestu, než aby vykonal zbytek OPP. Přepočet peněžitého trestu na OPP se liší 

v jednotlivých spolkových zemích, ale vždy vychází z denních pokut. V Brémách a 

Bádensko-Württembersku se denní pokuta rovná 4 hodinám OPP, v Hamburku a Sasku 

5 hodinám a ve zbylých státech 7 hodinám.82 Vykonáním odpadá trest odnětí svobody, 

stejně jako jemu přecházející peněžitý trest. Tato praxe chrání odsouzeného, který by 

nebyl schopen pokutu zaplatit, aby nemusel vykonat náhradní trest odnětí svobody a mohl 

i nadále zůstat ve svém domácím prostředí. Odsouzený, který byl dlouhodobě 

nezaměstnaný, se tak naučí pravidelným pracovním rytmům a tím zlepší jeho šance na 

trhu práce. 

                                                 
80 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 21 
81 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 22 
82 Freie Arbeit (Strafrecht). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Arbeit_(Strafrecht) 
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Vymáhané pokuty 
583 864 594 226 595 483 597 000 583 437 

Počet odsouzených, 

kteří prostřednictvím 

OPP odvrátili náhradní 

trest odnětí svobody 
32 500 35 441 32 500 30 533 26 973 

Denní sazby zaplacené 

obecně prospěšnou 

prací 
1 054 

495  1 138 808  

1 102 

061  1 028 404   913 498  

Zdroj: Staatsanwaltschaften-Fachserie 10 Reihe 2.6 - 2017, Tab. 1.1. [online]. [cit. 2019-02-16]. 

Dostupné z: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/ 

Zivilgerichte.html 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ve Spolkové republice Německo je 

každoročně vymáháno téměř 600 tisíc pokut, z toho cca 30 tisíc (5 %) odsouzených 

vykoná místo zaplacení peněžitého trestu obecně prospěšné práce. Počet denních sazeb, 

které byly prostřednictvím OPP zaplaceny, se každoročně pohybuje kolem 1 milionu. 

V průměru tak každý odsouzený odvracející náhradní trest odnětí svobody zaplatí 

prostřednictvím OPP 34 denních sazeb. 

 

8.3.   Rakouská republika 

Roku 1988 byl do zákona o soudnictví v trestních věcech mládeže zaveden institut 

předběžného zastavení trestního stíhání mladistvého soudem, který je obdobou institutu 

obecně prospěšných prací. Soud předběžně zastaví trestní řízení pro trestný čin mládeže, 

pokud je dostatečně zjištěný skutečný stav věci, zavinění není těžké a potrestání pachatele 

není nutné. Tento zákon upravoval 2 formy předběžného zastavení trestního stíhání: první 

forma je předběžné zastavení na zkušební dobu od 1 do 2 let, druhou je předběžné 

zastavení podmíněné splněním nějakého úkolu či úkolů. Jedním z těchto úkolů, které lze 

uložit je provedení neplacené obecně prospěšné práce (například péče o staré osoby, 

ochrana životního prostředí), výkon těchto úkolů nesmí narušit školní docházku nebo 

přípravu na budoucí povolání.83 

                                                 
83 VŮJTĚCH, Jan a Václav HANÁK. Výzkum institutu obecně prospěšných prací: výzkum uskutečněný v rámci 

programu účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/
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Od roku 2000 lze po celém Rakousku ukládat trest OPP dospělým i mladistvým. 

Tresty OPP jsou ukládány v rámci odklonu v trestním řízení nebo místo náhradního trestu 

odnětí svobody (při nemožnosti splatit peněžitý trest). Dospělým může být trest uložen 

v rozsahu až 240 hodin, u mladistvých až 120 hodin. Trest OPP musí být vykonán do 6 

měsíců, kdy dospělý odpracuje 10 až 40 hodin týdně, ale zároveň nesmí pracovat více 

než 8 hodin denně. Mladistvý může pracovat maximálně 6 hodin denně a zároveň 20 

hodin týdně. Pokud odsouzený nezaplatí peněžitý trest a má dojít k jeho přeměně, může 

místo náhradního trestu odnětí svobody vykonat trest OPP, kdy za každý den odnětí 

svobody odpracuje 4 hodiny.84 Odsouzený musí s výkonem souhlasit. Nad alternativními 

tresty má dohled NEUSTART (nezisková organizace financovaná rakouským 

ministerstvem spravedlnosti, která poskytuje probační služby). Jakmile NEUSTART 

obdrží případ od soudu, tak sociální pracovník vybere druh práce a instituci, u které bude 

odsouzený trest vykonávat, aby to odpovídalo jeho osobnosti a spáchanému trestnému 

činu. Pracovník NEUSTART informuje soud o řádném výkonu trestu odsouzeným a o 

náhradě škody. V 77 % případů je výkon trestu úspěšný.85 V roce 2017 bylo 

prostřednictvím OPP zabráněno výkonu 57 824 dnů odnětí svobody.86  

 

8.4. Francouzská republika 

Ve Francii byl trest OPP zakotven do trestněprávních předpisů již roku 1984. Trest 

OPP může být uložen samostatně nebo může mít povahu podmínky při odkladu výkonu 

trestu odnětí svobody. Může být uložen za trestný čin, za který lze uložit trest odnětí 

svobody až na 10 let. Trest OPP může být také nařízen vedle podmíněného trestu odnětí 

svobody, jestliže je doba výkonu trestu kratší nebo rovna pěti letům.  

 Odsouzený musí být starší 16 let a musí s uložením trestu OPP souhlasit. Rozsah 

hodin činí 20 až 210 hodin, celý trest musí být vykonán v době 18 měsíců. Výkon spočívá 

                                                 
bezpečnosti občanů v horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1998. Studie (Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-86008-48-7, s. 14 
84 Probation in Europe 2013 Chapter Austria [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cep-

probation.org/wp-content/uploads/2015/03/Probation-in-Europe-2013-Chapter-Austria.pdf  
85 Studie Legalbiografien von NEUSTART Klienten, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Hofinger/Neumann, 

2008 
86 ÖSTERREICH report 2018 [online].[cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

https://www.neustart.at/at/_files/pdf/report_oesterreich_2018.pdf?m=1535434685?q=gemeinnütziger%20Arbeit 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/Probation-in-Europe-2013-Chapter-Austria.pdf
https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/Probation-in-Europe-2013-Chapter-Austria.pdf
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ve vykonání bezplatné práce v obecném zájmu, např. opravy budov, údržba zeleně, 

pomoc lidem v nouzi).87 

 „Zákon dále nepřipouští uložit trest obecně prospěšných prací místo trestu odnětí 

svobody v případech, kdy pachatel byl v posledních 5 letech odsouzen pro závažný trestný 

čin, tj. byl v této době odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jenž převyšuje 

4 měsíce.“ 88 

Při ukládání soud přihlíží ke zdravotní způsobilosti pachatele, proto je vždy předem 

lékařsky vyšetřen. U mladistvých se stejně jako v tuzemském právu zkracuje počet hodin 

na polovinu a musí být vykonán v rozmezí jednoho roku. Doba, po kterou může být 

obecně prospěšná práce vykonávána je stanovena s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, 

profesi či rodinným a sociálním důvodům. Je-li osoba zaměstnaná, tak nesmí doba 

výkonu OPP společně se zaměstnáním přesáhnout 12 hodin denně. Odsouzená osoba si 

hradí sama náklady spojené s výkonem trestu OPP (tzn. stravu, dopravu apod.)89 Nad 

průběhem vykonává kontrolu probační úředník. Pokud není trest vykonáván řádně může 

být přeměněn na dvouletý trest odnětí svobody a pokutu.  

 

 

Zdroj dat: CRÉTENOT, Marie. Alternatives to prison in Europe - France: European Prison Observatory. 

Alternatives to detention[online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EURO

PE.%20FRANCE.pdf 

                                                 
87 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 21-22 
88 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 21 
89 Tamtéž 
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8.5. Nizozemsko 

„V roce 1982 byl v Nizozemí zahájen experiment pro ukládání trestu obecně 

prospěšných prací, který spočíval v tom, že státní zastupitelství mohlo v některých 

případech navrhovat trest OPP namísto postoupení věci soudu. Experiment trval do roku 

1989, a za tuto dobu vzrostl počet případů ze 100 asi na 6000. Roku 1989 byl trest OPP 

zakotven do trestního zákona a stal se třetím nejužívanějším vedle trestu odnětí svobody 

a peněžitého trestu.“90 

 Trest OPP nesmí být uložen podezřelému ze závažných morálních a násilných 

zločinů, které jsou definované v nizozemském trestním zákoníku jako trestné činy, za 

které může být uložen trest odnětí svobody v délce šesti a více let, a které vedly 

k vážnému porušení integrity oběti, a dále vybrané trestné činy se sazbou nižší než 6 let.91  

Dle zákona nejsou způsobilé k výkonu OPP osoby, které byly odsouzeny k trestu 

OPP za podobný trestný čin v předchozích 5 letech, dále podezřelí, kteří odmítají náhradu 

škod, kteří jsou psychicky nemocní nebo podezřelí, kteří kvůli vážným problémům se 

závislostí nejsou schopni řádně vykonávat trest OPP, dále ti, co nemají trvalý pobyt 

v Nizozemí a nelegální cizinci či osoby, které s výkonem OPP nesouhlasí. Trest OPP 

může být uložen vedle trestu odnětí svobody, ten však nesmí být delší než 6 měsíců. 

Rozsah hodin činí maximálně 240 hodin. Práce se provádějí u veřejných nebo 

soukromých organizací zabývajících se zdravotní péčí, sociálními a kulturními pracemi 

či ochranou životního prostředí. 92   

 „Nejnovější údaje o pohlaví a věku byly zveřejněny v časopise Criminaliteit en 

Rechtshandhaving (Kriminalita a vymáhání práva), který vydává ministerstvo 

spravedlnosti. Většina pachatelů, kteří vykonávají trest OPP, jsou muži, ale podíl žen je 

mnohem větší, než se odráží ve vězeňské populaci (6,6 %, www.dji.nl). Téměř polovina 

pachatelů je mladších 30 let. Druhá polovina je spíše rovnoměrně rozložena v ostatních 

dvou věkových kategoriích. To se velmi neliší od rozdělení vězeňské populace.“93 

                                                 
90 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s.18 
91 BOONE, Miranda. ONLY FOR MINOR OFFENCES: Community Service in the Netherlands [online]. 2010 [cit. 

2019-02-23]. Dostupné z:  

https://www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf 
92 Aanwijzing taakstraffen [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030903/2012-

01-03 
93 BOONE, Miranda. ONLY FOR MINOR OFFENCES: Community Service in the Netherlands [online]. 2010 [cit. 

2019-02-23]. Dostupné z:  
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 „Realizací jsou pověření probační pracovníci. Holandská Probační služba 

koordinuje a řídí obecně prospěšné práce pod konečnou zodpovědností státního 

zastupitelství. Probační služba vybere pro pachatele práci a státnímu zastupitelství hlásí 

postup a výsledky dané obecně prospěšné práce. Pokud pachatel neplní podmínky 

stanovené ve smlouvě, je obecně prospěšná práce ukončena a státní zastupitelství 

požaduje vykonání zbývajícího trestu ve vězení.“94 

V případě, že trest OPP není řádně vykonán soud přemění zbytek nevykonaného 

trestu v trest odnětí svobody, kdy každé dvě hodiny OPP se přepočítají na 1 den trestu 

odnětí svobody. 

Prokurátor může navrhnout 120 hodin neplacené práce jako mimosoudní 

vyrovnání nebo kompromis za to, že nebude podezřelého stíhat. Pokud to pachatel přijme, 

vzdává se tím práva na veřejný soudní proces. Nedodrží-li pachatel takto sjednané 

neplacené práce, obnoví se právo stíhat ho za trestný čin. Od roku 2009 mohou 

prokurátoři ukládat trestní příkazy, ty mohou být, na rozdíl u mimosoudního vyrovnání, 

uloženy bez souhlasu pachatele. Prokurátor nesmí ukládat tresty, které zbavují pachatele 

svobody, ale může uložit trest OPP v maximálním rozsahu 180 hodin.95 

 

8.6.  Anglie a Wales 

Trest obecně prospěšných prací byl v Anglii a Walsu uzákoněn v Criminal Justice 

Act již v roce 1972. Předpoklady pro uložení tohoto druhu trestu jako trestu samostatného 

jsou: spáchání trestného činu, za který hrozí pachateli vězení, minimální věk 16 let, 

existence možností pro výkon trestu OPP v oblasti pachatelova bydliště, schopnost 

vykonávat trest, splnění předpokladů k výkonu určité práce, pachatelův souhlas.96 

                                                 
https://www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf 

„Recent data on gender and age were published in Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Law Enforcement), 

a periodical overview published by the Department of Justice. Most offenders carrying out a community service order 

are male, but the proportion of women is much greater than is reflected in the prison population (6.6%, www.dji.nl). 

Almost half of the offenders are under 30 years of age. The other half are rather equally spread over the other two age 

categories (see below). This is not very different to the division among the prison population.“  
94 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s.18 
95 BOONE, Miranda. ONLY FOR MINOR OFFENCES: Community Service in the Netherlands [online]. 2010 [cit. 

2019-02-23]. Dostupné z:  

https://www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf 
96 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s.19 

https://www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf
/Users/adelacharova/Documents/Diplomka/BOONE,%20Miranda.%20ONLY%20FOR%20MINOR%20OFFENCES:%20Community%20Service%20in%20the%20Netherlands%20%5bonline%5d.%202010%20%5bcit.%202019-02-23%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf
/Users/adelacharova/Documents/Diplomka/BOONE,%20Miranda.%20ONLY%20FOR%20MINOR%20OFFENCES:%20Community%20Service%20in%20the%20Netherlands%20%5bonline%5d.%202010%20%5bcit.%202019-02-23%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf
/Users/adelacharova/Documents/Diplomka/BOONE,%20Miranda.%20ONLY%20FOR%20MINOR%20OFFENCES:%20Community%20Service%20in%20the%20Netherlands%20%5bonline%5d.%202010%20%5bcit.%202019-02-23%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.canonsociaalwerk.eu/1971_werkstraf/Only%20for%20minor%20offences.pdf
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Trest OPP se nazývá „community payback“ nebo „community service“, jedná se o 

neplacenou práci jako je úklid odpadků nebo zdobení veřejných míst a budov (např. 

komunitního centra). Původně rozsah trestu činil 40 až 240 hodin, nyní je v článku 199 

Criminal Justice Act 2003 rozsah upraven na 40 až 300 hodin.  

Existují 3 úrovně rozsahu hodin neplacené práce: 

• nízká úroveň = trest OPP v rozsahu 40-80 hodin může být uložen za drobné 

přestupky, některé trestné činy veřejného pořádku a krádež 

• střední úroveň = trest OPP v rozsahu 80-150 hodin může být uložen za 

manipulaci s ukradeným zbožím v hodnotě nižší než 1000 liber, vloupání do 

obchodu a vzetí vozidla bez souhlasu 

• vysoká úroveň = trest OPP v rozsahu 150-300 hodin může být uložen za 

domácí vloupání osobou, která ještě nebyla odsouzena za trestný čin. 

Nezaměstnaný odsouzený musí pracovat 3 nebo 4 dny v týdnu. Zaměstnaný odsouzený 

vykonává trest ve svém volném čase, tedy večer po práci nebo o víkendech. Práce musí 

být ukončena do 1 roku od vynesení rozsudku. Práce je vybírána tak, aby měla pozitivní 

vliv na vazby mezi pachatelem a společností. Soud trest OPP neuloží pokud trest není dle 

pracovníka probační služby pro danou osobu vhodný.97 

PMS byla původně v Anglii a Walesu brána jako samostatná organizace, jejíž činnost 

spočívala v charitativní a sociální práci, to se však změnilo v roce 2000, kdy Parlament 

přijal zákon o trestním soudnictví a trestních službách, který vytyčil její nové zaměření 

jako orgánu trestního řízení, který usiluje o snížení výskytu recidivující trestné činnosti a 

pomáhající chránit veřejnost, a tak vznikla Národní probační služba.98 

Statistiky často pracují s pojmem „community orders“, který můžeme přeložit jako 

komunitní příkazy a ty zahrnují obecně prospěšné práce, ale také další požadavky 

uvedené v čl. 177 Criminal Justice Act 2003: požadavek na rehabilitační činnost, 

provádění konkrétního program, který pomůže změnit chování odsouzeného, zákaz 

konkrétních činností, zákaz vycestování, požadavek vyloučení (odsouzený nemůže 

navštěvovat určitá místa), povinnost odsouzeného žít na konkrétní adrese, léčení 

                                                 
97 Community sentences. GOV.UK [online]. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.gov.uk/community-

sentences/community-payback 
98 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český 

helsinský výbor, 2003. ISBN 80-86436-14-4, s. 20 
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duševního zdraví, požadavek na léčbu závislosti na lécích, požadavek na léčbu 

alkoholismu, požadavek na abstinenci a jejího sledování se souhlasem pachatele.99 

Z přehledů, které jsou dostupné na portálu veřejné správy100, jsem získala níže 

uvedené údaje, týkající se Anglie a Walesu, které jsem rozpracovala do jednotlivých 

tabulek a grafů. 

 

Počet odsouzených fyzických osob v Anglii a Walesu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 406 788 1 353 937 1 398 278 1 357 600 1 305 670 1 223 235 

2013 2014 2015 2016 2017 x 

1 170 688 1 209 204 1 238 922 1 229 512 1 192 337 x 

 

Počet uložených alternativních trestů v Anglii a Walesu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

196 424 190 172 195 977 189 333 177 603 151 183 

2013 2014 2015 2016 2017 x 

126 535 112 638 114 286 102 938 95 112 x 

 

 

                                                 
99 Community sentences. Sentencing Council [online]. Sentencing Council, 2019 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/community-sentences/ 
100 Criminal Justice System statistics quarterly: December 2017: Trends in activity in the criminal justice system 

December 2016 to December 2017. [online]. 17.5.2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-justice-system-statistics-quarterly-december-2017 
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Trend počtu odsouzených v Anglii a Walesu je od roku 2007 mírně klesající, ale stálý, 

zato trend ukládání alternativních trestů klesá poměrně rychle, v roce 2017 je jejich počet 

oproti roku 2007 téměř poloviční. Podíl uložených alternativních trestů (nezahrnují 

peněžitý trest ani podmíněný trest odnětí svobody) na celkovém počtu odsouzených osob 

činil v roce 2017 8 %, zato v roce 2007 činil 14 %. Nejčastěji ukládaným trestem je 

peněžitý trest. Ruku v ruce jde klesání počtů uložených alternativních trestů s klesající 

tendencí uložených komunitních příkazů. V roce 2007 jich bylo uloženo 130 388 a v roce 

2017 téměř polovina, tedy 78 417.        

 Jak můžeme vidět na níže uvedeném grafu, tak podíl žen na uložených 

komunitních příkazech činil v období 2007 až 2017 v průměru 16,3 %, což je dáno jednak 

podílem žen na celkovém počtu odsouzených osob, který v tomto období činil v průměru 

23,5 % a jednak typem trestných činů, které páchají ženy. 

Počet uložených komunitních příkazů a podíl mužů a žen na tomto 

druhu trestu 

 Celkem Muži Ženy 

2011 135 984 112 606 22 300 

2012 119 249 98 540 19 493 

2013 102 500 84 198 17 064 

2014 90 805 74 277 15 450 

2015 94 152 77 058 15 938 

2016 84 817 69 643 14 146 

2017 78 417 64 193 13 123 
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Dále jsem zjistila, že nejvíce komunitních příkazů je ukládáno za trestný čin 

krádeže a za souhrnné trestné činy. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 

2017 týkající se podílu uložených komunitních příkazů na celkovém počtu odsouzených 

v určité kategorii trestných činů. Z toho vyplývá, že komunitní příkaz byl uložen 29 % 

odsouzeným za trestný čin podvodu, 20,4 % odsouzeným za trestný čin proti veřejnému 

pořádku a 18,8 % odsouzeným v případě krádeže. 

2017 

Kategorie trestných 

činů 

Celkem 

odsouzeno 

Komunitní 

příkaz 

Podíl uložených 

komunitních trestů 

Násilí proti osobě 27 967 4 385 15,7 % 

Sexuální trestné činy 6 876 944 13,7 % 

Krádež 77 596 14 611 18,8 % 

Trestné poškození a 

žhářství 

1 954 305 15,5 % 

Drogové trestné činy 37 217 3 350 9 % 

Držení zbraně 12 716 1 993 15,6 % 

Trestné činy proti 

veřejnému pořádku 

16 764 3 428 20,4 % 

Podvod 10 156 2 933 29 % 

 

8.7.  Skotsko 

Pojem „community sentences“ je stejného významu jako v Anglii a Walesu, kdy se 

jedná o alternativní tresty, zato pojem „community payback order“ (dále CPO) je užíván 

v širším smyslu (viz níže). Do alternativních trestů jsou zahrnovány CPO, domácí vězení, 

léčba a testování závislosti na drogách, probační příkaz (pro tresty spáchané před 

1.2.2011) či trest neplacené práce (pro tresty spáchané před 1.2.2011).  

Do skotského práva byly CPO zavedeny skotskou vládou v roce 2011. Před touto 

právní úpravou byl trest OPP upraven v rámci trestu neplacené práce, který se stále 

používá jako alternativní trest pro trestné činy spáchané před 1.2.2011. Trest neplacené 

práce na rozdíl od CPO zahrnuje pouze požadavek neplacené práce, kterou lze uložit 

v rozsahu 80-300 hodin, pokud byl odsouzen po podání obžaloby, v ostatních případech 
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80-240 hodin. Zato CPO zahrnují 9 různých požadavků, kdy je pachateli vždy uložen 

alespoň dozor nebo neplacená práce. Těmito požadavky jsou neplacená práce, dozor, 

kompenzace, různé programy, povinnost zůstat na určité adrese, povinnost něco konat 

nebo se něčeho zdržet, léčba duševního zdraví nebo závislosti na alkoholu a drogách. 

Soudce rozhodne, který požadavek či požadavky budou pachateli uloženy. V roce 2016-

17 byl v 62 % případů uložen pouze jeden požadavek, ve 29 % případů 2 z těchto 

požadavků.101 

Soudce si vyžádá zprávu od sociálního pracovníka trestní justice ještě předtím než 

CPO uloží. V této zprávě jsou obsaženy informace o osobě pachatele: jeho předchozí 

trestná činnost, zdravotní stav, životní situace atd. Sociální pracovník trestního soudnictví 

je také pověřen místním úřadem, aby dohlížel na různé požadavky CPO. V případě 

potřeby konzultuje dohled s ostatními subjekty, včetně soudců, policie, dobrovolných 

skupin a skupin pro oběti trestných činů.102 

Jak již bylo řečeno, tak neplacená práce je jedním z hlavních požadavků CPO. 

Neplacené práce mohou být nařízeny v rozsahu 20 až 300 hodin, kdy se podle závažnosti 

trestného činu rozlišuje mezi 2 úrovněmi trestu. V rámci úrovně 1 mohou být uloženy v 

rozsahu 20-100 hodin a v úrovni 2 až 300 hodin. Jedná se o nejčastěji ukládaný požadavek 

v rámci CPO. Zahrnuje úklidové práce, dekorativní práce, zahradnické práce, odklízení 

sněhu na cestách, pomoc v charitativním obchodě nebo kavárně či dodávání zboží 

zranitelným osobám (např. starší osoby). Práce mohou být uloženy osobám starším 16 let 

(nad osobou mladší 18 let je vykonáván dohled). Pokud soud nerozhodne jinak musí být 

práce uložená v rozsahu do 100 hodin vykonána do 3 měsíců, nad 100 hodin do 6 měsíců. 

Pokud soud spolu s neplacenou prací uloží ještě jiný požadavek CPO, tak se uložené 

hodiny tohoto požadavku započítávají do celkového rozsahu uloženého trestu neplacené 

práce.103 

                                                 
101 Community Payback Orders. Scottish Sentencing Council [online]. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 

https://www.scottishsentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/community-payback-orders/, 

Community sentences. Sentencing Council [online]. Sentencing Council, 2019 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/community-sentences/ 
 a https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics-publication/2018/02/criminal-

proceedings-scotland-2016-17/documents/00532010-pdf/00532010-pdf/govscot%3Adocument 
102 Tamtéž 
103Community Payback Orders. Scottish Sentencing Council [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

https://www.scottishsentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/community-payback-order,  

Community sentences. Sentencing Council [online]. Sentencing Council, 2019 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/community-sentences/ 

 a https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics-publication/2018/02/criminal-

proceedings-scotland-2016-17/documents/00532010-pdf/00532010-pdf/govscot%3Adocument 

https://www.scottishsentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/community-payback-orders/
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V níže uvedené tabulce jsou obsaženy údaje, které jsem získala ze Statistiky 

sociální práce v trestním soudnictví104: 

 

Počet uložených CPO v roce 2016-2017 

Celkem 19 136 

Z toho muži 16 299 

Z toho ženy 2 837 

Z toho ve věku 16-20 2 660 

Z toho ve věku 21-25 3 735 

Z toho ve věku 26-30 3 405 

Z toho ve věku 31-40 5125 

Z toho ve věku nad 40 4 211 

Z toho zaměstnaných 4 310 

Z toho nezaměstnaných 11 068 

 

V roce 2016-2017 bylo uloženo celkem 19 136 CPO, z toho jsou nejčastěji ukládány 

mužům, nezaměstnaným a pachatelům ve věku 31-40 let. Nejčastěji jsou ukládány za 

trestné činy nepoctivosti (např. krádež v obchodě), zločiny proti veřejné spravedlnosti, 

smíšené trestné činy (např. útok), trestné činy motorových vozidel (např. řízení pod 

vlivem návykové látky).105 

Ze Statistiky sociální práce v trestním právu ve Skotsku dále vyplývá, že počet 

uložených CPO po jejich zakotvení do právního řádu v roce 2011 prudce vzrostl. V roce 

2011-12 bylo uloženo 10 228 CPO, v roce 2013-14 bylo uloženo 18 687 CPO. Od roku 

2014-15 je každoročně ukládáno přes 19 tisíc CPO. 

 

                                                 
104 Community Payback Orders [online]. 30.1.2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/SocialWork/CPOs 
105 Tamtéž 
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Počet uložených CPO zahrnující neplacenou práci v roce 2016-2017 

Celkem 14 613 

Z toho muži 12 794 

Z toho ženy 1 819 

Průměrný počet uložených hodin 122 hodin 

 

Počet uložených CPO zahrnující neplacenou práci 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Celkem 7 763 12 785 14 879 

Průměrný počet 

uložených hodin 120,4 124,2 120,6 

Zdroj dat: Community Payback Orders [online]. 30.1.2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/SocialWork/CPOs 

 

Z těchto dat dále vyplývá, že trest neplacené práce je často ukládán spolu 

s dozorem. V roce 2016-17 zahrnovalo neplacenou práci 76 % uložených CPO. Průměrně 

soud ukládá požadavek neplacené práce v rozsahu přes 120 hodin. Nejvíce požadavků 

neplacené práce bývá uloženo ve městě Glasgow. 
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Další údaje ze souhrnných statistik:106 

Počet odsouzených ve Skotsku (v tisících) 

2009-10 121,04 

2010-11 115,58 

2011-12 108,42 

2012-13 101,02 

2013-14 105,66 

2014-15 106,62 

2015-16 99,95 

2016-17 99,33 

 

 

Zdroj dat: High Level Summary of Statistics Trends - Chart data [online]. 18.2.2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/TrendData 

 

 Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že počet odsouzených osob každoročně 

klesá, zato trend ukládání alternativních trestů (nezahrnují peněžitý trest) je poměrně 

stabilní bez výraznějších výkyvů. Vzhledem k tomu dochází k nárůstu podílu 

alternativních trestů na celkovém počtu uložených trestů, kdy v roce 2010-11 dosahoval 

13,5 % a v roce 2016-17 dosahoval 20,1 %.   

 

                                                 
106High Level Summary of Statistics Trends - Chart data [online]. 18.2.2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/TrendData  

13,3 14,7 14,7 13,4 13,2 13,8 13,7

13,5 15,6 17 17,3 17,4 19 20,1

14,8
15 15,4 14,6 16,1 17,4 17,3

58,4 54,7 52,9 54,7 53,3 49,8 48,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTNÍCH SANKCÍ (%)

Vězení Alternativní tresty Jiné tresty Peněžitý trest



 

 

69 

 

 

 

 

8.8. Ruská federace 

V roce 1997 vyšly v platnost nové ruské trestní a exekuční kodexy, které zavedly 

nové alternativy k trestu odnětí svobody: povinná služba ve veřejném sektoru, povinné 

práce, nápravná práce, podmíněný trest odnětí svobody, vyloučení ze zvláštních pozic.  

Trest povinné práce zakotvený v ruské právní úpravě je obdobou trestu OPP. Povinné 

práce bylo možné uložit v rozsahu 60 až 240 hodin, v roce 2011 se maximální počet hodin 

zvýšil na 480 hodin. Lze je vykonávat maximálně 4 hodiny denně. Mladistvým povinné 

práce ukládají v rozsahu 40 až 160 hodin s přihlédnutím k jejich fyzickým schopnostem. 

Mladiství ve věku nižším než 15 let mohou vykonávat trest povinné práce maximálně 2 

hodiny denně, ve věku 15-16 let 3 hodiny denně.  Neukládají se osobám zdravotně 

postiženým, těhotným ženám, ženám s dítětem do 3 let a vojákům. Zákon považuje 

povinné práce za trest přísnější, než je trest peněžitý nebo vyloučení. V případě, že není 

trest povinné práce řádně vykonán dojde k přeměně v trest odnětí svobody nebo nucené 

práce v tomto poměru: 8 hodin nevykonaných povinných prací v 1 den trestu odnětí 

svobody nebo nucené práce. Maximální doba trestu odnětí svobody v případě přeměny 

trestu povinné práce je 2 měsíce.107  

 Od povinné práce je potřeba odlišit trest nápravné práce, kdy pachatel vykonává 

práci, za kterou dostává zaplaceno, ale část výdělku jde do státního rozpočtu. Trest může 

být uložen na dobu od 2 měsíců do 2 let. V těchto případech zaměstnaný odsouzený 

vykonává nápravnou práci ve svém zaměstnání. Nezaměstnaný odsouzený vykonává 

nápravné práce v oblasti svého bydliště na místech určených místními úřady v koordinaci 

s inspekčními úřady v trestním řízení. Na základě soudního rozhodnutí se z výplaty 

odsouzeného odvádí 5-20 % do státního rozpočtu. Neukládají se osobám zdravotně 

postiženým, těhotným ženám, ženám s dítětem do 3 let a vojákům.108 

                                                 
107 Обязательные, исправительные и принудительные работы как вид уголовного наказания [online]. 

17.12.2014 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-

rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-

nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA, 

Прокуратура Октябрьского района города Уфы [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

hhttps://oktybrskaya.procrb.ru/explanation/obyazatelnye-ispravitelnye-i-prinuditelnye-raboty-v-chem-

otlichie.php?weak=Y&fbclid=IwAR1htspolGC8RKAt_CTV3oxpPFPmHxBcmuNVp0XGCK_vO53XQrQNmEMC

XtY 
108 Обязательные, исправительные и принудительные работы как вид уголовного наказания [online]. 

17.12.2014 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-

rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-

nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA, 

Прокуратура Октябрьского района города Уфы [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

hhttps://oktybrskaya.procrb.ru/explanation/obyazatelnye-ispravitelnye-i-prinuditelnye-raboty-v-chem-

http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
http://mosoblproc.ru/explain/obyazatelnyie-ispravitelnyie-i-prinuditelnyie-rabotyi-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/?fbclid=IwAR2whNRyTE2hhMAHFcQynAMLPpRtEF8vg9Lzd0o3oQjYqQ12CsTp-GiIPVA
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 Další alternativou jsou nucené práce, které byly do ruské právní úpravy zavedeny 

v roce 2011 s platností od roku 2013, kdy odsouzení se zapojí do produktivní práce 

v nápravných střediscích. Odsouzení nesmí opustit území nápravného střediska po celou 

dobu trvání práce. Nucená práce může být vykonávaná i mimo bydliště odsouzeného. Na 

základě soudního rozhodnutí se odvádí 5-20 % z jejich výdělku. Tento druh trestu se 

nepoužije v případech, kdy může být uložen trest odnětí svobody na dobu delší než 5 let. 

Nucená práce se ukládá na období od 2 měsíců do 5 let. Neukládá se nezletilým osobám, 

osobám se zdravotním postižením, těhotným ženám, ženám s dětmi do tří let, ženám, 

které dosáhly padesáti let, mužům ve věku šedesáti let a také vojenskému personálu. 

V případě přeměny dochází k přeměně v poměru 1 den nucené práce na 1 den ve 

vězení.109 

 

Podíl uložených trestů povinné/nápravné/nucené práce na celkovém počtu 

uložených trestů 

 2014 2015 2016 2017 1-6.2018 

Celkový 

počet  

719 305 733 607 741 329 697 054 324 985 

Povinné 

práce 

69 898 

(9,7 %) 

74 047 

(10 %) 

141 165 

(19 %) 

128 165 

(18,4 %) 

56 411 

(17,4 %) 

Nápravné 

práce 

75 120 

(10,4 %) 

60 794 

(8,3 %) 

51 733 

(7 %) 

54 784 

(7,6 %) 

26 949 

(8,3 %) 

Nucené 

práce 

neuvedeno neuvedeno 4 523 484 

Zdroj: Данные судебной статистики [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

 

Počet uložených trestů nucených prací je zanedbatelný, neboť jeho podíl na 

celkovém počtu uložených trestů nedosahuje ani 1 %. Podíl trestu povinné práce na 

celkovém počtu uložených trestů od roku 2014 rostl. Svého maxima dosáhl v roce 2016, 

                                                 
otlichie.php?weak=Y&fbclid=IwAR1htspolGC8RKAt_CTV3oxpPFPmHxBcmuNVp0XGCK_vO53XQrQNmEMC

XtY 
109 Tamtéž 
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kdy tento podíl dosahoval 19 %. Od té doby má klesající tendenci.  Nejvyšší počet trestů 

nápravné práce byl uložen v roce 2014, kdy podíl tohoto druhu trestu na celkovém počtu 

uložených trestů dosahoval 10,4 %. 

 

 

 

8.9.  Australské společenství 

V Austrálii může soud uložit trest obecně prospěšných prací, pokud má za to, že je 

odsouzený schopen trest vykonat. Jednotlivé právní úpravy se liší v jednotlivých státech 

a teritoriích. Níže popsaná právní úprava se týká státu Queensland. 

 V Queenslandu je trest OPP upraven v zákoně o sankcích a trestech z roku 1992 

(Penalties and Sentences Act). Odsouzení mohou prostřednictvím státního rejstříku trestů 

požádat o výkon trestu OPP namísto zaplacení pokuty. Většinou je každých 22 USD 

pokuty proměněno na 1 hodinu OPP.110 V Queenslandu je přeměněno každých 30 USD 

na 1 hodinu OPP.111 

Doba pro výkon trestu OPP je stanovena na 12 měsíců, ale pokud má odsouzený 

oprávněný důvod, může žádat soud o prodloužení této doby. Výkon trestu nesmí 

narušovat vzdělávání, práci či náboženské a rodinné závazky. Trest OPP lze uložit 

v rozsahu 40 až 240 hodin. Zahrnuje mnoho různých činností jako čištění veřejných 

prostor, ochranu přírody, zahradní práce, pomoc dobrovolnickým organizacím 

s přípravou jídla, třídění použitého zboží pro charitu apod.112 

                                                 
110 Community service – an overview. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-

02]. Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/rehabilitation-and-community-

service/community-service-an-overview 
111 Unpaid community work. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-02]. 

Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/fines-and-penalties/overdue-fines/unpaid-community-service 
112 Community service – an overview. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-

02]. Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/rehabilitation-and-community-

service/community-service-an-overview 
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Odsouzený je při výkonu trestu povinen komunikovat s probační službou (Probation 

and Parole Service). Pokud nevykonává trest OPP řádně, může mu být přeměněn na jiný 

trest. Někdy může dojít k opětovnému odsouzení za původní trestný čin. Odsouzený je 

povinen co nejdříve nahlásit okresnímu úřadu a svému dozorčímu, že nemůže v určitý 

den trest OPP vykonávat. V případě nemoci je povinen předložit originál zdravotního 

osvědčení, který je datován v den nepřítomnosti odsouzeného. Pokud nemůže trest 

vykonávat z důvodu svého zaměstnání, může být požádán o doložení dopisu od 

zaměstnavatele nebo o výplatní list.  

Trest OPP může soud uložit i dítěti staršímu 13 let, které se dopustilo trestného činu, 

za který by byl dospělému uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Nad dítětem je po 

dobu výkonu trestu vykonáván dohled. Dítě musí s výkonem trestu OPP souhlasit. U dětí 

mladších 15 let může soud uložit trest OPP v rozsahu 20-100 hodin, u dětí starších 15 let 

v rozsahu 20-200 hodin. Soud stanoví, do kdy musí dítě trest vykonat, ale maximální 

doba je stanovena na 12 měsíců. Dítě vykonává práci dle svých schopností, věku či 

kulturního zázemí.113 

Ve státě Nový Jižní Wales může být trest OPP uložen v rozsahu až 500 hodin s tím, 

že je dále limitován horní hranicí trestu odnětí svobody, která by přicházela za daný 

trestný čin v úvahu. Pokud by horní hranice trestu odnětí svobody nepřesáhla 6 měsíců, 

potom lze uložit trest OPP ve výši až 100 hodin, v případě horní hranice od 6 měsíců do 

1 roku pak ve výši až 200 hodin a pokud přesahuje 1 rok, lze uložit trest OPP v rozsahu 

až 500 hodin. Pokud byl trest uložen v rozsahu do 300 hodin je doba výkonu trestu 

stanovena na 12 měsíců, v ostatních případech je stanovena na 18 měsíců. Právní úprava 

dětí je zakotvena v zákoně Children (Community Service Orders) Act 1987. 114 U dítěte 

mladšího 16 let nesmí trest OPP překročit 100 hodin, u dítěte, které dosáhlo věku 16 let 

může být uložen trest ve výši 100-250 hodin, kdy jsou stanoveny 3 kategorie dle horní 

                                                 
113 Community service – an overview. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-

02]. Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/rehabilitation-and-community-

service/community-service-an-overview,  

Community service orders. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-02]. 

Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/young-offenders-and-the-justice-

system/sentencing-young-offenders/youth-court-orders/community-service-orders 

Adult community service. Queensland Government [online]. The State of Queensland, 2019 [cit. 2019-03-02]. 

Dostupné z: https://www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/rehabilitation-and-community-

service/adult-community-service 

 
114 Sentencing Bench Book — Non-custodial alternatives: Community service orders (CSOs) [online]. [cit. 2019-02-

27]. Dostupné z: https://www.judcom.nsw.gov.au/publications/benchbks/sentencing/community_service_orders.html 
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hranice možného trestu odnětí svobody. Pokud by horní hranice trestu odnětí svobody 

nepřesáhla 6 měsíců, potom lze uložit trest OPP ve výši 100 hodin, v případě horní 

hranice od 6 měsíců do 1 roku ve výši 200 hodin a pokud přesahuje 1 rok, lze uložit trest 

OPP ve výši 250 hodin.115 

V Západní Austrálii činí rozsah hodin trestu OPP pouze 40-120 hodin, kdy nejméně 

12 hodin musí být vykonáno v 7denní lhůtě. Doba výkonu trestu je stanovena soudem, 

musí činit nejméně 6 měsíců a maximálně 2 roky.116 

Ze statistik australské vlády117 jsem získala následující údaje, ze kterých vyplývá, že 

průměrný denní počet odsouzených, kteří vykonávají trest OPP se každoročně pohybuje 

kolem 10 tisíc. Počet osob ve věznicích je 4x vyšší. Trest OPP spadá spolu s pokutou, 

omezením pohybu, parole, kaucí a probací do trestů založených na komunitě 

(community-based corrections). V září 2018 vykonávalo tresty založené na komunitě 

69 760 odsouzených, z toho 15,6 % odsouzených vykonávalo trest OPP. Trend ukládání 

trestů OPP je v Austrálii poměrně stálý. 

 

Počet odsouzených osob vykonávajících trest OPP* 

2015 2016 2017 září 2018 

10 088 10 993 11 095 10 916 

 

Počet odsouzených osob ve vězení* 

2015 2016 2017 září 2018 

37 109 39 568 41 270 43 018 

 

Počet odsouzených vykonávající tresty založené na komunitě* 

2015 2016 2017 září 2018 

62 083 67 329 69 155 69 760 

 *jedná se o průměrný denní počet 

                                                 
115 Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56  
116 DEPARTMENT OF CORRECTIVE SERVICES 2010. Community Based Orders: Fact Sheet [online]. [cit. 2019-

03-02]. Dostupné z: https://www.correctiveservices.wa.gov.au/_files/probation-parole/cbo-fact-sheet.pdf 
117 Australian Bureau of Statistics, Australian Government: Corrective Services, Australia [online]. [cit. 2019-03-02]. 

Dostupné z: 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/second+level+view?ReadForm&prodno=4512.0&viewtitle=Corrective

%20Services,%20Australia~June%20Quarter%202017~Previous~07/09/2017&&tabname=Past%20Future%20Issues

&prodno=4512.0&issue=June%20Quarter%202017&num=&view=& 
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9. Hodnocení institutu obecně prospěšných prací ze strany 

soudců a probačních úředníků 

Vypracovala jsem anonymní dotazníky, se kterými jsem se obrátila na všechny 

okresní soudy v ČR a na všechny probační úředníky.  Dotazníky vyplnilo 74 soudců 

okresních soudů a 76 probačních úředníků. Část tohoto dotazníku byla zaměřena na 

hodnocení institutu OPP. Respondenti hodnotili různé aspekty známkami 1-5, přičemž 

známka 1 znamená nejlepší hodnocení.  Níže uvedené statistiky nemohou s ohledem na 

nižší počet respondentů zcela vystihovat a zhodnocovat dané informace, ale poskytují 

zajímavý pohled.  

 

Hodnocení institutu OPP soudci 

 1 2 3 4 5 Průměr 

Náprava pachatele 12 % 34 % 46 % 3 % 5 %  2,6 

Složitost řízení 12 % 47 % 20 % 15 % 5 % 2,5 

Rychlost řízení 14 % 36 % 28 % 16 % 7 % 2,7 

Prospěch z práce 

vykonané odsouzeným 

19 % 32 % 30 % 12 % 8 % 2,6 

Celkové hodnocení 9 % 53 % 32 % 5 % 4 % 2,4 

 

 

 

 Nejvíce soudců se domnívá, že trest OPP působí na nápravu pachatele dobře, a že 

složitost řízení je na velmi dobré úrovni. Rychlost řízení a prospěch z vykonané práce 
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hodnotili nejčastěji známkou 2 a 3. Institut OPP v celkovém hodnocení ze strany soudců 

získal průměrnou známku 2,4.  
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Hodnocení institutu OPP probačními úředníky  

 1 2 3 4 5 Průměr 

Náprava pachatele 4 % 12 % 55 % 29 % 1 %  3,1 

Složitost řízení 12 % 42 % 38 % 4 % 5 % 2,5 

Rychlost řízení 13 % 52 % 25 % 6 % 4 % 2,4 

Prospěch z práce 

vykonané odsouzeným 

18 % 35 % 36 % 9 % 1 % 2,4 

Možnost usmíření 

pachatele a oběti 

5 % 10 % 26 % 45 % 13 % 3,5 

Náhrada škody 

poškozenému 

4 % 9 % 23 % 52 % 12 % 3,6 

Komunikace mezi PMS 

a soudy 

27 % 45 % 14 % 10 % 3 % 2,2 

Komunikace mezi PMS 

a poskytovateli OPP 

32 % 45 % 16 % 5 % 1 % 2 

Celkové hodnocení 4 % 43 % 45 % 6 % 1 % 2,6 
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Probační úředníci hodnotili institut, pokud jde o otázku nápravy pachatele, rychlosti 

a složitosti řízení a prospěchu z vykonané práce odsouzeným, velmi podobně jako soudci. 

Institut OPP v celkovém hodnocení ze strany probačních úředníků získal v průměru 

známku 2,6. Na rozdíl od soudců hodnotili probační úředníci více aspektů. Dle jejich 

názoru neřeší trest OPP dobře otázku náhrady škody poškozenému a možnost usmíření 

pachatele a oběti, kdy tento aspekt trestu OPP hodnotili nejčastěji známkou 4. Za to velmi 

dobře hodnotili komunikaci s poskytovateli OPP a soudy.  

 

10. Pohled společnosti na trest obecně prospěšných prací 

Zajímalo mě, jak trest OPP vnímá společnost, proto jsem vytvořila internetový 

anonymní dotazník. Získala jsem odpovědi od 354 respondentů různého pohlaví, věku a 

vzdělání. 

 

Vzorek respondentů:  

Pohlaví: muž = 36 %, žena = 64 %,  

Věk: 15-18 let = 6 %, 19-30 let = 40 %, 31-50 = 42 %, 51+ let = 12 %, 

Dosažený stupeň vzdělání: základní stupeň = 6 %, středoškolské vzdělání = 54 %, 

vysokoškolské vzdělání = 40 %. 

 

Respondentů jsem se dotazovala, který z alternativních trestů by měl soud ukládat 

pachatelům přečinů. Na výběr měli trest OPP, podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody, peněžitý trest a domácí vězení. Samozřejmě záleží na okolnostech případu, ale 

75 % dotázaných respondentů se domnívá, že by za přečiny měl soud ukládat trest OPP, 

11 % jich hlasovalo pro podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, 8 % pro peněžitý 

5% 4%

27%
32%

10% 9%

45% 45%

26%
23%

14% 16%

45%

52%

10%
5%

13% 12%

3% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Možnost usmíření

pachatele a oběti

Náhrada škody

poškozenému

Komunikace mezi PMS

a soudy

Komunikaci mezi PMS

a poskytovateli OPP

Hodnocení institutu OPP probačními úředníky

1 2 3 4 5



 

 

77 

 

 

 

 

trest a 6 % pro domácí vězení. Domnívám se, že je to dáno především tím, že společnost 

nevnímá podmíněný trest odnětí svobody jako trest.  

 

 

 

10 % respondentů zná osobně někoho, kdo trest OPP vykonal. Nejčastěji byli 

odsouzeni za trestný čin rvačky, nedovolené výroby a držení omamných látek, krádeže, 

poškození cizí věci, výtržnictví, žhářství nebo za trestný čin pomluvy.  

Více než polovina respondentů (53 %) se domnívá, že ukládání trestu OPP je pro 

společnost přínosné bez jakýchkoli podmínek, 46 % respondentů spatřuje jeho 

přínosnost, ale zastávají názor, že by měl být ukládán jen za nedbalostní trestné činy, zato 

pouhé 1 % vnímá trest OPP jako nepřínosný a pachateli by uložili jiný trest.  

Ačkoliv jsem měla pocit, že společnost vnímá odsouzené vykonávající trest OPP 

negativně, tak přesto 83 % respondentů odpovědělo, že se na tyto odsouzené dívají 

pozitivně, zato negativně jsou vnímáni pouze 16 % respondentů. 

  

 

11%

75%

8%

6%

Který z uvedených alternativních trestů by měl soud nejčastěji 

ukládat pachatelům méně závažných trestných činů?

Podmíněné odsouzení k trestu

odnětí svobody
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Jak byste se díval/a na odsouzeného k trestu OPP, pokud byste se 

s ním setkal/a na veřejnosti při výkonu trestu? 

Pozitivně

Spíše pozitivně

Spíše negativně
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Na závěr jsem vybrala určité trestné činy, za které může být trest OPP uložen a ptala 

se, za které z těchto vybraných trestných činů by měl být trest OPP ukládán. V níže 

uvedené tabulce jsou zpracované získané odpovědi. Červeně označené jsou trestné činy, 

jejichž základní skutková podstata umožňuje uložení trestu odnětí svobody v délce 4 a 

více let. Tučně označené jsou trestné činy, za které jsou tresty OPP nejčastěji ukládány 

(viz kapitola 3.3.1).  

 

Za jaké trestné činy (z níže uvedených) by měl být trest OPP ukládán? 

Trestné činy Respondenti 

Krádež 53 %  

Vydírání 14 % 

Usmrcení z nedbalosti 12 % 

Ublížení na zdraví 14 % 

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 12 % 

Týrání zvířat 15 % 

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 47 % 

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku 

25 % 

Pytláctví 49 % 

Výtržnictví 74 % 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 4 % 

Zanedbání povinné výživy 25 % 

Podvod 21 % 

Zpronevěra 19 % 

Šíření nakažlivé lidské nemoci úmyslně 5 % 

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti 32 % 

Křivé obvinění 42 % 

Přechovávání omamné a psychotropní látky a 

jedu 

28 % 

Rvačka 79 % 

Lichva 19 % 
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Neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby 

38 % 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy 

13 % 

Maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání 

36 % 

 

Dotázaná veřejnost by trest OPP nejčastěji ukládala za trestný čin krádeže (53 % 

respondentů), zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (47 %), pytláctví (49 %), výtržnictví 

(74 %), rvačka (79 %), křivé obvinění (42 %). Více než 1/3 respondentů by trest OPP 

uložila za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, šíření nakažlivé lidské 

nemoci z nedbalosti a ¼ respondentů by trest OPP uložila za trestný čin zanedbání 

povinné výživy.  

Přestože laická veřejnost nemá přehled o trestních sazbách za jednotlivé trestné činy, 

tak z dotazníků vyplynulo, že by většina respondentů trest OPP neukládala v případě 

trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody ve výši 4 a více let (s výjimkou 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku).  

Soudci OS často ukládají tresty OPP za trestný čin podvodu, zpronevěry, zanedbání 

povinné výživy a ublížení na zdraví118, s čímž se ztotožňuje jen méně než ¼ dotázaných 

respondentů. 

 

11. Judikatura 

11.1. Nález Ústavního soudu ze dne 24.4.2018 – lhůta pro vykonání 

trestu obecně prospěšných prací 

V nálezu Ústavního soudu č.j. II. ÚS 807/18-1 Ústavní soud řešil, zda může být 

při rozhodování o přeměně podmíněně uloženého trestu odnětí svobody na trest 

nepodmíněný podle § 83 odst. 1. TZ, stěžovateli k tíži, že nevykonal trest obecně 

prospěšných prací, který mu byl uložen v jiném než projednávaném trestním řízení, 

když lhůta k jeho splnění ještě neuplynula.  

                                                 
118 Vyplývá z informací získaných od okresních soudů na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
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Stěžovatel spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který byl 

k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 

12 měsíců. Během této zkušební doby se dopustil dalšího přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky a přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Za tento 

další trestný čin byl odsouzen k trestu OPP ve výměře 200 hodin a dále okresní soud 

rozhodl, že podmíněný trest odnětí svobody ponechá v platnosti a zkušební dobu 

prodloužil o další rok.  

Po skončení zkušební doby soud zkoumal, zda se stěžovatel osvědčil, přičemž 

zjistil, že stěžovatel stále nevykonal uložený trest OPP, kdy ke konci roku 2017 

vykonal pouze 20,5 hodiny, a proto okresní soud usnesením rozhodl, že se neosvědčil 

a dle § 83 odst. 1 TZ vykoná trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců.  

Stěžovatel namítal, že rozhodnutí soudu bylo opřeno o nesprávný výklad zákonné 

úpravy, což spatřoval v tom, že krajský soud ve svém usnesení, kterým zamítl stížnost 

stěžovatele proti výše uvedenému usnesení okresního soudu, uvedl, že zákonná roční 

lhůta pro výkon trestu OPP již uplynula, přestože v té době byla v zákonné úpravě 

zakotvena 2letá lhůta, která tou dobou ještě neuplynula. Ke zkrácení této lhůty došlo 

až později a vzhledem k tomu, že to není pro stěžovatele příznivější, tak měl soud 

aplikovat právní úpravu účinnou v době rozhodování o vině a trestu.  

Stěžovatel dále uvedl, že k 28.2.2018 odpracoval všech 200 hodin uložených 

OPP, přestože lhůta měla uplynout až 17.3.2018. Okresní ani krajský soud nepřišly 

s novou argumentací či novou skutečností.  Krajský soud sice připustil, že mylně 

uvedl jednoletou lhůtu k výkonu trestu OPP, ale že důvodem zamítnutí stížnosti bylo 

to, že stěžovatel spáchal 2 úmyslné trestné činy a trest OPP, který mu byl uložen v jiné 

věci, řádně nevykonával. 

Ústavní soud konstatoval, že oba soudy vycházely z toho, že se stěžovatel 

v prodloužené zkušební lhůtě neosvědčil, neboť nevykonal uložený trest OPP. 

Obecné soudy hodnotily (ne)splnění trestu OPP, který byl uložen v jiném trestním 

řízení, a to přičetly stěžovateli k tíži. Nelze přičítat stěžovateli k tíži, že trest OPP 

nevykonal, když zákonná lhůta stále plynula, neboť k nařízení výkonu trestu OPP 

došlo usnesením ze dne 17.3.2016, a tak 2letá lhůta měla skončit až 17.3.2018. Je na 

odsouzeném, kdy trest OPP vykoná, pokud k tomu dojde v zákonem stanovené době. 
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Ústavní soud ústavní stížnosti vyhověl a rozhodl, že usnesení okresního soudu ve 

spojení s usnesením krajského soudu se ruší, neboť bylo porušeno právo stěžovatele 

na spravedlivý proces, které je zaručeno v čl. 36 odst. 1 LZPS. 

 

11.2. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.1.2014 – nepřípustnost 

trestu obecně prospěšných prací 

V usnesení č.j. 7 Tdo 1451/2013-21 řeší Nejvyšší soud otázku nepřípustnosti trestu 

OPP. Rozsudkem okresního soudu byl obviněný uznán vinným za zločin ublížení na 

zdraví, přečin výtržnictví a byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody na 2 léta. Tento 

trest mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 2 let a k tomu mu byla stanovena 

povinnost uhradit ve zkušební době způsobenou škodu. Obviněný se odvolal ke 

krajskému soudu, který trestné činy překvalifikoval a uložil úhrnný trest OPP ve výměře 

150 hodin a nově rozhodl o náhradě škody.  

Obviněný podal v zákonné lhůtě dovolání, kdy mimo jiné namítal, že trest OPP byl 

uložen v rozporu se zákonem, neboť soud nepřihlédl k jeho stanovisku a nezkoumal jeho 

zdravotní stav. Obviněný se domáhal zrušení napadeného rozsudku a zproštění obžaloby. 

Dovolání lze dle TŘ podat, jestliže byl obviněnému uložen takový druh trestu, který 

zákon nepřipouští nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou 

zákonem. Z obsahu námitek vyplývalo, že se obviněnému uložený trest jevil jako 

nepřípustný.  

O nepřípustný trest se nejednalo, neboť za výše uvedené trestné činy lze trest OPP 

uložit. Nepřípustný nebyl ani z hlediska ustanovení § 64 TZ, které stanoví, že soud 

přihlédne ke stanovisku pachatele a jeho zdravotnímu stavu. V těchto případech se 

nejedná o podmínky přípustnosti, ale o dílčí hlediska, ke kterým soud přihlíží během 

svého rozhodování. To, že obviněný s uložením trestu nesouhlasí, nelze brát jako 

překážku uložení takového trestu. 

Obviněný je osobou samostatně výdělečně činnou a ze spisu nevyplývalo, že by byl 

zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. Z těchto důvodů byla námitka 

neopodstatněná. Další námitky, které se již nevztahovaly k trestu OPP, byly také 

neopodstatněné, proto NS dovolání odmítl. 
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11.3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2012 k dokazování u 

přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody 

V rozsudku č.j. 4 Tz 88/2012-21 je řešena situace, kdy okresní soud rozhodl o 

přeměně trestu OPP v nepodmíněný trest odnětí svobody bez podstatných podkladů. 

Soud vycházel ze zprávy probačního úředníka, ve které bylo uvedeno, že odsouzený 

vykonal pouze 31 hodin a od té doby již trest nevykonával, nepřijímal hovory probačního 

úředníka a poskytovatele, tedy že se bez závažných důvodů vyhýbal výkonu trestu. OS 

rozhodl o přeměně zbytku trestu v trest odnětí svobody. 

Obviněný podal proti tomuto usnesení stížnost, ve které namítal, že všechny hodiny 

odpracoval a tyto hodiny byly zaslány Úřadu města Pardubice. Tuto stížnost mu krajský 

soud zamítl jako nedůvodnou s odůvodněním, že pro takové rozhodnutí měl okresní soud 

potřebné podklady. Krajský soud si sám telefonicky ověřil u PMS, že obviněný skutečně 

odpracoval pouhých 31 hodin.  

Spolu s usnesením a výzvou k nástupu k trestu odnětí svobody se odsouzený dostavil 

k okresnímu soudu a předložil harmonogram výkonu trestu OPP opatřený razítkem 

organizace. 

Ministr spravedlnosti podal ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona, 

v níž namítal především neobstarání veškerých potřebných podkladů. Soud mohl a měl 

vyžádat podrobné zprávy PMS a vyjádření poskytovatele. Rozpor skutečností s formálně 

zjištěným stavem z větší části zavinil poskytovatel, který neinformoval PMS o tom, že 

odsouzený u něj vykonává trest OPP. Tím, že si krajský soud neobstaral veškeré potřebné 

podklady pro své rozhodnutí a stížnost obviněného jako nedůvodnou zamítl, porušil 

zákon v jeho neprospěch. 

Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem ministra spravedlnosti a konstatoval, že: „soud 

musí zajistit zejména takové podklady, ze kterých je zřejmý rozsah již vykonaného trestu 

OPP a povaha případných překážek, které zabránily ve výkonu tohoto trestu či jeho části. 

Takovým podkladem může být zpráva příslušného probačního úředníka, obecního úřadu, 

případně jiného subjektu, u kterého měly být OPP vykonány. Za dostatečný důkaz nelze 

považovat jen telefonické ověření uvedené otázky.“ 

Napadané usnesení krajského soudu, jakož i usnesení okresního soudu zrušil a 

přikázal okresnímu soudu věc znovu projednat a rozhodnout.  
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11.4. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.6.2012 – časová působnost, 

přeměna trestu 

V rozsudku sp.zn. 7 Tz 45/2012 byla Nejvyšším soudem řešena časová působnost 

trestního zákoníku ve vztahu k přeměně trestu OPP. V této věci se jednalo o otázku, zda 

má soud v případě přeměny trestu OPP postupovat dle zák. č. 140/1961 Sb. nebo dle zák. 

č. 40/2009 Sb., kdy v každém trestním zákoníku bylo uzákoněno jiné přepočtové 

pravidlo. Dle starého trestního zákoníku docházelo k přeměně dvou hodin trestu OPP na 

jeden den trestu odnětí svobody. Zato v novém trestním zákoníku je uzákoněn poměr 1:1.  

V řešeném případě okresní soud uložil v roce 2003 trestním příkazem trest OPP. 

Odsouzený pobýval dlouhodobě v cizině, a proto v roce 2011 bylo rozhodnuto usnesením 

o přeměně trestu, kdy soud užil pravidlo přepočtu dle nového trestního zákoníku (účinný 

od roku 2010). Ministr spravedlnosti podal proti tomuto usnesení stížnost pro porušení 

zákona v neprospěch obviněného, kdy soudu vyčítal jednak, že si neopatřil dostatek 

důkazů a dále vadné vyložení časové působnosti nového zákoníku (§ 2 odst. 1 TZ).  

Dle § 2 odst. 1 TZ se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl 

čin spáchán a podle pozdějšího se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele 

příznivější.  

Přepočet nevykonaných hodin trestu OPP na trest odnětí svobody dle nového TZ 

rozhodně nelze považovat za skutečnost pro pachatele příznivější, proto měl soud 

postupovat podle starého trestního zákoníku.  

Nejvyšší soud konstatoval, že přepočet nevykonaného trestu OPP na trest odnětí 

svobody je obsahovou složkou trestného činu, a proto se při rozhodování o přeměně řídí 

ustanovením o časové působnosti. Dospěl k závěru, že usnesením okresního soudu byl 

porušen zákon v neprospěch obviněného, a proto ho zrušil a přikázal okresnímu soudu, 

aby věc znovu projednal a rozhodl.  

 

11.5. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.3.2011 – rozsah trestu 

obecně prospěšných prací 

Rozsudek sp. zn. 7 Tz 15/2011 se zabýval problematikou uložení trestu v rozsahu nad 

zákonem stanovenou hranici. Okresní soud v době účinného zák. č. 40/2009 Sb., uznal 

rozsudkem obviněného vinným dle zák. č. 140/1961 Sb. a podle téhož zákona mu uložil 

i trest OPP ve výměře 400 hodin. 
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Ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného, 

ve které konstatoval, že za účinnosti nového trestního zákoníku soud uložil trest v takové 

výměře, kterou zákoník neumožňuje.  

Nejvyšší soud vycházel z § 3 odst.1 TZ který stanoví, že pachateli lze uložit pouze 

takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu 

rozhoduje. V tomto případě mohl soud uložit trest OPP ve výměře 50 až 300 hodin, nikoli 

400 hodin. Uložení 400 hodinového trestu OPP bylo ve zřejmém rozporu s účelem trestu. 

Nejvyšší soud vyslovil, že došlo k porušení zákona a napadený rozsudek ve výroku o 

trestu zrušil a dále přikázal okresnímu soudu věc znovu projednat a rozhodnout. 
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Závěr 

 Trest obecně prospěšných prací byl do právního řádu České republiky zaveden již 

v roce 1995, kdy si za tuto dobu získal své místo v trestní politice. V tuzemsku je druhým 

nejčastěji ukládaným alternativním trestem119 významným nejen pro samotného 

odsouzeného, ale i pro společnost. 

Ve své práci jsem se snažila obsáhnout všechny důležité aspekty trestu obecně 

prospěšných prací. Podařilo se mi popsat a definovat vymezené cíle, zejména vymezit 

postavení trestu obecně prospěšných prací v systému tuzemského i zahraničního práva, 

pojednat o jeho základních a problematických aspektech a zároveň zprostředkovat mínění 

veřejnosti, soudů a probačních úředníků. Jádro své práce spatřuji ve třetí kapitole, ve které 

se věnuji základní charakteristice a problematickým oblastem trestu OPP. 

  Trest OPP spolu s dalšími alternativami má vést ke snižování nákladů řízení, 

vězeňské populace a recidivy. V průběhu mé práce jsem si uvědomila, jak zajímavé a 

mírně zneklidňující je pozorovat klesající počet uložených trestů OPP v tuzemsku i 

v zahraničí. Z těchto důvodů je potřeba odstranit jeho nedostatky, což povede ke 

vzrůstajícímu počtu uložených trestů OPP. 

Pro efektivnost ukládání trestu OPP je nezbytné, aby byl ukládán vhodným 

pachatelům trestných činů. Z tohoto důvodu se mi jeví vhodné zavést zákonnou 

podmínku souhlasu pachatele a znemožnit samosoudcům ukládat trest OPP trestním 

příkazem bez doporučujícího stanoviska probačního úředníka. K souhlasu pachatele bych 

ráda uvedla, že výkon trestu OPP je spjatý s aktivní činností odsouzeného, a proto pokud 

odsouzený s jeho výkonem nesouhlasí, nebude ho řádně vykonávat. Ke znemožnění 

ukládání trestu OPP trestním příkazem bez doporučujícího stanoviska probačního 

úředníka bych ráda sdělila, že probační úředník má na rozdíl od samosoudce možnost 

zhodnotit všechny rizikové faktory uložení trestu OPP danému pachateli, a proto by se, 

dle mého názoru, k jeho nedoporučujícímu stanovisku nemělo pouze přihlížet, ale mělo 

by být závazné. V nedoporučujících stanoviscích probační úředník navrhuje soudci jinou 

trestní sankci, jejíž uložení je vzhledem k povaze pachatele vhodnější. 

 

                                                 
119 viz kapitola 7.2 
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V příliš širokém okruhu trestných činů, za které lze trest OPP uložit, spatřuji jeden 

z jeho problematických aspektů. Změnila bych znění § 62 odst. 1 TZ: Trest OPP se ukládá 

za všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do tří let. Tato změna by vedla ke 

znemožnění ukládání trestu OPP za závažnější trestné činy a zároveň by mohl být stále 

ukládán za trestné činy, za které soudy trest OPP nejčastěji ukládají. 

Dále bych se ráda vyjádřila k záležitosti, na kterou poukazují především probační 

úředníci, a tou je doba výkonu trestu stanovená v § 67 odst. 1 TZ: „Obecně prospěšné 

práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději 

do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.“ Pokud byl odsouzenému 

uložen trest v rozsahu 200-300 hodin OPP, je takto stanovená doba dostatečná, neboť 

musí odpracovat 17 až 25 hodin měsíčně. Pokud však byl odsouzenému uložen trest na 

spodní hranici je tato doba příliš dlouhá a ze strany odsouzeného tak dochází k oddalování 

výkonu trestu. Mnohdy vykonají trest až na úplném konci doby, což samozřejmě 

znamená větší administrativní zátěž pro probační úředníky a poskytovatele. V těchto 

případech také není vidět společenská prospěšnost a nedochází k vytvoření pracovních 

návyků. Z tohoto důvodu bych uzákonila po vzoru zahraničních právních úprav sníženou 

6 měsíční dobu pro výkon trestu u trestů OPP, které byly odsouzenému uloženy v rozsahu 

do 150 hodin.   

I přes všechny výše uvedené nedostatky naplňuje trest OPP svůj účel a je vhodnou 

alternativou k trestu odnětí svobody, a proto by další novelizace měly směřovat 

k vzrůstající tendenci jeho ukládání. 
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Seznam použitých zkratek 
 

CPO Community payback order  

ČR Česká republika 

LZPS  usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Nejvyšší soud Nejvyšší soud České republiky 

OPP  obecně prospěšné práce 

OS  okresní/obvodní soud 

PMS  probační a mediační služba 

TŘ  zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Ústavní soud Ústavní soud České republiky 
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Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

Abstrakt 

 Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně 

prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem 

v čase, statistickými údaji, zvláštní úpravou trestních opatření obecně prospěšných prací 

ukládaných mladistvým a problematickými aspekty stávající právní úpravy.  

Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému 

tuzemského i zahraničního práva, poskytnout podrobné informace o hmotně-právní a 

procesně-právní úpravě obsažené v trestním zákoníku, trestním řádu a v dalších 

podpůrných zákonech, pojednat o jeho problematických aspektech a zprostředkovat 

mínění veřejnosti, soudů a probačních úředníků. Ve spolupráci s probačním úředníkem 

Probační a mediační služby a s poskytovateli obecně prospěšných prací jsem shrnula 

základní problematické aspekty trestu OPP a zamyslela jsem se nad jejich možným 

řešením, které pak shrnuji v jednotlivých kapitolách.  

V práci je z hlediska použitých metod použit přístup právně-analytický, právně-

komparativní, právně-deskriptivní, metoda dotazování a statistické modely. 

Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále 

členěny na podkapitoly. V prvních dvou kapitolách se zaobírám pojmoslovím, 

významem trestu obecně prospěšných prací, alternativními tresty a zavedením trestu 

obecně prospěšných prací do českého právního řádu a jeho vývojem. Za velmi důležitou 

považuji kapitolu tři, ve které pojednávám o základních aspektech trestu obecně 

prospěšných prací v české právní úpravě. V následujících kapitolách pojednávám o 

Probační a mediační službě, poskytovatelích obecně prospěšných prací a o zvláštních 

podmínkách ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mladistvým.  

V kapitole sedm analyzuji dostupné statistické údaje okresních soudů a Probační 

a mediační služby ČR, které se týkají oblasti trestu obecně prospěšných prací. 

V následující kapitole srovnávám trest obecně prospěšných prací se zahraničními 

právními úpravami.  

Zajímavé jsou kapitoly devět a deset, ve kterých jsou interpretovány informace 

získané z anonymních dotazníků, které vyplňovali soudci, probační úředníci a veřejnost, 

a ve kterých hodnotili institut obecně prospěšných prací. Poslední kapitola odkazuje na 

relevantní judikaturu. 
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Punishment of community service and its performance 

Abstract 

The diploma thesis deals with basic aspects of community service in terms of 

Czech and foreign legal regulation, it deals with its development in time, statistical data, 

special regulation of criminal measures of publicly beneficial works imposed on 

juveniles and problematic aspects of existing legal regulation. 

The aim of the thesis is to define the status of the punishment of community 

service in the system of domestic and foreign law, to provide detailed information on 

the substantive and procedural law contained in the Criminal Code, Criminal Procedure 

Code and other supporting acts, to deal with problematic aspects and to mediate opinion 

of public, judges and probation officers. In cooperation with the probation officer and 

with the providers of community service I summarized the basic problematic aspects of 

the community service and considered their possible solution, which I summarize in the 

individual chapters. 

In terms of used methods the thesis uses a legal-analytical, legal-comparative, 

legal-descriptive approach, query model and statistical models. 

In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into eleven 

chapters, which are further subdivided into subchapters. In the first two chapters I deal 

with terminology, the importance of punishment of community service, alternative 

punishments, and the introduction of punishment for community service into the Czech 

legal order and its development. I consider chapter three to be very important, which 

deals with the basic aspects of the community service in Czech law. In the following 

chapters I deal with the Probation and Mediation Service, the Community service 

Providers and with special conditions of juvenile criminal measures. 

In chapter seven I analyze the available statistical data of district courts and 

Probation and Mediation Services which deal with community service. In the following 

chapter I compare the punishment of community service with foreign legislation. 

Interesting chapters are nine and ten, which interpret information from 

anonymous questionnaires filled in by judges, probation officers, and the public, and in 

which they evaluated the institute of community service. The last chapter refers to 

relevant case-law. 
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