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Cílem této diplomové práce je poskytnout podrobný přehled o trestněprávním institutu 

výjimečného trestu. V tomto přehledu pojednám o historickém vývoji výjimečného trestu a jeho 

návaznosti na trest smrti. 

V první kapitole se zaměřují na definování pojetí trestu a účelu trestu, spolu s teoriemi 

trestání. Budu porovnávat obě teorie a srovnávat je s výjimečným trestem. Následně se zabývám 

historickým vývojem trestání v českých zemích obecně se zaměřením na nejpřísnější tresty a 

nakonec představím podrobný rozbor vzniku pojmu výjimečného trestu v českém právním řádu. 

Třetí kapitola se zabývá trestem smrti a jeho souvislostmi. Krátce zmíním historii trestu 

smrti a představím přehled států, které dnes ještě trest smrti využívají. Velká část této kapitoly se 

bude zabývat analýzou argumentů příznivců a odpůrců trestu smrti. 

Ve čtvrté kapitole se budu zabývat mezinárodními prameny, které ovlivnily vnitrostátní 

úpravu výjimečného trestu především v otázkách výkonu trestu odnětí svobody. 

Pátá část mé práce spočívá ve vymezení hmotněprávních a procesněprávních ustanovení 

vnitrostátní úpravy výjimečného trestu. Budu zkoumat všechny podmínky, které je nutné splnit při 

ukládání výjimenčného trestu. Nezapomenu tyto podmínky provázat soudním výkladem v šesté 

kapitole mé práce. V průběhu teoretické části mé práce se pokusím nastínit závažnost trestných 

činů, charakter a povaha trestné činnosti, nezapomenu na vymezení ostatních isnitutů trestního 

práva, jako je podmíněné propuštění, zahlazení odsouzení, promlčení a udělování milosti, či 

amnestií. Značná část teoretické části je tvořena rozborem procesněprávních norem a bližším 

pohledem na podmínky výkonu trestu odnětí svobody, se zaměřením na odsouzené za výjimečný 

trest. Na závěr se budu zabývat negativními vlivy a riziky dlouhodobého odsouzení. 

Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí, neboť se zabývá aplikací zákonných 

podmínek v soudní praxi a případným dotvářením práva soudy. Tato kapitola je zčásti praktická, 

neboť na základě konkrétní kauze se pokusím ilustrovat aplikaci zákonných podmínek k uložení 

doživotního trestu odnětí svobody. 



Sedmá část mé práce představí aktuální situaci v České republice o výjimečném trestu 

v číslech. Na základě zveřejněných údajů se pokusím podat přehled odsouzených za výjimečný trest 

a základní charakteristiku doživotně odsouzených.

Osmá část se zabývá komparací České republiky s ostatními evropskými zeměmi, jak 

s pohledu čísel, tak i s pohledu zákonných podmínek výjimečného trestu zahraničních úpravou 

sedmi vybraných zemí. 

Závěrečná část mé práce je stěžejní část praktické části mé diplomové práce, neboť se zde na 

základě všech poznatků v předchozích kapitolách pokusím představit své návrhy na změny de lege 

ferenda. Na závěr představím vlastní dotazníkové šetření, které zkoumalo, jaké mé návrhy by 

respondenti přivítali a jaké by nepodpořili. 
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