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Úvod 

Za jeden z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů je považována recidiva. Recidivou 

se rozumí opakované páchání trestné činnosti. Jedná se však o komplexní téma, ke 

kterému je potřeba přistupovat nejen čistě z trestněprávního pohledu, ale nelze 

opomenout ani kriminologické aspekty recidivy, či penologické nebo kriminalisticko-

statistické pojetí. V roce 2017 účastnila Letní školy vězeňství, přičemž součástí byla i 

návštěva Věznice Ostrov a možnost mluvit osobně s některými vězni, a to jak 

s prvotrestanými, tak právě s vězni, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody již 

opakovaně. Na základě této návštěvy jsem si kladla otázky, na které se touto 

diplomovou prací pokusím nalézt odpovědi, zejména na to, co je to recidiva, jaké jsou 

typické charakteristiky recidivujících osob a zda existují možnosti, jak recidivě 

předcházet.  

 

 Tato práce si klade za cíl definovat, co je obsahem recidivy, a to nejen 

z trestněprávního pojetí, ale rovněž z penologického přístupu a zejména z přístupu 

kriminologického. Součástí práce budou statistiky zpracované na základě dat 

uveřejněných Policií ČR či Vězeňské služby ČR. Poté bude provedena analýza těchto 

dat za účelem zjištění, jaká je aktuální míra recidivy za poslední tři roky, zda klesá, 

roste, nebo se udržuje stále v konstantních hodnotách oproti datům, která používali 

autoři studií z dřívějších let, ze kterých budu při vypracování diplomové práce.  

 

Jelikož je recidiva významným aspektem trestního práva, ke kterému je přihlíženo jako 

k přitěžující okolnosti při ukládání trestů či jako součást kvalifikované skutkové 

podstaty trestného činu, považuji za zajímavé zhodnotit, jak se pojetí recidivy vyvíjelo 

v trestních předpisech od roku 1918, tedy od vzniku Československa, až do dnešní 

doby.  

 

Recidiva je neodmyslitelně spjata s recidivistou, tedy osobu, která opakovaně páchá 

trestnou činnost. Cílem trestního práva je působit nejen generální prevencí na společnost 

a chránit ji tak před pácháním trestných činů, ale zejména je kladen důraz na 

individuální prevenci s účelem zamezit dalšímu protiprávnímu jednání u osob, které již 

v minulosti páchaly trestnou činnost. Jaké jsou tedy charakteristiky osob, které se i přes 

zásahy orgánů činných v trestním řízení či Vězeňské služby ČR a snahu o nápravu při 
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prvním spáchání trestné činnosti, opakovaně dopustily dalších trestných činů? Lze 

vypozorovat vzorce chování, které spolehlivě určí, že taková osoba má vyšší 

pravděpodobnost páchání opakované trestné činnosti?  

 

Posledním tématem, které bych ráda v diplomové práci prozkoumala, jsou způsoby, 

kterými recidivě předcházet. Jak jsou stanovovány, kdo je určuje, na základě jakých dat 

jsou vytvářeny účinné prevenční programy? Dále bych se ráda podívala zejména na 

situaci v České republice, jaké máme možnosti nápravy recidivujících pachatelů, jaké 

jsou aktuálně běžící projekty a zda je lze dle dostupných dat považovat za úspěšné.  
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1. Recidiva 
Recidivou pachatelů rozumíme návrat ke kriminálnímu chování pachatelů.1 V nauce 

můžeme rozlišovat několik pojetí recidivy, a to dle oborů, které recidivu zkoumají. 

Recidivu tedy můžeme vymezit nejen v trestněprávním pojetí, ale rovněž 

v kriminalisticko-statistickém či penologickém. Pro účely této diplomové práce bude 

stěžejním pojetím kriminologické pojetí recidivy, ale rovněž budu definovat a 

porovnávat i ostatní pojetí.  

1.1. Trestněprávní pojetí recidivy 

Z hlediska trestněprávního pojetí recidivy je nezbytné rozlišovat nepravou recidivu, 

recidivu a souběh trestných činů.  

 

Za recidivu ve smyslu trestního práva je považováno spáchání nového trestného činu 

poté, co pachatel byl již za předchozí trestný čin pravomocně odsouzen.2 Recidivou 

v trestněprávním hledisku nepovažujeme situaci, ve které se na pachatele hledí, jako by 

nebyl odsouzen.3  Jedná se zejména o ty situace, které jsou upraveny v TZ, tedy v § 43 

odst. 4 TZ (důvody neuložení souhrnného trestu), § 45 odst. 3 TZ (důvody neuložení 

společného trestu za pokračování v trestném činu), § 46 odst. 4 TZ (upuštění od 

potrestání), § 48 odst. 8 TZ (podmíněné upuštění od potrestání s dohledem), § 65 odst. 4 

TZ (vykonání trestu obecně prospěšných prací či upuštění od jeho zbytku), § 69 odst. 4 

TZ (vykonání peněžitého trestu),  § 74 odst. 2 TZ (výkon trestu zákazu činnosti), § 83 

odst. 4 TZ (osvědčení se u podmíněně odsouzeného k trestu odnětí svobody), § 86 odst. 

3 TZ (osvědčení se u podmíněně odsouzeného k trestu odnětí svobody s dohledem), § 

105 odst. 6 TZ a § 106 TZ (zahlazení odsouzení).       

 

                                                 
1 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 8 
2 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 101 
3 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 9 



Diplomová práce  Název práce 

11 

 

Nepravou recidivou označujeme spáchání trestného činu v době po vyhlášení 

odsuzujícího rozsudku za předchozí trestný čin do okamžiku, kdy tento rozsudek nabyl 

právní moci.4 J. Chromý označuje takovou recidivu za recidivu zdánlivou.5  

 

Souběhem trestných činů se rozumí stav, kdy pachatel spáchal dva nebo více trestných 

činů dříve, než byl pro některý z nich odsouzen.6  

1.2. Penologické pojetí recidivy  

Penologie, tedy nauka o trestech, jejich výkonu a jejich účincích7, se zabývá recidivou 

z hlediska nejužšího pojetí, jelikož zkoumá recidivu těch pachatelů, kterým byl uložen 

alespoň částečný výkon trestu odnětí svobody.8  

 

Za nejrizikovější období pro recidivu bývá považováno prvních 6 měsíců po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. Nejvíce pachatelů se recidivy dopouští od tří let od 

propuštění.9 Tento poznatek byl ověřen výzkumem, který vedla právě A. Marešová 

v roce 2011 a jehož výstupem byla studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

Kriminální recidiva a recidivisté.  

 

1.3. Kriminologické pojetí recidivy 

Kriminologickým pojetím recidivy se rozumí opakování asociálního jednání jedince a 

jeho pokračování v kriminální kariéře. Pojetí kriminologické je obecně širší než pojetí 

trestněprávní, neboť sleduje zejména faktický stav opakovaného páchání trestné 

činnosti, tedy zkoumá, na rozdíl od trestněprávního pojetí, opakované páchání trestného 

                                                 
4 JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 968 s., ISBN 978-80-87576-

64-9, str. 334 
5 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325 – 331, ISSN 1213-5313. str. 325 
6 JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 968 s., ISBN 978-80-87576-

64-9, str. 337 
7 JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 968 s., ISBN 978-80-87576-

64-9. str. 44 
8 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325 – 331, ISSN 1213-5313, str. 325 
9 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 101 



Diplomová práce  Název práce 

12 

 

činu bez ohledu na to, zda byl za předchozí trestný čin odsouzen, potrestán či stíhán.10 

Zatímco trestněprávní pojetí recidivy se vymezuje pouze na případy, ve kterých byl 

pachatel trestného činu stíhán, odsouzen a potrestán.  

 

Kriminologické pojetí recidivy je tedy považováno za subjektivní kritérium, neboť 

zkoumá recidivu pachatele, který se dopustil znovu trestného činu, aniž by jej musel 

soud za předchozí trestnou činnost odsoudit.11  

1.4. Dělení recidivy 

Kriminální recidivu můžeme dělit na obecnou a speciální. Obecnou kriminální 

recidivou rozumíme opakování trestné činnosti jako takové, kdežto speciální kriminální 

recidiva popisuje ty situace, ve kterých je opakován konkrétní trestný čin.12 Dále dělíme 

recidivu na stejnorodou a nestejnorodou. V případě stejnorodé recidivy páchá pachatel 

stejný typ kriminální činnosti, např. majetkovou, násilnou, ale může se jednat rozdílné 

trestné činy spadající do stejné skupiny trestných činů (homotropní) nebo o stále stejné 

trestné činy (monotropní).13 U nestejnorodé recidivy páchá rozdílnou trestnou činnost 

nezávisle na jednom typu. Dalším dělením, které se v souvislosti s recidivou užívá, je 

dělení recidivy na dočasnou a trvalou. Dočasnou recidivou je stav, kdy je za recidivu 

považováno spáchání trestného činu pouze v určité době po prvním odsouzení, např do 

pěti let. S tímto typem recidivy je spojena i myšlenka, že stát má zájem na represi 

pachatele co nejdříve po spáchání trestného činu, s delším časovým odstupem po 

prvním odsouzení míra nebezpečnosti pachatele a nutnost jeho potrestání klesá. Trvalou 

recidivou je naopak stav, kdy pachatel je považován za recidivistu nehledě na to, jak 

dlouhá doba uplynula od spáchání trestné činnosti v minulosti. Rozhodné je, že již byl 

dříve odsouzen.14  

 

                                                 
10 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6 
11 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325 – 331, ISSN 1213-531str. 325 
12 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HUTNÍKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 616 s. ISBN: 978-80-7400-732-3. str. 348 
13 VEJBĚROVÁ, A. Kriminální recidiva. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

2011, vedoucí disertační práce prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Str. 21 
14 VEJBĚROVÁ, A. Kriminální recidiva. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

2011, vedoucí disertační práce prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Str. 23 – 24  
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Japonský kriminolog S. Yoshimasu rozdělil recidivu do několika rozdílných typů. Podle 

jeho členění rozlišujeme:  

• recidivu monotropní, při které pachatel páchá opakovaně týž delikt, 

• recidivu homotropní, při které pachatel spáchá několik stejnorodých trestných 

činů, např. násilných – loupež, ublížení na zdraví, vražda…, 

• ditropní či amfitropní recidivu, při které pachatel páchá trestné činy ze dvou 

skupin trestné činnosti (např. násilné a majetkové dohromady),  

• polytropní recidivu, při které se pachatel dopouští trestných činů, které spadají 

do více než dvou kategorií.15  

1.5. Kriminalisticko-statistické pojetí recidivy  

Při kriminalisticko-statistickém pojetí recidivy je zohledňováno opětovné trestní stíhání 

a odsouzení pachatelů k trestu. Jedná se tedy o takové pachatele, kteří se opakovaně 

objevují v evidenci kriminálních statistik (soudní, vězeňské, policejní, státního 

zastupitelství a další).16  

1.5.1. Sledování recidivy  

Aby bylo možné recidivě předcházet, je potřeba sledovat příčiny jejího vzniku a 

charakteristické znaky, které ji doprovázejí. Jak uvádí Alena Marešová, vytváření 

statistik bývá dáváno do souvislosti s neúspěšnými snahami orgánů činných v trestním 

řízení omezit výskyt kriminality.17 Zároveň její sledování slouží jako měření účinnosti 

intervenčních aktivit společnosti prostřednictvím trestní politiky, kterou daný stát 

v souvislosti s předcházením recidivy vytvořil a prosazuje.  

 

Orgány činné v trestním řízení tedy vytváří své vlastní statistiky, dle kterých je možné 

zkoumat počet recidivujících osob, případně i typy trestných činů, které recidivující 

osoby páchají. Můžeme rozlišovat policejní statistiku, statistiku státních zastupitelství, 

soudní statistiku a rovněž i vězeňskou statistiku. Každá z nich upravuje trochu rozdílně 

přístup k recidivě. Tento postup je často kritizován odborníky, neboť nám nepředává 

                                                 
15 YOSHIMASU S & KOGI S. (1969): Études criminologiques et psychiatriques au Japon. Acta 

Criminologica 2 (1) str. 145- 169 

16 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 9 
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efektivní obraz recidivy, se kterým by bylo možné nadále pracovat v rámci trestní 

politiky.18   

 

V policejní statistické evidenci můžeme sledovat počet pachatelů úmyslných trestných 

činů, kteří byli již za trestný čin dříve pravomocně odsouzeni.19  

 

Statistika státních zastupitelství se nezabývá osobami trestně stíhanými a obžalovanými. 

Zároveň ve statistikách státních zastupitelství do roku 2010 můžeme vysledovat pouze 

evidenci zvlášť nebezpečných recidivistů, kteří tvořili speciální kategorii upravenou v § 

41 sTZ. (blíže se minulé právní úpravě budu věnovat v kapitole č. 2 – Historický vývoj 

recidivy).  

 

Soudní statistika je rovněž, stejně jako statistika státního zastupitelství, ovlivněna 

změnou právní úpravy ze zákona č. 140/10961 Sb., trestního zákona na zákon č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku. Do roku 2009 byla za osobu recidivující považována 

osoba, která byla v minulosti nejméně jedenkrát pravomocně odsouzena, od jejího 

předchozího odsouzení neuplynulo více než 5 let. V případě, že se jednalo o trest odnětí 

svobody podmíněně odložený, neuplynula od spáchání další trestné činnosti doba delší 

jak tři roky. Tuto problematiku upravoval § 34 sTZ. Od roku 2010, tedy od účinnosti 

TZ, je v soudní statistice sledována recidiva jako přitěžující okolnost (§ 42 písm. p) TZ) 

a jako důvod pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody dle § 59 TZ.20 

 

Statistiky recidivistů dále vede Vězeňská služba České republiky. Její evidence však 

vykazují údaje do roku 2005, poté požadované statistiky nelze dohledat, a to až do roku 

2011, kdy byl znovu zaveden údaj o počtu osob opětovně ve výkonu trestu odnětí 

svobody.21 Statistika se vyhodnocuje vždy zpětně k 31. 12. daného roku. Výsledkem 

                                                                                                                                               
17 MAREŠOVÁ, A. Pojem kriminální recidiva nemá zpravidla vždy stejný obsah. Trestní právo 2/2015, 

str. 20- 22, celkově číslo 218, ročník XIX., redakční uzávěrka 18.5.2015, ISSN 1211-2860, str. 20 
18 ROZUM, J., HÁKOVÁ, L., TOMÁŠEK J., VLACH J.:  Recidiva jako měřítko účinnosti trestní 

politiky. Praha: Nakladatelství C.H.Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2016, str. 209-212. ISSN 1213-

5313. str. 211 
19 Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2009, Praha: 

MVČR 2010, s. 9 
20 Statistická ročenka kriminality MS, Rok 2009. s. 5 
21 Statistky zveřejněné na stránkách Vězeňské služby ČR, www.vscr.cz 
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této statistiky je zjištění, že zhruba 2/3 odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody se 

dopustilo opakovaně další trestné činnosti.22  

 

Tabulka č. 1: Kriminální recidiva – různé pohledy23 

 

Recidiva jako: Výhody Nevýhody 

Policejní evidence 
Opětovné 

ZATČENÍ 

Znovuzatčení je 

lepším ukazatelem 

chování pachatele 

než opětovné 

odsouzení, protože 

soudní 

projednávání a 

dokazování může 

snížit závažnost 

deliktu, kterého se 

pachatel dopustil. 

Standardy pro 

zadržení pachatele 

jsou méně přísné, 

než je tomu u 

odsouzených 

(obviněných) 

pachatelů. 

Opětovné zatčení 

jako měřítko 

recidivy může 

nadhodnocovat 

kriminální jednání, 

jelikož zadržení 

jedinci mohou být 

nevinní.  

Soudní evidence 
Opětovné 

ODSOUZENÍ 

Toto pojetí recidivy 

redukuje možnost 

nadhodnocení 

kriminálního 

jednání populace. 

Je relativně 

solidním měřítkem, 

Opětovné 

odsouzení jako 

měřítko může 

podhodnocovat 

výskyt recidivy. Ne 

u všech deliktů 

dojde k odsouzení, 

                                                 
22 ROZUM, J., HÁKOVÁ, L., TOMÁŠEK J., VLACH J.:  Recidiva jako měřítko účinnosti trestní 

politiky. Praha: Nakladatelství C.H.Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2016, str. 209-212. ISSN 1213-

5313. str. 209 
23 DAVIDSON, P. Use of Recidivism Rates by State Agencies- Audit Report #06-30035B-07. (Division of 

Legislative Audit) – využito v:  MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, 

M., ŠTĚCHOVÁ, M., TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, 

možnosti trestní justice). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-

7338-119-6. str. 22 
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neboť je založena 

na pravomocném 

odsouzení a 

prokázání viny u 

soudu. 

jsou zde rizika 

latentní a 

neoznámené 

kriminality.  

Vězeňská evidence 
Opětovné 

UVĚZNĚNÍ 

Opětovné uvěznění 

může být užitečné 

pro výzkumné 

sondy zaměřené na 

zjištění nákladů 

spojených 

s uvězněním, 

recidivou.  

Ke zkreslení může 

dojít snadno, pokud 

je pachatel znovu 

uvězněn ne 

z důvodu spáchání 

a odsouzení za 

nový delikt, ale 

třeba v souvislosti 

s přeměnou trestu.  

 

1.5.2. Latentní kriminalita 

Statistiky nám však nepodávají kompletní přehled o páchané trestné činnosti. Určitá 

míra trestné činnosti páchané jak prvotrestanci, tak recidivisty, spadá pod pojem 

„latentní kriminalita“. Tou je označována taková kriminalita, kterou oběť trestného činu 

z nějakého důvodu neohlásila na Policii ČR, případně se jedná o takovou trestnou 

činnost, o které se sice Policie ČR dozvěděla, ale špatně posoudila, případně došla 

k nesprávnému závěru, že se o trestnou činnost nejedná.24  

1.6. Vlastní zkoumání statistik 

V této části diplomové práce jsem si dala za cíl přezkoumat statistiky orgánů činných 

v trestním řízení z pohledu recidivy. Bohužel statistiky státního zastupitelství a soudů 

nebyly v rámci recidivy k dispozici, vycházela jsem proto pouze z vězeňských ročenek 

a policejních statistik, ale i z těchto statistik jsem dospěla k zajímavým závěrům. Za 

zkoumané roky jsem zvolila tři předcházející kalendářní roky, tedy 2016, 2017 a 2018. 

Data předcházejících let byly obsaženy ve studiích, ze kterých jsem v práci čerpala, 

                                                 
24ŠTEFEK, M. Latentní kriminalita ve Frýdku-Místku. Bakalářská práce. Brno: 2014. Masarykova 

univerzita. Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů. Str. 14  
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proto občas dále v textu hodnoty zjištěné ve studiích zmíním v porovnání s údaji mnou 

zjištěnými.   

1.6.1. Vězeňské statistiky 

Vězeňské statistiky jsou pravidelně zveřejňovány za uplynulý kalendářní rok na 

webových stránkách Vězeňské služby České republiky.  

 

Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky jsou volně dostupné na oficiálních 

stránkách Vězeňské služby ČR.25  

 

Vězeňská služba České republiky recidivu zkoumá ze tří různých pohledů. Prvně podle 

celkového počtu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, poté recidivující 

pachatele odsouzené k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí a následně i 

recidivující chovance umístěné v zabezpečovací detenci. 

 

Dle grafů 1 až 3 je patrné, že muži ve výkonu trestu výrazně převažují nad ženami, 

zároveň také ukazují, že počet odsouzených se v posledních třech letech nijak výrazně 

nemění. Domnívám se, že to může být zejména tím, že uplynulo již skoro deset let od 

nové právní úpravy a došlo k ustálení situace. Rovněž v těchto sledovaných letech již 

vliv prezidentské amnestie Václava Klause z 1. 1. 2013, vyhlášené rozhodnutím 

prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013, nemusel být tak 

markantní, neboť podle předpokladu, ověřeného studií A. Marešové26 je největší riziko 

recidivujících pachatelů do tří let od propuštění.  

                                                 
25 Statistické ročenky Vězeňské služby ČR za roky 2016, 2017, 2018. In vscr.cz [online]. [cit. 2019-06-

01]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
26 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6 



Diplomová práce  Název práce 

18 

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 
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 Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

 

Graf č. 1 – Počet odsouzených podle počtu již vykonaných TOS - 201627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Počet odsouzených podle počtu již vykonaných TOS - 201728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2016, str. 100. 
28 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2017, str. 94. 
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Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

ROK 2016 2017 2018

Celkem odsouzených 20 501    19 565       19 677    

Prvoodsouzených 7 609      6 671         7 261      

Recidivisté 12 892    12 894       12 416    

% recidiva 62,9% 65,9% 63,1%

Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

Tabulka č. 2 – Podíl recidivistů na počtu odsouzených 

 

Graf č. 3 – Počet odsouzených podle počtu již vykonaných TOS - 201829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 2 je vidět, že 

podíl recidivistů se 

v současné době pohybuje 

kolem 62–66 %, Oproti 

rokům 2013–2014, kdy se 

tato hodnota pohybovala 

kolem 70 %, je zde vidět 

zlepšení, stále je však recidiva považovaná za výrazný problém, který je významným 

kriminogenním faktorem. Důsledek tak vysoké míry recidivy v letech 2013 a 2014 

spatřuji právě v amnestii prezidenta republiky, kdy v těchto letech, tedy bezprostředně 

po její účinnosti, se dala očekávat zvýšená míra recidivy.  

 

Grafy č. 4 až 6 ukazují počet doživotně odsouzených osob dle počtu již vykonaných 

TOS. I v tomto případě muži výrazně převažují nad ženami. Nejvíce osob, kterým byl 

uložen trest odnětí svobody na doživotí, jsou prvotrestanci. Osob jednou až třikrát 

odsouzených k TOS před uložením trestu odnětí svobody na doživotí je skoro stejný 

počet, o pár osob převažují osoby, které byly předtím pouze jednou odsouzené.  
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Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

 

Graf č. 4: Doživotně odsouzené osoby dle počtu již vykonaných TOS - 201630 

 

 

Lze tedy předpokládat, že osoby, které 

recidivují, zpravidla nepáchají zvlášť závažné zločiny, ale jedná se převážně o přečiny 

či zločiny. Pokud osoba směřuje ke spáchání zvlášť závažného zločinu, zpravidla jej 

spáchá již jako první trestnou činnost, za kterou je odsouzena k trestu odnětí svobody, 

případně při druhé takové příležitosti. Osoby, kterým je za zvlášť závažný zločin uložen 

mimořádný trest po předchozí bohaté kriminální kariéře, jsou spíše výjimkou či 

excesem.  

                                                                                                                                               
29 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2018, str. 109: 
30 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2016, str. 112. 
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Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 
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Graf č. 5: Doživotně odsouzené osoby dle počtu již vykonaných TOS - 201731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 6: Doživotně odsouzené osoby dle počtu již vykonaných TOS - 201832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2017, str. 103. 
32 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby ČR pro rok 2018, str. 109. 
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Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 
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ROK 2016 2017 2018

Celkem odsouzených 48 49 48

Prvoodsouzených 21 22 22

Recidivisté 27 27 26

% recidiva 56,25% 55,10% 54,17%

Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

Tabulka č: 3: Podíl recidivistů na počtu doživotně odsouzených 

 

U doživotně odsouzených je 

míra recidivy o trochu nižší 

než u celkového počtu 

odsouzených znovu ve 

výkonu trestu odnětí 

svobody (tabulka č. 2 a 

tabulka č. 3). Je logické, že trest odnětí svobody na doživotí je výjimečným trestem a 

měl by být ukládán jen ve zvlášť opodstatněných případech. Zatímco u celkového počtu 

odsouzených se podíl recidivistů pohybuje přes 62 %, u doživotně odsouzených je to 

pouze 55 %. Jedná se o takové osoby, které nebylo možné výkonem trestu napravit. 

Bohužel ze statistik není zřejmé, za jaké konkrétní zvlášť závažné zločiny byly osoby 

odsouzené, ale je očividné, že vzhledem k osobě pachatele či způsobu provedení trestné 

činnosti, nebylo možné uložit jiný trest než trest odnětí svobody na doživotí.  

 

Grafy 7 až 9 znázorňují počet chovanců v zabezpečovací detenci, a to jak ty, kteří nebyli 

před uložením zabezpečovací detence ani jednou odsouzeni, ale i ty, u kterých byla 

zjištěna recidiva. V zabezpečovací detenci je opět stejně jako u grafů 1 až 6 minimum 

žen a výrazně převažují muži. Největší počet osob v zabezpečovací detenci jsou osoby, 

které nebyly dříve odsouzeny. Druhou nejpočetnější skupinou jsou osoby, které byly 

předtím již jednou odsouzeny.  

 

Graf č. 7: Stav chovanců v zabezpečovací detenci – 201633 

 

 

 

                                                 
33 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby pro rok 2016, str. 118. 
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Graf č. 4: Stav chovanců v zabezpečovací detenci - 2016 
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Graf č. 8: Stav chovanců v zabezpečovací detenci - 201734
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Stav chovanců v zabezpečovací detenci - 201835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby pro rok 2017, str. 109. 
35 Data použita ze Statistické ročenky Vězeňské služby pro rok 2018, str. 124. 
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ROK 2016 2017 2018

Celkem odsouzených 73 79 84

Prvoodsouzených 34 38 40

Recidivisté 39 41 44

% recidiva 53,42% 51,90% 52,38%

Zdroj: Vězeňská služba ČR, vlastní zpracování 

Tabulka č. 4: Podíl chovanců v zabezpečovací detenci 

 

 

U chovanců 

v zabezpečovací detenci 

je míra recidivy nejnižší 

oproti předchozím dvěma 

zkoumaným jevům. 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že 

podíl se pohybuje mírně přes 50 %. 

Nejnižší míru recidivy oproti předchozím dvěma sledovaným ukazatelům je možné 

vysvětlit zřejmě z toho důvodu, že dle § 100 odst. 5 TZ je zabezpečovací detence 

vykonávána a trvá, dokud to ochrana společnosti vyžaduje. Lze tedy předpokládat, že 

vyhodnocení nutnosti trvání zabezpečovací detence je ukazatelem, který je schopen 

nejlépe předvídat schopnost pachatele integrovat se do společnosti. V případě 

pochybností se mu poté zabezpečovací detence prodlouží, dokud její nutnost trvá.  

 

 

1.6.2. Policejní statistiky 

 

Policejní statistiky se vyhotovují po jednotlivých měsících a zkoumají počet 

recidivujících pachatelů podle typu trestných činů.36 V tabulce č. 5 v příloze na konci 

práce je uvedeno 16 trestných činů, u kterých byl za poslední tři roky počet obviněných 

recidivistů větší než tisíc, nebo kde se počet recidivistů vymyká celkovému trendu 

posledních let. V tabulce je zároveň uveden celkový počet osob páchajících danou 

trestnou činnost a míra recidivy jednotlivých trestných činů. Nejsou zde obsaženy 

všechny trestné činy, u kterých pachatelé recidivují, zcela jsou vynechány ty trestné 

činy, u kterých byl počet recidivujících zanedbatelný, či u kterých nebyla recidiva vůbec 

zjištěna.  

 

Nejpočetnější skupinou trestných činů, v jejichž páchání pachatelé recidivují, je 

majetková trestná činnost, konkrétně krádež. Policejní statistiky ještě odlišují jednotlivé 

typy krádeže podle způsobu jejich provedení. Pokud se všechny tyto kategorie sečtou, 

tvoří krádež jednoznačně trestný čin s nejvyšší mírou recidivy, v roce 2016 recidiva u 

                                                 
36Policejní statistiky týkající se recidivy za roky 2016, 2017, 2018. In policie.cz [online]. [cit. 2019-06-

05]. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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všech krádeží převyšovala 80 %, v roce 2017 a 2018 sice klesla pod 80% hranici, ale 

stále se pohybuje výrazně nad průměrem recidivujících pachatelů celkem v těchto letech 

(viz tabulka č. 2).  

 

Dalším trestným činem, který je vykazován nejvyšší mírou recidivy, je maření výkonu 

úředního rozhodnutí dle § 337 TZ, stabilně se poslední roky pohybuje kolem 6.000 

odsouzených. Ačkoliv tento počet v roce 2016 znamenal, že i tento trestný čin měl míru 

recidivy nad hranici průměru, v následujících letech již klesl na úroveň průměru a 

v současné době vykazuje míru recidivy 62 %. Třetí nejpočetnější skupinou je 

zanedbání povinné výživy dle § 196 TZ. U tohoto trestného činu však lze za poslední tři 

roky spatřovat výrazný pokles, a to až pod průměrnou hodnotu recidivy.    

 

U trestného činu podvodu je vidět také výrazný pokles odsouzených recidivistů, za 

poslední tři roky dokonce na jednu třetinu.  

 

Nejvýraznější pokles ovšem zaznamenal trestný čin porušení práv k ochranné známce  a 

jiným označením dle § 268 TZ, ačkoliv tento trestný čin nepatří mezi nejpočetnější. 

Míra recidivy v roce 2016 činila 30 %, ačkoliv v roce 2018 už to bylo pouze 7 %, 

ačkoliv absolutní počet odsouzených se meziročně výrazně neměnil.  

 

U trestného činu ohrožování mravní výchovy dítěte dle § 201 a § 202 TZ můžeme jako 

u jediného ze zkoumaných trestných činů pozorovat ve sledovaných letech meziroční 

nárůst pachatelů v absolutních číslech, a to jak mezi prvopachateli i mezi recidivisty.  

 

1.7. Predikce recidivy 

Predikce recidivy v sobě skrývá instrumenty pro předvídání kriminální recidivy. Je 

důležitá pro vytváření institutů týkajících se prevence recidivy. Prediktory jsou 

jednotlivé proměnné, které zjišťujeme dle statistických procedur, jsou jimi věk, 

kriminální historie, rodinné zázemí, pohlaví, sociální situace či užívání návykových 

látek.37 K jejímu uplatnění nám slouží nejrůznější statistiky, výroční zprávy a výzkumy. 

                                                 
37 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 39 
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Predikci můžeme rozlišit ve spojení s principy, které se při jejím posuzování používají. 

Jedná se o intuitivní přístup, klinický přístup a statistický přístup. Intuitivní přístup se 

používá zejména při zkoumání osoby pachatele, je ovlivněn rovněž subjektivními dojmy 

zkoumající osoby. Zjištění vyplývající z tohoto přístupu bývají mnohdy nepřesná. 

Klinický přístup je vyhodnocován kriminologickým psychologem, potažmo 

psychiatrem. Spojuje psychologické postupy uplatněné ve spojení s kriminologickými 

znalostmi. Rozebírají se dílčí údaje a hodnotí se v souvislosti s poznatky získaných 

vědeckými obory. Pro tuto kapitolu nejpříznačnější je však přístup statistický. Jedná se 

o objektivní přístup, ve kterém se vyhodnocují dostupná data a tento přístup je schopen 

vytvořit míru pravděpodobnosti příštího delikventního chování.38  

                                                 
38 BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Predikce vývoje pachatele. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2008, 174 s., ISBN  978-80-7338-075-5. Str. 77. 
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2. Historický vývoj recidivy  

Tato kapitola je věnována vývoji pojetí recidivy v trestněprávních předpisech na území 

České republiky. Pro tuto práci bude rozhodné období od roku 1918, tedy od vzniku 

Československa, do současnosti.  

2.1. Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a 

přestupcích  

Po vzniku Československa dne 28. 10. 1918 bylo potřeba vyřešit otázku právních 

předpisů.39 Za tímto účelem byla přijata recepční norma, zákon č. 11/1918 Sb., dle které 

byly do nově vznikajícího státu přejaty zákony platící na území Rakouska-Uherska. 

Výjimkou nebyla ani trestněprávní úprava. Platným a účinným zákonem v době přijetí 

recepčního zákona tak byl zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. 

V daném zákoně byla upravena i problematika recidivy, a to konkrétně v § 44 písm. c): 

„Zvláštní okolnosti přitěžující jsou: když byl zločinec již pro stejný zločin trestán.“ 

Rovněž byla recidiva upravena i v § 263 písm. b), tedy v hlavě druhé upravující trestání 

přestupků a přečinů: „Za okolnosti přitěžující jak přečinu, tak i přestupku se má 

pokládati: opakuje-li se trestný čin, ačkoliv pachatel pro stejný přečin nebo pro stejný 

přestupek již byl trestán.“ Z výše uvedeného vyplývá, že recidivou ve smyslu přitěžující 

okolnosti byla myšlena speciální recidiva. Tato právní úprava byla účinná až do roku 

1950.  

 

Vedle úpravy recidivy jako přitěžující okolnosti, je na recidivu pamatováno i 

v konkrétních skutkových podstatách některých trestných činů, a to například u § 323 

Návrat vypovězence nebo vyhoštěnce ze všech zemí. Trest, ve kterém je trest stanoven 

nejprve vězením od jednoho až do tří měsíců, a kdyby se to opakovalo, tuhým vězením 

ode tří až do šesti měsíců. Stejně tak hovoří i § 326 upravující trestný čin nedovoleného 

chování stroje tiskacího a razícího, ve kterém je stanovena i přísnější trestní sankce pro 

případ, že by pachatel přestupek opakoval. O přísnějším trestání recidivistů hovoří i 

§ 330, dělání úředních pečetí bez povolení či § 412, který stanovuje trest pro trestný čin 

uvedený v § 411 o tělesném poškození úmyslném a při rvačkách se přihodivším. § 419 

                                                 
39 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 69 
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upravující vzájemné zlé nakládání mezi manželi stanovuje přísnější trest zostřeným 

vězením při recidivujícím jednání. Speciální ustanovení o recidivě má pak trestný čin 

§ 471 trest na vetešníky a obchodníky podomní, kteří kupují od nedospělých, když v 

§ 472 stanovuje trest při častějším postižení. Stejně tak má speciální ustanovení o 

recidivě i trestný čin § 512 o kuplířství, který recidivu upravuje v § 514. Poslední 

skutkovou podstatou, která pamatuje i na speciální zostřující úpravu pro recidivující 

pachatele, je § 524 upravující zastaralé opilství.  

2.2. Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

Po uchopení moci a převratu vyvolaným KSČ v únoru 1948 bylo potřeba přijmout nové 

zákony, které by lépe odpovídaly potřebám nově nastoleného režimu. Výjimkou nebyla 

ani nutnost nové právní úpravy v trestněprávním odvětví.  

 

V roce 1950 došlo v rámci „právnické dvouletky“ k přijetí nového trestního zákona, a to 

zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona.40 Někteří autoři, např. A. Marešová, dávají 

v daném kontextu přednost pojmu „kodifikační dvouletka“.41   

 

I tento zákon, stejně jako právní úprava převzatá z dob Rakouska-Uherska, považuje za 

přitěžující okolnost pouze speciální recidivu, nikoliv však recidivu obecnou, kdy v § 20 

písm. e) stanovil, že: „Přitěžující okolností je zejména to, že pachatel byl již pro trestný 

čin stejného druhu odsouzen.“ Přitěžující okolnosti byly určující při rozhodování o 

výměře trestu, kdy k nim soud v souladu s § 19 přihlížel. 

 

Tento zákon sice nestanovoval u jednotlivých skutkových podstat speciální ustanovení 

k recidivě, avšak u velké části jednotlivých skutkových podstat trestných činů je 

uvedeno v kvalifikované skutkové podstatě ustanovení „je-li tu jiná zvláště přitěžující 

okolnost.“ Pod tuto větu lze tedy podřadit i přitěžující okolnost uvedenou v § 20 písm. 

e), a tedy i v tomto zákoně je recidiva, i když nepřímo, uvedena v některých skutkových 

podstatách trestných činů jako kvalifikovaná skutková podstata. 

                                                 
40 KUKLÍK, J., a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008, 727 s., ISBN 978-

80-7201-741-6. str. 122-128 
41 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 70 
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2.3. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon  

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, se recidivou zabýval komplexně. Její úpravu je 

možné vypozorovat v několika odlišných typech, které jsou rozebrány v jednotlivých 

podkapitolách.42  

 

2.3.1. Recidiva jako obecně přitěžující okolnost  

Obecnou recidivou se zabýval § 34 písm. l), který zohledňoval recidivu jako přitěžující 

okolnost při výměře trestu. Kritériem pro zpřísnění trestu bylo to, zda byl již pachatel 

pro trestný čin odsouzen. Zároveň byla soudu udělena možnost k této přitěžující 

okolnosti nepřihlížet „s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 

způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu 

pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního 

odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a 

psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1, také tím, že se tohoto činu znovu 

dopustil proto, že se oddává zneužívání omamných nebo psychotropních látek a jedů.“  

 

Výčet, na základě kterého soud rozhoduje, zda užije recidivu jako přitěžující okolnost, 

je výčtem demonstrativním.  

 

Dané ustanovení v sobě upravovalo jak obecnou recidivu, týkající se i nedbalostních 

trestných činů, tak recidivu speciální.43  

2.3.2. Recidiva jako zákonný znak skutkové podstaty  

Zákonodárce považoval některé trestné činy za natolik závažné, že jejich recidivu 

zahrnul již přímo do zákonného znaku kvalifikované skutkové podstaty a jejím 

naplněním dochází k užití této přísnější skutkové podstaty. V takovém případě se 

nejedná o přitěžující okolnost. Recidivující páchání trestné činnosti je ve skutkových 

podstatách označeno slovem „opětovně“. Jedná se o následující trestné činy: porušování 

předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem dle § 124d odst. 2 písm. c) 

                                                 
42 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 76-78 
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sTZ, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle § 171a odst. 

2 písm. c) sTZ, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky dle § 171d 

odst. 2 písm. c) sTZ, obecné ohrožení dle § 179 odst. 2 písm. b) sTZ, ohrožení a 

poškození životního prostředí dle § 181a odst. 2 písm. a) sTZ, poškozování lesa těžbou 

dle § 181c odst. 2 písm. a) sTZ, nakládání s odpady dle § 181e odst. 3, písm. b) sTZ, 

šíření poplašné zprávy dle § 199 odst. 3 písm. a) sTZ, nedovolené nakládání s buňkami, 

tkáněmi a orgány dle § 209a odst. 3 písm. a) sTZ, nedovolené nakládání s lidským 

embryem a lidským genomem dle § 209b odst. 2 písm. b) sTZ, ohrožování výchovy 

mládeže dle § 217 odst. 3 písm. c) sTZ, svádění k pohlavnímu styku dle § 217a odst. 2 

písm. c) sTZ, vražda dle § 219 odst. 2 písm. c) sTZ a poškození a zneužití záznamu na 

nosiči informací dle § 257b odst. 2 sTZ.  

2.3.3. Zvlášť nebezpečný recidivista  

Tento trestní zákon upravoval oproti předchozí právní úpravě i speciální institut, a to 

zvlášť nebezpečného recidivistu. Jednalo se o nejzávažnější kvalifikovaný případ 

recidivy, který vyjadřoval represivní stránku trestního práva. Týkal se recidivy 

stejnorodé a speciální.  

 

Tento institut byl v sTZ upraven v § 41 a § 42 ukládání trestu odnětí svobody zvlášť 

nebezpečnému recidivistovi. Zároveň v § 41 odst. 1 je definován pojem zvlášť 

nebezpečný recidivista. Zákon definoval zvlášť nebezpečného recidivistu tímto 

způsobem: „Pachatel, který znovu spáchal zvlášť závažný úmyslný trestný čin, ač již byl 

pro takový nebo jiný zvlášť závažný úmyslný trestný čin potrestán, považuje se za zvlášť 

nebezpečného recidivistu, jestliže tato okolnost pro svou závažnost, zejména vzhledem 

k délce doby, která uplynula od posledního odsouzení, podstatně zvýšila stupeň 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost.“   

 

Za zvlášť nebezpečného recidivistu nebylo možné považovat mladistvého pachatele, a 

to v souladu s § 9 odst. 2 ZSVM, ve znění účinném do 31. 12. 2009.44 Toto ustanovení 

                                                                                                                                               
43 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 76 
44 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 78 
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znělo: „Ustanovení trestního zákona o zvlášť nebezpečném recidivistovi se u 

mladistvých neužijí.“  

 

Tímto pojmem se zabýval i Ústavní soud České republiky ve svém nálezu IV. ÚS 

396/03 ze dne 13. 5. 2004, dle kterého je potřeba zkoumat splnění materiální podmínky 

zvlášť závažné recidivy, tedy zda recidivou došlo k podstatnému zvýšení stupně 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Zároveň je potřeba zohlednit i délku doby, 

která uplynula od posledního odsouzení, způsob provedení trestné činnosti, škody 

způsobené nynější i dřívější trestnou činností, počet, druh a výše dřívějších trestů, 

pohnutky a důvody. Dále se zkoumá osobnost pachatele, jeho charakterové a psychické 

vlastnosti, kolikrát byl pachatel v minulosti trestán, způsob života, případně chování ve 

výkonu trestu.  

Jak je v nálezu uvedeno, „principům spravedlivého trestání a rovnosti občanů před 

zákonem v právním státě nejlépe odpovídá, jsou-li pravidelné případy běžné kriminality 

postihovány v rozmezích normálních trestních sazeb stanovených dle zvláštní části 

trestního zákona.“ Těmto principům odpovídají stěžejní zásady trestního práva, a to 

nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege45. Odchýlení od trestní sazby musí být 

náležitě zdůvodněno, zároveň tento institut umožňoval individualizaci trestů pro osoby 

páchající trestné činy opakovaně. Pokud by tomu tak nebylo, nelze nalézt racionální 

důvod pro zostření trestní sazby při ukládání trestů.  

 

Účelem § 41 a 42 sTZ tedy bylo postihnout nepoučitelné delikventy, působit jak v rámci 

individuální prevence vůči konkrétnímu pachateli, tak v rámci generální prevence 

působit i na celou společnost.  

 

Důsledkem tohoto institutu byla možnost zvýšení trestní sazby nad zákonnou hranici a 

uložení přísnějšího trestu. Zároveň byl takový pachatel umisťován do věznice se 

zvýšenou ostrahou.46  

 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. R 7/2005 (7 To 200/2000)47 

je potřeba naplnit materiální podmínku zvlášť závažné recidivy dle § 41 odst. 1 sTZ. 

                                                 
45 „Žádný zločin bez zákona“ a „Žádný trest bez zákona“ 
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Tato podmínka nebude splněna v případě, že při předchozím odsouzení obviněného pro 

zvlášť závažný úmyslný trestný čin byl uložen trest odnětí svobody snížený dle § 40 

odst. 1 sTZ pod dolní hranici trestní sazby a v krátké výměře a byl částečně odpykán 

vazbou.  

 

Vedle materiální podmínky je potřeba naplnit i formální podmínku zvlášť nebezpečné 

recidivy. Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 5 

Tdo 1588/2005 nelze opětovně hodnotit předchozí pravomocné odsouzení z toho 

hlediska, zda se i podle pozdějšího zákona jedná o zvlášť závažný úmyslný trestný čin. 

Je potřeba vycházet pro posuzování vždy z právní úpravy účinné v době původního 

rozhodnutí a není možné nově posuzovat tehdy spáchaný trestný čin podle právní 

úpravy, která nabyla účinnosti později.  

 

Dne 27. 4. 2004 vydal Nejvyšší soud České republiky usnesení, sp. zn. 7 Tdo 410/2004, 

které porovnávalo opětovnost recidivy dle zákonného znaku skutkové podstaty 

trestného činu s institutem zvlášť nebezpečného recidivisty. Například pokud byl 

pachatel v minulosti odsouzen pro trestný čin vraždy a alespoň z části vykonal trest za 

něj uložený, lze v daném případě hovořit nejen o trestném činu spáchaném opětovně dle 

§ 219 odst. 1, odst. 2 písm. c) sTZ, ale i o zvlášť nebezpečném recidivistovi, neboť tento 

trestný čin naplňuje kategorii zvlášť závažného zločinu. Opětovnost vyjadřuje, že 

pachatel stejný trestný čin již v minulosti spáchal, zvlášť nebezpečná recidiva vyžaduje, 

aby alespoň částečně vykonal v minulosti trest za něj uložený. Obě uvedené okolnosti se 

tak mohou uplatnit současně, aniž by došlo k dvojímu přičítání téže okolnosti, které je 

zakázané.  

2.3.4. Okolnost ovlivňující zařazení odsouzení k výkonu 

trestu odnětí svobody  

Recidiva byla zohledňována i jako okolnost ovlivňující zařazení odsouzeného k výkonu 

trestu odnětí svobody. Přiřazování do výkonu trestu v jednotlivých typech věznic (v 

době účinnosti trestního zákona byly dle § 39a sTZ rozlišovány 4 typy věznic – 

                                                                                                                                               
46 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 78 
47 DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. a kol.: Trestní zákoník. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015, s. 1568, ISBN 978-80-7478-790-4. str. 479  
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s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou) bylo činěno rovněž 

s ohledem na kriminální minulost odsouzeného, jelikož cílem, jak již bylo zmíněno 

výše, byla individualizace trestu. Případná recidiva odsouzeného měla vliv na umístění 

do typu věznice pouze při nástupu a zahájení výkonu trestu odnětí svobody.48 

Přeřazování mezi jednotlivými typy věznic v rámci výkonu trestu již bylo 

uskutečňováno dle chování odsouzeného ve věznici a jeho umístění v rámci vnitřní 

diferenciace.  

2.4. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Trestní zákoník upravuje recidivu na několika místech, zabývá se jí jak v obecné části, 

ve které je recidiva přitěžující okolností či důvodem pro mimořádné zvýšení trestu 

odnětí svobody, tak ve zvláštní části, kde je recidiva uvedena jako znak skutkové 

podstaty trestného činu.49 Do nového kodexu již nebyl převzat institut zvlášť 

nebezpečného recidivisty, neboť tento institut byl hojně kritizován Ústavním soudem 

ČR  a zároveň dle A. Marešové je daný institut příznačný pro země bývalého 

východního bloku.50 

 

S účinností TZ došlo rovněž k novele ZSVM, a to novelou č. 41/2009 Sb., konkrétně i 

ustanovení § 9 odst. 2 ZSVM, dle kterého se „ustanovení trestního zákoníku o 

mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody se u mladistvých neužije.“ Ačkoliv byl 

vypuštěn institut zvlášť nebezpečného recidivisty, jeho myšlenka zůstala rámcově 

zachována v ustanovení § 59 TZ. Stejně jako v sTZ se recidiva neuplatňuje na 

mladistvé.  

2.4.1. Recidiva jako přitěžující okolnost  

Recidivu jako přitěžující okolnost upravuje § 42 p) TZ, dle kterého „soud jako 

k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel byl již pro trestný čin 

odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto 

okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl 

                                                 
48 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 79 
49 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325 – 331, ISSN 1213-5313, str. 325 
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činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin 

spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od 

posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové 

látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také 

tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.“  

 

Dle komentáře k výše uvedenému ustanovení 51  se jedná o recidivu, pokud byl pachatel 

již odsouzen za určitý trestný čin, vykonal uložený trest a spáchal znovu další trestný 

čin. Nejedná se o souhrnný, ani úhrnný trest, stejně tak nemůže jít o společný trest. O 

recidivu se nejedná ani v případě, kdy nastává ze zákona fikce zahlazení odsouzení či 

odsouzení bylo dle § 105 TZ zahlazeno. K dané přitěžující okolnosti lze přihlížet pouze 

tehdy, pokud recidiva zvyšuje závažnost spáchaného trestného činu, který je posuzován. 

Dále o recidivu nepůjde ani v případě upuštění od potrestání dle § 46 odst. 3 TZ, 

podmíněného upuštění od potrestání dle § 48 odst. 8 TZ, po vykonání uložených obecně 

prospěšných prací dle § 65 odst. 4 TZ, po osvědčení se pachatele při podmíněném 

odsouzení k trestu odnětí svobody dle § 83 odst. 4 TZ, stejně tak i v případě osvědčení 

se pachatele u podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem dle § 86 

odst. 3 TZ.52  

 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky R 15/1965 je při hodnocení recidivy 

z hlediska možnosti nápravy pachatele trestného činu nutné přihlížet k povaze předchozí 

trestné činnosti, k odstupu doby od posledního potrestání, k celkovému způsobu života 

pachatele a k pohnutce jeho další trestné činnosti, zejména z toho hlediska, zda spáchání 

dalšího trestného činu nebylo ovlivněno týmiž pohnutkami jako spáchání předchozích 

trestných činů.  

 

                                                                                                                                               
50 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š., KOTULAN, P., MARTINKOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, M., 

TAMCHYNA, M. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, 302 s. ISBN 978-80-7338-119-6, str. 72 
51 DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. a kol.: Trestní zákoník. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015, s. 1568, ISBN 978-80-7478-790-4. str. 347 
52 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325–331, ISSN 1213-5313, str. 327 
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Recidivu nelze za přitěžující okolnost pokládat, pokud došlo ke spáchání pod vlivem 

návykové látky či ve stavu vyvolaném duševní poruchou.53  

 

2.4.2. Recidiva jako důvod pro mimořádné zvýšení trestu 

odnětí svobody  

Recidiva může být vedle přitěžující okolnosti i důvodem pro mimořádné zvýšení trestu 

odnětí svobody, a to dle § 59 odst. 1 TZ, kdy: „Pachateli, který znovu spáchal zvlášť 

závažný zločin (§ 14 odst. 3), ač již byl po takový nebo jiný zvlášť závažný zločin 

potrestán, může soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody 

stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, jestliže 

závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem 

případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena.“  

 

Pro takové zvýšení je tedy zapotřebí, aby pachatel spáchal zvlášť závažný zločin, který 

je definován v § 14 odst. 3 TZ jako úmyslný trestný čin, na nějž trestní zákon stanoví 

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

 

Dle komentáře k příslušnému ustanovení se jedná o důvod, ke kterému se přihlíží při 

trestání, nikoliv při posuzování viny, a lze jej uložit za kumulativního splnění těchto 

podmínek: jedná se o zvlášť závažný zločin, pachatel již v minulosti spáchal takový či 

jiný zvlášť závažný zločin, za který byl již potrestán. Nově posuzovaný zvlášť závažný 

zločin pak byl spáchán až po předchozím potrestání.54 Dané ustanovení nelze použít 

vůči mladistvým, na které se trestní zákoník použije subsidiárně, a to dle § 9 odst. 2 

ZSVM, jak již bylo uvedeno výše.  

 

2.4.3. Recidiva jako znak skutkové podstaty trestného 

činu 

Recidiva, která je upravena ve zvláštní části trestního zákoníku, se nazývá speciální. 

Nebývá zpravidla znakem základních skutkových podstat, ale tvoří kvalifikovanou 

                                                 
53 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325–331, ISSN 1213-5313. str. 325 
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skutkovou podstatu. Naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty má význam pro 

ukládání přísnějších trestů či zvýšení trestních sazeb. Skutečnost, že recidiva je 

zákonným znakem kvalifikované skutkové podstaty, vyjadřuje zákonodárcův zájem na 

jejím zdůraznění v trestním právu – zejména z hlediska viny. Tato speciální recidiva 

tedy vystupuje ve zvláštní části trestního zákoníku jako skutečnost podmiňující použití 

vyšší trestní sazby.55  

 

Dle J. Chromého je v trestním zákoníku speciální recidiva jako okolnost podmiňující 

použití vyšší trestní sazby uvozena buďto slovy „opětovně“ nebo slovy „a byl-li za 

takový čin v posledních … letech odsouzen nebo potrestán“. Pod pojmem „opětovně“ je 

potřeba rozumět případy, kdy pachatel trestný čin opakuje, ale není potřeba, aby byl za 

takový trestný čin pravomocně odsouzen. Pokrývá tedy jak případy, ve kterých byl 

pachatel již dříve odsouzen za tento trestný čin, ale rovněž i takové případy, kdy dosud 

k dřívějšímu pravomocnému odsouzení nedošlo.56  

 

Skutkové podstaty trestných činů, které obsahují speciální recidivu podmíněnou 

spácháním „opětovně“, jsou následující: vražda dle § 140 odst. 3 písm. h) TZ, těžké 

ublížení na zdraví dle § 145 odst. 2 písm. g) TZ, mučení a jiné nelidské a kruté 

zacházení dle § 149 odst. 2 písm. e) TZ, nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu 

těhotné ženy dle § 159 odst. 2 písm. d) TZ, neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 

164 odst. 3 písm. e) TZ, nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány dle § 165 odst. 3 

písm. a) TZ, nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem dle § 167 

odst. 3 písm. b) TZ, svěření dítěte do moci jiného dle § 169 odst. 2 písm. c) TZ, 

prostituce ohrožující mravní vývoj dětí dle § 190 odst. 3 písm. b) TZ, opuštění dítěte 

nebo svěřené osoby dle § 195 odst. 2 písm. b) TZ, ohrožení výchovy dítěte dle § 201 

odst. 3 písm. c) TZ, svádění k pohlavnímu styku dle § 202 odst. 2 písm. d) TZ, porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 3 písm. b) TZ, provedení 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence dle § 265 

odst. 2 písm. c) TZ, obecné ohrožení dle § 272 odst. 2 písm. b) TZ, poškození a 

ohrožení životního prostředí dle § 293 odst. 2 písm. a) TZ, poškození lesa dle § 295 

odst. 2 písm. a) TZ, neoprávněné vypuštění znečišťujících látek dle § 297 odst. 2 písm. 
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b) TZ, neoprávněné nakládání s odpady dle § 298 odst. 3 písm. c) TZ, neoprávněná 

výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu dle § 298a odst. 2 

písm. a) TZ, neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami 

ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat dle § 305 odst. 3 písm. b) TZ, maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 2 TZ, organizování a umožnění 

nedovoleného překročení státní hranice dle § 340 odst. 2 písm. d) TZ, napomáhání 

k neoprávněnému pobytu na území republiky dle § 341 odst. 2 písm. c) TZ, 

neoprávněné zaměstnávání cizinců dle § 342 odst. 3 písm. c) TZ, šíření poplašné zprávy 

dle § 357 odst. 3 písm. a) TZ, výtržnictví dle § 358 odst. 2 písm. a) TZ.  

 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. R 58/2011 bude znak opětovnosti naplněn i 

v případě, že některý z trestných činů vraždy dosáhl stádia pokusu nebo přípravy. 

Nevyžaduje se, aby pachatel byl za takový čin již dříve pravomocně odsouzen či 

potrestán, a není významné, zda ohledně takového odsouzení platí fikce, že se na 

pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Rozhodná není ani délka, jež uplynula od 

předchozího odsouzení za něj.  

 

Skutkové podstaty trestných činů, u kterých je speciální recidiva uvozena „a byl-li za 

takový čin v posledních …. letech odsouzen nebo potrestán“ jsou následující: krádež dle 

§ 205 odst. 2 TZ, zpronevěra § 206 odst. 2 TZ, podvod dle § 209 odst. 2 TZ, pojistný 

podvod dle § 210 odst. 3 TZ, úvěrový podvod dle § 211 odst. 3 TZ, dotační podvod dle 

§ 212 odst. 3 TZ, provozování nepoctivých her a sázek dle § 213 odst. 2 TZ, 

poškozování spotřebitele dle § 253 odst. 2 písm. c) TZ, ohrožení pod vlivem návykové 

látky dle § 274 odst. 2 písm. c) TZ, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 2 písm. b) TZ, týrání zvířat dle § 302 

odst. 2 písm. a) TZ, pytláctví dle § 304 odst. 2 písm. e) TZ.  

 

                                                                                                                                               
56 CHROMÝ, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní 

revue 11/2009, str. 325–331, ISSN 1213-5313. str. 328 
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3. Osobnost pachatele  

Recidivisté, na rozdíl od jednorázových pachatelů, svou trestnou činnost opakují. 

Důležité pro pochopení motivů tohoto jednání dotyčných a případnému předcházení 

těchto jevů, je zkoumání nejen vnitřních, ale i vnějších pohnutek a okolností, které 

páchání trestné činnosti doprovázely.  

3.1. Osoba pachatele definována jednotlivými obory 

Osoba pachatele je natolik komplikovaná, že ji není možné definovat pouze jedním 

oborem vyčerpávajícím způsobem. Každý z oborů zkoumajících osobu pachatele se 

zaměřuje na jiné proměnné a z jiného pohledu. Pro komplexní pochopení je tak potřeba 

zkoumat osobu pachatele nejen z hlediska trestněprávního, ale i z hlediska 

kriminologického a z pohledu psychologie.  

3.1.1. Trestněprávní definice pachatele 

Osoba pachatele je definována různými odvětvími odlišně. Trestní právo definuje 

pachatele přímo v § 22 TZ, kdy „Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním 

naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li 

trestná. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která 

není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala 

v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama 

nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení 

činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky 

předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové 

osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala.“  

 

Pachatelem trestného činu je fyzická osoba, která svým jednáním naplnila všechny 

znaky trestného činu a v době jeho spáchání dovršila patnáctý rok svého věku a byla 

příčetná.57 Pachatelem může být rovněž od účinnosti ZTOPO i právnická osoba, které 

lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem 

uvedeným v tomto zákoně.58 Jelikož je ZTOPO speciální vůči TZ a úprava TZ se 

                                                 
57 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1464 s. 

ISBN 978-80-7400-428-5. str. 319 
58 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1464 s. 

ISBN 978-80-7400-428-5. str. 320 
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použije subsidiárně, vztahují se i ustanovení týkající se recidivy obsažené v TZ i na 

právnické osoby.  

 

3.1.2. Kriminologické definování pachatele 

Dle kriminologie je pachatelem osoba, která se dopustila činů označených zákonem, ale 

i osoba, o kterou se orgány činné v trestním řízení nezajímají a trestně ji nestíhají, neboť 

například z hlediska věku či nepříčetnosti jsou vyloučeny z působnosti trestních zákonů. 

Pachatelem je tedy jak osoba, která si trestný čin odpykala, tak osoba, která je 

označovaná jako potenciální pachatel. Z pohledu kriminologie jsou zkoumány sociálně 

patologická jednání jedinců. 59  

 

Kriminologické výzkumy se zabývají zkoumáním motivací jednání pachatele, stejně tak 

jeho osobní, rodinnou a kriminální anamnézou a průběhem a vývojovými problémy 

socializace.60 

 

Pachatele můžeme z kriminologického hlediska definovat prostřednictvím rozličných 

typologií.61 Cílem typologií je vytvořit dle jednotlivých opakujících se znaků souhrnný 

obraz jednotlivých typů pachatelů. Rozčleňuje jednotlivé typy pachatelů podle určitých 

znaků, kritérií do skupin, které následně lze charakterizovat.62 První typologie se 

zabývaly převážně charakteristikou trestného činu a pachatele, ale už nezohledňovaly 

způsob provedení trestného činu, místo spáchání, osobu oběti, a další faktory, které jsou 

v současné době rozhodné pro adekvátní posouzení. Typologie se velice často dělí dle 

toho, jaké vlivy na utváření pachatele považují za vedoucí. Dělíme je tedy na vliv 

biologických dispozic, psychických dispozic či vlivu sociálního prostředí.63 Typologie 

                                                 
59 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ Š. Kapitola 6 – Pachatelé trestných činů, kriminální recidiva a 

predikce. IN SCHEINOST,  M., et al.: Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2010, 238 s. ISBN: 978-80-7338-096-0. str. 83  
60 MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ Š. Kapitola 6 – Pachatelé trestných činů, kriminální recidiva a 

predikce. IN SCHEINOST,  M., et al.: Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2010, 238 s. ISBN: 978-80-7338-096-0. str. 98 
61 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 88.  
62 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 88  
63 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 89 
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upřednostňující vliv biologických dispozic,64 která je postavena na porovnávání 

vnějších odlišností pachatelů a osob, které se trestného jednání nedopouštějí, v sobě 

zahrnuje i zkoumání dědičných znaků pachatele. Hlavním představitelem typologie 

vlivu biologických dispozic je italský kriminolog působící v 19. století, Cesare 

Lombroso, který vytvořil teorii o rozeném zločinci. Dle Lombrosa je pachatelem osoba, 

která má k páchání trestných činů vrozené predispozice a nedokáže je ovládnout. Dále 

v této kategorii typologií nalezneme i koncepci oligofrenního pachatele, kterým je osoba 

mentálně retardovaná. Tato typologie v sobě zahrnuje testování IQ pachatelů v rámci 

psychologických vyšetření. Mentálně retardované osoby snadněji podléhají vlivu osob, 

které se je snaží ovlivnit a navést ke spáchání trestné činnosti.65  

 

Druhou skupinou typologií je typologie upřednostňující vliv psychických dispozic66. 

Vůdčí osobností byl H. J. Eysenck, který přišel s teorií rozdílného podmiňování. Ta je 

postavena na základní tezi, že lidské chování v dospělosti je ovlivněno zejména 

výchovou v dětství. V typologiích upřednostňujících vliv psychických dispozic je 

potřeba zkoumat zejména strukturu osobnosti, a to všechny její složky, ať už schopnosti, 

charakter, temperament, volní vlastnosti, motivace, postoje, či zájmy. Tato typologie ale 

na rozdíl od typologie upřednostňující vliv biologických dispozic nepovažuje vlastnosti 

za neměnné v čase, ale naopak bere v potaz i jejich přirozený vývoj s ohledem na osobu 

pachatele, jeho potřeby, ale i podmínky prostředí. V této kategorii typologie se rovněž 

setkáváme s názorem, dle kterého je ztotožněna osoba pachatele s psychopatem.67 

 

Dalším druhem typologií je typologie upřednostňující vliv sociálního prostředí Tyto 

typologie jsou zaměřeny zejména na zkoumání sociálního prostředí pachatele, procesu 

sociálního učení a jeho sociálního začlenění.  Hlavními představiteli této typologie jsou 

F. Liszt, dle kterého dělíme pachatele na příležitostné, dále pak zločince ze zvyku a 

                                                 
64 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 
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ISBN 978-80-7478-614-3. str. 90. 
65 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 
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66 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In  GŘIVNA T., SCHEINOST M., 
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poslední, nejzávažnější kategorií jsou nepolepšitelní zločinci. Druhou osobností je E. H. 

Sutherland, který se zabýval zkoumáním společenských vztahů, zejména jejich 

početností, intenzitou a významem sdružování lidí do skupin.68  

 

A. Marešová se ve své studii zabývala rovněž typickými charakteristikami pachatelů, 

kteří tíhnou k recidivě. Následující charakteristiky jsou zobecňující, neplatí samozřejmě 

bez výjimky na všechny recidivující pachatele, ale v rámci výzkumu A. Marešové vyšly 

jako určující pro popsání typického recidivujícího pachatele. Důležitým faktorem, který 

se podílí na vzniku kriminálního jednání pachatele, je sociální a rodinné zázemí. 

Obvykle pochází recidivující pachatelé sice z úplné, ale disharmonické rodiny, která se 

v průběhu času rozpadla. Výjimkou není ani nízké vzdělání recidivujících pachatelů, 

mnohdy mají pouze ukončené základní vzdělání, leckdy ani to ne. Recidivující 

pachatelé pak obvykle nežijí v manželském svazku, pokud jsou ve vztahu, žijí 

s partnerem/partnerkou, avšak častěji žijí stále u rodičů. V případě, že mají děti, 

nezajímají se o ně, a rovněž se nepodílejí na jejich výchově. Recidivující pachatelé 

zpravidla mají finanční problémy spojené s nízkou finanční gramotností a nesprávnými 

pracovními návyky. Pokud pracují, tak „načerno“, případně pouze brigádně. Tato 

poslední charakteristika je typická zejména pro recidivující pachatele, kteří se 

dopouštějí majetkové trestné činnosti. Velká část recidivistů jsou kuřáci, menší, ale stále 

významná skupina recidivujících pachatelů jsou závislí na návykových látkách či 

alkoholu. Mezi tyto návykové látky se nezapočítává marihuana. Recidivující pachatelé 

obecně jsou neochotní a neschopní nést důsledky svých vlastních činů.69  

3.1.3. Pachatel z pohledu psychologie 

Dalším oborem, který osobu a osobnost pachatele definuje, je psychologie. Dle tohoto 

oboru se jedná o organizovaný, dynamický a individuálně odlišný celek 

psychofyzických dispozic, determinujících průběh a projevy psychických procesů, 

odrážejících se v chování a jednání.70 

 

                                                 
68 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In GŘIVNA T., SCHEINOST M., 
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Forenzní psychologie je speciálním odvětvím psychologie, která se zabývá 

charakteristikou osoby pachatele, to se uplatňuje zejména v soudní praxi vypracováním 

znaleckých posudků, zjišťování charakteristických rysů osobnosti pachatele, 

důvěryhodnost svědků apod.71 Osobnost pachatele je kromě kriminologie také 

základním předmětem zájmu forenzní psychologie a soudní psychologie.72  

 

Je nezbytné se zabývat osobností pachatele, a to zejména pro pochopení jeho motivů 

vedoucích ke kriminálnímu jednání, stejně tak k předvídání jeho dalších činů a postupů 

v životě. Pokud dostatečně pochopíme osobnost pachatele, budeme schopni lépe 

předcházet jeho dalšímu kriminálnímu jednání a potlačení recidivy.73 

 

3.2. Kriminální infekce 

Recidivisté jsou nositeli tzv. kriminální infekce. Sami se soustavně dopouštějí trestné 

činnosti, ale často k ní získávají i další kriminálně méně narušené jedince. Zpravidla se 

recidivisté navzájem ovlivňují, předávají si nabyté poznatky z předchozí trestné 

činnosti, vyměňují si zkušenosti a způsoby páchání trestných činů. Z tohoto pohledu se 

recidivisté zpravidla v páchání trestné činnosti zdokonalují, a to zejména ti recidivisté, 

kteří se zaměřují na páchání obdobného druhu trestné činnosti. Zlepšuje se zejména 

jejich schopnost při zahlazování stop či sebevědomější vystupování při střetnutí 

s orgány činnými v trestním řízení.74 

 

                                                                                                                                               
70 NAKONEČNÝ, M.: Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993, 232 s. ISBN 80-

85603-34-9. s. 12 
71 KOHOUTEK, T., SALAQUARDOVÁ, D. Psychologie. Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-

7364-023-6. 
72 MAREŠOVÁ, A. Kapitola IV. Pachatel trestného činu In GŘIVNA T., SCHEINOST M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie, 4. Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014, 536 s. 

ISBN 978-80-7478-614-3. str. 88 
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3.3. Kriminální kariéra  

Kriminální kariérou rozumíme dlouhodobou sekvenci kriminálních činů, kterých se 

dopouští pachatel na své cestě životem.75 Při zkoumání kriminální kariéry pachatele je 

potřeba zkoumat, proč a kdy s kriminálním chováním začnou, proč a jak pokračují, proč 

a jestli se kriminální chování stává vážnější a proč a kdy kriminální chování ukončí.  

 

K získání přehledu o životním běhu konkrétního jedince a jeho kriminální kariéry slouží 

kriminogram. Jedná se o uspořádání dat sledujících životní historii jedince, tělesný, 

sociální, partnerský, profesní a kriminální vývoj. Kriminogram představuje časovou 

osu, na kterou se všechny tyto události zanesou. S kriminogramy pracují zejména 

soudní znalci, ať už z oboru psychologie či psychiatrie, pokud posuzují, jak je obviněný 

schopen se integrovat do společnosti po odsouzení.76  

 

Zatímco pod pojmem kriminální recidiva rozumíme obecné označení opakování trestné 

činnosti, pod pojem kriminální kariéra lze podřadit rovněž i aspekty vývoje individuální 

trestné činnosti, předpokládá se začátek, trvání a případný konec páchání trestné 

činnosti.77 Kriminální kariéru je možné studovat z oficiálních záznamů trestných činů 

(rejstříků), self-report data, přehledů zpráv o viktimizaci, přímého pozorování a 

záznamů či zpráv od informátorů.  

 

Kriminální kariéra je tedy dynamickým procesem, otevřeným možnosti změny nebo 

modifikace následkem určité životní události.78 Podle výzkumů trvá většina 

kriminálních kariér cca 5 let.79   

 

J. Čepelák kriminální kariéru rozlišuje podle intenzity a délky trvání na delikventní 

vybočení, kdy se jedná o kriminální exces, který způsobuje ojedinělou trestnou činnost, 

kriminální epizodu, kterou se rozumí krátké období opakované trestné činnosti, a to 

                                                 
75 BLATNÍKOVÁ, Š. Paradigma kriminální kariéry. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní revue 3/2009, str. 
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v délce trvání do tří let. Relativně dlouhé období páchání trestné činnosti v rozmezí 3 až 

10 let pojmenovává jako kriminální perseveraci a trvalé páchání trestné činnosti pak 

kriminální recidivou, tedy stavem, kdy život na svobodě se stává kratším intervalem 

přerušovaného výkonu trestu.80  

 

Dalším z důležitých kritérií je věk, ve kterém dojde ke spáchání trestné činnosti. Je 

vyzkoumáno, že osoby, které spáchají trestnou činnost v nízkém věku, mají častější 

předpoklad recidivy v pozdějších letech.81 I z toho důvodu je většina opatření v ZSVM 

převážně výchovného charakteru. Jak je uvedeno v § 9 odst. 1 ZSVM, „účelem opatření 

vůči mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj 

mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, 

osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i 

jeho ochrana před škodlivými vlivy a přecházení dalšímu páchání provinění.“ Cílem 

tohoto ustanovení je tedy nejen výchova mladistvého, ale je kladen důraz na prevenci a 

s ní související předcházení recidivy.  

                                                 
80 ČEPELÁK J. Penitenciární psychologie, Praha: Vysoká škola SNB, 1982, 310, s. 123-128 
81 BLATNÍKOVÁ, Š. Paradigma kriminální kariéry. Praha: C. H. Beck, Trestněprávní revue 3/2009, str. 

75 – 81, ISSN 1213-5313. str. 79 
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4. Způsoby prevence recidivy  

V předchozích kapitolách již bylo definováno, co je to recidiva, jaký byl vývoj její 

právní úpravy na území České republiky od vzniku 1. republiky a zároveň jaké jsou 

typické charakteristiky pachatele, který směřuje k páchání trestné činnosti. Účelem 

trestního práva, potažmo kriminologie však není pouhá definice recidivy a 

recidivujícího pachatele, ale zároveň je cílem vytvořit instrumenty a právní rámec 

vedoucí k jejímu předcházení a prevenci.   

4.1. Trestní politika 

Jak již bylo řečeno výše, trestní politika formuje cíle a prostředky společenské kontroly 

kriminality pomocí trestního práva.82 Je potřeba zkoumat míru recidivy, neboť slouží 

jako zpětná vazba pro instituce, zejména orgány činné v trestním řízení (soudy, státní 

zastupitelství a policejní orgány), dále pak pro vězeňskou službu a probační a mediační 

službu. Dle studie vypracované Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v roce 

2016 došlo k velkému posunu v trestní politice zejména po roce 1989, kdy byly některé 

činy dekriminalizovány a depenalizovány. Dále došlo k rozšíření škály alternativních 

trestů, a to jak přijetím zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy a o soudnictví ve věcech mládeže, tak zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

Alternativní tresty mají sloužit jako náhrada trestu odnětí svobody, kdy tento by měl 

sloužit zejména jako ultima ratio83. Zároveň lze však sledovat zpřísnění postihu u zvlášť 

závažných zločinů, a především zpřísnění postihu recidivy u skutkových podstat 

frekventovaných trestných činů.84 Jedná se zejména o novelu č. 390/2012 Sb., která 

zpřísnila skutkové podstaty u trestného činu § 205 krádeže či § 337 maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání. Bohužel tento krok vedl k přetěžování vězeňského 

systému, a to zejména za bagatelní majetkovou kriminalitu. V důsledku zavedení 

nového trestního zákoníku došlo ke zvýšení počtu odsouzených ve věznicích se 

zvýšenou zkušeností s výkonem trestu (2013 – až na 71 %, 2014 – 69 %, 2015 – 66 %) 

                                                 
82 ROZUM, J., TOMÁŠEK, J., VLACH, J., HÁKOVÁ, L. Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016, 105 s. ISBN 978-80-7338-164-6.  
83 Užíván pouze v případě, kdy není možné dosažení cíle jiným, mírnějším způsobem.  
84 ROZUM, J., TOMÁŠEK, J., VLACH, J., HÁKOVÁ, L. Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016, 105 s. ISBN 978-80-7338-164-6. str. 21  
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Jak A. Marešová85, tak M. Scheinost86 ve svých studiích zásadní příčiny nárůstu počtu 

vězněných po přijetí nového trestního zákoníku spatřují v nenaplnění hlavního cíle 

nového trestního zákoníku, kterým byla depenalizace a dlouhodobé neřešení recidivy.  

 

Základním zdrojem pro čerpání informací o recidivě je Rejstřík trestů.87 Přesto tento 

zdroj není zcela vyčerpávající, neboť stále je tu určitá míra latentní kriminality, kterou 

nelze změřit. Lze tedy předpokládat, že procento osob, které se po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody dopustí další trestné činnosti, je daleko vyšší, než které jsme 

schopni prostřednictvím Rejstříku trestů evidovat.88  

 

4.2. Resocializace pachatelů  

Aby bylo možné účinně předcházet recidivě odsouzených a uvězněných pachatelů, měla 

by být hlavním cílem penitenciárního působení (tedy působení uvnitř věznic) 

resocializace pachatelů. Resocializací myslíme proces, ve kterém se odsouzený 

podrobuje výchovnému či terapeutickému programu, jehož cílem je odsouzenému 

vštípit hodnoty a vlastnosti, které jsou společensky žádoucí, a zdrží jej od dalšího 

páchání trestné činnosti. Zároveň působí terapeuticky a v rámci resocializace by mělo 

být pracováno i s odstraňováním škodlivých návyků odsouzených či závislosti na 

návykových látkách.89 K resocializaci dochází ve věznicích prostřednictvím programů 

zacházení. Tyto programy by měli vyhotovovat speciální pedagogové, vychovatelé či 

psychologové pracující ve věznicích, a to vždy na míru konkrétnímu odsouzenému tak, 

aby byly zcela zohledněny jeho potřeby. Přesto však resocializaci mohou bránit některé 

okolnosti, pro které se resocializace odsouzených nevydaří podle původních plánů. 

Těmi důvody mohou být negativní, až patologické povahové vlastnosti odsouzených, 

                                                 
85 MAREŠOVÁ, A. a kol. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016, Ediční řada Studie, str. 180. ISBN 978-80-7338-157-8. 

str. 43 
86 SCHEINOST, M., VÁLKOVÁ, H., a kol. Sankční politika a její uplatňování. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2015, Ediční řada Studie, 198 s. ISBN 978-80-7338-154-7. str. 157 
87 ROZUM, J., HÁKOVÁ, L., TOMÁŠEK J., VLACH J.:  Recidiva jako měřítko účinnosti trestní 

politiky. Praha: Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2016, str. 209-212. ISSN 1213-

5313. str. 209 
88 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., SCHEINOST, M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Ediční řada Studie, 2016, 181 s. ISBN 978-80-7338-

163-9. str. 71  
89 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA, M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 

resocializaci pachatelů trestných činů. Praha: Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 

9/2011, str. 260-263. ISSN 1213-5313. str. 260  
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které není možné programy zacházení ovlivnit, natož změnit. Překážkou může být i 

monotónnost vězeňského života, kdy může v důsledku jednotvárnosti docházet 

k potlačení pozitivních osobnostních vlastností odsouzeného. Problémem bývá i malá 

motivace vězňů na účasti na resocializačních programech. Z druhé strany bývá problém 

i na straně personálu věznice, kdy nedostatek řádně vyškolených pracovníků 

k provádění resocializačních programů neumožňuje efektivní práci na resocializaci 

odsouzených.90  

 

Dalšími překážkami v úspěšné resocializaci odsouzených můžeme spatřovat i návrat do 

závadného prostředí, které je i předtím „motivovalo“ k páchání trestné činnosti, 

neochota změnit životní styl, rozpadnutí rodinného zázemí a ztráta bydliště.91  

 

A. Marešová a M. Tamchyna dále v článku z roku 2011 uvádí, že spatřují do budoucna 

možnost zlepšení resocializace změnou počtu vnější diferenciace věznic ze čtyř na 

dvě.92 V době, kdy vznikal tento článek, totiž byly stále čtyři typy věznic, a to 

s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou – dle § 39a sTZ. Tato úprava 

byla převzata i do TZ v § 56. Tyto čtyři typy věznic autoři článku kritizují, neboť nebyla 

stanovena jednotná úprava pro přidělování vězňů do jednotlivých typů věznic (s 

výjimkou věznic se zvýšenou ostrahou) a záleželo vždy na uvážení soudu, který z typu 

věznice odsouzenému určí. Docházelo tak k nesystematičnosti, kdy za stejné trestné 

činy byli odsouzení přidělováni do rozdílných typů věznic v závislosti na tom, který 

soud rozhodoval.93 Změna tohoto členění byla realizována novelou TZ č. 58/2017 Sb., 

s účinností od 1. 10. 2017. Zůstaly pouze dva typy věznic, a to s ostrahou a se zvýšenou 

ostrahou, přičemž u věznic se zvýšenou ostrahou je taxativně určeno, za jakých 

podmínek může být tento typ věznice odsouzenému přidělen. Věznice s ostrahou je dále 

členěna VTOS dle § 12a na oddělení s různým stupněm zabezpečení. O přidělení na 

jednotlivá oddělení rozhoduje věznice při zohlednění osoby pachatele.  

                                                 
90 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA, M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 

resocializaci pachatelů trestných činů. Praha: Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 

9/2011, str. 260-263. ISSN 1213-5313. str. 261 
91 ROZUM, J., TOMÁŠEK, J., VLACH, J., HÁKOVÁ, L. Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016, 105 s. ISBN 978-80-7338-164-6. str. 22 
92 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA, M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 

resocializaci pachatelů trestných činů. Praha: Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 

9/2011, str. 260-263. ISSN 1213-5313. str. 262 
93 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA, M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 

resocializaci pachatelů trestných činů. Praha: Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 

9/2011, str. 260-263. ISSN 1213-5313. str. 262 
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A. Marešová a M. Tamchyna by dále k dosažení lepšího výsledku resocializace oddělili 

od odsouzených, u kterých je resocializace možná, osoby, které jsou antisociální, či mají 

určité patologické chování, což dopředu vylučuje, že program zacházení a následná 

resocializace budou úspěšné.  

 

4.2.1. Projekty na podporu resocializace odsouzených 

Projektů na resocializaci odsouzených je v současné době v České republice celá řada. 

Návrhů, jakým směrem by se měla resocializace ubírat, rovněž. Mezi pilotní projekty, 

které by vězňům mohly usnadnit návrat do normálního života, byl projekt probačního 

domu v areálu bývalých kasáren v Ostravě pořádaný spolkem Nová šance, z. s.94 Tento 

projekt zaštiťoval postpenitenciární péči po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Do pilotního projektu se mohli přihlásit ti vězni, kteří si mohli v období do 6 měsíců 

požádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu (tj. splnili zákonné podmínky). 

V probačním domě měli odsouzení zákaz požívání návykových látek. Pobyt 

v probačním domě trval od 3 do 9 měsíců, během kterých plnili odsouzení podmínky 

stanovené soudem či probačním úředníkem, tj. docházelo k prohlubování kvalifikace, 

hledání zaměstnání, řešení finančních problémů, a podobně. Za negativa tohoto projektu 

se považuje skutečnost, že pobyt v probačním domě nařizuje soud a odsouzený se musí 

podrobit plnění stanoveného programu. Projekt proběhl v období od září 2015 do května 

2016. Osoby mohly pobývat určitý čas i mimo zařízení, navštěvovat rodiny, hledat si 

aktivně zaměstnání, navštěvovat pohovory. Na druhou stranu byly opakovaně testovány 

na přítomnost omamných a psychotropních látek. Projekt však neskončil s úspěchem, 

neboť v současné době Probační a mediační služba o dalším rozvoji této služby 

neuvažuje.95 Jedním z problémů byla skutečnost, že Probační dům byl realizován pouze 

na jednom místě v republice, což někteří podmíněně propuštění nesli nelibě, neboť byli 

odtrženi ze svého prostředí. Mezi dalšími problémy byl fakt, že se programu účastnilo 

málo osob anebo že informovanost mezi zaměstnanci věznic nebyla na takové úrovni, 

                                                 
94 KOVÁŘOVÁ, K. Resocializace odsouzených k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2017, str. 206-211, ISSN 1213-5313. str. 208  
95 PASEKOVÁ, E., Pilotní projekt probačního domu končí, zapojilo se málo odsouzených. In ceska-

justice.cz: 7.7.2016, 10:30, [online]. [cit. 2019-06-17]. Dostupné na: https://www.ceska-

justice.cz/2016/07/pilotni-projekt-probacniho-domu-konci-zapojilo-se-malo-odsouzenych/. 
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aby mohli o účasti v projektu kvalifikovaně informovat ty vězně, kterých by se projekt 

mohl potenciálně týkat.  

 

Probační a mediační služba dále zajišťuje reintegrační program, který je určen jak pro 

pachatele ve výkonu trestu odnětí svobody, tak pro pachatele, kteří vykonávají 

alternativní tresty. Tento reintegrační program obsahuje 6 základních komponentů, které 

lze použít ve vzájemné závislosti či podle potřeb pachatele i samostatně. Obsahuje tyto 

komponenty: Trénink ZZ – získej zaměstnání, trénink finanční gramotnosti a řešení 

zadluženosti, spolupráce se zaměstnavateli, rekvalifikační trénink, mentoring a sanace 

dluhu.96 Každý z jednotlivých komponentů podle názvu zcela jasně určuje, co je jeho 

hlavním cílem a jak by měl působit na pachatele. 

 

Dalším projektem je projekt Křehká šance II, který se v období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 

2020 zaměřuje na osoby, které spáchaly závažnou násilnou trestnou činnost, závažnou 

majetkovou trestnou činnost a trestnou činnost proti rodině a dětem.97 Cílem tohoto 

projektu je opětovné začlenění pachatelů trestné činnosti do společnosti a snižování 

rizika jejich recidivy. Projekt je zaměřený na zvýšení efektivity práce se skupinou 

pachatelů, kteří se v rámci nepodmíněného trestu připravují na možnost podmíněného 

propuštění, a to i vzhledem ke skutečnosti, že soud v případě recidivujících osob, či 

osob, které spáchaly závažnou násilnou trestnou činnost, posuzuje splnění podmínek na 

podmíněné propuštění přísněji. Jedná se o projekt, který je realizován spoluprací 

Probační a mediační služby s Vězeňskou službou ČR. Institut podmíněného propuštění 

je považován za jeden z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování.98 Cílem 

projektu je zřídit Komisi pro podmíněné propuštění, která bude připravovat a hodnotit 

vězně, kteří požádají o podmíněné propuštění. Při průběžné evaluační zprávě, kterou je 

potřeba podávat, neboť je projekt financován prostřednictvím dotací z Evropské unie, je 

fungování Komise pro podmíněné propuštění zatím hodnoceno pozitivně. Pachateli se 

tak rozšiřuje možnost ještě před podáním žádosti o podmíněné propuštění soudu 

zhodnotit, jaké má šance na úspěch ohledně své žádosti na propuštění, zamyslet se nejen 

                                                 
96 Reintegrační program Probační a mediační služby. [online]. [cit. 2019-0617]. Dostupné z: 

http://www.rozvojprogramu.cz/reintegracni-program 
97 KOVÁŘOVÁ, K. Resocializace odsouzených k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2017, str. 206-211, ISSN 1213-5313. str. 208 
98 SocioFactor s.r.o., Evaluace projektu Křehká šance II. Vstupní evaluační zpráva., str. 4- 5, in pmscr.cz 

[online]. [cit. 2019-06-15]  Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/projekty_KSII_evaluacni_zprava_190103.pdf. 
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nad svou aktuální situaci, ale i situací v případě podmíněného propuštění. Komise 

rovněž motivuje kladně pachatele, aby pracovali na své nápravě a odškodnění těch, 

kterým svou trestnou činností způsobili škodu. Jediné obavy ohledně případného 

neúspěchu daného projektu panují ohledně počtu případů, které by komise byla schopná 

projednat a zaštítit. Očekává se, že komise zvládne nižší počet, než který si původně 

předsevzala.99  

 

Dalším projektem je Call centrum ve věznici Vinařice. Jedná se o spolupráci Vězeňské 

služby ČR a společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. Odsouzení nemají přístup 

k žádným osobním údajům klienta, aplikace jim náhodně generuje telefonní čísla, na 

která pak volají. Znají pouze jméno klienta.100 Dle vyjádření tehdejšího ministra 

spravedlnosti Roberta Pelikána, tedy úřadujícího ministra v době, kdy byl tento projekt 

zahájen, je získání pracovních návyků dle zkušeností ze zahraničí jedním z prostředků 

boje s vysokou mírou recidivy.101 

 

Projektem probíhajícím v současné době v testovacím režimu, je projekt otevřené 

věznice. Inspirace je čerpána z Norska, Finska či Německa, kde podobný koncept 

funguje. Cílem otevřených věznic je kladení důrazu na posilování samostatnosti a 

pracovních návyků odsouzených. Zároveň hlavním účelem je snížit recidivu. 

V současné době je testovacím zařízením otevřené věznice objekt věznice Jiřice na 

Nymbursku, a to od 16. 10. 2017.102 Ke dni 18. 12. 2018 projektem prošlo 78 

odsouzených, kapacita otevřené věznice je 32 vězňů, denní režim mají obdobný jako 

v klasických věznicích, ale zároveň mají možnost volného docházení do zaměstnání. Po 

návratu ze zaměstnání mají i další povinnosti v rámci věznice. Vězni jsou ubytováni 

v domcích se čtyřmi pokoji. Pro žádost o přeložení do otevřené věznice musí vězeň 

splňovat pouze kritérium, že je umístěn do věznice s ostrahou v nízkém stupni 

zabezpečení. Ideální doba pro pobyt v otevřené věznici je 1,5 roku, minimálně pak 6 

                                                 
99 SocioFactor, s.r.o., Evaluace projektu Křehká šance II. Průběžná evaluační zpráva, str. 20-21, in 

pmscr.cz [online]. [cit. 2019-06-15]  Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/projekty_KSII_evaluacni_zprava_prubezna_190529.pdf 
100 KOVÁŘOVÁ, K. Resocializace odsouzených k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Trestněprávní revue 9/2017, str. 206-211, ISSN 1213-5313. str. 210 
101 Ve věznici Vinařice odstartoval projekt zaměstnávání odsouzených v call centru. In statnisprava.cz 

[online]. [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/ve_vinaricich_odstartoval_projekt_zamestnavani_odsouzen

ych_v_call_centru_16082913_10524147. 
102Informace o otevřených věznicích. In justice.cz [online]. [Cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/web/msp/otevrene-veznice. 
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měsíců. Po roce fungování otevřené věznice nebyl znám dosud jediný případ 

recidivujících vězňů, kteří možnosti pobytu v otevřené věznici využili.103   Dle 

informací dostupných na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky má 

vypracovávat evaluační zprávy ohledně otevřených věznic Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci. V současné době však žádná taková zpráva nebyla zatím vydána.  

4.3. Probace  

Probace jako taková vznikla v 19. století a jejím účelem byla práce s pachatelem a jeho 

následné zařazení do společnosti po absolvování výkonu trestu. První probační úředníci 

byly osoby, které měly ctnostný charakter, mnohdy vyznávající křesťanské hodnoty. 

V 19. století byl hlavním cílem probace odvykací léčení a abstinence, neboť se 

předpokládalo, že jedním ze znaků zločinnosti bylo nadměrné pití. Ve 20. století se 

rozvíjí probace v souvislosti s rozvojem psychologie a psychiatrie.104  

 

Cílem probace je desistence pachatelů, tedy ukončení jejich kriminální kariéry,105 nebo 

konec období, ve kterém se pachatel dopouštěl trestné činnosti.106  Model efektivní 

probace obsahuje splnění tří základních prvků: motivace pachatele změnit se, schopnost 

takové změny dosáhnout a příležitost k jejímu dosažení.107  

 

Desistence může vzniknout v důsledku přirozených procesů, kdy pachatel mění životní 

styl, změní sociální a rodinné zázemí, usadí se, případně může být i důsledkem stárnutí. 

Desistenci můžeme členit na primární a sekundární. V případě primární desistence se 

považuje za sledované období jakékoliv období, po které se pachatel žádné trestné 

                                                 
103 Projekt otevřené věznice slaví úspěchy, zatím má nulovou recidivu. In ceska-justice.cz: 18.12.2018, 

11:45, [online]. [cit. 2019-06-17]. Dostupné na: https://www.ceska-justice.cz/2018/12/projekt-otevrene-

veznice-slavi-uspechy-zatim-ma-nulovou-recidivu/ 
104 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 47 
105 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., SCHEINOST, M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Ediční řada Studie, 2016, 181 s. ISBN 978-80-7338-

163-9. str. 105 
106 FARRAL S., CALVERLEY, A. Understanding desistance from crime. Maidenhead: Open University 

Press, 2006, ISBN-13: 978- 0335- 21948-3. 
107 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., SCHEINOST, M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Ediční řada Studie, 2016, 181 s. ISBN 978-80-7338-

163-9. str. 138 
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činnosti nedopustí. V případě sekundární desistence dochází k trvalému přijetí role a 

identity pachatele, který se změnil a nadobro opustil kriminální kariéru.108   

 

V roce 2001 byla zavedena Probační a mediační služba v České republice zákonem č. 

257/2000 Sb., o probační a mediační službě, a to ve spojení se zavedením alternativních 

trestů a odklonů v trestním řízení. Odklony v trestním řízení se rozumí zvláštní způsoby 

trestního řízení, kterými je možné trestní věc vyřídit mimo hlavní líčení. K odklonům 

náleží podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, trestní příkaz, podmíněné 

odložení podání návrhu na potrestání a odstoupení od trestního stíhání – pouze ve věci 

mladistvých.109  

 

Jedním z nejdůležitějších prvků účinnosti probace je osobní vztah mezi probačním 

úředníkem a pachatelem. Pachatel musí vůči probačnímu úředníkovi cítit důvěru, aby 

měl motivaci změnit své chování. Pokud pachatel bude k probačnímu programu 

přistupovat od počátku s nedůvěrou a neochotou změnit své chování, nebude probace 

úspěšná.110 Probační úředník by měl při plnění probačního programu fungovat jako 

poradce a motivátor, kterým klienta-pachatele rozvíjí.  

 

Ačkoliv je probace považována za jeden ze způsobů prevence recidivy, samotní 

probační úředníci nepovažují kritérium recidivy za měřítko efektivity probace. Podle 

nich má daleko větší význam změna osobních postojů pachatele k trestné činnosti a 

vyřešení rizik a kriminogenních potřeb.111 

 

V rámci kriminologických výzkumů ve spojení se zkušenostmi probačních úředníků, 

jsou nejvýznamnějšími příčinami recidivy drogy, alkohol, slabá motivace klientů vést 

řádný život, asociální osobnost klienta a nezaměstnanost. Naopak málo významným 

                                                 
108 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 48 
109 Definice odklonů, dostupné na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství. In nsz.cz [online]. [cit 

2019-06-15]. Dostupné z: www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-

vecech/odklony-v-trestnim-izeni. 
110 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 49 
111 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 50 
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důvodem recidivy bývají nízká úroveň vzdělání, nevyhovující bydlení či rodinné 

problémy.112 Dle probačních úředníků spatřují největší potenciál pro úspěšnost 

probačních programů v případech, kdy je motivací klienta vést řádný život, kdy 

problémem a spouštěčem páchání trestné činnosti byla nezaměstnanost, dluhy či 

návykové látky, naopak problematickými případy pro úspěšné absolvování probačního 

programu bývají ty osoby, které mají asociální osobnost či přátele a žijí ve vyloučené 

komunitě. V takových případech bývá probace méně úspěšná a pachatel zpravidla 

recidivuje.113 

4.4. Postpenitenciární péče  

Postpenitenciární péče je specifickou oblastí sociální péče o člověka, který prošel 

trestním řízením a výkonem trestu odnětí svobody nebo ochranným léčením či 

ochrannou výchovou. Realizována je prostřednictvím odborných poznatků a postupů 

sociální práce.114  

 

Aby byla postpenitenciární péče efektivní, je vhodné začít s přípravou odsouzeného na 

propuštění již při jeho nástupu do výkonu trestu.115  

 

S postpenitenciární péčí pomáhají vězňům buďto probační úředníci v případě, že se 

jedná např. o podmíněné propuštění před uplynutím celého trestu, nebo sociální 

kurátoři. Tito sociální kurátoři zajišťují pomoc odsouzeným a propuštěným bez rozdílu 

délky trestu a typu propuštění z výkonu trestu.116 Vhodné je takového sociálního 

kurátora oslovit již během výkonu trestu, aby pachatele již v tuto dobu lépe připravil na 

období po propuštění. Profese sociálních kurátorů vznikla v Československu již v 60. 

letech. Většího rozvoje se této profesi dostalo po první amnestii na počátku 90. let, kdy 

                                                 
112 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 50 
113 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST M.: Účinnost probace z hlediska recidivy 

odsouzených. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Trestněprávní revue 2/2017, str. 47- 51. ISSN 

1213-5313. str. 51 
114 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana – terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2008, 256 s.  ISBN 978-80-7380-138-0. str. 213   
115 JELÍNKOVÁ, M. Postpenitenciární péče jako součást resocializačního procesu. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, s.r.o., Státní zastupitelství 1/2019, den vydání 18. 2. 2019, str. 33 – 36. ISSN 1214-3758. str. 

33 
116 JELÍNKOVÁ, M. Postpenitenciární péče jako součást resocializačního procesu. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, s.r.o., Státní zastupitelství 1/2019, den vydání 18. 2. 2019, str. 33 – 36. ISSN 1214-3758. str. 
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společnost nebyla připravena, stejně tak ani propuštění vězni, na život mimo vězení. 

Vznikla tedy kontinuální sociální péče, při které sociální kurátoři spolupracují 

s odsouzenými po všechny fáze trestního řízení. Roku 2004 byl pojem sociální kurátor 

změněn na „koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené“, i nadále se však 

užívá označení sociální kurátor, neboť se jedná o ustálené označení.117  

 

Určitou nevýhodu v postpenitenciární péči, stejně jako ve vzdělávacích programech a 

rekvalifikačních kurzech, spatřuji v tom, že je spojena vždy s dobrovolností pachatele se 

takového programu účastnit. Je samozřejmé, že odsouzený, který se sám dobrovolně 

rozhodne jakýkoliv z nápravných a resocializačních programů absolvovat, má větší 

motivaci změnit své chování a učinit tyto změny trvalými. Naopak by se mělo 

zaměřovat na způsob, jak motivovat v účasti na daných projektech spíše osoby, které 

resocializaci a postpenitenciární péči odmítají, na tzv. chronické recidivisty, neboť u 

těchto osob je vysoká pravděpodobnost, že po propuštění z věznice znovu spáchají 

trestnou činnost, aby se mohli do věznice vrátit.  

4.5. Koncepce vězeňství do roku 2025  

Koncepce vězeňství do roku 2025118 (dále jen „Koncepce“) je oficiální dokument, který 

byl vytvořen na základě meziresortní spolupráce Vězeňské služby České republiky, 

Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby a dalších institucí a zahrnuje 

v sobě úkoly a cíle, které si klade na poli vězeňství. Navazuje na předchozí koncepci 

platnou do roku 2015. Stanovuje tedy cíle v oblasti vězeňství na dalších 10 let, počínaje 

rokem 2016.  

 

Tento dokument se rovněž zabývá předcházením recidivy, neboť jak bylo již výše 

zmíněno, prevence recidivy by měla být hlavním cílem trestní politiky. Koncepce se 

zaměřila na několik hlavních témat, které považuje ve vězeňství i při prevenci recidivy 

za stěžejní. V následujících podkapitolách je krátce shrnu a vytyčím nejdůležitější cíle, 

které si Koncepce vězeňství do roku 2025 klade a které mají přímý či nepřímý vliv na 

následnou recidivu odsouzených. V koncepci jsou obsaženy rovněž i kapitoly zabývající 

se zdravotnictvím, bezpečností ve věznicích, financováním vězeňství, které jsou pro 

                                                 
117 VEJBĚROVÁ, A. Kriminální recidiva. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

2008, Str. 53 - 57 
118 Koncepce vězeňství do roku 2025. In vscr.cz [online]. [cit. 2019-06-01]. Dostupné z:  

http://vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf. 
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vězeňství samozřejmě důležité, ale pro obsah této práce nejsou relevantní.  Proto se jimi 

v této diplomové práci nebudu zabývat.  

 

4.5.1. Zaměstnávání  

Koncepce klade důraz především na postpenitenciární péči a znovuzařazení pachatele 

do společnosti. Vězeňství by mělo již od počátku nástupu odsouzeného do výkonu 

trestu připravovat vězně na propuštění. Vězňům by se měly stále udržovat a pomáhat 

získat pracovní návyky. Proto je zaměstnávání osob ve výkonu trestu základní 

povinností odsouzených dle § 28 odst. 1 VTOS. Výjimkou z této povinnosti je pouze 

situace, kdy odsouzený není zdravotně způsobilý. Jedním z důvodů recidivy, především 

té majetkové, je neutěšená finanční situace odsouzených, proto je potřeba dluhy řešit již 

ve vězení, aby nenarůstaly do neúnosných rozměrů. Problémy se zaměstnáváním mohou 

být v okamžiku, kdy jsou vězni zaměstnáváni mimo prostory věznice, u některých může 

hrozit riziko selhání ze zdánlivé volnosti. Věznice však nezaručují dostatečné kapacity k 

zajištění pracovního zařazení pro všechny práce schopné vězně v prostorách věznice. 

Dalším problémem ve věznicích z kapacitních důvodů je neobvyklý souběh aktivit jako 

jsou vzdělávání vězňů (a prohlubování tak kvalifikace), terapeutické programy a 

zaměstnání. Autoři koncepce jsou si vědomi, že zaměstnávání se záznamem v rejstříku 

trestů je v současné době velkým problémem zejména po propuštění z výkonu trestu, 

kdy zejména pro kvalifikované osoby je záznam v Rejstříku trestů překážkou pro 

sehnání odpovídajícího zaměstnání s ohledem na jejich zkušenosti a míru 

kvalifikovanosti.  

 

Koncepce si tedy klade za cíl posílit nejen možnost pracovního zařazení vězňů ve 

výkonu trestu odnětí svobody, ale zaměřit se i na minimalizaci požadavku čistého 

Rejstříku trestů pouze pro ta zaměstnání, u kterých je bezúhonnost naprosto nezbytná.  

V rámci věznic je tak cílem koncepce navýšení kapacit a možností věznic na zajištění 

zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, stejně tak zajistit 

adekvátní vzdělávání, navýšení kvalifikace k odpovídajícímu zaměstnání. S těmito 

změnami se však vážou i požadavky na navýšení personálních kapacit věznic, které by 

dohlížely na pracovní činnost odsouzených a jejich přípravu k zaměstnání.  
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Dalším bodem, který si koncepce klade za cíl, je snaha o propojení zaměstnávání ve 

výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnávání po propuštění z výkonu trestu, a to 

spoluprací se zaměstnavateli, kteří se podílí na zaměstnávání odsouzených. Cílem je 

zachovat kontinuitu v pracovních návycích a navázat se zaměstnavateli spolupráci tak, 

aby odsouzený, který ve výkonu trestu pracuje pro zaměstnavatele, mohl plynule zůstat 

u zaměstnavatele i po propuštění z výkonu trestů.  

 

4.5.2. Vzdělávání  

Vzdělávání je zásadním předpokladem pro získání a udržení kvalifikovaného 

zaměstnání. Tato koncepce si klade za cíl rozvíjet vzdělání vězňů a umožnit jim po 

propuštění z vězení zahájit bezúhonný život spojený s příznivým pracovním 

ohodnocením. Vzdělávání úzce souvisí s předchozí podkapitolou zaměřenou na 

zaměstnávání vězňů.  

 

Nemělo by se zapomínat, že i vězni mají právo na vzdělání, a to v souladu s čl. 33 

LZPS, neboť v § 27 VTOS jsou uvedena ústavně zaručená práva a svobody, která 

mohou být výkonem trestu přerušena či omezena. Právo na vzdělání však mezi ně 

nepatří.119 Vzdělávání může být součástí programu zacházení, a to dle § 36 odst. 4 

vyhlášky č. 345/1999 Sb., o řádu výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o vzdělávání 

organizované či realizované středním odborným učilištěm, vedené či kontrolované 

zaměstnanci oddělení výkonu trestu a poslední formou je vzdělávání prostřednictvím 

korespondenčních kursů a v síti základních, středních, vyšších odborných nebo 

vysokých škol České republiky.  

 

Vzdělávání na středních odborných učilištích je vězni nejvyužívanější formou 

vzdělávání, které věznice poskytují. Zpravidla se snaží kopírovat nabídku trhu tak, aby 

vězni po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody mohli nabyté vzdělání využít na 

trhu práce.  

 

Vedle vzdělávání vězňů je nezbytné nezapomínat ani na vzdělávání vězeňských 

pracovníků, aby kvalifikovaně mohli vykonávat náplň své pracovní činnosti. Vzdělávání 

                                                 
119 Koncepce vězeňství do roku 2025. In vscr.cz [online]. [cit. 2019-06-01]. Dostupné z:  
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těchto osob členíme na vstupní a prohlubující se. Vstupní vzdělávání obsahuje úvodní 

vzdělávání, během kterých jsou příslušníkovi nebo zaměstnanci předány informace 

směřující k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat službu.120 

Vstupní vzdělání následné obsahuje základní odbornou přípravu příslušníků a 

zaměstnanců Vězeňské služby. Prohlubující vzdělávání pak obsahuje manažerské 

dovednosti, jazykové kurzy, prohlubování odbornosti prostřednictvím kurzů. K tomu 

slouží Akademie Vězeňské služby ČR.   

 

Koncepce si klade na poli vzdělávání do budoucna následující cíle: umožnit vězněným 

osobám dosáhnout co nejvyššího kvalitního a praktického vzdělávání, rozvíjet stávající 

systém výuky, hledat nové zdroje financování, navázat spolupráci výuky s externími 

subjekty, dostatečně proškolovat personál Vězeňské služby ČR a zatraktivnit tuto 

službu veřejnosti.121  

 

4.5.3. Programy zacházení a SARPO  

Programy zacházení jsou programy, na jejichž základě se s vězni efektivně pracuje na 

tom, aby se zdrželi po propuštění z výkonu trestu páchání další trestné činnosti. Jejich 

zákonný rámec je upraven v § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 555/1992 Sb., o 

Vězeňské službě a justiční stráži ČR. Program zacházení je vždy koncipován na základě 

komplexní zprávy individuálně k osobě vězně, k jeho spáchané trestné činnosti, délce 

odsouzení, na základě výsledků psychologického, pedagogického, sociálního a 

lékařského posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů k osobě 

odsouzeného. Obsah této zprávy je důvěrný, a to v souladu s § 41 VTOS. K tomu, aby 

byl program zacházení vytvořen kvalifikovaně, je nezbytné, aby zaměstnanci Vězeňské 

služby, především speciální pedagogové, kteří programy zacházení vytváří,122 

psychologové a vychovatelé, měli dostatečné vzdělání a zkušenosti s tvorbou a 

naplňováním programů zacházení. Jedním z nejúčinnějších prostředků prevence 

recidivy je sociální práce s odsouzenými. Ztráta sociálních vazeb a zázemí zhoršuje 
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emociální a sociální stav osobnosti odsouzeného. Měřítkem účinnosti programů 

zacházení je právě recidiva vězňů, kteří programem zacházení prošli.  

 

Od roku 2012 byl spuštěn nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb. Tento 

nástroj se nazývá SARPO. Cílem tohoto nástroje je nastavení metodiky a procesu 

zpracování komplexní zprávy o odsouzeném v nástupním oddělení věznice.123 

Speciálním pedagogům tak SARPO umožňuje komplexní přehled o odsouzeném při 

vypracování programu zacházení.  

 

SARPO posuzuje pravděpodobnost opětovného selhání, přičemž se zaměřuje zejména 

na výpočet statistického rizika z údajů o kriminálním chování, výpočtu dynamického 

rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizik v 7 základních životních oblastech, odhadu 

způsobení újmy a specifikace potenciální oběti na základě analýzy trestné činnosti a 

vyhodnocení motivace a sebehodnocení.124  

 

V rámci Koncepce se v oblasti programů zacházení plánuje zaměřit zejména na 

restrukturalizaci personálu Vězeňské služby ve prospěch té části, která bezprostředně 

zachází s vězněnými osobami. Zajímavým cílem v dané kategorii je navázání 

spolupráce s Probační a mediační službou při tvorbě programů zacházení tak, aby měly 

časový přesah i na dobu po propuštění z výkonu trestu.  

 

4.5.4. Drogy a jiné závislosti 

Závislost na návykových látkách patří mezi významné kriminogenní faktory. Tato 

závislost je hojně zastoupena i u osob páchajících trestnou činnost. Specifikem 

vězeňského prostředí je rovněž fakt, že dle § 28 odst. 3 písm. b) VTOS je odsouzeným 

zakázáno vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 

Vězni jsou na přítomnost těchto látek v těle pravidelně testováni. I přes zostřenou 

kontrolu výskytu návykových látek nelze zcela vyloučit a podchytit všechny situace. 

Vnitřní předpisy Vězeňské služby České republiky upravují specifika drogové 

problematiky ve věznicích. Vězni závislí na návykových látkách mají k dispozici 
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poradny drogové prevence, bezdrogovou zónu se standardním či terapeutickým 

zacházením, specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou 

osobnosti a chování, která byla způsobena užíváním návykových látek.125  

 

Věznice mají své instrumenty k testování přítomnosti návykových látek u vězňů. Každý 

vězeň se při nástupu do výkonu trestu musí podrobit vstupní prohlídce. Tato prohlídka 

se týká všech osob umístěných do vazby a dále těch odsouzených, kterým byl stanoven 

trest odnětí svobody v délce převyšující 4 měsíce. Dále věznice náhodně systematicky 

testuje každý měsíc cca 5 % vězňů, cíleně testuje ty osoby, u kterých má důvodné 

podezření na nelegální užití návykové látky – vždy z rozhodnutí ředitele věznice, 

případně jeho zástupce. Generální ředitel Vězeňské služby České republiky dále může 

rozhodnout o cíleném testování vězňů. Dále dochází k náhodnému systematickému 

testování u těch vězňů, kteří se podrobili substituční léčbě, či vězňů, kteří vykonávají 

výkon trestu v bezdrogových zónách či ve specializovaných odděleních zaměřujících se 

na pachatele s poruchou osobnosti či chování, která byla způsobena užíváním 

návykových látek.  

 

Pomoci vězni zbavit se závislosti na návykových látkách je klíčem k předejití jeho 

následné recidivy (a to recidivy jak z hlediska znovuužívání návykových látek, tak 

z hlediska opětovného páchání trestné činnosti) po propuštění. Dle tabulky č. 5 v 

kapitole 1.6.2. této diplomové práce patří trestná činnost spáchaná ve spojitosti 

s užíváním návykových látek k jedné z nejpočetnějších skupin recidivující trestné 

činnosti. 

 

Koncepce si proto na poli potírání drogové a jiné závislosti stanovila cíle zajistit 

dostatečné množství informací a odborných dat z oblasti adiktologie, zlepšit efektivitu 

bránění průniku nelegálních látek do věznic, podpořit přesah péče o závislé osoby i do 

období po absolvování terapie a též po výkonu trestu odnětí svobody. Dále spatřuje za 

důležité rozvíjet stávající systém odborné péče a striktně vymáhat právo v oblasti 

zneužívání návykových látek.126  
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4.5.5. Resocializace propuštěných vězňů, návaznost na 

prevenci a postpéči 

I Koncepce považuje resocializaci vězňů za klíčovou pro potlačení recidivy a její 

prevenci. Jak již bylo v této práci na mnoha místech zmíněno, úspěšná trestní politika se 

pozná na počtu recidivujících vězňů a jejich skutečné reintegrace do běžného života po 

propuštění z výkonu trestu.  

 

Recidiva pachatelů je vážným problémem v České republice, jak vyplývá nejen 

z tabulek č. 2, 3 a 4 v kapitole 1.6.1 této diplomové práce, ale i z Koncepce, která 

pracovala s daty ohledně recidivy v roce 2013 a 2014. V těchto zkoumaných letech 

představovali recidivující vězni cca 70 % osob ve výkonu trestu. Oproti datům 

zjištěných ve studiích, ze kterých v diplomové práci čerpám, dochází k postupnému 

poklesu recidivy. Stále však není recidiva nižší než 60 %.  

 

Že by resocializace vězňů měla být klíčovou náplní péče o odsouzeného, vyplývá i z § 2 

odst. 2 VTOS, dle kterého „se s odsouzenými ve výkonu trestu musí jednat tak, aby bylo 

zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové 

postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní 

vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.“  Tato dikce zákona přesně 

shrnuje to nejdůležitější z obsahu výše uvedených podkapitol Koncepce.  

 

V této sekci si tedy Koncepce klade tyto strategické cíle: 1) snížit recidivu trestné 

činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí 

svobody a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci do společnosti, 2) vytvořit 

komplexní systém propojení penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů 

prevence kriminality, a to na meziresortní a multidisciplinární bázi.127 

 

V rámci postpenitenciární péče je potřeba zohlednit jak služby pro pachatele dobrovolné 

– sociální služby, socioterapie, chráněná pracoviště, domovy přechodného bydlení –, tak 

i povinnosti, které jsou spojeny například s podmíněným propuštěním z výkonu trestu – 
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např. povinnosti dohledu stanovené Probační a mediační službou. Důležité je zejména 

v rámci postpenitenciární péče pomoci pachatelům zajistit odpovídající bydlení, pokud 

po propuštění nemají stabilní rodinné zázemí, do kterého by bylo možné se navrátit, 

dále doplnit vzdělání a rekvalifikace. Je tedy vhodné, aby péče v rámci programů 

zacházení byla natolik kvalitní a poskytovala vězňům možnost na tyto programy 

navázat i na svobodě. Za tímto účelem by bylo žádoucí, aby relevantní jednotlivé 

meziresortní složky mezi sebou lépe komunikovaly a umožňovaly adekvátní spolupráci.  

 

Koncepce si klade za cíl podporovat účinná opatření snižující recidivu, mezi tato 

opatření patří rozvoj a aktivní užívání alternativních trestů, v době vydání Koncepce pak 

byla akcentována nutnost spustit elektronický monitorovací systém. V době psaní této 

práce je již elektronický monitorovací systém od září 2018 v ostrém provozu. 

Elektronický monitorovací systém je veden pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR 

a Probační a mediační služby. K 9. 6. 2019 je počet monitorovaných osob 131. 107 osob 

je napojeno na elektronický monitorovací systém z důvodu domácího vězení, 23 osob je 

monitorováno namísto vazby s dohledem a 1 osoba z titulu podmíněného propuštění 

s dohledem. Dle informací dostupných na webových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti ČR bylo do programu monitorování od září 2018 zařazeno zatím 226 

osob.128 Jelikož je elektronický monitorovací systém v provozu teprve krátce a počet 

osob, které do programu byly zařazeny, není zatím velký, nelze v současné době činit 

závěry, zda tento alternativní způsob kontroly odsouzených má reálný dopad na 

recidivu.  

 

Dalším návrhem na opatření snižujícím recidivu je návrh probačního domu. Tento dům 

by měl sloužit pro osoby, které mohou zažádat o podmíněné propuštění. Zde by po dobu 

stanovenou soudem byli pod dohledem Probační a mediační služby a pod jejím vedením 

by plnili stanovené povinnosti probačního programu – např. hledání zaměstnání, 

splácení dluhů, doplnění rekvalifikace apod. Tyto probační domy by byly primárně 

užívány pro osoby se zvýšeným rizikem opakování trestné činnosti a bez vhodného 

sociálního zázemí.129 Pilotní projekt probačního domu již proběhl, a to v areálu 

                                                 
128 O elektronickém monitorovacím systému. In justice.cz [online]. [cit. 2019-06-16] Dostupné z: 

https://naramky.justice.cz/131-2/ 
129 Koncepce vězeňství do roku 2025. In vscr.cz [online]. [cit. 2019-06-01]. Dostupné z:  

http://vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf. Str. 132 



Diplomová práce  Název práce 

62 

 

bývalých kasáren v Ostravě. Projekt zaštiťovala Nová šance, z. s.130  Jak již jsem 

uváděla výše, projekt nepřinesl takové výsledky, které si Probační a mediační služba 

slibovala, proto již nebyl projekt nadále rozvíjen a ani nebyl vytvořen žádný další 

probační dům.  

 

Jak už jsem ukazovala v kapitole č. 1.6 na jednotlivých tabulkách, je několik orgánů 

vytvářejících statistiky, které v sobě zahrnují i evidenci recidivujících pachatelů, ovšem 

tyto jednotlivé statistiky nepracují se stejným objemem dat, vycházejí z odlišných 

proměnných, u některých orgánů pak veřejně přístupné statistiky pro aktuální období 

zcela chybí. Dalším z Koncepcí navrhovaných opatření pro snížení recidivy je 

sjednocení vykazování míry recidivy, aby byla ukazatelem jak pro trestní politiku, tak 

pro mezinárodní srovnání.  

4.5.6. Legislativní změny v oblasti vězeňství  

Jelikož řada koncepčních změn nastolená v Koncepci musí být zajištěna právním 

předpisem, je potřeba se zaměřit i na potřebu odpovídajících legislativních změn. 

Koncepce si v rámci legislativy klade tyto cíle: změna vnější diferenciace věznic, 

zajišťování účinného dohledu nad dodržováním základních práv odsouzených ve 

výkonu trestu odnětí svobody, systémové a koncepční změny a dosažení ubytovacího 

standardu reprezentovaného ubytovací plochou 6 metrů čtverečních.131 V současné době 

je plocha 6 metrů čtverečních garantována pouze v případě, že je odsouzený umístěn na 

celu sám. Pokud je v cele osob více, mají v souladu s § 17 odst. 6 vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, 

garantovanou plochu ne menší než 4 metry čtvereční.  

 

K prvnímu požadavku, tedy ke změně vnější diferenciace věznic, navazuje Koncepce již 

na názor vyjádřený mimo jiné i A. Marešovou v její studii z roku 2011. Tento bod 

Koncepce již byl splněn, a to novelou TZ č. 58/2017 Sb., kdy se z původních 4 typů 

věznic (s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou) změnil počet na dvě 

vnější diferenciace, a to s ostrahou a se zvýšenou ostrahou (viz § 56 TZ).  
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Jednou ze změn v rámci legislativy, je nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a 

podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Toto nařízení bylo s účinností k 1. 1. 2020 novelizováno, a to převážně v § 3, 

ve kterém se časová složka odměny nově odvíjí od minimální mzdy. Jelikož i ta v roce 

2019 vzrostla, vzroste i od nového roku odměna vězňů. Tímto krokem lze tedy 

předpokládat vyšší motivaci vězňů již po čas výkonu trestu odnětí svobody řešit své 

finanční problémy za zdmi věznice, a návrat do běžného života bude o to jednodušší.   
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Závěr 

Recidiva pachatelů je závažným kriminogenním faktorem, který stále velkou měrou 

ovlivňuje trestnou činnost v České republice. Posuzujeme ji z hlediska trestněprávního, 

kriminologického, kriminalisticko-statistického a penologického. Každý z těchto 

přístupů sleduje recidivu z jiného pohledu, nejširším pohledem je právě kriminologický 

pohled, který za recidivu považuje každé opakované spáchání trestné činnosti. Bohužel 

se v této definici skrývá i latentní kriminalita, tedy ta kriminalita, která není odhalena 

nebo se jí policie z důvodu nesprávného vyhodnocení nezabývá.  

 

Cíl, který jsem si v úvodu kladla, tedy porovnat statistiky Vězeňské služby ČR a Policie 

ČR poslední tři roky s předchozími údaji o recidivě, byl touto prací naplněn. Zjistila 

jsem, že v současné době míra recidivy oproti předešlým letům trochu klesla, když 

v roce 2014 se pohybovala kolem 70 % a v roce 2018 se pak míra recidivy pohybovala 

už pouze kolem 63 %. Zároveň jsem však zjistila, že trestným činem, který vykazuje 

nejvyšší míru recidivy (až 80 %), je trestný čin krádeže. Majetková trestná činnost 

obecně je považována za nejčastější trestnou činnost, které se dopouštějí recidivisté.  

 

Analýzou historické právní úpravy recidivy od r. 1918 jsem zjistila, že recidiva byla 

obsažena ve všech trestních zákonech sledovaného období, lišilo se pouze to, co za 

recidivu bylo považováno. Trestní úprava recidivy v období 1. republiky vycházela 

z právní úpravy vzniklé za Rakouska-Uherska, konkrétně ze zákona č. 117/1852 ř. z., o 

zločinech, přečinech a přestupcích. Tento zákon upravoval jako přitěžující okolnost 

speciální recidivu, tedy tu situaci, kdy pachatel spáchal již dříve stejný trestný čin. 

Zákon byl platný až do roku 1950, kdy jej nahradil zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 

Tento zákon, ačkoliv byl založen na komunistických základech, obsahoval obdobnou 

úpravu trestní recidivy, tedy jako přitěžující okolnost považuje speciální recidivu. 

V obou zákonech pak byla recidiva uvedena i u konkrétních skutkových podstat 

trestných činů. Lišily se pouze typy trestných činů, u kterých byla recidiva zohledněna, 

a to z toho důvodu, že oba zákony postihovaly ty trestné činy, které považovaly 

s ohledem na dobu, právní režim, důležité.  

 

Komplexnější úpravu recidivy přinesl zákon č. 140/1961 Sb., který byl ve znění 

pozdějších novel účinný až do 31. 12. 2009. Tento zákon obsahoval recidivu nejen jako 
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obecně přitěžující okolnost, či součást skutkových podstat, ale přišel i s novým 

institutem, a to zvlášť nebezpečným recidivistou. Tento institut se týkal osob, které 

spáchaly opakovaně zvlášť závažný zločin. Danou úpravu však nepřevzal nový kodex, 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ten s recidivou počítá jako s přitěžující okolností, 

dále je důvodem pro uložení mimořádného trestu a konečně je recidiva zohledněna i u 

vybraných skutkových podstat trestných činů.  

 

V této práci se rovněž podařilo odpovědět na otázku, zda je možné recidivistu definovat 

podle charakteristických znaků. Osobu recidivujícího pachatele můžeme opět definovat 

rozličnými odvětvími. Základním je jeho trestněprávní vymezení, které je uvedeno 

v zákonné definici § 22 TZ. Pro účely této diplomové práce však byl podstatným i 

kriminologický pohled na pachatele rozlišený do jednotlivých typologií. V rámci 

výzkumů došlo rovněž ke stanovení typických znaků recidivujícího pachatele. Obvykle 

se jedná o osobu pocházející sice z úplné, ale disharmonické rodiny, pachatel sám nemá 

příliš stabilní rodinné zázemí, buďto žije sám, s partnerem či partnerkou či stále u 

rodičů. V případě, že má potomky, zpravidla se o ně nezajímá a ani nepřispívá na jejich 

výživu. Pokud má finanční problémy, lze předpokládat, že bude páchat zejména 

majetkovou trestnou činnost. Recidivující pachatelé jsou obvykle i nositeli kriminální 

infekce, kdy mohou k trestné činnosti zlákat i okolí. Kriminální kariéra pak popisuje 

celé období trestné činnosti recidivujícího pachatele. 

 

Jelikož je recidiva výrazným problémem, je potřeba se zamýšlet nad možností její 

prevence. Základní rámec prevence recidivy v rámci státu vytváří trestní politika, ta by 

měla reflektovat potřeby kriminalizace trestných činů, případně dekriminalizace skutků, 

které nejsou pro společnost až tak škodlivé. V rámci prevence je nezbytné hovořit o 

resocializaci pachatelů tak, aby byli schopni se po vykonání trestu vrátit zpět do 

společnosti, aniž by znovu spáchali trestný čin. K tomu slouží různé resocializační 

programy, s nimi by bylo ideální začít již v průběhu věznění, aby se vězni začali 

připravovat na život po vězení. V současné době je mnoho projektů, které se 

resocializací zabývají. Některé jsou úspěšnější než jiné. Ne příliš úspěšným byl pokus o 

Probační dům, tedy jakousi mezistanici před propuštěním z výkonu trestu, projektu bylo 

mimo jiné vytýkáno, že vězni byli i po propuštění z věznice umístěni v jednom zařízení, 

které bylo pro mnohé vytržením z jejich prostředí, protože se nacházelo na jediném 

místě v ČR – Ostravě. Naopak zdařilým pokusem se zatím jeví koncept otevřené 
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věznice. Vězni mají obdobný režim jako v klasické věznici, ale mohou z ní odcházet do 

zaměstnání. Tohoto projektu se mohou účastnit pouze vězni, kteří jsou přiděleni do 

první prostupné skupiny věznice s ostrahou. Dalšími projekty je Křehká šance II, 

projekt financovaný z prostředků Evropské unie, či Call centrum ve spolupráci se 

společností T-Mobile Czech Republic, a. s., a věznicí Vinařice. Dlouhodobě se ukazuje, 

že vězni, kteří byli pracovně zařazeni, mají po propuštění z věznice lepší pracovní 

návyky a méně tíhnou k opětovné trestné činnosti.  

 

Spolupráci s Vězeňskou službou České republiky při prevenci recidivy vykonává 

Probační a mediační služba, vytváří zejména dohled nad pachateli, kteří byli podmíněně 

propuštěni z výkonu trestu a byl jim uložen dohled probačního úředníka. Spolupráce 

mezi pachatelem a kvalifikovaným pracovníkem Probační a mediační služby, pokud je 

nastavena na základě kvalitních programů, může vést k účinnému boji proti recidivě.  

 

Vedle práce s vězni již při výkonu trestu nesmíme zapomínat ani na postpenitenciární 

péči, která zajišťuje práci s odsouzenými po vykonání trestu. Osobou provázející 

pachatele na této cestě, je sociální kurátor. Jeho činnost by měla započít již na začátku 

trestního řízení a měla by pachatele provázet po celou dobu jeho odsouzení až do 

propuštění na svobodu.  

 

Posledním bodem, kterým jsem se v oblasti prevence zabývala, bylo vytyčení bodů 

týkajících se recidivy a její prevence v rámci Koncepce vězeňství do roku 2025. Jedná 

se o oficiální dokument vzniklý na základě meziresortní spolupráce Ministerstva 

spravedlnosti České republiky, Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační 

služby a dalších. Navazuje na koncepci, která končila v roce 2015.  V Koncepci jsou 

akcentovány nejdůležitější body, které by se měly již v průběhu věznění pachateli 

zajistit, aby došlo k jeho převýchově a resocializaci. Zejména se jedná o požadavky na 

vzdělání a zaměstnávání vězňů. V obou případech dostatečné vzdělání, případně 

zvýšení pracovní kvalifikace zlepší pracovní možnosti vězňů po propuštění. Tím budou 

vězni umísťováni do zajímavějších pracovních zařazení, získají správné a pravidelné 

pracovní návyky, které mohou využít i po propuštění z vězení.  

 

Každému vězni je ve věznici vyhotovován speciálním pedagogem program zacházení a 

SARPO. Měl by být každému vězni vytvořen na míru tak, aby zohledňoval jeho 
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individuální potřeby, a to jak s ohledem na osobu pachatele, tak na spáchanou trestnou 

činnost, i na délku trestu. Pokud program zacházení není vyhotoven tak, aby reflektoval 

požadavky odsouzeného, nebude mít kýžený efekt. Za tím účelem si Koncepce klade za 

cíl zlepšit programy zacházení, a to zejména zvýšením kvalifikace speciálních 

pedagogů, kteří programy zacházení vytváří, i vychovatelů, kteří dohlíží na jejich 

naplňování.  

 

Dalším problémem, který je s recidivou spjat, je závislost na drogách a jiných 

návykových látkách. Dostatečná prevence a práce se závislými již ve výkonu trestu by 

měla zajistit, aby pachatelé nepáchali další trestnou činnost. Tato péče by však měla být 

provázána i s postpenitenciární péčí, kdy pachatel by měl své závislosti léčit i po 

propuštění.  

 

Vzhledem k tomu, že celý rámec vězeňství, trestního práva a problematiky recidivy je 

zaštítěn právním rámcem, je potřeba veškeré efektivní změny zohlednit i v rámci 

legislativních změn.  

 

Boj s recidivou se tedy jeví jako zásadní problém, kterého se nelze jen tak zbavit, přesto 

je potřeba míru recidivy alespoň snižovat tak, aby trest udělený za trestnou činnost 

neměl pouze sankční charakter, ale rovněž výchovný a preventivní a pachatel již neměl 

potřebu páchat opakovaně trestnou činnost. Naštěstí je problém recidivy nebrán na 

lehkou váhu a v současné době existuje mnoho projektů, které se snaží efektivně 

bojovat proti recidivě.  
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TOS – trest odnětí svobody 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

SARPO – Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených 

sTZ – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

VTOS – zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů 

ZSVM – zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

ZTOPO – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
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rok

trestný čin
Celkem

Recid.
%

 recid.
Celkem

Recid.
%

 recid.
Celkem

Recid.
%

 recid.

úm
yslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a)

4 349 
        

1 890 
      

43%
4 075 

     
1 452 

     
36%

4 168 
      

1 385 
     

33%

kr. vloupáním
 do ostatních objektů (§ 178, 205)

3 662 
        

2 892 
      

79%
3 317 

     
2 404 

     
72%

3 096 
      

2 353 
     

76%

krádeže věcí z aut (§ 205)
2 322 

        
1 981 

      
85%

1 913 
     

1 523 
     

80%
1 924 

      
1 475 

     
77%

krádeže jízdních kol (§ 205, 207)
1 457 

        
1 234 

      
85%

1 347 
     

1 055 
     

78%
1 330 

      
1 044 

     
78%

krádeže v jiných objektech (§ 205)
9 309 

        
7 633 

      
82%

9 916 
     

7 392 
     

75%
9 424 

      
6 929 

     
74%

podvod (§ 209)
3 806 

        
2 160 

      
57%

3 464 
     

1 680 
     

48%
3 035 

      
1 293 

     
43%

výtržnictví (§ 358, 359)
2 532 

        
1 282 

      
51%

2 311 
     

950 
        

41%
2 373 

      
954 

        
40%

ohrožování výchovy dítěte (§ 201, 202)
855 

           
366 

         
43%

987 
        

379 
        

38%
1 163 

      
413 

        
36%

ned. výr. a d. psych. l. a jedů pro jiného (§ 283)
4 416 

        
2 302 

      
52%

4 352 
     

1 860 
     

43%
4 191 

      
1 754 

     
42%

m
aření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337)

9 831 
        

6 986 
      

71%
9 571 

     
5 919 

     
62%

10 823 
    

6 732 
     

62%

ohrož. pod vl. náv. látky, opilství (§ 274, 360)
9 047 

        
2 767 

      
31%

7 924 
     

1 931 
     

24%
8 191 

      
1 933 

     
24%

zanedbání povinné výživy (§ 196)
10 702 

      
6 682 

      
62%

8 994 
     

5 048 
     

56%
8 347 

      
4 556 

     
55%

podvod (§ 209)
3 924 

        
1 404 

      
36%

2 981 
     

733 
        

25%
2 663 

      
621 

        
23%

neoprávněné opatření, padělání a pozm
ěnění platebního prostředku (§ 234)

2 217 
        

1 322 
      

60%
2 159 

     
1 097 

     
51%

2 095 
      

1 101 
     

53%

poruš. práv k ochr. znám
ce a jiným

 označením
 (§ 268)

507 
           

154 
         

30%
346 

        
50 

           
14%

365 
          

26 
           

7%

úvěrový podvod (§ 211)
4 474 

        
1 487 

      
33%

4 007 
     

934 
        

23%
3 289 

      
573 

        
17%

2016
2017

2018

Přílohy 
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Zdroj: Policie ČR, vlastní zpracování 
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Anotace 
Diplomová práce „Kriminologické aspekty kriminální recidivy“ si klade za cíl 

analyzovat recidivu, jakožto jeden z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů, po 

trestněprávní, penologické, kriminalisticko-statistické, ale zejména po kriminologické 

stránce. Kriminologické pojetí recidivy je nejširší, neboť zkoumá jakoukoliv trestnou 

činnost pachatelů. Součástí tohoto rozboru je nejen teoretické vymezení statistik, které 

sledují recidivu, ale rovněž praktická práce s daty Vězeňské služby ČR a Policie ČR za 

účelem zjištění, jakou míru recidivy je možné v současné době v České republice 

sledovat, zejména u osob opakovaně umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody a jaké 

trestné činy vykazují nejvyšší míru recidivy při jejich páchání. Tato práce zkoumá 

recidivu i z hlediska historického vývoje právní úpravy, kdy sleduje a porovnává trestní 

předpisy v části upravující recidivu od vzniku Československa do současnosti. Součástí 

analýzy recidivy je dále i posouzení osoby pachatele, opět z hledisek více oborů za 

účelem předložit komplexní obraz osoby recidivujícího pachatele. V neposlední řadě je 

potřeba se zamyslet i nad způsoby prevence recidivy uskutečňovanými prostřednictvím 

trestní politiky státu, která stanoví rámec, ve kterém by poté další subjekty měly 

prevenci uskutečňovat, působení Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, 

jejich projektů na snížení recidivy, jakož i projektů neziskových subjektů. Diplomová 

práce vychází zejména z četných výzkumů realizovaných v průběhu let Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci, dále pak ze zákonných předpisů a s ní související 

judikatury. Významným zdrojem v oblasti prevenci recidivy je pak Koncepce vězeňství 

do roku 2025 vytvořená na základě meziresortní spolupráce Ministerstva spravedlnosti 

ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a dalších.  
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Annotation 
The main goal of the Diploma Thesis „Criminological Aspects of Crime Recidivism“ is 

analysing recidivism, which is considered to be one of the most important criminal 

factors. We can analyse recidivism based on the criminal law, penology, criminal 

statistics and mainly criminology.  The Criminological aspect is the widest one, because 

it focuses on the all crimes committed by the offender, not only those crimes which 

were investigated by Police or the prosecutors. We will also theoretically describe all 

statistic sources where the recidivism has been recorded, but mainly we will analyse 

practically the statistical data of The Prison Service of the Czech Republic and the data 

of the Police of the Czech Republic where we could find out the actual rate of 

recidivism in the Czech Republic. The data of the Prison Service contain mainly the 

offenders which are imprisoned repeatedly for more than once. The data of Police are 

focused on type of crimes which have the highest rate of recidivism and whose are 

committed repeatedly by the offenders. This thesis also tries to analyse recidivism based 

on the historical development of the Czech legislation on recidivism starting since 1918 

till nowadays. This thesis also tries to describe main characteristic of the offender who 

tends to the recidivism. Last but not least it is important to focus on the means of 

prevention of the recidivism, which should be the main scope of the criminal policy of 

the state. The prevention should be done within the frame of criminal policy by the 

Prison Service of the Czech Republic, the Probation and Mediation Service and then 

also by several projects of non-profit institutions. Most of the used sources in the 

Diploma thesis are the researches of the Institute for the Criminology and the Social 

Prevention, then the crime legislation and related case laws. The very important source 

of the prevention is the Conception of the Prison Service till 2025 which was created in 

cooperation of the Ministry of Justice, Prison Service, Probation and Mediation Service 

and the others in 2016.  
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