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Úvod

Pro svou diplomovou práci  jsem si  vybrala  téma  „Problematika  výjimečného trestu“, 

neboť trestní právo je obor pro mě velmi blízký, se kterým se již nyní setkávám ve své praxi a 

plánuji  se mu věnovat  i  v budoucnu. Jelikož mě vždycky zajímala otázka  ukládání  trestních 

sankcí, tak jsem se při své svém studium podrobněji zabývala jednotlivými sankcemi, který nám 

zákon dovoluje. Inspirací pro mě k výběru zrovna tohoto tématu byla kniha Výjimečný trest Jany 

Tlapák Navrátilové, která mě zaujala, neboť se jedná o sankci zvláštní a nejcitelnější v našem 

právním řádu. Navíc je dle mého výjimečný trest stále aktuální téma, které je stále diskutované v 

odborné i laické veřejnosti, především s ohledem na vzrůstající tendence k dodržování lidských 

práv.  Zajímavost  tohoto  tématu  je  pro  mě  zřejmá,  neboť  v  současné  trestněprávní  úpravě 

nemáme přísnější trest, navíc se tento typ trestu dotýká a závisí na velmi mnoho aspektech ať již 

právních,  ekonomických, politických a společenských. Je zřejmé,  že se tyto aspekty s časem 

mění, s nimi i pohled na uložení nejpřísnějšího trestu. 

Zákonodárce má za cíl vymezit v normách chráněné zájmy celé společnosti a následkem 

jejich porušení je potrestání pachatele. Trestněprávní prostředky lze považovat za institut ultima 

ratio, tedy  za  prostředek  poslední  instance  a  pokud  nápravu  pachatele  nelze  sjednat  jinými 

právními prostředky. Výjimečný trest představuje trest odnětí svobody nad 20 až 30 let, nebo na 

doživotí. Taková izolace pachatele je natolik silný zásah do života člověka, že je bezpochyby 

nutné stanovit takové podmínky v zákoně, aby bylo zamezeno jakémukoliv zneužívání a aby 

byly podmínky spravedlivé, přiměřené a naprosto jasné.

Cílem mé diplomové práce je analýza tohoto institutu z právního a okrajově sociálního 

hlediska. Proto se věnuji tomuto tématu podrobně především s hlediska deskripce tohoto institutu 

v  našem  právním  řádu,  komparace  podmínek  uložených  v  zákoně  a  statistických  údajů  s 

ostatními  zahraničními  zeměmi.  Dále  jsem  se  zaměřila  na  aplikační  praxi  soudů  při  tzv. 

dotváření podmínek výjimečného trestu. Pro svou diplomovu práci jsem si stanovila následující 

výzkumné otázky, které mě zajímaly a na které se budu snažit nalézt odpověď v jednotlivých 

kapitolách mé diplomové práce:

1. Za jakých podmínek lze dnes uložit výjimečný trest, jakým způsobem probíhá výkon 

výjimečného trestu a po kolika letech může být odsouzený propuštěn?
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2. Jak výjimečný trest souvisí s trestem smrti?

3. Jaká  je  aktuální  situace  odsouzených  k výjimečnému  trestu  u  nás  a  v okolních 

evropských zemích?

4. Zda mají evropské státy podobné podmínky výjimečného trestu jako v tuzemsku a 

čím se případně liší?

5. Jak může výjimečný trest  ovlivnit  odsouzeného, popř. otázka jeho připravenosti  k 

bezpečnému návratu do společnosti?

6. Zda bych po zodpovězení na výše uvedené otázky mohla navrhnout nějaké vlastní 

změny ve vnitrostátní úpravě výjimečného trestu?

Abych mohla zodpovědět na uvedené otázky mé diplomové práce, tak jsem strukturovala 

svou práci na 9 kapitol. 

Na začátku své práce jsem věnovala první čtyři kapitoly úvodním tématům, které spíše 

pomáhají k pochopení kořenů vzniku výjimečného trestu v současné podobě. V první kapitole 

diplomové práce se budu věnovat obecnému vymezení pojmu trest, neboť je nutné k pochopení 

insitutu výjimečného trest být seznámen s podstatou pojmu a účelu trestu. Ve druhé kapitole se 

budu zabývat historickými východisky trestního práva, navíc podám komplexní přehled vývoje 

výjimečného trestu v České republice  s důrazem na nejpřísnější  tresty v našem právním řádu 

v minulosti.  Třetí  kapitolu  jsem  zpracovala  k zodpovězení  druhé  výzkumné  otázky:  Jak 

výjimečný trest souvisí s trestem smrti? Jelikož je výjimečný trest často spojován s trestem smrti, 

tak se pokusím ve třetí  kapitole zpracovat aktuální situaci trestu smrti u nás a ve světě, dále 

zanalyzovat  argumenty  odpůrců  a  zastánců  tohoto  absolutního  trestu.  Ve  čtvrté  kapitole 

představím mezinárodní kontext výjimečného trestu, především se soustředím na mezinárodní 

standarty výkonu (dlouhodobých) trestu odnětí svobody. 

Následující pátá kapitola je zásadní pro teoretickou část mé práce, ve které se budu snažit 

komplexně podat výklad o hmotněprávních podmínkách výjimečného trestu, o trestním řízení při 

ukládání výjimečného trestu a o podmínkách výkonu výjimečného trestu v platné právní úpravě. 

V této části se pokusím odpovědět na první výzkumnou otázku:  Za jakých podmínek lze dnes 

uložit výjimečný trest, jakým způsobem probíhá výkon výjimečného trestu a po kolika letech může 

být propuštěn? Nezapomenu také na související insituty trestněprávní nauky, které jsou spojeny 

s výjimečným trestem,  a  to  problematika  podmíněného  propuštění  z výkonu trestu,  zahlazení 

odsouzení, promlčení a udělování milostí,  popř. amnestií prezidentem. V této kapitole se také 
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budu zabývat vlivy dlouhodobé izolace na odsouzeného. V této podkapitole se trochu odchýlím 

od právního hlediska  a  zaměřím se  na psychické  a  sociální  účinky výjimečného  trestu,  kde 

zodpovím na výzkumnou otázku:  Jak může výjimečný trest ovlivnit odsouzeného, popř. otázka 

jeho připravenosti k bezpečnému návratu do společnosti? 

V šesté kapitole své práce se budu zabývat soudní praxí výjimečného trestu. Tato kapitola 

je i zčásti praktická, neboť se zde pokusím na základě soudních judikátů podrobněji seznámit 

s postupem úvahy soudce při ukládání výjimečného trestu. Krátce zmíním i mezinárodní trestní 

soudy. V této kapitole se také pokusím na konkrétním případu přiblížit závažnost trestných činů 

doživotně odsouzených a představím krátce konkrétní případy doživotně odsouzených v historii 

rozhodování českých soudů. 

V následující  sedmé  kapitole  své  práce  zanalyzuji  statistické  údaje,  týkající  se 

výjimečného  trestu  v České  republice.  Jelikož  jsem  v první  části  práce  uvedla  teoretické 

předpoklady pro uložení výjimečného trestu, v této části se budu snažit seznámit se s reálnou 

situací v České republice. Na tuto analýzu navazuje další osmá kapitola mé práce, a to její první 

část, kde se pokusím seznámit se s aktuální situací v okolních evropských zemích a následně ji 

porovnat s Českou republikou. Tento rozbor mi pomůže odpovědět na  třetí otázku mé práce: 

Jaká  je  aktuální  situace  odsouzených  k výjimečnému  trestu  u  nás  a  v okolních  evropských 

zemích? Mým cílem je pochopit postavení České republiky v otázkách kriminality a dlouhodobě 

odsouzených pachatelů ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Toto srovnání mi pomůže 

následně v poslední kapitole. 

V osmé kapitole se budu věnovat podmínkám výjimečného trestu ve vybraných sedmi 

evropských zemích. Tyto země byly vybrány účelně s ohledem na možnou inspiraci pro návrhy 

de lege ferenda a proto, že některé z nich zaujaly mou pozornost při čtení knihy Výjimečný trest 

od Jany Tlapák Navrátilové. V této kapitole odpovím na čtvrtou otázku: Zda mají evropské státy 

podobné podmínky výjimečného trestu jako v tuzemsku a čím se případně liší?

Závěrečná devátá kapitola mé diplomové práce je zásadní pro analytickou část mé práce, 

ve které se plánuji zabývat možnými úvahami nad rekodifikací výjimečného trestu v budoucnu, 

s ohledem na právní  úpravu okolních zemí.  Moje návrhy budou vytvořeny na základě mých 

představ  potřebnosti  a  přijatelnosti  výjimečného  trestu  v současnosti.  V závěrečné  kapitole 
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představím také své dotazníkové šetření, ve kterém zjistím postoj respondentů ohledně mých 

předložených návrhů změn v osmé kapitole. 

K vytvoření  této  diplomové  práce  jsem  použila  metody  deskriptivní,  analytické, 

komparativní.  Využila  jsem také  metodu  indukce  v případě  vyvozování  obecných  závěrů  ze 

statistických údajů o výjimečném trestu, popř. o dlouhodobě vězněných osob. Nakonec využiji i 

metodu dotazování při dotazníkovém šetření o návrzích de lege ferenda. 

Pracovala  jsem  zejména  se  zákony,  odbornými  publikacemi,  odbornou  literaturou, 

komentáři  k zákonům.  Hojně  jsem  využívala  zahraniční  prameny  o  výzkumech,  když  jsem 

potřebovala zargumentovat nějaké tvrzení. 

Doufám, že v závěru své práce se mi podaří uceleně a argumentovaně představit výsledky 

mé práce při hledání odpovědí na stanovené výzkumné otázky.  
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1 Pojem, účel a funkce trestu, zásady trestání 

Předtím  než  se  budu  podrobně zabývat  problematikou  výjimečného  trestu  je  potřeba 

nejdříve  definovat,  co to  trest  je  a  jaký účel  sleduje.  S ohledem na  téma mé práce  se budu 

věnovat trestu s pohledu trestněprávní vědy. 

Hlavním účelem trestního  práva  je  ochrana  zákonem chráněných hodnot  a  zájmu,  tj. 

udržení  společenského  pořádku.  Tuto  ochranu  umožníme  pohrůžkou,  ukládáním  a  výkonem 

trestněprávních  sankcí.  Již  od  prvních  zmínkách  lidské  společnosti  se  setkáváme  v každé 

společnosti  se systémem trestů.  Jen se neustále  měnil  pohled na to,  jaké hodnoty je  potřeba 

ve společnosti chránit,  přitom tento pohled se odvíjel od vývoje kultury a civilizace, a jakým 

způsobem je možné potrestat nepřijatelné chování jedince. 

V dané  kapitole  shrnu,  jak  dnešní  společnost  a  zákon  chápe  pojem  trest1 a  nastíním 

základní teorie pojetí trestu. Také vymezím jaký účel a funkce trest nese. Na závěr vyjmenuji a 

blíže přiblížím obecné  zásady trestání. 

1. 1 Pojem trestu a teorie trestání 

Dle mého pohledu, je potřeba nejdříve vymezit pár stěžejných definic, jak dnes právní 

teoretikové chápou pojem trest.:  „Trest jako právní následek za protiprávní jednání pachatele, 

na němž lpí vina, spočívá v právní újmě a ta je pachatelem pociťována jako zlo a podle vůle 

zákonodárce  má  být  jako  taková  přijímána.“2 „Trest představuje  nejtypičtější  trestní  sankci 

v českém trestním právu, kterou jako opatření státního donucení ukládají soudy v trestním řízení 

jménem státu pachatelům trestného činů za spáchané trestné činy.“3 „Trestním opatřením je 

pachateli způsobena určitá újma a zároveň je jím vysloven společenský odsudek trestného činu a 

jeho pachatele ze strany státu a společnosti.“4

K pochopení pojmu trest mi dále pomůžou charakteristické prvky trestu, které vymezil 

zahraniční právní teoretik H. L. A. Hartem: Tvrdil, že trest lze definovat následujícími prvky: 

1 Trestní zákoník založen na dualismu trestních sankcí: tresty a ochranná opatření, srov. § 36 TZ, podle ZSVM 
trestem nazýváme opatření, viz. § 10 odst. 1 ZSVM
2 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5., s. 347
3 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník: k ... 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné 
slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1
4 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5., s. 494
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1. Zahrnuje bolest, jiný následek obyčejně pokládaný za nepříjemný.

2. Je ukládán za protiprávní jednání v rozporu s právními normami.

3. Je ukládán osobně skutečnému či předpokládanému pachateli za jeho skutek.

4. Je vykonán osobně pachatelem.

5. Je uložen a vykonán autoritou stanovenou právním systémem.5

Souhlasím s výše uvedenými prvky charakterizující  trestní  sankci.  Z mého pohledu je 

hlavním znakem trestu způsobení újmy konkrétní osobě. K tomu abychom se jednalo opravdu o 

trest musí dojít k zásahu do občanských práv, zejména osobních či majetkových. Trest by měl 

být uložen výlučně pachateli (nepřímo jsou poškozeny blízké osoby, osoby závislé na pachateli 

v případě  uložení  přísnějších  sankcí  trestem  odnětí  svobody,  či  majetkových  sankcí). 

Rozhodnout o něm musí nezávislá třetí osoba, či instituce (soud).6 Nakonec k těmto základním 

prvkům bych dále zahrnula další podmínku s ohledem na existenci právního státu. Dle mého je 

důležité vymezit,  že výčet trestů by měl být úplný a přesně stanovený v zákoně (v minulosti 

měly soudy možnost rozhodovat o typu sankce samostatně a docházelo k jejich značné libovůli, 

což nese nedostatek právní jistoty pro společnost (podrobně v kapitole 2). 

V závislosti od pohledu na problematiku trestání se v trestněprávní nauce vyvinuly dvě, 

resp. tři teorie pojetí smyslu trestu, důvodu a účelu trestání. 

První absolutní (retributivní) teorie je charakteristická svou absencí sociální funkce. Trest 

nese společenský účel pro společnost a sleduje spravedlivou odplatu za spáchaný čin. Tato teorie 

tvrdí,  že  se  trestá,  protože  bylo pácháno zlo („punitur,  quia peccatum est“).  Z tohoto pojetí 

vychází  i  koncepce teorie  odplaty,  která  je  blízká myšlence  interdeterminismu7.  Mezi  hlavní 

představitele  této  teorie  řadíme Aristotela,  I.  Kanta,  nebo G.W.F.  Hegela,  kteří  byli  zastánci 

klasické  školy.  Aristoteles  tvrdil,  že  trest  vyrovnává  bezpráví  a  odplatou  znovu  obnovuje 

spravedlnost. I. Kant viděl trest jako požadavek spravedlivého rozumu a kategorický imperativ 

k uskutečňování  spravedlnosti.  G.W.F.  Hegel  předpokládal,  že  pouze  spravedlivý  trest  může 

smířit  pachatele  a společnost.  Zločin vyrovnaný spravedlivým potrestáním se ruší  ve smyslu 

5 HART, H.L.A: Prolegomenon to the Principles of Punishment, in Gross, H. Hirsch von, A. (ed.):  Sentencing, 
Oxford Univeristy Press, Oxford- New York 1981, s. 9
6 Dle čl. 90 Ústavy ČR a čl. 40 odst. 1 LZPS
7 Pachatel ze své svobodné vůle vědomě učiní rozhodnutí spáchat trestný čin, a proto přistupuje na trest, který má 
být uložen. 
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negace.8 Na absolutní teorii navazuje imperativ „vina vyžaduje trest“.9 Tato teorie podle mého 

upřednostňuje zájmy společnosti.

Druhá (novější) relativní teorie je oproti absolutní typická svou sociální funkcí, neboť 

hlavním účelem trestu je preventivně působit na společnost, resp. ochrana společnosti, a snaha o 

polepšení  zločince.  Tato  teorie  tvrdí,  že  se  trestá,  aby  nebylo  pácháno  zlo  („punitur,  ne 

peccetur“).  Z tohoto  pojetí  vychází  koncepce  teorie  prevence.  Mezi  představitele  této  teorie 

řadíme F. von Liszt, C. Lombrossa10 a C. Beccaria, kteří byli zastánci sociologické školy. C. 

Beccaria  tvrdil,  že  odstrašující  účinek  trestu  nespočívá  v jeho  přísnosti,  ale  v jeho 

neodvratnosti.11 Na relativní  teorii  navazuje imperativ  „nemoc vyžaduje léčení“.12 Tato teorie 

z mého pohledu se více zajímá pachatelem.

Poslední  smíšená  (slučovací)  teorie  propojuje  prvky absolutní  a  relativní  teorie,  tedy 

odplaty  z jedné  strany  a  výchovy  pachatele  z druhé  strany.  V trestu  by  se  měl  sloučit  jak 

nápravný a odstrašující účinek, tak i účinek odplaty. Již dnes se setkáváme s aplikací právě této 

teorie, neboť z obou koncepcí přebírá ty nejlepší znaky. Výjimečný trest není výjimkou, neboť 

zřejmě takto těžký trest  v sobě nese prvky jak odplaty pachatele  (trestem odnětí  svobody na 

doživotí), tak prvky preventivního působení na společnost jejím odstrašením od páchání trestné 

činnosti.  Prvek  výchovy  pachatele  výjimečného  trestu  lze  najít  především  v  možnosti  jeho 

podmíněného propuštění z výkonu doživotního trestu odnětí svobody.13    

1. 2 Účel a funkce trestu 

Účel  trestu  byl  definován  v předchozí  právní  úpravě  v § 23  zákona č.  140/1961 Sb., 

trestní  zákoník (dále  jako STZ).  Účel  trestů (a  ochranných opatření)  není  již  v nové úpravě, 

zákoně č.  40/2009 Sb.,  trestní  zákoník (dále  jako TZ),  výslovně upraven.  Přesto se můžeme 

inspirovat § 23 STZ a stanovit, že účelem trestů je ochrana společnosti před trestnou činností 

pomocí  prostředků  zabraňující  pachateli  v dalším  páchání  trestných  činů,  vychovávat  jej 

k řádnému životu a preventivně, či výchovně působit na ostatní společnost. V českém trestním 

8 HEGEL, G.: Základy filosofie práva, Academia, Praha, 1992, ISBN 8020002960,  s. 129
9 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, str. 9 a ŠÁMAL, P., Púry, F.,  
Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 348
10 Italský lékař a antropolog, který se jeden z prvních zabýval kriminologickým chováním a na základě těchto dat 
vyjádřil svojí hypotézu o tzv. vrozeném zločinci. 
11 BECCARIA, o zločinech a trestech, s. 57
12 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 9
13 ŠÁMAL, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 295
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právu platí teorie smíšeného trestání a v návaznosti na účel a funkce sankcí, tak teorie spojuje 

ochranné,  nápravné  a  preventivní  působení  trestu.  Účelem  trestu  je  nejprve  eliminace 

nebezpečné osoby ze společnosti (ochranná funkce), následně rehabilitace pachatele s naději na 

jeho  budoucí  nápravu  a  řádný život  (nápravná  funkce),  a  nakonec  prevence  ostatních  členů 

společnosti  od  budoucího  páchání  trestné  činnosti,  popř.  odstrašení  společnosti  pomocí 

vzorového příkladu potrestání konkrétního pachatele (preventivní funkce). 

Individuální  a  generální  prevence  vymezuje  preventivní  funkci  trestního  práva. 

Individuální prevence směřuje ke konkrétnímu pachateli a jeho potrestáním se ho snaží odradit 

od  pokračování  v  páchání  trestné  činnosti.  Generální  prevence  působí  na  potencionální 

pachatele, tedy na společnost obecně, a potrestáním konkrétního pachatele odstrašuje společnost 

od myšlenky budoucího protiprávního jednání. 

V souvislosti s účelem trestu lze krátce diskutovat o otázce spravedlnosti. Druh a výměra 

trestu by měly odpovídat společenské závažnosti, resp. škodlivosti trestného činu (§ 39 odst. 2 

TZ). I při splnění všech zákonných podmínek, při uložení výměry a druhu trestu je vždy nutné 

hledět na situaci z hlediska vyšší míry spravedlnosti,  proto i máme stanovené relativně určitě 

sankce rozpětím trestních sazeb, aby soud při zvážení všech okolnosti uložit spravedlivý trest. 

Spravedlnost je pojem subjektivní a v důsledku pouze soud stanoví, co je spravedlivé potrestání. 

1. 3 Zásady trestání 

Zásady  lze  definovat  obecně  jako  právní  principy  nebo  vůdčí  ideje,  na  kterých  je 

postaveno trestní právo. Zásady vychází z principu právního státu. Zatímco trestní řád definuje 

zásady trestního práva procesního v poměrně úplném výčtu (srov. § 2 zákona č. 141/1961 Sb., 

trestní  řád,  dále  jako  TŘ),  trestní  zákoník  upravuje  pouze  několik  zásad  trestního  práva 

hmotného. 

Některé zásady jsou zakotveny na ústavněprávní úrovni, např. zásada nullum crimen sine 

lege (žádný trestný  čin  bez  zákona)  a  nulla  poena sine lege (žádný trest  bez  zákona),  a  to 

konkrétně v Listině základních práv a svobod (dále jako LZPS) ve svém článku 39 a článku 40 

odst. 6. V LZPS nalezneme zakotvení zásady humanismu a přiměřenosti, a to v jejím článku 6 

odst. 3, který nepřipouští trest smrti, a v článku 7 odst. 2, který zakazuje mučení a jiné kruté, 

nelidské  či  ponižující  zacházení  nebo  trestání.  V mezinárodních  dokumentech  o  lidských 
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právech, jichž je Česká republika signatářem, se také setkáme s úpravou výše uvedených zásad 

trestního práva.14 Obecné zásady se také projevují ve formulacích jednotlivých ustanovení pro 

ukládání trestních sankcí (§ 36 až 38 TZ, speciálně pro tresty § 39 až 45 TZ). Níže vyjmenují 

základní zásady a pokusím se je podrobněji rozebrat. 

Zásada zákonnosti trestných činů a sankcí za ně ukládaných (nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege) vyjadřuje panství práva a stanoví, že pouze zákon stanoví, co je trestným 

činem a jakou sankci lze uložit  (§ 37 odst. 1 TZ).  Zákon tímto nepřipouští  možnost uložení 

trestného  činu  a  sankce  za  něj  nižším  právním  předpisem.  Tato  zásada  je  duplikována  i 

v ústavním pořádku České republiky (viz. výše). 

Zásada  humanismu  stanoví  zákaz  krutých  a  nepřiměřených  sankcí  ve  vztahu  ke 

konkrétnímu pachateli. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost pachatele 

(§ 37 odst. 2 TZ). Na tuto zásadu navazuje myšlenka, že tam kde by k dosažení společensky 

prospěšného  účelu  sankce  stačila  sankce  méně  intenzivní,  neměla  by  se  uložit  sankce 

intenzivnější (§ 38 odst. 2 TZ).  Ochrana lidské důstojnosti v mezinárodních dokumentech je 

také vyjádřena,  a to v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech15,  Úmluvě o 

ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod16,  Úmluvě  proti  mučení  a  jinému  krutému, 

nelidskému či  ponižujícímu zacházení  nebo trestání.  S ohledem na téma mé práce bych ráda 

upozornila na projev této zásady v § 2 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody (dále jako ZVTOS): „Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje 

důstojnost osobnosti odsouzeného“.

Zásada  přiměřenosti  (adekvátnosti,  úměrnosti)  sankce  ke  spáchanému  trestnému  činu 

vymezuje  pravidlo,  že  trestní  sankce  je  třeba  ukládat  s přihlédnutím  k povaze  a  závažnosti 

spáchaného trestného činu a poměrům pachatele (§ 38 odst. 1 TZ). 17 Také by se měla zachovat 

přiměřená satisfakce osob poškozených trestním činem (§ 38 odst. 3 TZ). 

Zásada  individualizace  znamená,  že  soud  musí  ukládat  trestní  sankce  na  základě 

okolností  konkrétního  případu,  které  závísí  na  povaze  a  závažnosti  trestného  činu,  na 

přitěžujících a polehčujících okolností, na možnost nápravy a chování (po činu) pachatele a na 

14 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-49-3, s. 24
15 Čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
16 Čl. 3 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
17 Uplatníme zásadně u trestů, u ochranných opatření pouze negativní vymezení dle § 95 odst. 3 TZ
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jeho  poměrech  a  dosavadnímu  způsobu života.  Novela  trestního  zákoníku  z roku  2020 také 

doplnila povinnost soudu přihlédnout i k postoji pachatele k trestnému činu (zda prohlásil vinu, 

nebo uzavřel dohodu o vině a trestu). Zákon také uložil  soudu povinnost přihlédnout k době, 

která uplynula od spáchání trestného činu, či případné změně situace a délce trestního řízení, 

trvalo-li trestní řízení nepřiměřeně dlouhou dobu18 (§ 39 odst. 1, 2 a 3 TZ).19 

Zásada personality trestu vyjadřuje snahu postihnout trestem výlučně pachatele trestného 

činu (individuální trestní odpovědnost), přitom možný vliv či nepřímé působení na jeho okolí by 

mělo být minimální. 

Zásada  neslučitelnosti  určitých  druhů sankcí  u  téhož  pachatele  je  vyjádřena  v zákoně 

přesným výčtem těch sankcí,  které nelze ukládat  vedle sebe.  Jsou to sankce shodné povahy, 

proto by jejich uložení znamenalo v praxi, že pachatel by byl potrestán dvakrát (§ 53 odst. 1 věta 

druhá TZ).

18 Přiměřenost délky řízení není přesně v zákoně stanovena, tato otázka je např. podrobněji rozebrána judikaturou, 
např. Evropského soudu pro lidská práva v rozsudky  Eckle proti Německu, 1982,  Havala proti Slovensku 2002 a 
Kudla proti Polsku 2000
19 § 39 TZ ve spojení s § 125 odst. 1 TŘ zákon stanoví stejné zásady při odůvodnění uloženého trestu v rozsudku. 
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2 Historie výjimečného trestu 

Na úvod bych ráda vymezila, že jelikož se pojem výjimečný trest v našem právním řádu 

objevil  teprve  v minulém  století20,  budu  pracovat  s historickým  vývojem  trestů  obecně. 

Výjimečný trest je svou povahou trest nejpřísnější v našem právním řádů, proto se zaměřím na 

historii  nejpřísnějších trestů v dějinách lidstva,  na trest odnětí  svobody a trest  smrti.  Také se 

budu věnovat i historickým vývojem výkonu trestu odnětí svobody a podmínkámi ve vězení. 

V dějinách  lidstva  se  v souvislosti  s rozvojem  společnosti  ukládaly  nejrůznější  tresty. 

Vždycky záleželo na rozvoji společnosti z ekonomického, společenského a kulturního hlediska. 

Tresty se v dávné historii vyznačovaly svou krutostí a nelidským způsobem výkonu. Tresty byly 

považovány jako prostředek odplaty a nástrojem odstrašení. Postupně s rozvojem společnosti je 

na  trest  pohlíženo  jako  na  prostředek  nápravy  pachatele.  Výjimečný  trest  má  velmi  malou 

historii, ale jelikož se jedná o trest odnětí svobody na delší dobu (20-30 let) a na doživotí, tak 

budu zkoumat historii dlouhodobých trestu odnětí svobody. 

2. 1 Feudální stát

Na úvod vymezím, že v této kapitole se věnuji historickému vývoji v období přibližně od 

9. století až do roku 1948, které se vyznačuje existencí feudálního státu. 

Na  úvod  krátce  charakterizuji  období  před  9.  stoletím.  Před  vznikem státu  v období 

rodové organizace neexistovala právní ochrana a každý se svémocně domáhal spravedlnosti. V 

období starověku se nesetkáme s pojetím trestu v dnešním jeho chápání. Nejstarším pramenem je 

Chammurapiho zákoník ze 17.  století  p.  n.  l.,  ve kterém je hlavním účelem trestu potrestání 

zločince, což představuje dnešní absolutní teorii trestání. První zmínky o vězeních nalezneme 

v římském právu, kde vězení plnilo funkci výkonu trestu smrti hladem. Vězení také sloužilo jako 

převýchova křesťanů a pomocí této sankce se očekával návrat odsouzeného ke staré víře. První 

vězeňské předpisy vydal císař Theodosius II. v roce 435 n.l., a poté také Justinián I. v roce 529, 

tyto  předpisy  upravovaly  podmínky  provozu  vězení,  zacházení  s vězni,  způsob  financování 

20 Poprvé tento pojem upravil STZ z roku 1961. 
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vězení.21 V roce 803 n.l. Karel Veliký vydává příkaz „jestliže svobodný člověk nezaplatí dluh, 

třeba ho zbavit svobody, dokud nezaplatí“.22

Po  vzniku  státu  již  v raném  feudálním  období23 zákony  chránily  hlavně  feudální 

soukromé vlastnictví a trestní právo mělo soukromoprávní charakter, kdy se samotné potrestání 

zanechávalo na iniciativě poškozeného. V tomto období nedochází k velké změně účelu trestů a 

stále přežívá teorie odplaty.24 

Období  raného  feudalismu  je  charakteristické  svou  závislostí  na  obyčejích  předstátní 

společnosti,  výjimkou nebylo ani trestní právo. Tyto obyčeje se aplikovaly v zájmu šlechty a 

státu.  V důsledku této aplikace se projevovaly rozdíly ve společenském postavení  osob, tedy 

pachatele  (ale  také  oběti).  Důsledkem  takového  pohledu  bylo rozdílné  hodnocení  osoby 

pachatele  při  výměře  trestu  s ohledem  na  jeho  společenské  postavení.  Stále  se  projevovaly 

přežitky  předstátní  společnosti,  např.  v existenci  trestu ukamenování,  nebo v obecném ručení 

vesnice (dříve rodu) za čin spáchaný na jejím území (s časem se proměnilo v obecnou povinnost 

každého napomáhat při stíhání zločince). Soukromý charakter trestního práva tehdy doprovázely 

soukromoprávní prvky, které se projevovaly v soukromé mstě a delikt zabití je stále chápan jako 

poškozování  soukromého  zájmu.  U  trestů  se  uplatňoval  symbolismus,  který  se  projevoval 

symbolickým způsobem potrestání pachatele (např. za žhářství trest upálení).25

V období první poloviny 11. století vzrůstá zájem státu na trestání a církev požaduje od 

státu, aby vynucoval autoritou chovat se dle křesťanských mravních zásad. Důkazem toho byla 

Dekreta  Břetislavova,  ve  kterých najdeme delikt  pohanství.  O potrestání  rozhodoval  kníže.26 

Tresty nesou stále odstrašující účel. V kontextu tématu mé diplomové práce je na místě zmínit, 

že nenajdeme žádné zmínky o trestu odnětí svobody v tomto období.27 

Ve 12. století se iniciativa trestání přesouvá na vrchnost. Pánové nad svými poddanými 

vykonávají soudnictví, které je charakteristické libovůlí a náhodností. Soudnictví mělo charakter 

21 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 11
22 MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X., s. 8
23 Od 9. století do poloviny 11. století.
24 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4., s. 143 a násl.
25 Tamtéž 
26 Nesl úlohu veřejných žalobců. 
27 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 
ISBN 80-210-3506-4, s. 3-4
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msty.  Obyčeje  stále  přežívaly  od  společnosti  předstátní,  ale  aplikovaly  se  v zájmu  státu  a 

vládnoucí třídy feudálů. Soukromoprávní prvky se stále vyskytovaly v soukromé mstě, typickým 

příkladem jsou ordály soudního boje (boj  mezi  vrahem a žalobcem).  Další  projevy můžeme 

nalézt např. v deliktu únosu, kdy otec či usnesená mohli sami potrestat pachatele.28

Později již postupně dochází k překonání soukromoprávního charakteru trestního práva. 

Pod vlivem církve byli stíháni ex offo kacíři, dále od 12. století již existoval delikt za útok proti 

panovníkovi. V té době nejpřísnějším trestem byl trest smrti (stětí, šibenice, upálení a zahrabání 

za živa), mrzačící trest a trest ztráty cti29. Stále existoval jistý symbolismus ve způsobu výkonu 

trestu. Ve druhé polovině 13. století se zavádí veřejná trestní iniciativa v souvislosti s rozvojem 

královské moci a hospodářského státu. Zavádí se institut psance (odsouzený ztrácel jakoukoliv 

ochranu),  popravy,  tortury  (mučení),  milosti,  proměny  trestu  smrti  v tresty  mírnější.  Vězení 

sloužilo jen k zajištění podezřelých či obviněných.30

2. 2 Stavovský stát

Trestní právo se plně rozvijí až v době stavovské monarchie31, které reagovalo na nové 

sociální,  ekonomické  a  politické  poměry.  Změny se projevovaly  především ve zvýšené míře 

ochrany  feudálního  státu,  církve,  státního  aparátu  a  institutu  poddanství.  Zákony  chránily 

feudální  vlastnictví  a  institut  poddanství  a  převzaly  ochranu  základních  zájmů  ze  starších 

právních norem. Obecně platí 3 okruhy chráněných vztahů (náboženství a církev, feudální stát a 

panovník jako představitel, nejvyšší funkcionáři).32 Tresty jsou surové a stále mají odstrašující 

účinek. Stále převládá praktika, že s trestem smrti a vypovězením propadá jmění králi. Svémoc 

ale byla již v 16. století vylučována a trestána. V této době se vězení začalo poprvé používat jako 

trest, stále ale ve většině případů sloužilo především k zajištění osob.33 

Systém trestů ještě  neexistoval,  ale  tresty byly rozdělovány dle  Koldína34 v městském 

právu  na  tresty  právem  stanovené  (poena  ordinariae)  a  dle  uvážení  soudců  (poena 

28 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 
ISBN 80-210-3506-4, s. 3-4
29 Znamel ztrátu práv a odsouzený pak mohl celý život žít v nepříznivých podmínkách.
30 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 
ISBN 80-210-3506-4, s. 5-8
31 Období od roku 1434 až do 1620. 
32 Úředníci a soudci.
33 VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 
ISBN 80-210-3506-4, s. 8-13
34 Koldínův zákoník (1579)
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extraordinariae).  Účelem  trestu  stále  převažuje  odstrašení  a  pomsta.  Pokud  je  porovnáme 

s dnešním výjimečným trestem, tak tehdy se poprvé objevuje trest vězení na doživotí (existovalo 

i vězení dočasné).35 Tresty nesly částečně i výchovnou funkcí, především u krátkodobých trestů 

odnětí svobody, u nucených prací. Délka vězení tehdy byla na volné úvaze soudců.36 Koldínův 

zákoník nově kodifikoval a rozdělil tresty také na 5 skupin, a to na trest smrti, majetkový trest, 

ztráta  cti,  vypovězení a vězení  dočasné či  na doživotí.  Vězení sloužilo  především k zajištění 

podezřelých nebo obviněných osob.37 

Samotné vězení  jako výkon trestu se rozvijí  v 16. století.  První vězení  (káznice)  byla 

zakládána a spravována kněžími. Vězení byla společná pro všechny (muže, ženy, mladistvé atd.) 

a  podmínky  byly  neblahé.  Proto  již  stále  častěji  filosofové  a  právníci  soustřeďovaly  svou 

pozornost na tento problém. Problematika výkonu trestu nakonec vedla i ke vzniku samotného 

vědního  oboru  penologie,  kde  se  řešila  nejen  forma  trestání,  účinky  trestů,  ale  i  samotné 

podmínky výkonu trestu odnětí svobody.38 Vězněné osoby pobývaly v krutých podmínkách, bez 

jakékoliv péče a byly přikovány. Správa vězení byla rozdělena na pánská, církevní a vojenská 

vězení. Pánská vězení měla jen izolační účel (majitelé panství nechtěly nést náklady na výživu 

atd.) po dobu vyšetřování. Církevní vězení sloužila k vynucování podřízení se církvi (zlomení, 

nikoliv zvnitřnění potřeby víry),ve kterých docházelo k častým praktikám mučením. Vojenská 

vězení byla zřizována počátkem 17. století,  kde byli  umisťováni i odsouzení civilními soudy 

(častým  trestem  byla  pomoc  k výstavbě  vojenských  zařízeních).  Jiné  podmínky  byly  pro 

aristokracii,  která byla uvězňována v tzv. hradních vězeních s relativním komfortem. Dlužníci 

byli umisťováni v soudních budovách (sklepení hradů), do doby splacení dluhu.39

2. 3 Absolutistický stát 

V období feudálního absolutismu40 v trestním právu se stále aplikuje Koldínův zákoník 

z r.  1579  (práva  městská  a  království  českého).41 Dalším  pramenem  je  Obnovené  zřízení 

zemském42,  ve  kterém  byl  místo  dosavadního  stavovského  systému  zakotven  absolutismus. 
35 Existoval také trest smrti, trest vypovězení, ztráta cti a peněžní trest.
36 Objevují se první zákonné sazby, 14 dní za nářek cti a 1 rok za šíření zrádných cedulí, či schvalování 
protiprávních činů.
37 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 146 a násl.
38 MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X, s. 9
39 Tamtéž. 
40 Od roku 1620 s příchodem Habsburků až do revoluce roku 1848.
41 Do konce 17. století závazný pro města moravská.
42 Obsahovalo trest smrti, konfiskace majetku, ztráty cti. 
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Trestní zákoník Josefa I. z roku 1707 (Consitutio criminalis Josephina) byl prvním samostatným 

trestním  zákoníkem,  ale  bohužel  měl  podpůrnou  platnosti  vůči  dřívějšímu  českému  právu. 

Teprve  Tereziánský  zákoník  (Constitutio  criminalis  Theresiana)  z roku  1768  v plné  výši 

nahradil  dosavadní  normy  starého  českého  práva.  Pokud  se  podrobněji  podíváme  na  tento 

zákoník,  tak  najdeme  nedostatky  feudálních  přežitků,  kde  tresty  byly  stále  pomstou  na 

odsouzeném.  Také  tento  zákoník  nerespektoval  požadavek  přiměřenosti  mezi  intenzitou 

provinění  a  jeho  společenskou  škodlivostí.  Stále  přežívá  systém  krutých  trestů.  V 

chráněných hodnotách  trestního  práva  se  upřednostňují  již  veřejné  zájmy,  tedy  protiprávná 

jednání proti Bohu, panovníkovi, správě země a společenskému řádu jsou trestána nejtěžšími 

zločiny.43 Stále  je  zde  velká  libovůle  soudců,  kteří  mohou  potrestat  i  jednání,  v zákonech 

neuvedená (trestání deliktů sine lege).44

Rozhodující  zlom  ve  vývoji  trestního  práva  přichází  v roce  1787  se  Všeobecným 

zákoníkem o zločinech a trestech Josefa II.45 Tento zákoník je stručný, systematicky a úplný. Již 

se uplatňuje zásada přiměřenosti  (úměrnosti) při stanovení trestů. Tresty nesou poprvé funkci 

převýchovy pachatele.46 Stále ale zůstávají velmi kruté tělesné tresty, např. výkon trestu odnětí 

svobody  je  prováděn  v žaláři  s ukováním  rukou  a  nohou.  Největší  přínosnou  změnou  bylo 

vyloučení možnosti  volné úvahy soudců či analogie při trestání,  neboť zákoník přináší úplný 

výčet deliktů.47

V roce 1803 se vydává Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který byl 

velmi zdařilý a ovlivnil vývoj trestního práva až do roku 1949.48 Tento zákoník částečně přejímá 

Josefínský zákoník, avšak ho dále rozvijí. Je dostatečně obecný, velmi dobře systematizovaný a 

přesně formulovaný. V souvisloti  s analogií  k výjimečnému trestu tento zákoník ukládal trest 

smrti,  žalář  49(doživotní50),  tyto  tresty  měly  současně  za  následek  ztrátu  občanských  práv, 

43 Trest smrti, zmrzačení a vypovězení. 
44 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 196 a násl.
45 Ovlivněno dílem Beccaria „O zločinech a trestech“ a spisy J. von Sonnenfelse.
46 Paradoxně vedlo k nepřiměřeně krutým tělesným trestům. 
47 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s.198 a násl.
48 Trestní zákoník z roku 1848 byl jeho novelizací. 
49 Dělil se na tři stupně: žalář, těžký žalář a nejtěžší, dle podmínek výkonu. Např. nejtěžší žalář byl vykonáván 
způsobem, kdy odsouzený byl ukován na nohou i v pase a obden dostával teplé jídlo jinak jen chléb a maso. 
50 Byl také žalář dočasný, a to od 6 měsíců do 20 let. 
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akademických (či vojenských) hodností a právní způsobilosti.  Vězení se dělilo na obyčejné a 

tuhé51 a trvalo od 24 hodin do 6 měsíců.52

Dalším důlěžitým pramenem byla Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu 

Městského  (policie)  přestupky  z roku  1804.  Byla  faktickými  ukončením  zastaralých  a 

nepřiměřených  feudální  trestů.  Nejpřísnějším trestem byl   trest  smrti  nebo žalář  (doživotní). 

Žalář se dělil na žalář, těžký žalář a nejtěžší žalář s ohledem na délku odnětí svobody (rozmezí 

od 6 měsíců do 20 let). Existovalo vězení v rozmezí od 24 hodin do 6 měsíců. 

V 18. století se setkáváme se stále častější potřebou vězeňské reformy. Nová ideologie 

osvícenství zdůrazňuje potřebu chránit důstojnost člověka a apeluje na boj proti krutosti trestů a 

krutým  podmínkám  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody.  Klasická  škola  tehdy  pomohla 

k nestrannosti zákona, snížení tvrdosti trestů a subjektivní hodnocení soudců se nahrazuje sazbou 

trestních sankcí.53 Postupně se formuluje i požadavek zavedení oddělených cel, pro skupinu lidí, 

či jednoho vězně, neboť praxe ukazovala, že společné soužití vězňů vedlo mimo jiné k rozvoji 

infekcí a kriminality ve věznicích. Důkazem neutěšujících poměrů ve vězeních (v Evropě) slouží 

spisy, ve kterých popisovaly své myšlenky takový představitelé jako Beccario, velký vězěňský 

reformátor John Howard54 a Alexander Maconochie55.56 

2. 4 Kapitalistický vývoj a vývoj ve 20. století 

Po revolucí roku 1848 přichází období kapitalismu, které bylo charakteristické porážkou 

absolutního feudalismu a vznikaly právní normy odrážející potřeby nastupujícího křesťanstva. 

Došlo k novelizaci trestního práva, neboť dosavadní právní normy vyjadřující politické potřeby 

absolutistického státu byly po roce 1848 nepřijatelné. V procesní úpravě trestního práva se ruší 

zásada feudálního inkvizičního procesu57.58

51 Vězeň byl „lehce“ ukován. 
52 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 199-200
53 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 11
54 Který jako první přišel s myšlenkou výchovy vězňů, odstranění negramotnosti, zavedení omezeného rozsahu práv 
pro vězně atd.
55 Zřídit tehdy největší věznici na ostrově Norfolk a vymezil 3 principy (zamezení krutosti a brutality, nápravná 
funkce výkonu trestu, délka trestu různá s ohledem na individuální charakter nápravy pachatele)
56MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X, s. 11 
57 Řízení zahajováno z úřední povinnosti. 
58 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 284 a násl. 
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Základem trestního práva se stal trestní zákoník z roku 1852, který přinesl samostatnou 

úpravu trestního práva hmotného (procesní úprava byla přenesena do zvláštní úpravy), odstranil 

feudální  přežitky a doplnil  systematizaci  TČ na zločiny,  přečiny a přestupky. Nejpřísnějšími 

tresty59 byly  buď trest  smrti,  či  žalář60 (doživotní)61.  Trest  vězení62 (trval  od  24  hodin  do  6 

měsíců) se vykonával v okresních soudech a rozlišovalo se mezi vězením prvního a druhého 

stupně v závislosti na podmínkách výkonu trestu.63 

Pro srovnání v polovině 19. století se v Anglii formuloval ucelený systém „progresivní 

nápravy“. Spočíval ve myšlence, že je potřeba iniciovat aktivitu vězňů k nápravě. Po odsouzení 

se  vězňové  umisťovali  do  vězení  jen  na  jednu  třetinu  trestu.  Vězení  bylo  charakteristické 

samovazbou.64 Po výkonu jedné třetiny trestu byl vězeň zařazen do společné práce s ostatními na 

principu ticha. V průběhu tohoto období dostávali vězni body, při dosažení jistého počtu mohly 

být z trestu propuštěni.65 

2. 4. 1 Československo a protektorát 

Trestní zákoník z roku 1852 byl přijat v duchu recepce rakouského a uherského práva 

československým státem k 28.  říjnu  1918,  a  to  tzv.  recepční  normou zákona č.  11/1918 Sb. 

Následují  pokusy o rekodifikací a nejvýznamnější  novou trestněprávní normou dvacátých let, 

umožňující uložení trestu na doživotí, se považuje zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky66 

a zákon č. 269/1919 Sb., o padělání peněz a cenných papírů. Dalšími významnými přepisy byly 

zákon o podmíněném odsouzení a propuštění č. 562/1919 Sb., zákon o trestním soudnictví nad 

mládeží č. 48/1931 Sb. Současně byl zřízen i státní soud zákonem č. 51/1923 Sb. z. a n., který 

projednával nejzávažnější  skutky a tedy ukládal nepřísnější tresty. V 30. letech pak probíhaly 

další  pokusy  o  reformu  trestního  práva,  které  byly  neúspěšné.67 V tomto  období  dochází  k 

prvním diskuzím ohledně potřeby existence, popř. zrušení trestu smrti v našem právním řádu. 

59 Další tresty byly trest  vypovězení,  trest  bití,  pěněžní pokuty, propadnutí věci,  ztráta  práv a povolení,  tělesné 
kárání, vyhoštění. 
60 Dělil se na žalář prvního a druhého stupně dle podmínek výkonu. Např. žalář druhého stupně vykonáván se železy 
na nohou a v samovazbě. 
61 Existoval také žalář od 6 měsíců do 20 let. 
62 Zákoník umožňoval i domácí vězení. 
63 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 284 a násl. 
64 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 11
65 MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X, s. 14
66 Upravoval ochranu československého státu a jeho ústavních představitelů. 
67 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 413 a násl. 
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V návaznosti na to později vyšel zákon č. 91/1934 Sb., o ukládání trestu smrti a o doživotních 

trestech, kde mohl soudce již zaměnit trest smrti na trest těžkého žaláře doživotního či dočasného 

od patnácti do třiceti let s ohledem dalších okolností68.69

16.  března  1939 na našem území  vznikl  Protektorát  Čechy a Morava,  od tohoto  dne 

začalo  tzv.  období  nesvobody,  které  skončilo kapitulací  Německa 8.  května 1945. V té  době 

došlo k prolomení některých principů (princip teritoriality70, zásada  nullum crimen/poena sine 

lege, zásada rovnosti, zákaz analogie, nebyl dodržován spravedlivý proces atd.).71 Obecně lze 

shrnout,  že  v této době se rozvoj  trestního práva zastavil.  V kontextu výjimečného trestu lze 

tvrdit, že nejpřísnější a hojně užívaným trestem byl trest smrti. Pro přehled bych uvedla číslo 

popravených v období německé okupace, které činí přibližně (přesné číslo nelze určit) okolo 5 

tisíc lidí72 a tisíce odsouzených byly popraveny v koncentračních táborech. Naproti tomu byly 

v době okupace popraveny na základě veřejného rozsudku pouze 3 odsouzený.73 

2. 4. 2 Druhá polovina 20. století 

Ústavním dekretem č. 11 Úř. v., o obnovení právního pořádku, ze dne 3. srpna 1944, byly 

zrušeny všechny přijaté  právní  předpisy  v době  nesvobody.  Dále  se  přijímají  nové  předpisy 

za účelem potrestat všechny, kdo se v době nesvobody provinily proti občanům Československa. 

Byl to dekret č. 16/1945, o potrestání nacistických zločinců a jejich pomáhačů a o mimořádných 

lidových soudech a dekret č. 17/1945 Sb., o Národním soudu. Kvůli neúplnosti prvních dvou 

dekretů vznikl další třetí dekret č. 138/1945 Sb., o potrestání některých provinění proti národní 

cti.74 

Trestní zákoník s roku 1852 je nahrazen novým trestním zákoníkem č. 86/1950 Sb. Tento 

zákoník přináší velký krok dopředu v otázce účelu tresty a v § 17 vymezuje, že účel trest je 

„zneškodnit  nepřátele  pracujícího  lidu,  zabránit  pachateli  v dalším páchání  trestných činu a 

68Polehčující okolnosti tak závažné, že by se trest smrti jevil zcela nepřiměřený (srov. § 1 odst. 1 zákona).
69 FRANCEK, J. Zločin a trest v českých dějinách. 3. vydání. Praha: Rybka Publishers, 2003. ISBN 978-80-86182-
91-9., s. 75
70 Nařízení o německém soudnictví, o výkonu trestního soudnictví a o používání trestního práva, prostřednictvím 
těchto právních předpisů se trestalo německým trestním právem.
71VOJÁČEK,  Ladislav,  Karel  SCHELLE  a  Vilém  KNOLL.  České  právní  dějiny.  Plzeň:  Vydavatelství  a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-127-4, s. 497-498  
72 https://www.fronta.cz/dotaz/popraviste-v-protektoratu-cechy-a-morava 
73LIŠKA, O. Vykonané tresty smrti Československo 1918 až 1989. 2000. ISBN 80-238-5743-6, s. 161
74NAVRÁTILOVÁ, Jana.  Výjimečný trest. 1. vydání, Praha: Leges, 2010. s. 48  
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působit výchovně na ostatní členy“. Dále změnil systematiku trest na tresty hlavní75 a vedlejší76. 

Trest  odnětí  svobody byl  možný na maximálně  25 let,  popř.  doživotí.  Zde se již  setkáváme 

s prvními známkami uložení doživotního trestu jako alternativa k trestu smrti77, a to v případech 

kdy  by  bylo  velmi  nepřiměřené  uložit  trest  smrti,  nebo  v případech  existence  závažných 

polehčujících okolností. Trest smrti se vykonával oběšením a nebyl možný pro těhotné ženy a 

mladistvé osoby. Mohlo se také žádat v případě doživotního trestu podmíněného propuštění po 

15 let výkonu trestu odnětí svobody.78 

Další značná změna v systému trestu přichází s novelou trestního zákona č. 63/1956 Sb., 

která  zrušila  trest  na  doživotí  a  nahradila  ho  trestem odnětí  svobody  na  25  let,  popř.  jako 

alternativa  k trestu smrti.  Tehdy převládal  názor,  že doživotním trestem se ztrácí  účel  trestu 

k převýchově pachatele, neboť odsouzený ztratí naději na znovuzískání svobody. 79 Lze uzavřít, 

že obecně tento zákoník zmírnil  systém trestů a výjimečným trestem zůstal trest smrti,  navíc 

horní hranice trestu odnětí svobody je stanovena na 15 let.80 

S ohledem na některé nedostatky trestního zákoníku z roku 1950 byl přijat nový trestní 

zákoník č. 140/1961 (STZ). Velkou výhodou bylo sjednocení všech chráněných zájmů v jeden 

systematický celek a  nelze  již  nadřazovat  jeden nad druhým. Stále  zůstává maximální  délka 

trestu  odnětí  svobody  na  15  let.  Poprvé  se  setkáváme  s pojetím  výjimečným  trest  v našem 

právním řádu. Výjimečným trestem je trest odnětí svobody od 15 do 25 let a doživotní trest, 

přitom je zachován trest smrti.81 Novelou trestního zákona č. 45/1973 Sb. bylo novelizováno 

ustanovení upravující trest smrti, dle toho ustanovení mohl soud místo trestu smrti uložit trest 

odnětí svobody nad 15 až do 25 let, pokud byl takový trest dostatečný pro splnění účelu trestu.82 

Další  novela  trestního  zákoníku  č.  175/1990  Sb.  přinesla  definitivní  vyloučení  trestu 

smrti83 ze  seznamu trestů a  jako alternativu  stanovila  trest  odnětí  svobody na doživotí.  Této 

změně se přizpůsobilo i procesní právo a ustanovení § 316 až 319 TŘ, která upravovala výkon 

75Trest smrti, trest odnětí svobody, nápravná opatření.
76Ztráta občanských práv, státního občanství atd.
77U těhotných žen platilo vždy. Také nelze uložit trest smrti osobám pod 18 let.  
78 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 49
79ZAPLETAL, J.: K trestu smrti jako sankci za vraždu. In seminář ÚSR AV ČR. Praha:1990, s. 108  
80 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 50
81 Lze uložit jen za trestné činy, u něhož to trestní zákon ve zvláštní části dovoloval a za podmínky, že s ohledem na 
zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu či pohnutce, nebo zvlášť těžkému těžko napravitelnému následku, je 
nutná ochrana společnosti. 
82 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 50-52
83Dnes zakotven v ústavním pořádku v čl. 6 odst. 3 LZPS. 
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trestu smrti, se zrušila. Také se usnesením ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod v čl. 6 odst. 3 stanoví zákaz trestu smrti, s ohledem na to, že Česká republika byla 

vázána mezinárodními dokumenty, ve kterých byl trest smrti explicitně zakázán.84 Výjimečným 

trestem, který byl upraven v § 29 a § 39 až 42 STZ, byl až do roku 2006 trest odnětí svobody nad 

15 do 25 let a doživotní trest odnětí svobody. 

2. 4. 3 Výjimečný trest dle § 29 STZ 

Jak již jsem výše uvedla maximální doba odnětí svobody byla 15 let, právě výjimečný 

trest umožňoval výjimku z tohoto pravidla a stanovil, že u nejzávažnějších trestných činů, pokud 

to  zákon  výslovně  dovolí  a  pokud  osobnost  pachatele  vypovídá  o  tom,  že  jeho  náprava  je 

obzvláště ztížena a mírnější trest by nepostačil, lze uložit trest odnětí svobody v délce nad 15 do 

25 let, či na doživotí. 

V odstavci 2 a odstavci 3 § 29 STZ zákon stanovil podmínky pro oba druhy výjimečného 

trestu. „Trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let mohl soud uložit pouze tehdy, 

jestliže  stupeň  nebezpečnosti  trestného  činu  pro  společnost  je  velmi  vysoký  nebo možnost 

nápravy pachatele je obzvláště ztížena.“85 Zajímavá je to, že povaha těchto dvou podmínek se 

neustále měnila. Novelou č. 175/1990 Sb. místo spojky „nebo“ zákon stanovil spojku „a“, což 

znamenalo,  že bylo nutné splnit  obě podmínky současně.  Byla to změna oproti  úpravě před 

novelou č.  175/1990 Sb.,  neboť předtím tyto  podmínky byly  stanoveny alternativně.  Teprve 

novelou č. 265/2001 Sb. se zákonodárce zase vrátil ke spojce „nebo“, tento alternativní přístup 

platit až do skončení účinnosti trestního zákoníku. 

„Trest odnětí svobody na doživotí mohl soud uložit pouze pachateli, který spáchal trestný 

čin vraždy podle § 219 odst. 2, nebo který při trestném činu vlastizrady (§ 91), teroru podle § 93, 

teroristického útoku (§ 95),  obecného ohrožení  podle § 179 odst.  3  nebo genocidia (§ 259) 

zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že

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

vzhledem  k  zvlášť  zavrženíhodnému  způsobu  provedení  činu  nebo  k  zvlášť  zavrženíhodné 

pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, a

84Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, kterou ČR ratifikovala 18. března 1992. 
85Viz. § 29 odst. 2 TZ
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b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti  nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.“ 86. 

Zde  musely  být  podmínky  splněny  kumulativně  a  doživotní  trest  měl  taxativně  vymezeny 

skutkové podstaty, po jejichž splnění mohl být uložen. Před novelou v roce 2001 měl odstavec 

navíc  písm.  c),  tyto  podmínky  byly  po  novele  zařazeny  do  písm.  b)87,  navíc  poslední  dvě 

podmínky před novelou musely být splněny současně, po novele v roce 2001 ale stačilo splnění 

alternativně jedné ze dvou podmínek. 

§  29  odst.  4  STZ  upravil  podmínky  pro  uložení  doživotního  trestu  odnětí  svobody 

v souvislosti s recidivou taxativně stanovených trestných činů, a zněl: „Za podmínek uvedených v 

odstavci  3 může soud uložit  trest  odnětí  svobody na doživotí  rovněž pachateli,  který spáchal 

trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 3, trestný čin loupeže podle § 234 odst. 3, trestný 

čin braní rukojmí podle § 234a odst. 3, trestný čin vydírání podle § 235 odst. 4, trestný čin 

znásilnění  podle  §  241 odst.  4  nebo  trestný  čin  pohlavního  zneužívání  podle  §  242 odst.  4 

opakovaně a byl již pro takový trestný čin potrestán“88. Před novelou č. 320/2006 Sb. byl výčet 

trestných činů menší a neobsahoval tyto trestné činy: ublížení na zdraví dle § 222 odst. 3, loupež 

dle § 234 odst. 3, braní rukojmí podle § 234a odst. 3, vydírání podle § 235 odst. 4, znásilnění 

podle § 241 odst. 4, pohlavní zneužívání podle § 242 odst. 4. Tento odstavec byl novým trestním 

zákoníkem zrušen pro svojí nadbytečnost, neboť pro recidivu zvlášť závažných zločinů můžeme 

využít zpřísnění trestu mimořádným zvýšením horní hranice trestu odnětí svobody dle § 59 TZ. 

Závěrem  tedy  shrnu  krátce  srovnání  podmínek  výjimečného  trestu  dle  §  29  STZ  a 

současné  úpravy.  Výjimečný  trest  v  §  29  STZ  obsahoval  také  dvě  alternativy,  trest  odnětí 

svobody na 15 až 25 let a na doživotí. První odlišnost oproti aktuální úpravy je tedy vyšší délka 

trestu z 15 až 25 na 20 až 30 let, neboť se zvýšila horní přípustná hranice trestu odnětí svobody 

na 20 let. Navíc od účinnosti zákona č. 175/1990 Sb. (od 30.6.1990) výjimečný trest odnětí na 

doživotí nahradit trest smrti (podrobně v kapitole 3).  Dále oproti dřívější právní úpravě nemáme 

zmínku o recidivě taxativně stanovených nejzávažnějších trestných činů (srov. § 29 odst. 4 STZ). 

86Viz. § 29 odst. 3 TZ
87 § 29 odst. 3 trestního zákona ve znění do 31. 12. 2001 
„Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal trestný čin vraždy podle § 219 
odst. 2, nebo který při trestném činu vlastizrady (§ 91), teroru podle § 93 nebo § 93a odst. 3, obecného ohrožení 
podle § 179 odst. 3, nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že 
a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem k zvlášť 
zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 
napravitelnému následku, 
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a 
c) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.“  
88Viz. § 29 odst. 4 TZ
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Další  velká  změna  je  stanovena  v  §  54  odst.  4  TZ,  kdy  nově  soud  může  rozhodnout  o 

nezapočítávání doby výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou jen pro trest odnětí svobody 

na doživotí (dříve bylo možné obecně pro výjimečný trest, srov. § 29 odst. 1 věta poslední  STZ). 

Navíc došlo k záměně pojmu „nebezpečnost“  trestného činu na pojem „závažnost“  trestného 

činu, přitom tato záměna není významná, přinesla pouze terminologickou změnu a povaha obou 

pojmů je stejná. 

Významným  rozdílem  oproti  současné  právní  úpravě  je  §  29  odst.  4  STZ.  Toto 

ustanovení umožňovalo uložit doživotní trest za recidivu u trestných činů méně závažných ve 

srovnání se současným výčtem trestných činů,  za které  lze uložit  doživotní trest.  Dle tohoto 

ustanovení bylo možné uložit doživotní trest i u nedbalostního usmrcení osoby, přitom byl tímto 

v rozporu s § 29 odst. 3 STZ, kde bylo nutné úmyslné usmrcení osoby. Dle § 29 odst. 4 STZ 

bylo možné doživotně  potrestat  za recidivu trestných činů ublížení  na zdraví,  loupeže,  braní 

rukojmí,  vydírání,  znásilnění  a  pohlavní  zneužívání.  Jsem  toho  názoru,  že  toto  ustanovení 

narušovalo  logickou  strukturu  podmínek  ukládání  doživotního  trestu,  především  ve  své 

protikladnosti  formy  jednání  pachatele  a  menší  závažnosti  trestných  činů  trestaných 

nejpřísnějším trestem v právním řádu. 

2. 4. 4 Vězení ve 20. století 

Na závěr historického pohledu níže přiblížím problematiku vězeňství v minulém století a 

jeho odraz v dnešní právní úpravě. Vězeňský systém ve 20. století je charakteristický přijímáním 

demokratických  zásad  a  forem  práce.  Zásady  spočívaly  ve vymezení  cíle  rehabilitace  či 

resocializace vězně.89 Základem byla myšlenka stálé motivace vězňů k nápravě a nejlépe k tomu 

sloužila práce, aspoň prostřednictvím částečné možnosti přiznání odměny za vykonanou práci. 

Nakonec ale ve 30. letech došlo k využívání levné pracovní síly odsouzených a hospodářská 

krize motivovala k přijetí zákona o zákazu prodeje práce vězňů na otevřených trzích. Vězeňská 

správa  tedy  vytvářela  pracovní  příležitosti  v souvislosti  s výrobou  vězeňského  nábytku  a 

zařízení, či pro státní správu výroba modelů a miniatur. Tato praktika trvá doteď (podrobně v 

podkapitole 5.3).V Československu se do 80. let minulého století setkáme s obrovským zdrojem 

levné  pracovní  síly  vězňů  k nasazování  do  hospodářských  odvětví,  kde  nechtěli  pracovat 

zaměstanci na svobodě.90 

89 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 12
90 MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X, s. 17
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Také se rozvíjely  vězeňské školy,  které  se dnes spíše zaměřují  na získání  základních 

dovedností k možnosti pozdějšího pracovního zařazení po propuštění (podrobněji v podkapitole 

5. 3). Disciplína se dříve vynucovala bytím či krutými disciplinárními tresty, ale ve 30. letech se 

setkáváme již s prvky humanizace vězení, a je stále častěji  kladen důraz na slušné zacházení 

s vězni. Atmosféra ve vězeních byla stále častěji diskutována a systém byl založen na tom, že 

vězeň se nejdříve izoloval a pokud prokázal, že nebude negativně ovlivňovat ostatní,  tak byl 

převeden do společných cel. Pozastavení takového rozvoje přinesl fašismus. Ve druhé polovině 

20.  století  velkou  roli  nesly  mezinárodní  dokumenty,  které  stanovily  minimální  standarty  a 

principy výkonu trestu odnětí svobody (podrobněji v kapitole 4).91

91MEZNÍK, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X, s. 18

23



3 Trest odnětí svobody jako alternativa k trestu smrti 

Výjimečný trest odnětí svobody na doživotí je jakousi alternativou k trestu smrti, proto 

bych ještě před samotným výkladem o výjimečném trestu ráda pojednala o trestu smrti, neboť 

trest smrti je dnes stále kontroverzní téma, které se vyskytuje v odborných článcích a diskuzích 

veřejnosti. V této kapitole zanalyzuji, zda je trest smrti jako nepřísnější trest v dnešní společnosti 

a moderním právním řádu přípustný. Připomenu krátkou historií, poté se zaměřím na argumenty 

příznivců a odpůrců trestu smrti prostřednictvím kterých se pokusím zhodnotit,  zda jsou tyto 

argumenty důvodně a vymezím i svůj postoj. 

Trest smrti  byl velmi dlouhou dobu92 nejužívanějším trestem a teprve později  se stále 

častěji  začal  nahrazovat  trestem  odnětí  svobody  obecně,  popř.  na  doživotí.  Je  to  spojeno 

s pohledem na hodnotu života samotného člověka, kdy s rozvojem humanismu je na trest smrti 

pohlíženo jako na nežádoucí potrestání pachatele, neboť směřuje proti nejdůležitější hodnotě ve 

společnosti, proti životu, a nedává tímto možnost nápravy pachateli. 

Na úvod bych ráda vymezila krátkou historii trestu smrti. Ve středověku byl tento trest 

využíván velmi často a k jeho vykonání docházelo různými způsoby. Zločinci byli upalováni, 

věšeni,  za  živa  rozpárání,  čtvrceni  atd.  Samotné  popravy  byly  doprovázeny  navíc  surovým 

mučením před výkonem, po výkonu trestu bylo tělo ponecháno veřejně vystavené atd. Je zřejmé, 

že trest smrti v minulosti nesl nejenom účel odplaty, ale i odstrašení veřejnosti, popř. dokonce 

někdy i její pobavení, neboť veřejné popravy byly často veřejností přijímány jako pobavení. 

Změnu  v pohledu  na  trest  smrti  přineslo  osvícenství.  Jedním z předních  představitelů 

osvícenství C. Beccaria ve svém díle O zločinech a trestech argumentuje,  že trest smrti není 

nutný a ani dosti odstrašující, přitom stanoví důvody, kdy je trestu smrti potřeba: „Smrt občana 

nemůže se považovati za nutnou než ze dvou příčin. První, když on . . . uvádí bezpečnost národa 

v  nebezpečí;  když  jeho další  život  mohl  by  přivoditi  nebezpečný  obrat  pro  ustálenou  formu 

vládní.  Smrt  některého  občana  stává  se  tudíž  nutnou,  když  národ  dobývá  nebo  ztrácí  své 

svobody, aneb za času bezvládí,  když vlastní  nepořádky zastupují  místo zákonů .  .  .  nevidím 

žádné nutnosti, aby se zhubil občan, leč když smrt jeho byla by pravou a jedinou překážkou, aby 

oddálila ostatní od spáchání zločinu.“93  Beccaria považoval, že trest smrti je nutný v případě 

92Již od zmínek prvotní společnosti až po 20. století, v některých státech používán i dnes.
93BECCARIA, C., O zločinech a trestech. Praha 1893, s. 45.
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ochrany společnosti před nebezpečeným pachatelem a pokud by jeho potrestání neslo generální 

preventivní účel. Já s druhým důvodem nesouhlasím, oba důvody bych zaměnila v jeden a hlavní 

důvod, kdy náprava pachatele není možná. 

Na rozdíl  od názoru tohoto myslitele  např.  J.J.  Rousseau ve svém díle o společenské 

smlouvě z roku 1762 vyjádřil svůj postoj pro trest smrti. Přitom se ale vymezil proti příliš častým 

popravám, neboť podle něho „. . . jsou vždy znakem slabosti nebo liknavosti ve vládě. Vždyť není 

člověka tak špatného, aby jej nebylo možné učinit dobrým pro nějaký účel. Nemáme také právo 

usmrtit  někoho  pro  výstrahu;  leda  toho,  koho  nemůžeme  zachovat  bez  nebezpečí.“ 94 

Neargumentoval  ale  pro  zrušení  trestu  smrti,  ale  pro  jeho  omezení  na  případy,  kdy  je  to 

nezbytné. Ještě na počátku 19. století v Anglii bylo 200 hrdelních zločinů.95 

Na našem území byl trest smrti ve stavovském právu univerzálným a často používaným, 

a to různými způsoby96.97 Trest  smrti  byly zrušen v řízení řádném a ponechán jen pro řízení 

v případě výjimečného stavu ve Všeobecném zákoníku o trestech a zločinech za ně (1787) za 

vlády Josefa II..  Po jeho smrti se ale zavádí znovu za velezradu od roku 179598. Trest smrti byl 

vymezen i v kodifikacích trestního práva, trestním zákoníku z roku 1803 a 1852 a následujících 

kodifikacích až do 1. července 1990. Po každé se jen měnil rozsah deliktů, za které bylo možné 

trest smrti uložit. 

Po druhé světové válce dochází k diskuzím ohledně trestu smrti a jeho významu v naší 

společnosti.  Organizace spojených národů stále častěji  vyjadřuje  svůj zájem na zrušení trestu 

smrti. Projevuje se snaha alespoň vykonat tresty smrti způsobem co nejmenší útrapy, popř. jejich 

zrušení  pro  osoby mladší  18  let,  těhotné  ženy,  ženy pečující  o  novorozené  děti  a  nemocné 

osoby99.  V roce  1985  na  7.  kongresu  Organizace  spojených  národů  se  rezolucí  doporučuje 

členským státům, aby přestaly trest smrti užívat. Následujících 50 let dochází k zvýšení počtu 

zemí, kteří ustupují od praktického užívání tohoto typu trestu.100 U nás byl trest smrti nahrazen 

trestem odnětí svobody na doživotí  zákonem č. 175/1990 Sb. s účinností od 30.6.1990. Je to 

94 ROUSSEAU, J. J., Rozpravy. Praha 1989, s. 244. 
95 INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost: Ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy. 
Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-856-0530-9, s. 528
96Oběšení, stětí, upálení zaživa, zahrabání za živa, vláčení ulicemi a lámání kolem.
97 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. ISBN ISBN 978-80-
87212-39-4, s. 148
98Dekretem z 2. ledna 1795, za velezradu nebo za pokus o ni.
99 NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 13
100 Tamtéž.

25



spojeno s ratifikací Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované pod č. 

209/1992  Sb.),  kde  v čl.  1  Protokolu  č.  6  je  výslovně  zakázán  trest  smrti.  Tímto  se  Česká 

republika připojila ke 40 dalším státům, které zrušily trest smrti. Nebylo tedy možné novelou 

trestního zákoníku zavést trest smrti dle čl. 10 Ústavy, neboť je Česká republika touto Úmluvou 

vázána a má přednost před naším právním řádem.  Poslední poprava před zrušením trestu smrti 

byla provedena v Praze 2. února 1989. V pražské pankrácké věznice byl popraven oběšením 

pětinásobný vrah Vladimír Lulek. Byl již několikrát trestán a dne 22. prosince 1986 se opilý 

vrátil domů, kde po hádce nejprve 36 bodnými ranami zabil o devět let starší manželku a pak 

ubodal také své čtyři děti ve věku deset, osm, sedm let a 18 měsíců. Poslední popravená žena 

byla v 70.  letech  Olga Hepnarová,  která  najela  nákladním autem na tramvajové zastávce na 

dnešní ulici Milady Horákové do lidí. Osm z nich zemřelo. 

K 1. lednu roku 2000 tedy 73 zemí celého světa zrušilo trest smrti za všechny zločiny, 13 

zemí za některé trestné činy a 22 absolutní trest sice oficiálně nezrušilo, nicméně v praxi jej 

nevykonávají.101 K 31. prosinci 2019 to už bylo 106 zemí,  které úplně zrušily trest  smrti,  28 

států, kde není trest smrti zrušen, ale prakticky se nevyužívá. 102 

Nyní bych ráda vymezila současnou statistiku trestu smrti  ve světě. V 2019 roce bylo 

provedeno minimálně 667 poprav, což je o 5 % méně ve srovnání s rokem 2018 (690), přitom je 

ale stále těžké zjistit přesný počet poprav v některých zemích, jako např. Čína, kde statistiky 

poprav nejsou veřejně přístupné. Je známo také, že Irán, Saudská Arábie a Irák provádí 81 % 

poprav  od  celkového  počtu.  V současnosti  provádí  popravy  20  států  ve  světě  (Bangladéš, 

Bahrajn,  Bělorusko,  Botswana,  Vietnam,  Egypt,  Irák,  Irán,  Jemen,  Čína,  Pákistán,  Saudská 

Arábie, Severní Korea, Singapur, Sýrie, Somálsko, Súdán, USA, Jižní Súdán a Japonsko).103 

Způsoby provedení trestu smrti se liší v různých státech. Setnutí hlavy (Saudská Arábie), 

elektrické křeslo (USA), oběšení (Bangladéš, Botswana, Egypt, Irán, Pákistán, Singapur), smrtící 

injekce  (Vietnam,  Čína,  USA),  zastřelení  (Bělorusko,  Severní  Korea),  ukamenování  (Irán), 

ubodání (Somálsko).104 

101 THE DEATH PENALTY: List of Abolitionist and Retentionist Countries (1 January 2000 ). Amnesty 
International, s. 1. 
102DEATH SENTENCES AND EXECUTIONS IN 2019. Amnesty international, s. 54, dostupné: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5018472020ENGLISH.PDF 
103DEATH SENTENCES AND EXECUTIONS IN 2019. Amnesty international, s. 8 až 9, dostupné: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5018472020ENGLISH.PDF 
104NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 13 a DEATH 
SENTENCES AND EXECUTIONS IN 2019. Amnesty international, s. 10, dostupné: 
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Jelikož je Česká republika součástí Evropské unie, ráda bych také uvedla pár poznámek 

k tomu, jak bojuje Evropská unie proti trestu smrti. V Evropě zůstává jen Bělorusko jako jediná 

země,  která  umožňuje  trest  smrti  (V  Rusku  je  moratorium  na  trest  smrti).  Evropská  unie 

především zakazuje  obchod se zbožím,  které  by mohlo  být  využito  k mučení  a  trestu  smrti, 

pomocí obchodní politiky podporuje dodržování lidských práv, podporuje nevládní organizace 

k monitoringu  těch  zemí,  kde  se  trest  smrti  zachovává,  je  zastáncem  úkonů  Organizace 

spojených národů v otázkách trestu smrti105,  Evropský parlament  přijímá usnesení  v otázkách 

trestu smrti106. 

Je  zřejmé,  že  otázka  účelnosti  a  potřeby  absolutního  trestu  smrti  je  i  dnes  aktuální. 

Postupně  se  proto  vytvořily  dva  tábory,  retencionisté  (zastánci  trestu  smrti)  a  abolicionisté 

(odpůrci trestu smrti). Následně bych ráda přiblížila základní argumenty každé strany. 

Argumenty zastánců trestu smrti jsou následující:

- Odstrašující účinek

- Odplata a podpora veřejnosti

- Ekonomická výhodnost

- Krutost doživotního trestu 

- Pojistka ochrany společnosti před nebezpečnými jedinci 

Odstrašení  společnosti  je  nejčastěji  používaný  argument  retencionistů.  Proti  tomuto 

názoru ale již bylo podloženo mnoho statistických faktů a výzkumů. Řada výzkumů prokazuje, 

že  osoby,  jež  se  dopustily  vražd,  si  v  momentě  páchání  zločinu  možnost  uložení  trestu  ani 

neuvědomovaly,  nebo  si  namlouvaly,  že  uniknou  bez  potrestání  (zejména  pachatelé  dobře 

připravených vražd).107 Velkou roli hraje také to, že jedinci mohou páchat v afektu, stresu, pod 

vlivem návykových látek atd. Navíc statistiky ukazují, že se nesnížil výskyt trestných činů ve 

společnosti zrušením trestu smrti.108 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5018472020ENGLISH.PDF 
105 Především podpora rezoluce přijatou valným shromážděním OSN 17. prosince 2018, kde vyzývá k ukončení 
poprav
106Např. usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2015 o trestu smrti
107 BEST, Cornelie C. Trest smrti v německo-českém porovnání. Brno: Doplněk, 1996. ISBN 80-857-6556-X, s. 16
108 Např. vývoj vražd v ČR v letech 1989 až 2008 dle policejní statistiky, zdroj: NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný 
trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 16-17
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Odplata je dalším často používáním argumentem zastánců trestu smrti. Je nutné odlišovat 

odplatu od msty, neboť odplata by měla být proporcionální, např. za vraždu odpovíme vraždou. 

Veřejnost při krutých a nelidských trestných činech často reaguje velmi emocionálně a žádá, aby 

pachatelé byly potrestáni ztrátou života, neboť jejich činy si to „zaslouží“. Trest podle mého 

v tomto případě ilustruje čistou formu spravedlnosti, neboť za odebrané životy se odebere život. 

Problém ale přichází v takových případech, kdy není možné za „lehčí“ delikty potrestat trestem 

smrti. Např. v případech, kdy pachatel svým jednání způsobil oběti značné zdravotní a psychické 

problémy, které mohou trvat i celý život. Zde je právě otázka, v jaké míře trest smrti za takové 

jednání  bude  nést  funkci  odplaty.  Zákonodárce  by  měl  brát  v úvahu  názor  společnosti,  ale 

nikoliv absolutně, neboť existují zde důvody, proč se společnost může mýlit. Neinformovanost a 

absence odborných znalostí ze strany veřejnosti vede k tomu, že zákonodárce nemůže přeceňovat 

roli názoru veřejnosti v určování trestněprávní politiky a otázkách bezpečnosti ve společnosti. 

Jak jsem zmínila v evropských zemích se trest smrti dnes nevyužívá, pokud se ale podíváme do 

minulosti, kdy byly zrušeny tresty smrti v těchto zemích, tak zjistíme, že postoj společnosti nebyl 

nakloněn ke zrušení absolutního trestu. Např. v roce 1949, kdy byl zrušen trest smrti v Německé 

spolkové republice, bylo 74 % dotazovaných proti zrušení. V roce 1965, kdy byl zrušen trest 

smrti109 ve Velké Británii, chtělo více jak 76 % dotazovaných znovuzavedení. Velká podpora ze 

strany  veřejnosti  je  sledována  i  ve  USA,  kde  drtivá  většina  Američanů  chce  trest  smrti  za 

vraždu.110 Podle mého nelze se opírat o názor veřejnosti, neboť společnost reaguje emocionálně a 

jen na základě zpřístupněných informací, oba tyto hlediska nelze považovat za stabilní. 

Pokud  se  podíváme  na  argument,  že  trest  smrti  by  byl  ekonomicky  výhodnější,  než 

zabezpečení  vězně  do  konce  smrti  ze  strany  státu,  tak  je  dle  mého  dobré  s ohledem  na 

ekonomický aspekt se obrátit k číslům. Dle Vězeňské služby České republiky byl v roce 2018 

průměrný denní výdaj na jednoho vězně 1 348 Kč111. Pokud se inspirujeme čísly o věkovém 

složení doživotně odsouzených a počty doživotně odsouzených z roku 2019, které jsou dostupně 

z statistik zveřejněných Vězeňskou službou České republiky, tak zjistíme, že v roce 2019 bylo 

46  doživotně  odsouzených,  z nich  průměrný  věk  odsouzených  byl  46,7  let.112 Naděje  dožití 

109Byl zrušen ve zkušebním období jen za vraždu, v roce 1969 byl už zrušen definitivně. 
110Např. v 1972 v Kalifornii, zdroj: INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost: Ústavní principy trestního práva, 
trestního řádu a nápravné výchovy. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-856-0530-9, s. 506-507
111Výroční  zpráva  za  rok  2018,  Vězeňská  služba,  dostupné:  https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-ostrava/wp-
content/uploads/sites/24/2019/06/vyrocni-zprava-VS-CR-2018-2.pdf, s. 6
112Statistická ročenka za rok 2019, Vězeňská služba ČR, dostupné: 
https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/, s. 125 (vypočítala jsem 
průměr věku ze všech doživotně odosuzených)
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v roce 2018 u mužů byla 76,8 let a u žen 74,19 let dle Českého statistického úřadu113. Jelikož 

převážný počet doživotně odsouzených v České republice jsou muži, tak s pomocí počtu mohu 

předpokládat,  že  každý  doživotně  odsouzený bude ve  vězení  pravděpodobně okolo  30  let114 

(podmíněné propuštění v úvahu neberu). Jeden rok výkonu trestu za jednoho vězně bude stát 

státu  přibližně  492 020  Kč  a  za  30  let  to  bude  okolo  14,5  milónů  Kč.  Bohužel  nemůžeme 

vypočítat náklady za trest smrti v České republice, ale inspiruji se čísly získanými v USA. Proces 

s výsledným rozhodnutím trestu smrti velmi zdlouhavý (využívá se řada opravných řádných i 

mimořádných  prostředků),  je  nutné  zaplatit  hodně  soudců  a  státních  zástupců,  a  samotná 

procedura výkonu také stojí větší náklady státu. Dle provedených výzkumů ve Spojených státech 

amerických bylo zjištěno, že někdy jeden proces o trestu smrti stojí více než náklady na výkonu 

doživotního trestu. Např. v New Jersey 1,8 miliónů dolarů USD, v Kalifornii 4,5 milionu dolarů, 

Ohiu 1 miliónů dolarů, Texasu 6 miliónů dolarů bude stát jeden proces, který skončí trestem 

smrti.115 V přepočtu to bude v New Jersey skoro 40 miliónů Kč, nebo v Texasu 133 miliónů Kč. 

Jelikož jsou čísla až z roku 1994 je možné předpokládat, že by byly v současnosti jiné, přesto 

můžeme  mít  přibližnou  představu.  Dle  výše  uvedeného  ekonomická  výhoda  trestu  smrti  je 

diskutabilní. Samozřejmě je na místě otázka, zda je nutné vynakládat takovou velkou sumu na 

soudní proces, ale např. ve Spojených státech amerických v roce 1973 bylo propuštěno z cel 123 

vězňů, když se objevily důkazy prokazující jejich nevinu.116 

V otázce krutosti doživotního trestu ve srovnání s trestem smrti je nutné vzít v úvahu, že 

podmínky  výkonu  trestu  odnětí  svobody  jsou  dnes  lepší  než  byly  dřív.  Stále  se  projevují 

tendence více se orientovat při výkonu trestu na osobnost pachatele, na snahu jeho převýchovy. 

Např.  pokud srovnáme náš  zákon o výkonu trestu odnětí  svobody, tak zjistíme,  že separace 

doživotních odsouzených a jejich větší izolace,  popř. omezení některých činností  (účastnit se 

společenských  akcí  s ostatními  vězni)  není  dnes  v zákoně  upravena,  jak  tomu  bylo  dříve 

(podrobně  v  podkapitole  5.  3).  Navíc  stojí  za  zmínku  i  možnost  podmíněného  propuštění 

odsouzeného,  kdy je zde stále  naděje,  že bude svobodný, pokud prokáže svojí  nápravu.  Dle 

mého názoru je spíše větší krutost bez šance naděje odsoudit k trestu smrti. Dle mého názoru je 

také  dobré  předpokládat  možnost  pachatele  být  v budoucnu  pro  společnost  užitečným,  např. 

formou výkonu práce ve věznicích. 

113Dostupné: https://www.czso.cz/csu/xu/nadeje-doziti-aneb-kolika-let-se-muzeme-dozit-v-nasem-kraji 
114 Průměrně  se dožije  muž 76,8 let,  a  od tohoto údaje odečtu  průměrný  věk doživotně  odsouzených  46,7 let, 
výsledek je 30,1 let
115 INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost: Ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy. 
Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-856-0530-9, s. 506.
116NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 18
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Posledním častým argumentem zastánců trestu smrti je, že trestem smrti navždy a najisto 

ochráníme společnost před nebezpečným jedincem. Myslím, že funkci pojistky trest smrti určitě 

má. V případě, kdy je pachatel natolik nebezpečný a beznadějně ztracený pro společnost, je dle 

mého  trest  smrti  dobrým řešením.  Problém  ale  spočívá  v tvrzení,  že  konkrétní  pachatel  se 

v budoucnu  nenapraví  a  znovu  se  dopustí  trestné  činnosti.  Toto  hodnocení  nikdy  nebude 

jednoznačné,  neboť  lidská  psychika  je  složitá  k tomu,  abychom  mohli  vždy  určit  budoucí 

chování  jedince.  Pokud  soud  vynese  rozsudek  trestu  smrti  (navíc  s přihlédnutím  k vysokým 

nákladům a složitost procesu) osobě, která by se v budoucnu ničeho nedopustila, bude se dle 

mého názoru jednat o nenapravitelné pochybení soudu. 

Nyní se budu zabývat argumenty odpůrců trestu smrti. Jedná se především o tyto důvody: 

- Justiční omyl

- Krutost a přežitek v moderní společnosti (omezení represe na nezbytnou míru)

- Možnost nápravy pachatele

- Právo na život a humanismus

- Diskriminace

Pravděpodobnost existence justičních omylů tu vždy bude a přesto, že dnes se pomocí 

novým  technologiím  (více  možností  opatřit  důkazy  fotkami,  videonahrávkami  apod.)  stále 

zlepšuje kvalita soudního procesu, možnost justičního omylu nelze eliminovat. Bohužel právě 

v případě trestu smrti mohou nést takové justiční omyly k fatálním důsledkům, neboť život již 

nebude možné vrátit zpět. K podpoře tohoto argumentu se zase lze inspirovat čísly z výzkumů. 

Ve Spojených státech amerických významný akademik Hugo Adam Bedau nalezl 74 případů v 

USA v období let 1893 až 1962, kde došlo k chybnému odsouzení za zaviněné usmrcení. Údaje 

ukazují,  že  ze  74  odsouzených  byl  v  31  případech  uložen  trest  smrti  a  vykonán  byl  v  8 

případech.117 Navíc mezi 1900 až 1985 bylo podle něho chybně odsouzeno dokonce 349 osob 

k absolutnímu trestu, z toho bylo 23 popraveno.118 Ráda bych taky připomněla situaci v České 

repuliblice v roce 1990 v souvislosti se zrušením trestu smrti.  V souvislosti s novelo trestního 

řádu č.  178/1990 Sb.,  jako reakce  na  zrušení  trestu  smrti  v trestním zákoníku,  byla  zrušená 

ustanovení § 316 až 319 TŘ, která upravovala přezkumné povinnosti Nejvyššího soudu ČSFR. 

Tato povinnost představovala jakousi třetí instanci, neboť dle § 316 odst. 2 TŘ byla stanovena 
117INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost: Ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy. 
Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-856-0530-9, s. 507
118FICO,  R.  Trest  smrti.  1.vyd.  Bratislava:  KÓDEXPRESS,  s.r.o.,  1998,  ISBN  978-8096794386,  s.  19;  srov. 
MONESTIER, Martin. Historie trestu smrti, dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. Praha: 
Rybka, 1999. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 334.
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obligatorní povinnost Nejvyššího soudu přezkoumávat všechny tresty smrti. V souvislosti s touto 

skutečností se můžeme inspirovat také statistikou výsledků těchto přezkumů v období od roku 

1970 až do roku 1990. Jak zjistíme z níže uvedené tabulky,  tak praxe ukazuje nedokonalost 

soudních rozhodnutí a na základě těchto údajů a této 20-leté praxe lze jednoznačně předpokládat 

tento argument za důvodný. 

Tabulka  č.  1:  Celkový  přehled  výsledků  přezkoumávání  pravomocně  uložených  trestů 

smrti Nejvyšším soudem ČSSR (1970-1990)

Celkový počet (v období 1970 až 1990)

Počet přezkoumaných trestů smrti 85

Po přezkoumání nezměněno 58

Zrušen  výrok  o  vině  i  trestu  a  přikázáno 

nové jednání

15

Zrušen jen výrok o trestu a přikázáno nové 

projednání

10

Trest  smrti  nahrazen  trestem  odnětí 

svobody

2

Zdroj: Novotný, O.: Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy)119

Krutost trestu smrti  není možné přehlédnout  i přes to,  že státy vyberou méně kruté a 

bolestné způsoby výkonu tohoto trestu. V návaznosti na můj výklad o způsobech výkonu trestu 

smrtí v dnešních státech (viz. výše) je např. ve Spojených státech amerických využívaná smrtící 

injekce, kdy by odsouzený neměl nic cítit a jen „usne“. Tímto způsobem se snaží státy zamezit 

diskuzím  o  krutosti  tohoto  trestu,  přesto  se  vždy  výkon  trestu  smrti  doprovází  silným 

psychickým  zatížením  a  odsouzení  jsou  mučení  nikoliv  fyzicky,  ale  spíše  mentálně  (např. 

loučením s rodinou). Navíc čekání na smrti může přinést natolik silné utrpení, že již samotný 

způsob  výkonu  nebude  v tomto  srovnání  pro  některé  odsouzené  mít  velkou  váhu.  Z mého 

pohledu snaha o mírnější výkon trestu smrti může částečně zabránit útrapám odsouzeného, ale 

nikoliv absolutně. Pokud se také podíváme na státy, které dnes praktikují trest smrti, většina se 

jedná o státy s nedemokratickým režimem. Takový trest může v nedemokratických režimech být 

nikoliv  prostředkem spravedlivého potrestání  pachatele,  ochrany společnosti  před škodlivými 

jedinci,  ale  může  se  jednat  o  prostředek  zbavení  se  nežádoucích  osob  pro  stát  (vládnoucí 

skupinu),  nebo zastrašení  společnosti  k poslušnosti.  Spojené  státy  americké  jako představitel 

119NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. ISBN 9788087212417, s. 52
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demokratické země užívájí  trest smrti i dnes. Je otázkou, zda se tímto snaží zamezit závažné 

kriminalitě, či opravdu jako jedna z mála demokratických zemí naslouchá názoru společnosti. 

Odpůrci trestu smrti dále tvrdí, že právo na život je nejvyšší hodnota a stát, jakož ten kdo 

v zákonech zakazuje brát  někomu život,  sám rozhoduje o možnosti  někomu tento život vzít. 

Tedy jelikož je život právo nezcizitelné a nezadatelné, nelze potrestat touto hodnotou, jelikož je 

bezcenná. Z mého hlediska je tento argument pro mě nedůvodný z právního hlediska a z hlediska 

vyšší míry spravedlnosti. Samozřejmě z morálního hlediska bych se s tímto mohla ztotožnit, ale 

trestem smrti jsou potrestány opravdu závažné trestné činy a v takovým případech stát není ten, 

kdo bere život, ale ten jediný, kdo může potrestat pachatele. 

Aktuální  výzkum  veřejného  mínění  v České  republice  z roku  2019,  který  provedl 

Centrum pro výzkum veřejného mínění objasnil postoj českých občanů k existenci trestu smrti 

v našem právním řádu. 

Tabulka č. 2: Názor na trest smrti v České republice v roce 2019 (%)

„rozhodně má existovat“ 19

„spíše má existovat“ 31

„spíše nemá existovat“ 26

„rozhodně nemá existovat“ 15

„nevím“ 9

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Jak vidíme ve výše uvedené tabulce, tak stále 50 % populace podporuje zavedení trestu 

smrti. Dá se říct, že je společnost rozdělena skoro půl na půl, neboť 41 % jsou odpůrci trestu 

smrti. I z těchto údajů i přes veškerou snahu zkoumat a opovrhnout všechny argumenty zastánců 

trestu smrti je ve společnosti stále podpora. Já jsem odpůrce trestu smrti a proto jsem se taky 

snažila vyjádřit svůj názor ke každým argumentům, přesto jsem se snažila objektivně nahlédnout 

na danou problematiku a snažila jsem se vyjádřit k argumentům obou stran. Závěrem ve svém 

dotazníkovém šetření v kapitole 9 mé práce také pokládám otázku, zda jsou respondenti za, či 

proti zavedení trestu smrti u nás.
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Tabulka č. 3: Výroky podporující trest smrti (%)

Nejvíce souhlasí spravedlivé  zadostiučinění 

pozůstalým

66

Nejméně souhlasí Potřebnost principu  „oko za 

oko, zub za zub“

41

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Tabulka č. 4: Výroky zpochybňující trest smrti (%)

Nejvíce souhlasí riziko  justičního  omylu  a 

riziko zneužití

74 a 73

Nejméně souhlasí trest  smrti  jako  projev 

politického populismu

33

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Co se týká postoje občanů k argumentům, tak je zřejmé, že ve společnosti je hlavním 

hnutím zastáncům trestu smrti nalezení spravedlnost pro pozůstalé. Společnost tímto dle mého 

prokazuje  názor,  že postoje  společnosti  jsou vytvářeny především emocionálně.  Oproti  tomu 

dnešní společnost nevěří natolik silně v princip odplaty trestu smrti. Nejčastějším argumentem 

odpůrců trestu smrti  je  justiční  omyl.  Tento  argument  je  podle  mého také  nejsilnější,  neboť 

potrestání  trestem smrti  nevinnou osobu je  ten nejhorší  negativní  důsledek,  který může trest 

smrti  přinést.  Naproti  tomu občané nevěří  tolik  v argument  odpůrců,  že trest  smrti  je  projev 

politického  populismus.  Navíc  v málo  státech,  jak  jsem  již  výše  zmínila,  stát  naslouchá 

společnosti  ohledně  názorů  trestu  smrti  a  proto  trest  smrti  politikové  k propagaci  nemohou 

využívat.  
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4 Mezinárodní úprava výjimečného trestu

V níže  uvedené  kapitole  se  budu  zabývat  mezinárodní  úpravou  výkonu  výjimečného 

trestu.  Mezinárodní  hmotněprávní  podmínky  ukládání  výjimečného  trestu  jsou  individuálně 

stanoveny v zahraničních vnitrostátních právních předpisech (podrobně v kapitole 8). Přesto jsou 

relevantní  mezinárodní  dokumenty,  upravující  otázky  podmínek omezení  osobní  svobody ve 

vězení.  Tyto  základní  mezinárodní  dokumenty  mají  velký  význam,  neboť stanoví  minimální 

standarty,  které  jsou  pak  přistoupením  k těmto  úmluvám  členskými  státy  promítnuty  do 

vnitrostátních  úprav.  Mezinárodní  dokumenty  jsou  často  inspirací  pro  kodifikaci  vybraných 

otázek,  neboť představují  vodítko pro tvorbu práva,  pro aplikaci  a interpretaci  vnitrostátních 

právních  předpisů.  Níže  se  budu  věnovat  vybraným  dokumentům  které  se  týkají  výkonu 

dlouhodobých trestů odnětí svobody a podmínkám ve vězení. 

V souvislosti  s mezinárodní  úpravou  podmínek  výkonu  trestu  odnětí  svobody  a 

problematice vězení je jednoznačně potřeba zmínit mezinárodní úmluvu Standartní a minimální 

pravidla pro zacházení s vězni. Tato úmluva byla navrhnuta na 1. kongresu OSN v roce 1955, 

který se konal v Ženevě. Tento dokument poprvé stanovil pro vězně práva na svobodné myšlení, 

na svobodné vyznání víry, na stejnou ochranu podle zákona, na přiměřenou životní úroveň, na 

zdravotní péči.120 Některá ustanovení této úmluvy pak byla promítnuta v našem právním předpise 

zákoně  č.  59/1965  Sb.,  o  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  který  byl  v roce  2000  nahrazen 

současným zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.  

V roce  1973  byl  rezolucí  Evropské  rady  vyhlášen  další  důležitý  dokument  Evropská 

vězeňská  pravidla.121 Následně v  roce  1987  prošla  novelou  a  ovlivnila  i  reformu  vězeňství 

v České republice. V roce 2006 byla tato pravidla revidována a přijata Výborem ministrů Rady 

Evropy.122 Tato  úprava  se  zaměřuje  na  osobu  pachatele  a  jeho  důstojnost.  Projevuje  se  to 

následně ve snaze připravit vězně po výkonu trestu k návratu do společnosti, nebo v zachování 

důstojného jednání s vězni ze strany vězeňského personálu. Obsahuje také podrobnou úpravu o 

podmínkách života vězňů, např. jejich přemísťování, denní rozvrh, vzdělávání, hygienu atd. 123 

120NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečné trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. s. 69  
121Doporučení Rady Evropy, Výbor ministrů členských států o vězeňských pravidlech, doporučení Rec (2006) 2
122https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/Evropská-vDahlrenězeňská-pravidla.pdf 
123NAVRÁTILOVÁ, Jana. Výjimečné trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. s. 69  
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Tato úprava je založena na základních principech výkonu trestu odnětí svobody, které 

jsou v současnosti respektovány: 

1. Se všemi osobami zbavenými svobody bude zacházeno tak, aby byla respektována 

jejich lidská práva. 

2. Osobám zbaveným svobody budou ponechána veškerá práva, která jim nebyla odňata 

uložením výkonu trestu nebo vazby. 

3. Omezení  ukládaná  osobám  zbaveným  svobody  budou  v  nezbytně  minimálním 

rozsahu a úměrná legitimnímu účelu, pro který byla uložena.

4. Vězeňské  podmínky,  které  porušují  lidská  práva  vězňů,  nelze  ospravedlnit 

nedostatkem prostředků.

5. Život ve vězení se musí co možná nejvíce přibližovat pozitivním aspektům života na 

svobodě.

6. Výkon trestu bude zajišťován tak,  aby umožnil  osobám zbaveným svobody jejich 

opětovné začlenění do svobodné společnosti.

7. Je nutno podporovat spolupráci s externími sociálními službami a co možná nejvíce i 

zapojení občanských sdružení do vězeňského života.

8. Vězeňští  pracovníci  vykonávají  důležitou  veřejnou  službu  a  jejich  přijímání, 

zaškolení i pracovní podmínky jim musí umožnit udržovat vysoké úrovně jejich péče 

o uvězněné osoby.

9. Ve všech věznících musí probíhat pravidelné státní inspekce a nezávislé kontroly.124

Lze  tedy  shrnout,  že  výkon  má  být  prováděn  za  takových  materiálních  a  morálních 

podmínek, které zaručují  respektování lidské důstojnosti,  aplikování řádu musí být nestranné, 

nesmí být činěn rozdíl v zacházení s vězni, je třeba respektovat morální a náboženské principy, 

cílem  vězeňského  režimu  je  chránit  zdraví  a  důstojnost  vězňů,  rozvíjet  jejich  smysl  pro 

odpovědnost  a  poskytnout  jim  trénink,  který  jim  pomůže  při  reintegraci  do  společnosti, 

pravidelné  inspekce  vězeňských  zařízení  kvalifikovanými  a  zkušenými  profesionály, 

respektování individuálních práv vězňů.125

V roce 1990 OSN definovala (v Havaně) základní pravidla pro zacházení s vězni: 

1. Zachování lidských práv a základních svobod vězňů.

2. Zrušení samovazby.

124 BAJCURA, Lubomír,  ed.  Evropská vězeňská pravidla:  doporučení REC (2006)2 Výboru ministrů členským 
státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2006, str. 5 
125Navrátilová, J., Výjimečný trest, Leges, 1. vydání, 2010, str. 69  
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3. Respekt ke kulturní úrovni vězňů a kulturní činnosti vězňů.

4. Zaměstnávání.

5. Nestrannost vězeňského personálu.

6. Reintegrace do společnosti.

Jak jsme již  zmínila,  mezinárodních  kodifikace  stanoví  limity  v ukládání  trestů,  a  to 

především prostřednictvím zásad, které zaručují  právo na život,  právo na spravedlivý proces, 

nebo stanoví zákaz smrti,  zákaz bezdůvodného věznění  atd.  Doživotní  tresty odnětí  svobody 

v mezinárodní perspektivě jsou vybudovány právě na těchto zásadách.  Poprvé se o doživotním 

trestu na mezinárodní úrovni začalo diskutovat na 6. kongresu OSN o prevenci kriminality a 

zacházení s vězni v Caracasu, která se uskutečnila v roce 1980. 

Dále  se  k otázce  doživotního  trestu  vyjádřil  Výbor  ministrů  Rady  Evropy,  a  to  v 

Doporučení  k provádění  výkonu  doživotních  trestů  a  dalších  dlouhodobých  trestů  odnětí 

svobody z roku 2001. Toto doporučení vypracovala expertní komise na základě přijaté rezoluce 

na 24. konferenci evropských ministrů spravedlnosti  v Moskvě. Tato komise se měla zabývat 

otázkami vypracování nejvhodnějších kritérií pro klasifikaci vězňů dlouhodobých trestů odnětí 

svobody,  zda  mají  být  tito  vězni  odděleny  od  ostatních,  jak  potlačovat  negativní  účinky 

dlouhodobého uvěznění, jak co nejlépe připravit na propuštění a nejvhodnější způsoby zacházení 

s vězni.  Výsledkem  bylo  doporučení,  ve  kterém  se  formulovaly  základní  cíle  při  výkonu 

doživotních a ostatních dlouhodobých trestů odnětí svobody: 

1. Zamezit co nejvíce možným škodlivých účinkům doživotních trestů. 

2. Zvýšit  šanci  na  reintegraci  odsouzeného  do normálního  života  v případě  opuštění 

výkonu trestu.

3. Věznice by měly být bezpečným místem jak pro vězně, tak i pro personál.126

126 http://www.ok.cz/iksp/docs/300.pdf, s. 139
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5 Vnitrostání úprava výjimečného trestu

V této  kapitole  se  budu věnovat  podrobnému vymezení  podmínek ukládání  a  výkonu 

výjimečného trestu podle našeho právního řádu. Nejdříve se zameřím na hmotněprávní úpravu, 

poté  se  podívám na  výjimečný  trest  z procesního hlediska,  a  také  blíže  příblížím podmínky 

výkonu výjimečného trestu a negativní důsledky dlouhodobé izolace s nimy spojené. Na konec 

této  kapitoly  pojednám  o  institutech  hmotného  práva,  se  kterými  výjimečný  trest  souvisí  a 

nezapomenu objasnit podmínky uložení výjimečného trestu u mladistvých. 

Nový trestní zákoník z roku 2009 přinesl nové pojetí trestného činu a systém kategorií 

trestných činů. Na úvod něco málo k těmto novým pojetím. Dle § 13 TZ je trestným činem 

„protiprávní  čin,  který  trestní  zákoník  označuje  za  trestný  a  který  vykazuje  znaky  uvedené 

v takovém  zákoně“ (formální  pojetí  trestného  činu).  Prvním  znakem  trestného  činu  je 

protiprávnost,  dále  nesmí  chybět  typové  znaky  (znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu)  a 

obecné znaky (věk a  příčetnost,  popř.  u mladistvých rozumová a mravní  vyspělost).  Inovací 

trestního zákoníku bylo stanovení tzv. bipartice trestných činu. Trestný delikty se dělí na přečiny 

a zločiny (§ 14 TZ) a rozlišujeme je z hlediska formy zavinění a délky trestu odnětí svobody, 

kterou trestní zákoník stanoví ve své zvláštní části pro každý trestný čin samostatně. Zákon dále 

upravuje zvláštní podkategorií zločinu, a to zvlášť závažný zločin, který vyniká svou vysokou 

mírou závažností, neboť se musí jednat o úmyslný trestný čin, pro který zákon stanoví  délku 

trestu odnětí svobody s horní hranici nejméně deset let (§ 14 odst. 3 TZ).

Trestní zákoník označuje výjimečný trest buď jako trest odnětí svobody na doživotí nebo 

jako trest odnětí svobody v délce trvání nad 20 až do 30 let. Výjimečný trest tedy není konkrétní 

druh trestu, ale jedná se o zvláštní typ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jeho výjimečnost 

spočívá nikoliv v jeho druhu, ale v tom, že doba trvání je stanovena nad maximální přípustnou 

hranici trestu odnětí svobody, lze ho uložit jen po splnění kumulativně stanovených podmínek 

odlišných od ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody, výkon tohoto trestu je realizován 

obligatorně ve věznici  se zvýšenou ostrahou a nakonec tento trest lze uložit  pouze za zvlášť 

závažný zločin, u něhož to trestní zákoník dovoluje. 
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5. 1 Podmínky výjimečného trestu dle zákona č. 40/2009 Sb. 

5. 1. 1 Podmínky dle § 54 TZ

S ohledem  na  povahu  výjimečného  trestu  musí  být  uložení  výjimečného  trestu 

zargumentováno zcela mimořádnými a náležitě zdůvodněnými okolnostmi a zákonné podmínky 

aplikace institutu výjimečného trestu je potřeba vykládat restriktivně. Výjimečný trest se uloží 

pachateli až jako prostředek krajní instance a mírnější sankce k potrestání nestačí. 

Výjimečný  trest  za  podmínek  §  54  TZ  nelze  uložit  mladistvému  (viz.  podrobně 

v podkapitole 5. 5). Z povahy věci trestu odnětí svobody nelze uložit výjimečný trest právnické 

osobě (srov. § 1 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnoti právnických osob a řízení 

proti nim).

5. 1. 1. 1 Obecné podmínky 

Podmínky jsou komplexně stanoveny pro obě alternativy výjimečného trestu v § 54 odst. 

1 TZ. Dle § 54 odst. 1 TZ musí být kumulativně splněny dvě základní podmínky:

- výjimečný trest lze uložit jen za zvlášť závažný zločin, a 

- jestliže uložení  výjimečného trestu u takového zvlášť závažného zločinu výslovně 

dovoluje trestní zákoník ve zvláštní části

Po podrobnější analýze obecných podmínek lze dovodit, že je nutné spáchání trestného 

činu,  jehož  horní  hranici  trestní  sazby trestu  odnětí  svobody stanoví  ve  zvláštní  část  trestní 

zákoník nejméně 10 let a bude se jednat o úmyslný trestný čin. Dále musí trestní zákoník vždy 

výslovně uvést výjimečný trest jako sankci ve své zvláštní části, jinými slovy, ne všechny zvlášť 

závažné zločiny mohou být potrestány výjimečným trestem. 

Pokud se podíváme na všechny trestné činy ve zvláštní části trestního zákoníku, které 

dovolují  uložení výjimečného trestu, tak lze konstatovat,  že se bude jednat o (uvedený výčet 

zúžen u doživotního trestu):

-  trestný čin vraždy spáchány za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 

140 odst. 3 vražda)
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- nejtěžší trestné činy obecně nebezpečné (§ 272 odst. 3 obecné ohrožení, § 290 odst. 2 

získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 

plošinou, § 292 odst. 2, 3 zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny)

- nejtěžší trestné činy proti České republiky, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 

309 odst. 1 vlastizrada, § 310 odst. 2 rozvracení republiky, § 311 odst. 3 teroristický 

útok,  § 312 odst. 1  teror,  § 314 odst. 3  sabotáž,  § 316 odst. 4  vyzvědačství,  § 320 

odst. 1 válečná zrada)

- nejtěžší  trestné činy vojenské (§ 375 odst. 3 neuposlechnutí  rozkazu,  § 377 odst. 3 

zprotivení  a donucení  k porušení  vojenské  povinnosti,  § 381  odst. 3  násilí  vůči 

nadřízenému, § 384 odst. 2 vyhýbání se výkonu služby, § 386 odst. 3 zběhnutí, § 388 

odst. 2 vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby, § 389 odst. 3 porušení 

povinnosti  strážní  služby,  § 391  odst. 3  porušení  povinnosti  služby  při  obraně 

vzdušného prostoru, § 392 odst. 2 ohrožování morálního stavu vojáků, § 393 odst. 4 

porušení služební povinnosti vojáka)

- nejtěžší trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (§ 400 odst. 1, 2 

genocidium, § 401 odst. 1 útok proti lidskosti, § 402 odst. 2 apartheid a diskriminace 

skupiny lidí, § 406 příprava útočné války, § 409 odst. 2 styky ohrožující mír, § 411 

odst. 3  použití  zakázaného  bojového  prostředku  a nedovolené  vedení  boje,  § 412 

odst. 3 válečná krutost, § 413 odst. 3 perzekuce obyvatelstva, § 414 odst. 1 plenění 

v prostoru  válečných  operací  a § 415  odst. 3  zneužití  mezinárodně  uznávaných 

a státních znaků). 

V žádném případě výše uvedeného výčtu není výjimečný trest stanoven jako samostatný 

nebo výlučný, je vždy uveden jako alternativa ke kratšímu trestu odnětí svobody, i tímto zákon 

vymezuje jeho výjimečnost.  Rozsah trestných činů, za které lze uložit výjimečný trest svými 

návrhy de lege ferenda 9 rozšiřuji (podrobně v kapitole 9). 

5. 1. 1. 2 Zvláštní podmínky 

Zvláštní podmínky jsou pro každou alternativu výjimečného trestu stanoveny zvlášť, a to 

v § 54 odst. 2 TZ (trest odnětí svobody nad 20 až 30 let) a § 54 odst. 3 TZ (doživotní trest). 

Trest odnětí svobody nad 20 až 30 let může soud uložit pouze tehdy, jsou-li splněny tyto 

podmínky:
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- závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká, nebo

- možnost nápravy pachatele je obzvlášť ztížena

Stačí splnění alespoň jedné podmínky, samozřejmě v případě splnění obou podmínek je 

tím  spíše  pravděpodobné  uložení  výjimečného  trestu  (soudy  se  vždy  více  přiklání  při 

rozhodování ke splnění obou podmínek). Je zřejmé, že tyto podmínky jsou vymezeny obecnými 

formulacemi, ke kterým trestní zákoník nestanoví legální definici, proto zde bude hrát velkou 

roli judikatura (podrobně v kapitole 6). Závažnost zvlášť závažného zločinu se posoudí vždy 

podle  konkrétních  okolností  každého případu  dle  obecných hledisek  (viz.  §  39 odst.  2  TZ). 

Uložení  výjimečného  trestu  je  možné  jen  u  velmi  vysoké  závažnosti  zločinu,  s ohledem na 

všechny rozhodné skutečnosti vymezující tuto závažnost v případech společensky škodlivějších 

a kdy nestačí alternativa uložením trestu odnětí svobody do 20 let. Dle komentářové literatury 

lze  zjistit,  že  závažnost  trestného  činu  může  zvýšit  např.  význam  konkrétně  dotčeného 

chráněného zájmu, způsob provedení činu či okolnosti jeho spáchání, míry zavinění pachatele 

nebo pohnutky.127 

Též  otázka,  kdy  je  možnost  nápravy  pachatele  obzvláště  ztížena  není  zákoníkem 

jednoznačně zodpovězena. Lze přesto konstatovat, že tomu bude v těch případech, kdy uložení 

mírnějšího  trestu  nebude  postačovat  k  dosažení  jednoho  z  účelů  trestu  nápravy  pachatele. 

Komentářová  literatura  podrobněji  stanoví,  že  při  posuzování  možnosti  nápravy pachatele  je 

nutné  především  podrobně  a  komplexně  posoudit  osobu  pachatele,  jeho  předchozí  chování, 

trestní  minulost,  postoj  k  trestné  činnosti  a  hodnotám společnosti  či  ochotu  a  schopnost  se 

změnit. 128 Závěr o obzvláště ztížené možnosti nápravy pachatele musí soud podpořit konkrétními 

skutečnostmi,  nikoli  pouze  obecnými  zjištěními.129 Ve  spojení  s  §  39  odst.  2  TZ  (osoba 

pachatele)  je  zřejmé,  že  nelze  obzvlášť  ztíženou  možnost  nápravy  pachatele  zahrnovat  do 

hlediska  určování  závažnosti  trestného  činu.  Pro  ostatní  kritéria  v  §  39  odst.  2  TZ, 

tedy objektivní okolnosti (význam konkrétního dotčeného zájmu chráněného trestním zákonem, 

ze způsobu provedení činu a jeho následku, z okolností spáchaného činu) a subjektivní stránky 

(míry zavinění pachatele, jeho pohnutky, záměru a nebo cíle) bude soud usuzovat o závažnosti 

trestného činu. 

127ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5, str. 229
128CHMELÍK, JAN A KOL. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-
785-0. Převzato z CODEXIS®
129 Tamtéž. 
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Trest  odnětí  svobody na doživotí,  jako přísnější  alternativu  výjimečného trestu,  může 

soud uložit pouze tehdy, jsou-li splněny kumulativně tyto podmínky: 

- takový  zvlášť  závažný  zločin  je  mimořádně  závažný  vzhledem  k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo 

k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a

- uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až třicet let

Trest odnětí svobody na doživotní navíc oproti trestu odnětí svobody nad 20 až 30 let 

vyžaduje podmínku, že se takový trest uloží pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažná zločin 

vraždy dle § 140 odst. 3 nebo který při spáchání trestného činu:

- obecného ohrožení dle § 272 odst. 3

- vlastizrady dle § 309

- teroristického útoky dle § 311 odst. 3

- teroru dle § 312 

- genocidy dle § 400

- útoku proti lidskosti dle § 401

- používání zak. bojového prostředku a nedovoleného vedení boje dle § 411 odst. 3

- válečné krutosti dle § 412 odst. 3

- perzekuce obyvatelstva dle § 413 odst. 3

- zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků dle § 415 odst. 3 

zavinil úmyslně smrt jiného člověka. 

Pokud shrneme výše uvedené,  tak výjimečný trest  lze uložit  pouze u určitého okruhu 

trestných činů (zvlášť závažný zločin a trestní zákoník to dovoluje), přitom je z této skupiny 

taxativně vybrán výčet těch trestných činů, za který lze uložit doživotní trest. Zvláštní podmínky 

doživotního  trestu  odnětí  svobody  kopírují  dva  zásadní  kritéria,  závažnost  trestného  činu  a 

nápravu pachatele, popř. bezpečnost společnosti, přitom ale u doživotního trestu je povaha těchto 

kritérií závažnější a vymezují se ještě vyšší mírou intenzity. Opět je možné konstatovat, že obě 

podmínky jsou obecné pojmy, který trestní zákoník blíže nespecifikuje a proto i zde bude mít 

význam judikatura soudů (podrobně v kapitole 6). 

V § 54 odst. 4 TZ  je uzákoněno oprávnění soudu, kterým může při ukládání trestu odnětí 

svobody na doživotí zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou 
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(§ 56 odst. 2 písm. b) TZ) se nezapočítává do doby výkonu trestu. Dle mého pohledu je smyslem 

tohoto ustanovení zpřísnit podmínky výkonu pro pachatele, neboť toto ustanovení má praktický 

význam  v otázce  podmíněné  propuštění.  Tedy  pokud  bude  mít  soud  za  to,  že  uložení 

výjimečného trestu na doživotí samo o sobě nepostačuje k dosažení nápravy pachatele a ochrany 

společnosti,  může  soud  ještě  zpřísnit  pachateli  podmínky  jeho  podmíněného  propuštění 

(nezapočítáním doby výkonu v určitém typu věznice), a tím i možnost návratu do společnosti. 

Mohu předpokládat,  že se bude jednat o situace,  kdy je potřeba více času pro izolaci zvlášť 

nebezpečného  pachatele.  Takový  pachatel  může  projevovat  negativní  postoj  a  negativní 

vlastnosti ve svém chování (např. agrese), a je zřejmé, že nelze očekávat žádnou naději na jeho 

zlepšení. Podle mého názoru se bude často jednat o pachatele, u kterých jde o natolik zvlášť silně 

narušenou a těžko napravitelnou psychiku, že je potřeba delší rehabilitace. Lze tedy konstatovat, 

že soud se tímto rozhodnutím bude snažit udržet odsouzeného co nejdéle ve vězení. I přesto, že 

toto rozhodnutí  ve své podstatě znamená přísnější postih odsouzeného, z druhé strany takové 

rozhodnutí může sloužit i jako motivace pro odsouzeného k jeho nápravě a řádnému chování ve 

vězení, neboť se bude odosuzený snažit co nejdříve (minimálně po 10 letech výkonu) přeřazení 

do věznice s mírnějším režimem (§ 57 odst. 4 TZ). Toto oprávnění soudu ve svých návrzích de 

lege ferenda vylučuji (podrobně v kapitole 9). 

Závěrem z výše uvedeného lze shrnout, že uložení výjimečného trestu je tedy umožněno 

v případě, kdy došlo ke spáchání nejzávažnějších trestných činů, za které zákon uložení takového 

trestu  dovoluje,  spáchaných  pachatelem  s výraznějšími  negativními  osobnostními  rysy  a 

k nápravě pachatele, popř. ochraně společnosti nestačí mírnějšího trestu odnětí svobody.

4. 1. 2  Podmínky dle § 55 až 59 TZ

V této  kapitole  rozeberu  podmínky  ukládání  a  výkonu  nepodmíněného  trestu  odnětí 

svobody, které jsou vymezeny v § 55 až 59 TZ. Jelikož se jedná o obecné podmínky výkonu 

nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody,  zaměřím  se  pouze  na  ty  ustanovení,  které  souvisejí 

s výjimečný trestem. 

K podmínkám uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody stanoví zákon v § 55 TZ 

maximální  přípustnou  dobu  uložení  tohoto  trestu,  a  to  na  20  let.  Samozřejmě  s výjimkami 

v podobě  mimořádného  zvýšení  trestu  odnětí  svobody  (§  59),  uložení  trestu  pachateli 

spáchaného trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) 
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nebo  právě  výjimečného  trestu  (§  54).  U  všech  uvedených  výjimek  (nejde-li  o  trest  odnětí 

svobody na doživotí) je také stanovena maximální nepřekročitelná horní hranice trestu odnětí 

svobody v trvání 30 let. V § 55 odst. 3 a § 56 odst. 4 zákon odkazuje na jiné právní předpisy, 

které  stanoví  podrobnější  podmínky výkonu a způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody (zákon č. 58/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a dále vyhláška č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody). V § 56 až 57 TZ jsou stanoveny obecné 

podmínky výkonu trestu odnětí svobody  (podrobně v podkapitole 5. 3). 

V § 58 a 59 TZ zákon umožnil soudu mimořádně snížit (§ 58) a mimořádně zvýšit (§ 59) 

trest  odnětí  svobody, popř. vymezil  moderační právo soudu. Podmínky mimořádného snížení 

trestu odnětí  svobody jsou dle  mého v praxi nepoužitelné s ohledem na povahu výjimečného 

trestu, neboť výjimečný trest se ukládá až v krajních případech, kdy mírnější potrestání nestačí. 

Pokud by bylo potřeba snížit výjimečný trest, tak by soud měl uložit nepodmíněný trest odnětí 

svobody s horní hranici do 20 let. Naproti tomu jsem toho názoru, že § 59 TZ se může objevit 

v praxi. Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody může být užito na pachatele trestného činu, 

který znovu spáchal zvlášť závažný zločin,  i  přes to,  že již byl pro takový nebo jiný zvlášť 

závažný zločin jednou potrestán. Soud může uložit trest odnětí svobody v horní polovině trestní 

sazby zvýšené o jednu třetinu,  pokud je zde zřejmě možnost nápravy pachatele  ztížena,  a to 

vzhledem k jeho recidivě či jiným okolnostem případu. Při takto zvýšeném trestu odnětí svobody 

může uložený trest převyšovat dvacet let,  ovšem nesmí převyšovat hranici třiceti let,  a to ani 

tehdy,  pokud jde o mimořádné  zvýšení  při  ukládání  výjimečného  trestu odnětí  svobody nad 

dvacet až do třiceti let. Toto oprávnění soudu dle mého za sebou nese odraz té skutečnosti, že je 

potřeba  na  každý  případ  pohlížet  jednotlivě  a  ve  specifických  případech  po  opakovaném 

spáchání  zvlášť  závažného  zločinu  mimořádně  zvýšit  horní  hranici  trestu  odnětí  svobody. 

Smyslem tohoto institutu je přísnější postih pachatele, který se nenapravil i přes jeho potrestání 

v minulosti a soud proto může zpřísnit jejich potrestání v současnosti.  

5. 2 Ukládání výjimečného trestu dle zákona č. 141/1961 Sb.

V této podkapitole se zaměřím na procesní úpravu výjimečného trestu, kterou najdeme 

v zákoně  č.  141/1961  Sb.,  o  trestním  řízení  soudním  (dále  jako  TŘ).  Přiblížím  podmínky 

průběhu trestního řízení pro trestné činy, za které lze udělit výjimečný trest odnětí svobody. 
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Trestní  řád stanoví  podmínky pro věcnou příslušnost krajského soud v rozhodování  o 

trestném činu. Okresní soud projedná věc v případech, kdy krajský soud nebude věcně příslušný 

(§ 16 TŘ). Trestní řízení o výjimečném trestu se v prvním stupni koná před krajským soudem (§ 

17 odst. 1 TŘ). K tomu je nutné zdůraznit, že pro hlediska určení věcné příslušnosti krajského 

soudu jako soudu příslušného v prvním stupni není rozhodné, že výjimečný trest není stanoven 

jako samostatný trest, ale vždy jako alternativa ke kratšímu trestu odnětí svobody. Proto nemá 

význam, že výjimečný trest nebude ukládán, neboť podstatné je jen to, že zákon takový trest u 

konkrétního trestného činu uložit dovoluje. 

Řízení v prvním stupni provede krajský soud, v jehož obvodu došlo ke spáchání trestného 

činu (§ 18 odst. 1 TŘ). 130 Subsidiárně je stanovena místní příslušnost pro případy, kdy místo činu 

nelze zjistit nebo byl spáchán v cizině. V takových případech koná řízení soud, v jehož obvodu 

obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje131, jestliže se nedají zjistit ani tato místa nebo jsou mimo 

území České republiky, tak vykoná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo (§ 18 odst. 2 

TŘ).132 V případě  trestního  řízení  ve  věcech  mladistvých  jsou  stanovena  samostaná  kritéria 

(podroběji v podkapitole 5.5). 

5. 2. 1. Přípravné řízení 

Procedurální postup trestního řízení se dělí do 3 základních etap, a to přípravné řízení, 

řízení před soudem a opravné řízení. Přípravné řízení se dělí na fázi prověřovací a vyšetřovací. 

V přípravném řízení  by  měl  příslušný  orgán  co  nejrychleji  a  v potřebném  rozsahu  vyhledat 

důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu včetně osoby 

pachatele.  

Pokud  existuje  důvodné  podezření,  že  došlo  ke  spáchání  trestného  činu  (trestním 

oznámením,  z  vlastních  poznatků  policejních  orgánů),  tak  je  zahájeno  sepsáním  úředního 

záznamu přípravné řízení ve fází vyšetřovácí. Při prověřování se opatřují potřebné podklady a 

nezbytná vysvětlení, popř. další potřebné úkony potřebná před zahájením trestního stíhání. Tyto 

úkony jsou demonstrativně stanoveny v § 158 odst. 3 písm. a) až i) TŘ. 

130forum delicti comissi
131forum loci, tyto tři podmínky jsou rovnocenné 
132forum scientiae
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Právní nauka zná tři formy přípravného řízení v závislosti na závažnosti trestného činu, o 

kterém se koná přípravné řízení, a to standartní, rozšířené a zkrácené přípravné řízení. Trestní řád 

zná pouze pojem zkrácené přípravné řízení (§ 179a-179h TŘ). K výjimečnému trestu to nemá ale 

relevanci. Ohledně výjimečného trestu se bude konat rozšířené přípravné řízení, neboť se bude 

jednat  o  řízení  v prvním stupni  před  krajským soudem. Při  rozšířeném přípravném řízení  se 

neaplikují  omezující  podmínky pro výslech svědků. V případě rozšířeného přípravného řízení 

jsou  vyšetřovány  trestné  činy  větší  složitosti  a  závažnosti,  proto  je  opuštěno  od  některých 

zákonných omezení v postupů policejních orgánů. 

Prověřovací fáze může skončit odložením věci, dočasným odložením věci či odevzdáním 

věci jinému orgánů (§ 159a a § 159b TŘ). Pokud všechny zjištěné a odůvodněné skutečnosti 

nasvědčuji  tomu,  že  byl  spáchán  trestný  čin,  tak  zahájením  trestního  stíhání  začne  fáze 

vyšetřovací. 

Přípravné  řízení  skončí  podáním  obžaloby,  popř.  návrhem  na  ochranné  opatření, 

zastavením  trestního  stíhání,  přerušením  trestního  stíhání,  postoupením  věci  jinému  orgánu, 

vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění, schválení narovnání, podmíněné zastavení trestního 

stíhání, odstoupení od trestního stíhání a sjednáním dohody o vině a trestu.  

V souvislosti s přípravným řízení je nutné zmínit i institut nutného obhájce dle § 36 TŘ. 

Obviněný musí mít podle trestního řádu obhájce již v přípravném řízení, pokud se koná řízení o 

trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující pět let (§ 

36  odst.  2  TŘ).  V případě  výjimečného  trestu  to  činí  minimálně  20  let  a  proto  je  obhájce 

povinný. Navíc neplatí ani možnost obviněného se vzdát nutné obhajoby v případě výjimečného 

trestu (§ 36b odst. 1 TŘ). 

Navíc v trestním řádě najdeme zmínku o vazbě obviněného v souvislosti s výjimečným 

trestem. Dle § 72a odst. 1 písm. d) TŘ je stanoveno, že pro zvlášť závažný zločiny, pro něž lze 

dle  TZ  uložit  výjimečný  trest,  lze  obviněného  vzít  do  vazby  nejdéle  na  čtyři  roky.  Dle 

následujícího odstavce citovaného ustanovení pak z těchto čtyř let připadá na přípravné řízení 

maximálně jeden roky a čtyři měsíce, pokud by přípravné řízení přesáhlo tuto lhůtu, musí být 

obviněný v poslední den této lhůty propuštěn. Tyto maximální možné hranice jsou stanoveny 

v souvislosti  s tím,  že  je  možné  omezit  svobody  obviněného  na  nezbytně  nutnou  dobu.  Ve 

spojení se zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti (§ 2 odst. 4 TŘ) je nutné institut vazby pojímat 
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jako krajní prostředek a celková doba vazby je vždy posuzována individuálně s přihlédnutém ke 

všem okolnostem a s potřebným odůvodněním délky vazby. 

5. 2. 2. Předběžné projednání obžaloby 

Předběžné  projednání  obžaloby  je  samostatné,  fakultativní  stádium  trestního  řízení 

(následuje  po  přípravném  řízení,  pokud  bylo  skončeno  obžalobou),  ve  kterém  soud 

přezkoumává,  zda  výsledky  přípravného  řízení  poskytují  pro  další  soudní  řízení  spolehlivý 

podklad a zda přípravné řízení  bylo konáno v souladu se zákonem, především pokud nebylo 

porušeno právo obviněného na obhajobu. Zejména se prověřuje věcná a místní příslušnost soudu 

(§ 16 až 22 TŘ), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze 

napravit v řízení před soudem a zda byly v přípravném řízení objasněný základní skutečnosti, 

bez kterých není možné hlavní líčení provést a v něm rozhodnout (§ 181 odst. 1 TŘ).133 Důvody 

k nařízení předběžného projednání obžaloby předsedou senátu jsou vyjmenovány v § 186 TŘ. 

Po předběžném projednání obžaloby soud může předložit věc k rozhodnutí o příslušnosti 

(§ 188 odst. 1 písm. a) TŘ), postoupit věc (§ 188 odst. 1 písm. b) TŘ), zastavit trestní stíhání (§ 

188 odst. 1 písm. c), odst. 2 TŘ), přerušit trestní stíhání (§ 188 odst. 1 písm. d) TŘ), vrátit věc 

státnímu zástupci k došetření (§ 188 odst. 1 písm. e) TŘ), podmíněně zastavit  trestní stíhání, 

odstoupit od trestního stíhání, rozhodnout o vazbě (§ 192 TŘ) a nakonec nařídit hlavní líčení. 

Podmínění zastavení a odstoupení od trestního stíhání není u řízení  o projednávání trestného 

činu, za který lze uložit výjimečný trest možné.

Proti usnesení soudu v předběžném projednání obžaloby, je přípustná stížnost, která má, 

vyjma stížnosti  proti  rozhodnutí  o předložení  věci  k rozhodnutí  o přerušení  trestního stíhání, 

odkladný účinek. Oprávněnými jsou obviněný a státní zástupce. Proti rozhodnutí o podmíněném 

zastavení  trestního  stíhání,  o  odstoupení  od  trestního  stíhání  a  o  schválení  narovnání  může 

stížnost podat i poškozený. 

Vzhledem k vysoké míře závažnosti trestných činů, za které lze uložit výjimečný trest a 

možné hrozbě nejpřísnějšího potrestání pachatele jaký zákon zná, je podle mého názoru dobré do 

133JELÍNEK, Jiří.  Trestní právo procesní: podle stavu k ...  Praha: Leges, 2010-. Student (Leges).  ISBN 978-80-
87576-44-1, s. 562 
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budoucna  uvažovat  o  zakotvení  obligatorního  předběžném  projednání  obžaloby  v řízení,  ve 

kterém může dojít k uložení výjimečného trestu (podrobně v kapitole 9).

5. 2. 3. Hlavní líčení

Cílem hlavního  líčení  je  projednání  obžaloby  a  vydání  uceleného  rozhodnutí  nejlépe 

v jediném hlavním líčení bez odročení. Hlavní líčení o výjimečném trestu se koná před krajským 

soudem ve tříčlenném senátu, složeném z předsedy a dvou přísedících (§ 31 odst. 1 a odst. 2 

písm.  a)  zákona  č.  6/2002  Sb.,  o  soudech  a  soudcích).  Další  excesy  z klasického  průběhu 

hlavního líčení u rozhodování o výjimečném trestu trestní řád nestanoví. Samozřejmě je na místě 

zmínit, že dokazování by mělo být provedeno podrobně a obšírně, neboť se rozhoduje o trest 

odnětí  svobody  na  obzvlášť  dlouhou  dobu,  což  za  sebou  nese  značný  zásah  do  života 

odsouzeného (k rozhodnutí soudu o uložení výjimečného trestu  podrobně v kapitole 6).

Hlavní líčení může být odročeno, objeví-li se překážka, pro kterou nelze hlavní líčení 

provést nebo v něm pokračovat, přitom se stanoví den, kdy se bude konat další hlavní líčení (§ 

219  TŘ).  Hlavní  líčení  může  skončit  rozhodnutím  meritorní  povahy,  a  to  odsuzujícím  či 

zprošťujícím  rozsudkem,  usnesením  o  zastavení  trestního  stíhání,  usnesení  o  schválení 

narovnání,  usnesením o postoupením věci  mimosoudnímu orgánu,  usnesení  o  odstoupení  od 

stíhání  (ve  věcech  mladistvých).  Usnesení  o  narovnání  schválí  soud pouze  u  přečinu,  proto 

v případě výjimečného trestu tato možnost nepřipadá v úvahu. Navíc v případě konání řízení o 

provinění  u  mladistvého  nelze  v případě  rozhodování  o  trestném  činu,  za  který  lze  uložit 

výjimečný trest,  odstoupit  od stíhání, neboť zákon dovoluje takový postup pouze u trestných 

činu, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí tři roky (§ 70 odst. 1 ZSVM). 

Proto nelze v případě řízení  o výjimečném trestu vydat  usnesení  o narovnání  a odstoupit  od 

stíhání. Usnesením o zastavení trestního stíhání vydá soud buď obligatorně (§ 223 odst. 1 TŘ) či 

fakultativně (§ 223 odst. 2 TŘ). 

Hlavní líčení může také skončit rozhodnutím zatímní povahy, a to usnesením o přerušení 

trestního stíhání, usnesení o postoupení věc jinému soudu a usnesením o vrácení věci státnímu 

zástupci  k došetření.  Soud  může  vydat  rozhodnutí  mezitímní  povahy,  které  se  po  uplynutí 

zkušební  doby  stává  meritorním,  a  to  podmíněné  zastavení  trestního  stíhání.  Podmíněné 

zastavení zákon dovoluje u řízení o přečinu, proto v případě rozhodování o výjimečném trestu 

nemůže soud vydat takové rozhodnutí. 
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5. 2. 4. Opravné prostředky 

Nejvíce  užívaným  a  univerzálním  řádným  opravným  prostředkem  (rozhodnutí  není 

pravomocné) proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání. O odvolání proti rozhodnutí 

krajského soudu, jakož soudu prvního stupně, rozhoduje nadřízený vrchní soud, a to konkrétně 

Vrchní soud v Praze nebo Vrchní soud v Olomouci (§ 252 TŘ). O odvolání rozhoduje tříčlenný 

senát,  složený  z předsedy  senátu  a  dvou  soudců  (§  27  zákona  č.  6/2002  Sb.,  o  soudech  a 

soudcích).  Odvolání  může  podat  státní  zástupce  (pro  nesprávnost  kteréhokoliv  výroku), 

obžalovaný  (pro  nesprávnost  výroku,  který  se  ho  přímo  dotýká,  nejde-li  o  výrok  o  vině  v 

rozsahu, v jakém soud přijal jeho prohlášení viny), zúčastněná osoba (pro nesprávnost výroku o 

zabrání věci nebo zabrání části majetku), poškozený (pokud uplatnil  nárok na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení,  pro nesprávnost výroku o 

náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení) (§ 

246 odst. 1 TŘ). Odvolací soud odvolání zamítne (podáno opožděně, neoprávněná osoba, není 

důvodné atd.), odmítne (nesplňuje náležitosti obsahu odvolání). Odvolací soud může také zrušit 

rozsudek (§ 257 a 258 TŘ). 

Dalším  opravným  prostředkem  je  dovolání.  Dovolání  se  označuje  jako  mimořádný 

opravný  prostředek  a  v souvislosti  s přísnější  alternativou  výjimečného  trestu  zákon  stanoví 

zvláštní  úpravu  pro  podání  dovolání.  Přípustnost  dovolání  je  vázána  obecně  na  taxativně 

stanovené podmínky v § 265b odst. 1 TŘ. Pro výjimečný trest je v § 265b odst. 2 TŘ vymezeno, 

že lze podat dovolání, byl-li uložen trest odnětí svobody na doživotí.  Smyslem je, aby každá 

trestní  věc,  ve které  byl  uložen trest  odnětí  svobody na doživotí,  mohla  být přezkoumána a 

případné  pochybení  mohlo  být  napraveno.  Proto  v případě  uložení  doživotní  trestu  odnětí 

svobody lze vždy za naplnění podmínek dle § 265a odst. 1 TŘ, podat dovolání, bez ohledu na to, 

zda jsou naplněny důvody dle § 265b odst. 1 TŘ. Samozřejmě to nebrání dovolateli tyto důvody 

vymezit v podání. To dává velký rozsah pro přezkum výjimečného trestu na doživotí, neboť není 

potřeba namítat konkrétní pochybení orgánů činných v trestních řízení či jiné vady v řízení. 

O dovolání  je  příslušný rozhodnout  Nejvyšší  soud dle  §  265c TŘ.  Oprávněné  osoby 

k podání  dovolání  je  nejvyšší  státní  zástupce  (na  návrh  krajského  nebo  vrchního  státního 

zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to 

ve  prospěch  i  v  neprospěch  obviněného,  pokud  veřejnou  žalobu  před  soudem nezastupoval 
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evropský pověřený žalobce  nebo evropský žalobce),  dále  příslušný orgán Úřadu evropského 

veřejného žalobce (pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v 

neprospěch  obviněného,  pokud veřejnou  žalobu  před  soudem zastupoval  evropský pověřený 

žalobce  nebo evropský žalobce),  nebo  obviněný  (pro  nesprávnost  výroku  rozhodnutí  soudu, 

který se ho bezprostředně dotýká) (§ 265d TŘ).

K dovolání je také potřeba zmínit  vázanost soudu dovolacími důvody, neboť dovolací 

soud nepřezkoumává nenamítané vady, či zákonnost, s výjimkou vad, které by mohly mít vliv na 

správnost výroku, proti nimž bylo dovolání podáno (§ 265i odst. 3 TŘ). V situaci, kdy použijeme 

jako  dovolací  důvod  jeden  z taxativně  stanovených  v  §  265b  odst.  1  TŘ,  se  nedostaneme 

k aplikačnímu problému principu vázanosti dovolacího orgánu uplatněnými dovolacími důvody. 

Naopak je tomu v případě, kdy dovolacím důvodem je uložení doživotního trestu odnětí svobody 

a v dovolání nebudou vytknuty žádné konkrétní pochybení, či vady řízení. Přesto skutečnost, že 

dovolání  je  opravným prostředkem,  byť  mimořádným,  a stejně  jako jiné  opravné  prostředky 

slouží k odstranění vad napadeného rozhodnutí, pokud je jimi zatíženo, je třeba konstatovat, že 

i prostřednictvím  dovolacího  důvodu podle  § 265b odst.  2  musí  být  napadenému rozhodnutí 

vytýkány určité vady. Jinak by opravné řízení nemělo žádný smysl.134 Dovolací soud bude vázán 

zjišťováním, zda byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, předmětem námitek by 

zde mohl být především výrok o trestu, popř. neexistence mimořádné závažnosti  spáchaného 

trestného činu. Judikatura NS dospěla k závěru, že dovolací soud „zde přezkoumává jen to, zda 

skutkový  podklad  zjištěný  soudy  obou stupňů opodstatňuje právní  závěr  o splnění  zákonných 

podmínek pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí,  ale nezabývá se ani v tomto případě 

správností a úplností skutkových zjištění a provedeného dokazování“.135 

Nakonec bych krátce zmínila další mimořádný opravní prostředek, to je obnova řízení. 

V případě výjimečného trestu se nesetkáme s žádnými zákonnými odchylky. Přesto připomenu, 

že obnova řízení se povolí, pokud vyjdou najevo skutečnosti nebo důkazy dříve neznáme, které 

by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí soudu (§ 278 odst. 1 TŘ).   

134 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3152.
135 Tamtéž. Srov. R 58/2003 NS
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5. 2. 5 Zařazení odsouzeného do věznice 

Dle § 56 odst. 2 písm. d), odst. 3, TZ musí být pachatel při výkonu zařazen zpravidla do 

věznice  se  zvýšenou  ostrahou.  Jedná se  o  nejpřísnější  způsob a  režim  výkonu trestu  odnětí 

svobody. Tento způsob výkonu není určen pouze pro výjimečný trest, ale do takové věznice se 

zařadí i pachatele, kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované  zločinecké  skupiny  (§  108),  či  za  zvlášť  závažný  zločin  uložen  trest  odnětí 

svobody nejméně 8 let,  nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti 

letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo z výkonu 

zabezpečovací detence (§ 56 odst. 2 písm. b) TZ). Jak jsem již dříve uvedla, výjimečnost výkonu 

výjimečného trestu spočívá  v možnosti  zařazení  jen do tohoto typu věznice.  Způsob výkonu 

výjimečného trestu doplňuje § 56 odst. 3 TZ, který stanoví výjimku z předchozího ustanovení, a 

to možnost soudu zařadit pachatele do jiného typu věznice (s ohledem na závažnost trestného 

činu, na stupeň a povahu trestného činu). Tato možnost ale neplatí pro doživotní trest odnětí 

svobody (§ 56 odst. 3 věta za středníkem TZ). Stále ale pro obě varianty výjimečného trestu 

zůstává možnost přeřazení pachatele do mírnějšího typu věznice dle § 57 TZ a není vyloučeno 

ani podmíněné propuštění z výkonu takového trestu dle § 88 TZ. 

Dle § 57 TZ může soud během výkonu trestu odnětí svobody rozhodnout o přeřazení 

odsouzeného do jiného typu věznice, tedy z věznice s ostrahou do věznice se zvýšenou ostrahou, 

či naopak. Podat návrh na přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s ostrahou může 

odsouzený  až  po  vykonání  alespoň  jedné  čtvrtiny  uloženého  trestu  v případě  trestu  odnětí 

svobody nad 20 let až do 30 let  (tedy minimálně po vykonání 5 až 7,5 let svého trestu), nebo 

vykonání  alespoň  deset  let  u  doživotního  trestu  (§  57  odst.  4,  5  TZ).  Pokud  soud  návrhu 

nevyhoví, tak může odsouzený opakovaně podat návrh po 6 měsících od skončení řízení o jeho 

předchozím návrhu (§ 57 odst. 6 TZ).  Ústavní soud136 stanovil, že i přeřazování odsouzeného 

během výkonu trestu představuje rozhodování o testu samotném (konkrétně o jeho kvalitativní 

dimenzi)  ve smyslu čl. 40 odst. 1 LZPS137, o nichž jsou oprávněny rozhodovat výlučně soudy. 

Dle  předchozí  právní  úpravy138 mohl  o  přeřazování  odsouzeného  během  výkonu  trestu 

rozhodovat rovněž ředitel věznice.139 Plně souhlasí s Ústavním soudem a jsem toho názoru, že 

ředitel věznice jakož administrativní aparát musí rozhodovat na základě zákona a v jeho mezích, 
136Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1994, sp. zn., sp. zn. Pl. ÚS 5/94
137„Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“
138 Dle § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., které 
byly výše uvedeným nálezem ÚS zrušeny.
139 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-109-
3, s. 675
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přitom rozhodování o tom, v jakém typu věznice bude odsouzený vykonávat svůj trest je dle 

mého rozhodování o způsobu výkonu trestu a takový výkon je součást míry potrestání pachatele, 

o této míře uvažuje jen soud. 

Trestní zákoník upravuje institut započtení v § 92 odst. 1 TZ, dle kterého se do výkonu 

trestu  odnětí  svobody  započítává  rovněž  doba,  kterou  odsouzený  strávil  před  vynesením 

odsuzujícího  rozsudku  ve  vazbě.  Tato  možnost  byla  zakotvena  do  zákona  v souvislosti 

s principem zákazu dvojího trestání dle čl. 40 odst. 5 LZPS.140 Jelikož zákon nezakazuje použití 

tohoto  ustanovení  na  výjimečný  trest,  tak  tato  možnost  platí  rovněž  v případě  uložení 

výjimečného trestu. Soud zde musí obligatorně započítat dobu vazby, i i ohledem na tvrzení, že 

vazba není trestem. Na toto ustanovení navazuje § 334 odst. 1 TŘ, který stanoví, že předseda 

senátu rozhodne usnesením o započtení vazby, zpravidla spolu s nařízením výkonu trestu, proti 

tomuto usnesení je přípustná stížnost. Započtení je možné pouze, pokud byl pachatel odsouzen 

k trestu odnětí  svobody v tom řízení,  v němž byl vzat do vazby. Dle § 92 odst. 2 a 3 TZ je 

možné,  že  započtení  vzhledem k druhu uloženého trestu  nebude možné,  přesto  by měl  soud 

skutečnost, že odsouzený byl ve vazbě, vždy při trestání zohlednit. 

Jakmile se rozhodnutí („má se vykonat trest“) stalo vykonatelným, tak předseda senátu 

příslušné věznici zašle nařízení o výkonu trestu. Pokud je odsouzený na svobodě, tak jej soud 

vyzve, aby nastoupil ve stanovené lhůtě k výkonu trestu. Pokud proběhlo odvolacího řízení a 

výrok o uložení trestu se stal vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, soud po vyhlášení 

rozhodnutí ihned nařídí výkon, je-li odsouzený ve vazbě. Může tak učinit i u odsouzeného, který 

není ve vazbě, je-li zde okolnost, že jeho pobyt na svobodě může být nebezpečný, nebo jestliže z 

jeho  jednání  nebo  dalších  konkrétních  skutečností  vyplývá  důvodná  obava,  že  odsouzený 

uprchne nebo se bude skrývat (§ 321 odst. 1 TŘ). Soud stanoví přiměřenou lhůtu (maximálně 1 

měsíc  od právní moci  rozhodnutí)  odsouzenému, aby si  mohl obstarat  své záležitosti.  Pokud 

odsouzený v této lhůtě nenastoupí, nebo za předpokladu dalších podmínek (§ 321 odst. 2 TŘ), 

předseda senátu obligatorně nařídí dodání odsouzeného do výkonu trestu, přitom může vydat 

příkaz  k dodání,  který  provedou  policejní  orgány  a  podají  neprodleně  informaci  o  závěrech 

soudu (§ 321 odst. 3 TŘ). 

Dle § 322 TŘ předseda senátu odloží výkon trestu z důvodů hospitalizace odsouzeného 

v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností, ze kterých vyplývá hrozba života 

140 „Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato 
zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.“
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či zdraví odsouzeného. O odkladu výkonu trestu může pořádat i odsouzený. Věznice může ze 

své  strany  navrhnout  soudu  odklad  či  přerušení  výkonu  na  základě  zdravotní  zprávy 

odsouzeného. Pokud je za zvlášť závažný zločin odsouzena těhotná žena či matka pečující o dítě 

do jednoho roku, tak předseda senátu odloží výkon trestu na dobu do jednoho roku po porodu. 

Zároveň může stanovit dohled, popř. přiměřená omezení a povinnosti (§ 322 odst. 4 TŘ). Pokud 

odsouzená nevede řádný život  nebo poruší  omezení  a  povinnosti,  tak  předseda senátu  může 

odvolat odklad i před zákonnou lhůtou. Předseda senátu odvolá odklad výkonu, pokud existuje 

obava, že odsouzený uprchne, zneužívá povoleného odložení nebo odpadl důvod, pro který byl 

výkon trestu odnětí svobody odložen. 

Dle § 324 TŘ lze přeřadit odsouzeného jak na jeho návrh, tak na návrh státního zástupce, 

ředitele  věznice,  popř.  i  bez  návrhu,  přitom  o  změně  způsoby  výkonu  trestu  rozhoduje  ve 

veřejném  zasedání  okresní  soud,  v jehož  obvodu  je  trest  odnětí  svobody  vykonáván  (návrh 

odsouzeného upraven je v § 57 odst. 5 TZ).  

Dle § 325 TŘ lze přerušit  výkon trestu odnětí  svobody na potřebnou dobu, pokud je 

odsouzený  stížen  těžkou  nemocí,  ovšem  nesmí  existovat  nebezpečí,  že  odsouzený  uprchne. 

Předseda  senátu  dále  odvolá  přerušení  výkonu  trestu,  zneužívá-li  odsouzený  povoleného 

přerušení. Toto rozhodnutí soudu je fakultativní a soudce průběžně sleduje, zda trvají důvody pro 

přerušení, a po jejich pominutí odvolá rozhodnutí o přerušení výkonu a nařídí další výkon trestu 

odnětí  svobody.  „Za těžkou nemoc ve  smyslu tohoto  ustanovení  je  třeba zpravidla  považovat 

nemoc, v důsledku které hrozí odsouzenému bezprostřední nebezpečí smrti,  nebo nemoc, jejíž 

léčení nelze odložit na dobu po skončení výkonu trestu odnětí svobody bez nebezpečí pro zdraví 

odsouzeného, ani je  nelze zajistit  ve zdravotnickém zařízení,  které je součástí  věznice,  ani je 

nelze  krátkodobě  zajistit  při  přerušení  výkonu  trestu  na  základě  rozhodnutí  ředitele  věznice 

podle §  56  odst.  3  ZVTOS  u příslušného  poskytovatele  zdravotních  služeb  mimo  věznici.141 

Existence těžké nemoci je třeba ověřit lékařskou zprávou, případně odborným vyjádřením nebo 

znaleckým posudkem (§ 105 odst. 1 TŘ).142 Zajímavé je, že ZVTOS nedovoluje přerušit výkon 

trestu u osob doživotně odsouzených. Dle ZVTOS lze přerušit výkon trestu v případech, kdy 

odosuzený plní řádně své povinnosti z programu zacházení a dosahování účelu trestu (srov. § 56 

odst. 1 ZVTOS a § 59 odst. 9 ZVTOS), a to až na dvacet dní, či pracovní volna. Předpokládám, 

že zákaz přerušení pro doživotně odsouzené se vztahuje na tyto důvody (velká pravděpodobnost 

141Judikát: B 3/1974-24
142 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3770
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útěku),  nikoliv důvody dle 325 TŘ, v opačném případě by se jednalo o nerovnost zacházení 

s odsouzenými  ze  strany  zákonodárce.  Jsem  toho  názoru,  že  zákonodárce  může  zpřísnit 

podmínky výkonu trestu doživotně odosuzených, ale v případech, kdy je doživotně odsouzený 

těžce nemocen, mělo by se mu také umožnit přerušení výkonu trestu.  

Nakonec je v § 327 TŘ upraveno upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, nebo jeho 

zbytku.  Soud fakultativně  rozhodne  o  upuštění  v případě,  kdy  odsouzený byl,  popř.  má  být 

vydán do cizího státu nebo předán cizímu státu podle části páté zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, nebo byl odsouzený  vyhoštěn. Dalším důvodem k upuštění od 

výkonu trestu je případ, kdy by odsouzený onemocněl nebezpečnou nebo nevyléčitelnou nemocí 

duševní. 

5. 3 Výkon výjimečného trestu 

Výjimečný trest jako zvláštní typ trestu odnětí svobody obsahuje také zvláštní úpravu pro 

jeho podmínky výkonu. 

4. 3. 1 Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody 

Podrobný výkon trestu odnětí svobody upravuje zákon č.169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody (dále jako ZVTOS), který doplňuje dále vyhláška č. 345/1999 Sb. Ministerstva 

spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jako ŘVTOS). 

Dle § 1 odst. 2 ZVTOS účel výkonu spočívá zákonnými prostředky působit na odsouzené 

tak,  aby  snižovali  nebezpečí  recidivy  svého  kriminálního  chování  a  vedli  po  propuštění 

soběstačný  život  v  souladu  se  zákonem,  chránit  společnost  před  pachateli  trestných  činů  a 

zabránit  jim  v  dalším  páchání  trestné  činnosti.  Základními  zásadami  výkonu  trestu  odnětí 

svobody dle § 2 ZVTOS jsou: 

- respektování důstojnost osobnosti odsouzeného

- omezovat  škodlivé  účinky zbavení  svobody,  tím však nesmí  být  ohrožena potřeba 

ochrany společnosti

- jednat s odsouzenými tak, aby bylo zachováno jejich zdraví
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- 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

V souladu s rozhodnutím soudu o tom, do jakého typu věznice bude odsouzený zařazen, 

generální  ředitelství  Vězeňské  služby  ve  spolupráci  s ředitelem  věznice  rozhodne,  do  jaké 

konkrétní  věznice  nastoupí  odsouzený.  Při  výkonu  trestu  odnětí  svobody  jsou  každému 

odsouzenému zajišťována jejich základní práva a jsou vymezeny základní povinnosti dle § 15 až 

36 ZVTOS (podrobně níže práva a povinnosti odsouzených). 

Hlava VI. ZVTOS stanoví odchylky ve výkonu trestu odnětí svobody u některých skupin 

odsouzených. Bude se to týkat výkonu trestu mladistvých, žen a matek, osob trvale pracovně 

nezařazených,  s duševními  poruchami  a  poruchami  chování,  cizinců,  velmi  nebezpečných 

odsouzených a doživotně odsouzených. 

Při výkonu doživotního trestu by měl vnitřní řád věznice přihlížet k povaze tohoto trestu 

a  nebezpečnosti  dosouzených  (§  71  odst.  1  ZVTOS)..  „Jak konstatoval  ochránce  již  ve  své 

souhrnné  zprávě  z  návštěv  věznic,  je  nutno  v  této  souvislosti  vést  v  patrnosti,  že  doživotně 

odsouzený  nemusí  být  nebezpečnější,  resp.  nemusí  během  výkonu  trestu  představovat  vyšší 

bezpečnostní riziko než jiný odsouzený s kratším trestem. Míra bezpečnostních rizik není přímo 

úměrná délce trestu a nebezpečnost není ani nezbytným, ani trvalým rysem pachatele trestné 

činnosti“.143 Odsouzenému k  doživotnímu  trestu  nelze  přerušit  výkon trestu  nebo  mu udělit 

kázeňskou odměnu spočívající v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo 

s programem zacházení (§ 71 odst. 2 ZVTOS). Dříve v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody144 

bylo upraveno pravidlo,  že by doživotně odsouzený měl být ubytován zpravidla sám v jedné 

cele, toto ustanovení se novelou zákona v roce 2017 zrušilo. Nejednalo se o obligatorní pravidlo, 

přesto se toto ustanovení kritizovalo. 

Veřejný ochránce práv se také vyjádřil k problematice izolace doživotně odsouzených od 

ostatních vězňů. „Hlavními argumenty věznic pro oddělení doživotně odsouzených během celého 

143 Vězeňství  -  X.  Zajištění  vnitřní  bezpečnosti,  JUDr.  Otakar  Motejl,  JUDr.  Pavel  Varvařovský,  Mgr.  Marek 
Blecha, JUDr. Milan Svoboda, Bc. Mgr. Jan Petr Kosinka, Ph.D., Mgr. Petra Zdražilová, Zdroj: Veřejný ochránce 
práv
144 § 71 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody: „Odsouzení k doživotnímu trestu je ubytován zpravidla po 
jednom.“  
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dne od ostatních odsouzených je nezájem doživotně odsouzených stýkat se s jinými odsouzenými 

a strach ostatních odsouzených z doživotně odsouzených. Tyto vzájemné antipatie, jak ochránce 

ve  své zprávě  uvedl,  jsou nadále živeny  přístupem k doživotně  odsouzeným jako k  extrémně 

nebezpečným jedincům bez toho, aby byla zohledňována individuální bezpečnostní a jiná rizika, 

popř. aby byl brán v potaz např. věk či zdravotní stav odsouzeného. Je zřejmé, že pokud nebude 

stávající  praxe změněna, bude začlenění  doživotně odsouzených mezi "standardní" vězeňskou 

populaci  velmi  obtížné,  ne-li  nemožné“.145 Separace  doživotně  odsouzených bylo  kritizováno 

také ze strany Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání (CPT) již v roce 1997, který navštívil věznice v České republice. Vyjádřil názor, že 

nevidí důvod pro separaci doživotně odsouzených a kritizoval vnitřní předpisy Vězeňské služby 

České republiky, kdy se sjednocoval výkon doživotně odsouzených a osob s potřebou zvýšené 

detence.  Proto  doporučit  upravit  způsob  zacházení  s odsouzenými,  mimo  jiné  zamezit 

nadměrnému používání pout. Reakcí na to byla změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody, 

ve kterém bylo vypuštěno ustanovení o odděleném umístění doživotně odsouzených. Již dnes 

nenajdeme v § 7 ZVTOS oddělené umísťování doživotně odsouzených. Navíc byl zrušen § 95 

ŘVTOS, podle kterého vykonával doživotně odsouzený trest v oddělení se zesíleným stavebně 

technickým  zabezpečením.  K oddělení  se  zesíleným  technickým  zabezpečením  bych  ráda 

dodala,  že současná úprava v § 72a ZVTOS stanoví,  že  odsouzený k výjimečnému trestu je 

považován  za  osobu  velmi  nebezpečnou  při  zařazení  do  věznice  a  může  být  na  základě 

rozhodnutí  ředitele  věznice  umístěn  na  dobu  90  dnů  do  oddělení  se zesíleným  technickým 

zabepečením. Další podmínky stanoví § 72a ZVTOS. 

Přikláním se  k názoru  o  bezdůvodnosti  separace  doživotně  odsouzených  od ostatních 

v průběhu celého dne, neboť může mít nadměrná izolace pro osoby doživotně odsouzené velký 

vliv na osobnost člověka a jeho již přísné potrestání by nemělo být ztíženo horšími podmínkámi 

při výkonu trestu. Při existenci možnosti podmíněného propuštění a stále možnosti doživotně 

odsouzeného se vrátit zpět do společnosti je stále nutné dle mého sledovat účel trestu a umožnit 

mu se po dlouhé  době  izolace  reintegrovat  do společnosti  se  zdravou psychikou.  Motivační 

prvky  u  doživotně  odsouzeného  spatřují  především  v  kontaktů  s ostatními  vězni,  účast  na 

sportovních akcích a dalších zájmových činnostech. 

145 Vězeňství  -  X.  Zajištění  vnitřní  bezpečnosti,  JUDr.  Otakar  Motejl,  JUDr.  Pavel  Varvařovský,  Mgr.  Marek 
Blecha, JUDr. Milan Svoboda, Bc. Mgr. Jan Petr Kosinka, Ph.D., Mgr. Petra Zdražilová, Zdroj: Veřejný ochránce 
práv
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Vyhláška č. 345/1999 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody, doplňuje ZVTOS. Systematizace je velmi podobná ZVTOS, neboť se stanoví 

obecné podmínky výkonu a také jsou stanoveny zvláštní podmínky pro určité kategorie vězňů. 

Výkon doživotního trestu je upraven v § 96 a 97 ŘVTOS. Dle § 96 odst. 1 ŘVTOS mohou být 

odsouzení k doživotnímu trestu při vycházkách ve zvlášť odůvodněných případech upoutání. Dle 

§ 96 odst.  2 ŘVTOS jsou návštěvy doživotně odsouzených prováděny zpravidla  za přímého 

dohledu příslušníka Vězeňské služby. 

Na závěr  bych zmínila  i  možnost  zpřísnění  výkonu trestu  a  to  uložením kázeňských 

trestů,  a  to  např.  ve  formě  umístění  odsouzeného  do  uzavřeného  oddílu  či  do  samovazby. 

Podmínky uložení  tohoto  kázeňského trestu  stanoví  §  46 odst.  1  ZVTOS,  dle  kterého musí 

odsouzený  zaviněně  porušit  povinnosti,  pořádek  nebo  kázeň  během  výkonu  trestu.  Do 

uzavřeného oddílu lze odsouzeného umístit až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění 

určených úkolů programu zacházení, celodenní umístění odsouzeného do uzavřeného oddílu je 

možné až na 20 dnů a do samovazby až na 20 dnů (§ 46 odst. 3 ZVTOS). Odsouzený se může 

před uložením kázeňského trestu vyjádřit ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a ke 

všem důkazům, popř. sám navrhnout důkazy. Řízení o kázeňských trestech je dále upraveno v § 

58 až 68 ŘVTOS. 

5. 3. 2 Věznice

Výkon trestu odnětí svobody je realizován ve věznici jako zvláštní státní zařízení, které je 

určeno pro výkon tohoto typu trestu, popř. výkon vazby (§ 5 odst. 1 ZVTOS). Věznice jsou 

zřizovány  a  zrušovány  ministrem  spravedlnosti.  Jejich  správa  se  zajišťuje  prostřednictvím 

Vězeňské služby (§ 3 odst. 1, § 5 odst. 1 ZVTOS, ve spojení s zákonem č. 555/1992 Sb., o 

Vězeňské  a  justiční  stráži),  což  ale  není  obligatorní  podmínkou  (§13  ZVTOS).  „Ministr 

(spravedlnosti)  může zřídit  věznici  i v jiném objektu,  než který je ve správě Vězeňské služby, 

pokud s tím vlastník takového objektu souhlasí a uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene. 

Objekt, ve kterém je věznice zřízena, spravuje a provozuje vlastník objektu na základě smlouvy 

uzavřené  s  Vězeňskou  službou.  Vězeňská  služba  však  odpovídá  za  střežení,  zacházení  s 

odsouzenými  a  dodržování  zákonných  podmínek  výkonu  trestu.  V  těchto  objektech  rovněž 

provádí  státní  stavební  dohled.  Uzavřením smlouvy  o  správě  a  provozu není  dotčeno právo 

dozoru a kontroly nad výkonem trestu“ (§ 13 ZVTOS).
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Odsouzený za výjimečný trest vykonává trest ve věznici se zvýšenou ostrahou. Pokud 

soud shledá, že závažnost trestného činu, či stupeň a povaha narušení pachatele umožní nápravu 

odsouzeného za výjimečný trest i ve věznici jiného typu, tak zařadí pachatele dle § 56 odst. 3 TZ 

do věznice s ostrahou. Zákon ale tuto možnost pro doživotně odsouzené vylučuje, a proto osoby 

doživotně odsouzené se do věznice s mírnějším režimem mohou dostat až po odpykání 10 let 

trestu (§ 57 odst. 4 písm. a) TZ). 

Dle § 54 odst. 1 TZ, ve spojení s § 8 odst. 1 ZVTOS se věznice člení na věznice se 

zvýšenou  ostrahou  a  s ostrahou,  přitom  v rámci  jedné  věznice  se  mohou  zřizovat  oddělení 

různých typů, pokud tím nebude ohrožen účel  výkonu trestu (§ 8 odst.  3 ZVTOS). Věznice 

s ostrahou se člení na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení 

a s vysokým stupněm zabezpečení dle míry vnějšího a vnitřního rizika (§ 12a odst. 1, odst. 2 

ZVTOS). Odsouzený k výjimečnému trestu se zpravidla zařadí do oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení (§ 6a odst. 6, spolu s odst. 2 a 4 ŘVTOS). 

Ve věznicích obou základních typů pracují  s odsouzenými týmy odborníku. V každém 

týmu se nachází  speciální  pedagog, psycholog, sociálního pracovník,  vychovatel  a dozorce s 

odpovídající speciální odbornou přípravou. Jednomu vychovateli je přiděleno do péče zpravidla 

nejvýše 20 odsouzených (§ 2 odst. 2 ŘVTOS). Podobně jsou složeny i přijímající komise (srov. 

§ 8 odst. 1 ŘVTOS).  

Věznice  stanoví  každému  odosouzenému  program  zacházení  s cílem  ihned  na  něj 

působit. Tento program se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném, včetně jeho 

charakteristiky  osobnosti  a  příčiny  jeho  trestné  činnosti  (§  41  odst.  1  ZVTOS).  Komplexní 

zpráva  je  závěr  psychologického,  pedagogického,  případně  lékařského  posouzení  a jiných 

dostupných materiálů k osobě odsouzeného, její obsah je důvěrný (§ 41 odst. 2 ZVTOS). Účelem 

programu je stanovit konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného a metody zacházení 

s odsouzeným  k dosažení  tohoto  cíle.  Součástí  této  zprávy  často  bývá  i  určení  způsobu 

zaměstnávání  odsouzeného,  jeho  účasti  na  pracovní  terapii,  vzdělávání  anebo  jiné  náhradní 

činnosti,  směřující  k vytvoření  předpokladů  pro  jeho  samostatný  způsob  života.  Pokud 

u odsouzeného přichází v úvahu více variant programu zacházení,  umožní se mu výběr (§ 41 

odst. 3 ZVTOS). V případě, že si odsouzený nezvolí některou z nabídek programu zacházení, 

bude  se  účastnit  minimálního  programu,  stanoveného  vnitřním  řádem  věznice.  V rámci 

programu zacházení bych ráda zmínila skutečnost, že tento program také nezapomíná na život 
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odsouzeného  po  propuštění,  a  nejméně  3  měsíce  před  propuštěním  odsouzeného  vytváří 

podmínky pro jeho samostatný způsob života (§ 41 odst. 4 ZVTOS). Obecně lze shrnout, že 

program  výkonu  trestu  by  měl  byt  vytvořen  způsobem,  aby  byly  ve  věznicích  potřebné 

podmínky ochrany odsouzeného a minimalizace škodlivých důsledků dlouhodobé společenské 

izolace odsouzeného. 

Program zacházení s odsouzeným tedy obsahuje146:

- pracovní  aktivity:  zaměstnávání,  práce  potřebná  k zajištění  každodenního  provozu 

věznice a pracovní terapie

- vzdělávací  aktivity:  vzdělávání  organizované  či  realizované  středním  odborným 

učilištěm,  učilištěm  a odborným  učilištěm,  vzdělávání  vedené  či  kontrolované 

zaměstnanci  věznice,  vzdělávání  v korespondenčních  kurzech  a v síti  základních, 

středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České republiky

- výchovné  aktivity:  individuální  a skupinová  speciální  pedagogická  a psychologická 

působení,  především  formou  terapeutického  působení  (zejména  sociální  výcvik, 

psychoterapie,  arteterapie,  pohybová  terapie),  sociálně-právního  poradenství, 

v případě potřeby i trénink zvládání vlastní agresivity 

- zájmové aktivity: individuální a skupinová zájmová činnosti, které mohou mimo jiné i 

rozvíjet v souladu s účelem výkonu trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti 

odsouzených

Odsouzení  se  mohou  účastnit  dalších  aktivit  dle  §  40  ŘVTOS  (využívání  knihovny 

věznice,  odběrem  tisku,  knih  a  publikací,  podílení  se  na  vydávání  vlastního  časopisu 

odsouzených,  sledování  rozhlasových  a  televizních  pořadů,  účasti  na  dalších  aktivitách 

vzdělávání a zájmových činností zprostředkovaných věznicí).

Dozor  nad  dodržováním  právních  předpisů  při  výkonu  trestu  odnětí  svobody 

provádí krajské  státní  zastupitelství,  v jehož  obvodu  se  vykonává  tento  trest  (§  78  odst.  1 

ZVTOS), přičemž příslušný státní zástupce má k tomu řadu oprávnění vyjmenovaných v §  78 

odst.  2 ZVTOS a Vězeňská služba je povinna bez odkladu provést příkazy státního zástupce 

spojené s výkonem dozoru dle § 78 odst. 3 ZVTOS. V čele věznice je ředitel. Vnitřním řádem 

(se souhlasem generálního  ředitele  Vězeňské služby)  se  stanoví  denní  rozvrh chodu věznice, 

146 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5.s. 745
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činnost odsouzených a jejich podíl na řešení otázek souvisejících se životem ve věznici (§ 14 

ZVTOS). 

Dalšími orgány podílející se při výkonu trestu odnětí svobody jsou církevní organizace, 

náboženské  společnosti,  zájmová  sdružení  občanů,  nevládní  organizace  a  další  orgány  a 

instituce, se kterými odsouzený udržuje styk a které mohou přispět k plnění účelu výkonu trestu 

(§ 43 odst. 1 ZVTOS). Tyto orgány mohou dle § 43 odst. 2 ZVTOS: 

- udržovat s odsouzeným osobní styk

- zajímat se o jeho chování

- pomáhat mu při vytváření příznivých podmínek pro jeho soběstačný život v souladu se 

zákonem

- požádat  věznici  sdělit  informaci  o  jeho stavu  převýchovy a  chování  odsouzeného, 

pokud s tím odsouzený souhlasí

Soudy a další orgány činné v trestním řízení mohou navštěvovat odsouzeného ve výkonu 

trestu, mluvit s ním bez přítomnosti třetích osob a nahlížet do jejich osobních spisů a dalších 

písemností,  které souvisejí  s výkonem trestu a jejichž znalost je nutná k vedení probíhajícího 

řízení (§ 42 ZVTOS). 

Níže představím věznice v České republice, ve kterých lze provádět výkon výjimečného 

trestu:

- Věznice Karviná- věznice se zvýšenou ostrahou

- Věznice Mírov- věznice se zvýšenou ostrahou

- Věznice Opava- věznice pro ženy zařazené do všech typů věznic (včetně doživotních 

trestů)

- Věznice Plzeň- věznice se zvýšenou ostrahou

- Věznice Valdice- věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou147

Výjimkou je Věznice Rýnovice, do které byly přesunuti dva doživotně odsouzení, a to do 

oddělení zesílené stavebně technického zabezpečení. 

147NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 76
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Valdická věznice je umístěna na místě dřívějšího kartuziánského kláštera, v polovině 19. 

století bylo rozhodnuto o zřízení věznice pro nejtěžší tresty s délkou výkonu trestu od 10 let až 

na  doživotí.  Do  této  věznice  se  v současnosti  umisťují  odsouzení  muži  s delšími  tresty, 

recidivisté  a  jinak  nebezpečné  osoby.  Dlouhou dobu měla  Valdice  také  oddělení  pro  výkon 

vazby,  které  bylo  zrušeno  v  roce  2001,  neboť  začala  rekonstrukce  tohoto  oddělení,  aby 

odpovídalo  podmínkám,  které  jsou  třeba  pro  umístění  vězňů  s  doživotními  tresty  a  jiným 

odsouzeným, u kterých je nutná zvýšená detence.  Odsouzení jsou v celách o 9m2, které jsou 

monitorování.  Doživotní  vězni  jsou  umístěny  v prvním  poschodí  po  jednom  vězni  v cele. 

Zpravidla  ti  podléhající  režimu se  zvýšenou ostrahou  jsou umístěny  v celách  maximálně  po 

dvou. 

Věznice Mírov je umístěna na hradě ze 14. století a již 600 let slouží jako vězení. Dnes je 

Mírov věznicí  se  zvýšenou ostrahou,  má však  také  oddělení  specializované  na  odsouzené  s 

duševní poruchou a poruchou chování. Zaměstnanost vězňů je kolem 60 %, nejčastěji se vězni 

uplatňují při úkolech, které se dají plnit v areálu věznice, jde např. o dřevovýrobu, kde se vězni 

realizují hlavně výrobou nábytku, kterým jsou pak vybavovány především statní instituce.148

Věznice Opava je jediná věznice, kde vykonávají trest ženy odsouzené na doživotí. Tyto 

ženy jsou ubytovány společně se ženami v oddělení se zvýšenou ostrahou. Lze konstatovat, že 

ženy v obecné rovině nevyskytují žádné výchovné problémy, projevují pracovní angažovanost, 

zájem o účast na charitativních projektech ve volném čase atd. 

Věznice Rýnovice vznikla v září roku 1968 a byla situována vedle tehdejšího národního 

podniku LIAZ Jablonec nad Nisou, který měl velký problém s nezaměstnaností a řešil ho pomocí 

zaměstnávání  odsouzených,  které  bylo  třeba  někde  ubytovat.  Věznice  Rýnovice  má  také 

specializovaná oddělení pro drogově závislé pro osoby s duševní poruchou, poruchou chování, 

prvotrestané a tako pro problémové odsouzené. Zaměstnanost se pohybuje mezi 60-70 %, práce 

odsouzených je nabízena i místním podnikatelům z důvodu nízké zaměstnanosti v regionu.149

Pro zajímavost bych ráda níže uvedla režim doživotně odsouzeného ve věznici Valdice:

 6:00 budíček

148 Informace  o  věznici.  Vězeňská  služba  České  republiky  [online].  [cit.  2016-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.vscr.cz/veznice-mirov-23/o-nas-1595/zakladni-informace-177/informace-o-veznici-801/
149 Historie  Věznice.  Vězeňská  služba  České  republiky  [online].  [cit.  2016-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.vscr.cz/veznice-rynovice-48/o-nas-1624/zakladni-informace-156/historie-veznice-172  
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 6:25 sčítání osob

 6:35 snídaně, kontrola cely

 7:45-12:00 hodinová vycházka na dvoře 7x7 metrů, osobní volno

 12:00 oběd

 12:30-13:00 výdej pošty

 13:00-16:30 osobní volno, vycházka

 16:30 večeře

 17:00-18:30 osobní volno

 18:30 sčítání osob

 19:30-21:30 osobní volno

 21:30-22:00 osobní hygiena

 22:00 večerka150

5. 3. 3 Práva a povinnosti

Základní práva a povinnosti odsouzených jsou upravena v § 14 až 28 ZVTOS. Po dobu 

výkonu trestu v souvislosti  s povahou trestu a ochranou bezpečnosti  věznic jsou odsouzeným 

omezena a odebrány některá ústavně zaručená a chráněná práva a svobody. Je omezeno právo na 

svobodu, na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na svobodu pohybu a pobytu, zachování 

listovního  tajemství  a  tajemství  písemností,  záznamů  a  zpráv,  právo  na  svobodnou  volbu 

povolání (§ 27 odst. 2 ZVTOS). Odsouzení nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce. Po 

dobu  výkonu  jim  nepřísluší  právo  na  stávku,  výkon  práva  sdružovat  se  ve  spolcích, 

společnostech a jiných sdruženích, zakládat politické strany či politická hnutí, zakládat odborové 

organizace a výkon práva sdružovat se v nich, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost, právo svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení pro 

sebe a dítě, které má matka ve výkonu trestu odnětí svobody u sebe (§ 27 odst. 3 ZVTOS).

Základní  povinnosti  odsouzených jsou vyjmenováné v § 28 ZVTOS. Tyto povinnosti 

zahrnují především: 

- dodržování  stanoveného  pořádku  a kázně:  plnění  pokynů  a příkazů  zaměstnanců 

Vězeňské služby, plnění pracovních povinností,  plnit úkoly vyplývající  z programu 

zacházení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat 

150NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 78
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zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, umožnit zaměstnancům 

Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí atd. 

- povinnosti  spojené  se  zdravím  odsouzených:  povinen  podrobit  se  osobní  a  další 

prohlídce, podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské 

prohlídce,  strpět  úkony,  které  souvisejí  s  jeho  identifikací,  a  podrobit  se  úkonům 

nezbytným pro zpracování komplexní zprávy, pokud onemocní, stane se mu úraz nebo 

je zraněn, tyto skutečnosti neprodleně ohlásit zaměstnanci Vězeňské služby, oznámit 

neprodleně  zaměstnanci  Vězeňské  služby  okolnosti,  které  mohou  způsobit  vážné 

ohrožení bezpečnosti, podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k potlačení výroby, 

držení nebo zneužívání návykových látek a jedů ve věznici, dodržovat zásady hygieny 

atd. 

- zákazy: navazovat styky s jinými osobami v rozporu s tímto zákonem nebo s pokynem 

vydaným na základě tohoto zákona, vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické 

nápoje a jiné návykové látky,  vyrábět a přechovávat předměty, které by mohly být 

použity k ohrožení bezpečnosti  osob a majetku nebo k útěku, nebo které  by svým 

množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek anebo poškodit zdraví, hrát hry o 

peníze, věci, služby nebo o jiné úkony; účastnit se hazardních her, předstírat poruchu 

zdraví  nebo  se  úmyslně  poškozovat  na  zdraví,   bez  souhlasu  Vězeňské  služby 

prodávat, směňovat a darovat věci, které má v držení ve věznici atd. 

Pokud  odsouzený  nebude  plnit  základní  povinnosti,  popř.  poruší  zákonem stanovené 

zákazy,  tak  lze  vůči  němu,  v případě  pokud nestačí  výzva,  či  napomenutí  užít  v nezbytném 

rozsahu dovolených prostředků. Jedná se o uložení kázeňských postihů,  spočívající  v úpravě 

zaměstnávání odsouzených, zavedení kulturně výchovné práce, uložení odpovědnosti za škodu, 

změny pravidel zacházení s odsouzenými.

Kromě  základních  povinností  vnitřní  řád  věznice  stanoví  základní  práva,  které  jsou 

odsouzeným zaručována. Jedná se o tyto práva:

- zachování dobrých sociálních podmínek: pravidelná strava (přihlíží se k kulturním a 

náboženským tradicím v rozsahu možnost  věznice),  zabezpečení  lůžka,  skřínka  pro 

osobní věci, zdravé klimatické podmínky

- poskytování zdravotních služeb

- přijímat  a  na  svůj  náklad  odesílat  korespondenci,  užívání  telefonu  ke  kontaktu 

s blízkou osobou ve stanovenou dobu, přijímat návštěvy 
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- poskytování  duchovních  a  dalších  obdobných  služeb  (např.  náboženské  obřady), 

uspokojování kulturních potřeb (např. objednat na svůj náklad knihu)

- používání dalších věcí (např. hrát hry), nákup minimálně 1x týdně potraviny a věci 

osobní potřeby v prodejně věznice, přijmout 1x za půl roku balíček s potravinami a 

věcmi osobní potřeby o maximální hmotnosti 5 kg, příjem peněz na jeho účet (nesmí 

mít u sebe při výkonu trestu hotovost)

- ochrana práv (podávat stížnosti a žádosti orgánům příslušným k jejich vyřízení)

Otázka zaměstnanosti odsouzených je upravena v § 29 až 34 ZVTOS. Odsouzený by měl 

být zařazen do práce, pokud je k práci zdravotně způsobilý. Věznice zajišťuje práci v souladu s 

zdravotní způsobilosti a dovednostem odosuzeného, platí odměnu za práci a vytváří podmínky 

pro zvýšení kvalifikace (§ 29 ZVTOS). Práce se vykonává buď přímo v rámci provozu věznice, 

v rámci  podnikatelské  činnosti  věznice,  či  na  základě  smlouvy  věznice  s jiným subjektem u 

tohoto  objektu.  V případě  zaměstnávání  odsouzeného  u jiného subjektu  než  věznice  je  třeba 

předchozího  písemného  souhlasu  odsouzeného.  Souhlasu  není  třeba,  pokud   je  odsouzený 

zaměstnáván Českou republikou a jejími organizačními složkami (§ 30 ZVTOS). Je zakázáno 

školit a zařazovat odsouzené k výkonu prací s výbušninami. Jestliže odsouzený při práci přichází 

do styku s omamnými a psychotropními látkami nebo jedy anebo s jinými látkami, které mohou 

vyvolat  zvýšené nebezpečí  újmy na zdraví nebo škody na majetku,  je třeba nad ním zajistit 

zvýšenou  kontrolu.  Zákaz  některých  prací  pro  odsouzené  ženy  a  mladistvé  je  stanoven 

zvláštními  právními  předpisy  (§ 31 ZVTOS).151 Odměna je  vypočítána  dle  nařízení  vlády č. 

361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu 

trestu  odnětí  svobody.  V případě  dočasné pracovní  neschopnosti  je  poskytnuta  odsouzenému 

náhrada dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Nyní   bych ráda pro přehled uvedla tabulku průměrné výše odměny odsouzeného za 

každý měsíc v roce 2019. Nejvyšší průměrná odměna byla vypočítána v listopadu, a to skoro 5 

tisíc  Kč,  naproti  tomu  nejmenší  byla  v prosinci,  kdy  přesáhla  trochu  nad  3,5  tisíc  Kč.  Ve 

srovnání s průměrnou hrubou měsíční nominální mzdou zaměstnance v České republice, která 

činí 35 402 Kč (údaje za 3.čtvrletí 2020), je výdělek v prosinci 10krát menší. 

Tabulka č. 5: Průměrná měsíční odměna odsouzených v roce 2019

Měsíc Průměrná odměna (Kč)

151  Viz. např. § 238 až 247 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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Leden 4479

Únor 4651

Březen 4737

Duben 4380

květen 4524

Červen 4841

Červenec 4493

Srpen 4731

Září 4850

Říjen 4680

Listopad 4851

Prosinec 3676

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby 2019

Odsouzeným se také zachovává možnost na získání vzdělání, a to na základní i střední 

škole,  nebo  se  účastnit  dalších  forem  vzdělání  (§  34  ZVTOS).  Pro  zajímavost  bych  ráda 

představila statistiku vzdělávacích oborů ve věznicích a počet žáků, kterou zveřejnila Vězeňská 

služba ve statistické ročence za rok 2019. Jelikož jsem výše uvedla denní režim odsouzených ve 

Valdické věznici, tak jsem si pro příklad zase vybrala tuto věznici. 

Tablka č. 6: Přehled učebních oborů a kurzů ve věznici Valdice za školní rok 2018/2019

Učební obor/kurz Délka studia Počet žáků

Učební obor: Obráběč kovů 3 roky 68

Kurz Knihař 36 týdnů 15

Kurz Malíř- natěrač 36 týdnů 15

Kurz FIE152 (standart) 36 týdnů 15

Kurz svářeč 4 týdny 24

Kurz FIE II (standart) 36 týdnů 8

Kurz obrábění a 3D tisk 36 týdnů 15

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby  za rok 2019

152 FIE metoda napomáhá studentům osvojovat si učební strategie a rozvíjet je.
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Z uvedeného  přehledu  zjistíme,  že  vzdělávací  kurzy  pro  odsouzené  mají  krátkodobý 

charakter  a  zaměřují  se  na  obory  dělnické  a  mechanické  ruční  práce.  Největší  zájem  je  u 

učebního oboru obráběče kovů, který trvá nejdéle.  Mohu předpokládat,  že se jedná se všech 

možností  o  nějtěžší  práci,  ve  které  je  nutné  podrobnější  a  hloubější  vyučení.  Lze  tvrdit,  že 

odsouzený se po třech letech vyučení může považovat za speicalistu v tomto ohledu a bude více 

poptávaný na trhu práce propuštění. Toto z mého pohledu může být i důvodem většího zájmu ze 

strany odsouzených k tomuto kurzu. Nejkratší kurz svářeče trvá pouze čtyři týdny a v roce 2019 

u něho byl zaznamenán nejmenší zájem. 

5. 3. 4 Vliv dlouhodobé izolace na osobnost pachatele 

Výkon trestu odnětí svobody na delší dobu obvykle přináší velké nebezpečí škodlivých 

vlivů na odsouzené. Trest odnětí svobody na doživotí, popř. na 20 až 30 let je nejcitelnější sankci 

v trestním  zákoníku  a  v našem  právním  řádů  vůbec.  Souhlasím  s tvrzením  Jany  Tlapák 

Navrátilové153,  že  jádrem  problému,  kterému  musí  čelit  doživotně  odsouzený,  je  neurčitost 

rozsudku, zda, kdy a jak bude propuštěn na svobodu. Jednotlivec je zbaven na dlouhou dobu 

perspektivy  návratu  do  společnosti.  To  může  přinést  takové  následky  jako  vážné  psychické 

poruchy  osobnosti,  popř.  zhoršování  již  existujících  poruch.  Základním  účelem  věznice  je 

vytvoření takových podmínek při výkonu, aby na jedné straně výkon nesl účel trestu a na druhé 

straně  zůstal  humánní,  neboť nesmí dojít  k situaci,  že  by výkon působil  na pachatele  příliš 

striktně a potenciálně by to mohlo zhoršilo jeho stav. Nezůstala by v takovém případě naděje, že 

by nebyl v budoucnu pro společnost nebezpečný. 

S ohledem na výše uvedené negativní důsledky dlouhodbé izolace se při výkonu trestu 

odnětí  svobody  používají  praktiky  v kombinaci  penitenciárních  a  léčebních  metod  s cílem 

dosáhnout rehabilitaci odsouzeného po stránce psychické, sociální a fyzické. Takového cíle lze 

dosáhnout především vytvořením individuálního programu zacházení s odsouzeným. Často se u 

vězenství setkáváme s termínem penitenciaristika, proto je dobré tento pojem také definovat. Jak 

uvádí Kýr154 „penitenciaristika155 neboli penitenciární věda je naukou o výkonu a účinnosti trestu 

odnětí svobody z hlediska obecných a zvláštních podmínek a zejména použitých metod, formě a 

prostředků nápravné výchovné činnosti podle stupně dosažené nápravy u jednotlivých kategorií 

153NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s.85
154 Kýr,  A.  Historická  penologie  č.  1/2006.  Praha,  Institut  vzdělávání-Kabinet  dokumentace  a  historie  VS ČR 
(Časopis pro historickou penologii), 2006, dostupné: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/10/HP1.-06.pdf
155 v latině slovo paenitentia znamená nápravu 
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nápravy odsouzených. Vychází z poznatků vědních oborů aplikovaných na podmínky vězenství, 

především z penitenciární psychologie, pedagogiky, sociologie a práva“. 

Negativní vlivy, se kterými se mohou setkat dlouhodobě odsouzený jsou:

- přerušení pozitivních sociálních vazeb s rodinou, blízkými osobami, přáteli atd.

- člověk se přestane cítit částí společnosti

- přerušení  pracovních  aktivit  a  ztráta  možného  kariérního  růstu,  popř.  budoucího 

zlepšení finanční situace

- potlačení individuality

- ztráta naděje na budoucí tvorbu rodiny, či zachování vztahů již s existující rodinou, 

dětmi 

- agrese

Výše uvedené vlivy zanechávají vnitřní nestabilní stav jedince a následkem mohou být 

propuknutí duševních chorob (neurózy, psychózy, úzkost, deprese atd.).156 

Myšlenky  sebepoškozování  a  sebevraždy  jsou  také  častým  problémem  u  osob 

odsouzených,  a  to  především  u  osob  odsouzených  k doživotí.  „Sebevražedným  jednáním 

odsouzení řeší zátěžové situace uvěznění, výčitky svědomí (často např. u vrahů partnera), pomstu 

personálu za to, že vězni nebylo vyhověno, nátlak na personál, citové vydírání rodiny nebo jiných 

blízkých  osob  či  jde  o  teatrální  gesto  snažící  se  vyvolat  lítost  nebo  solidarizační  efekt“.157 

Sebepoškozováním se odsouzení snaží utéct od reality, a to tím, že si způsobí problémy, pomocí 

kterých nebudou myslet na nic, než na bolest a problémy se zdravím. Je možné, že by takové 

jednání mohlo vést k nějakému tlaku na blízké osoby, v případě, kdy by ztrácely s nimi kontakt, 

popř. porozumění. Mohu předpokládat, že je důležité najít odreagování pro odsouzené, pak by 

měly možnost se soustředit na každodenní záležitosti a najít nějaký smysl v životě odsouzeného 

(např. pomocí zálib,  knih, práce atd.). Bylo zjištěno, že právě pomocí práce odsouzení bojují 

s uzavřením se do sebe a úzkostlivými myšlenkami o svých rodinách, tímto jim práce aspoň 

trochu pomáhá, neboť prací si mohou vydělat peníze pro sebe i svou rodinu.158 Také si osvojí 

nové dovednosti a dostanou se do kontaktu s jinými spolu-odsouzenými.

156MAREŠOVÁ, A., Důsledky dlouhodobého uvěznění. Trestní právo, č.4,5/2004,
157 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-
807-3801-380, s. 133.
158HALUZOVÁ,  S.,  BLANDA,  R.,  České  vězeňství  č.  2/2009,  Při  práci  utíká  trest  rychleji,  dostupné: 
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/cv02-2009.pdf 
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Dalším možným neblahým prostředkem úniku odsouzeného od reality  jsou návykové 

látky. Požívání drog a jiných návykových látek je vnitřním řádem věznice a zákonem zakázáno. I 

přes tento zákaz se drogy do věznic dostávají (často, rodina, advokáti atd. přinášejí drogy do 

věznic prostřednictvím návštěv, či předávacích balíků). Samotné požívání omamných látek nese 

riziko  nebezpečného  chování  odsouzeného,  neposlušnost,  snižování  naděje  nápravy 

odsouzeného, narušování klidu a pořádku a nakonec i zdravotní problémy (přenosu nemocím, 

např. HIV). Použití drog napomáhá také přežít nudu a umožňují odsouzeným lepší spánek.159 

Zamezit  užíváním  drog  dle  mého  názoru  je  možné  přísnějším  kontrolám  návštěvníků 

odsouzených.

Věk hraje také velkou roli v případě analýzy možných negativních vlivů na dlouhodobě 

uvězněné  osoby.  V případě,  kdy  je  odsouzený  v  mladším  věku  (produktivním  věku),  vidí 

uvěznění  jako ztrátu možností  a času v aktivní  fázi svého života.  Na druhé straně,  osoba ve 

vyšším věku ztrácí naději na možnost být propuštěn na svobodu, neboť podmíněné propuštění 

vyžaduje minimálně u trestu odnětí svobody 20 let vykonání alespoň dvou třetin tohoto trestu, 

což  u  starších  odsouzených  znamená  trest  na  doživotí.  V takových  případech  se  odsouzený 

nemají co ztratit a často pokouší o riskantní kroky, jako pokusy o útěk, popř. o sebevraždy.160

U  odsouzených  může  docházet  ke  ztrátě  sebekontroly,  neboť  ztrácí  možnost  se 

rozhodovat o svém životě (jak se stravovat, jak strávit volný čas atd.). Při izolaci dochází ke 

ztrátě kontaktů a ztrátě dostatku pestrosti každého dne. Jednoduše se pro ně zastavuje čas a oni 

jen čekají, až budou svobodný, jak fyzicky, tak psychicky (svobodně rozhodovat o svém životě). 

Velký negativní vliv u mladistvých vidím v tom, že jejich psychika není ještě natolik odolná 

k okolním faktorům a rozvinutá. V takovém věku se formulují u mladistvých názory a postoje, 

přitom se vždy inspirují  z chování  svého okolí.  U mladistvých  odsouzených najdeme pouze 

„negativní“ vzory kolem. Když se budou snažit napodobovat jiné, tak se ztrácí naděje na jejich 

budoucí řádný život. 

Následkem působení negativních vlivů se postupně ze svobodného člověka stává vězeň, 

tomuto procesu se říká prisonizace. Tento pojem pochází od sociologa Donalda Clemmera, který 

159 Užívání drog ve vězení, Kateřina Grohmannová [online]. [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 
http://www.adiktologie.cz/download/641/Uzivani-drog-ve-vezeni-K.Grohmannova.pdf .
160 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody na doživotí. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 
ISBN 80-210-1197-1, s.22  
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pracoval  ve  30-tých  letech  minulého  století  ve  věznici  v  Chesteru  ve  státě  Illinois.161 Tato 

přeměna je intelektuální, psychologická a hodnotová. Clemmer tvrdil, že při prisonizaci dochází 

ve velké míře k potlačení osobnosti i individuality odsouzeného a pokud trest odnětí svobody 

trvá příliš dlouho, není pak odsouzený schopen resocializace a návratu do běžného života na 

svobodě. „Odsouzený při  výkonu trestu nesmí uplatňovat svou vlastní iniciativu,  ale je zcela 

nucen se podrobit pravidlům věznice, přitom je nucen přijmout subkulturní pravidla věznice“  162 

(např. užívání specifického jazyka, kriminálního argotu).

Dalším  negativním  vlivem  je  větší  agrese,  ať  už  mezi  odsouzenými,  tak  mezi 

odsouzenými a zaměstnanci Vězeňské služby. Agrese odsouzených vůči zaměstnancům věznice 

se  projevuje  jejich  nesnášenlivosti  a  následným  možným  útokem  na  zaměstnance.  Z mého 

pohledu je to  dáno tím,  že odsouzený se cítí  podřazen a kontrolován ze strany zaměstnance 

věznice.  Mezi  odsouzenými  dochází  k  násilí  a  agresi  z  důvodu  vyřizování  dluhů,  hádek, 

dlouhotrvající nesnášenlivosti,  upevňování autority, šikana atd. Šikana může skončit i těžkým 

ublížením na zdraví, popř. zavražděním.163 Tento problém bych viděla v řešení zvýšené kontroly 

ze  strany  Vězeňské  služby,  zvýšení  pozornosti  a  pomoc  nově  přijatým  odsouzeným,  přísné 

potrestání každého zjištěného případu násilí, či šikany. 

Kontrolní nezávislou institucí je veřejný ochránce práv, který má oprávnění vždy v rámci 

funkce provádět systematické kontroly věznic a zjišťovat, případně řešit problémy. Odsouzení 

mohou podávat stížnost (proti porušování práv, násilí atd.) k veřejnému ochránci práv.164

5. 4. Další související instituty trestního práva k výjimečnému trestu

5. 4. 1 Podmíněné propuštění z výkonu trestu

„Podmíněné propuštění je významnou institucí trestního práva. Je důležitým výchovným 

opatřením po pravomocném odsouzení pachatele trestného činu, jímž se z chování odsouzeného, 

jeho  pracovního  úsilí  a celkového  jeho  postoje  k odsouzení  v době  výkonu  trestu  vyvozují 

161 KARABEC,  Zdeněk;  BLATNÍKOVÁ,  Šárka.  K  problematice  dlouhodobých  trestů  odnětí  svobody. 
Kriminalistika. Č. 3/2004, Insitut pro kriminologii a sociální prevenci
162 NETÍK, Karel,  Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ. Psychologie v právu: úvod do forenzní  psychologie. 
Praha: C.H. Beck, 1997. Beckova skripta. ISBN 80-717-9177-6, s. 28.
163 Jak  tomu  bylo  v roce  2007  v německé  věznici  v Siegburgu,  kde  byl  mladiství  zavražděn.  Viz.  více 
NEUBACHER, Frank. Násilí mezi odsouzenými. Trestně právní revue . 2/2009, s. 41.
164Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 a § 10 odst. 1
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závažné důsledky. Zdůrazňuje se jím, že výchovný moment nespočívá jen v ukládání trestu, ale 

i v jeho výkonu.“165

Účelem tohoto institutu je propuštění odsouzeného na svobodu před uplynutím celé délky 

trestu a to za předpokladu, že bude vést minimálně po stanovenou dobu spořádaný a řádný život 

(zkušební doba). Dnes najdeme úpravu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let v § 88 odst. 4 TZ a doživotního trestu odnětí svobody v § 88 odst. 5 

TZ.  Smyslem  zavedení  takového  institutu  byla  myšlenka,  že  dosud  odpykaný  trest  odnětí 

svobody již je dostatečný k nápravě pachatele a ochrany společnosti, proto jeho další výkon není 

potřebný.  O podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodovat na 

návrh  státního  zástupce  nebo ředitele  věznice,  v níž  se  vykonává tento  trest,  dále  na  žádost 

odsouzeného nebo i bez takové žádosti či návrhu z vlastního podnětu soudu (§ 331 odst. 1 TŘ). 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody může navrhnout také zájmové sdružení 

občanů, které nabídlo převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest 

odnětí svobody (§ 6 odst. 1 písm. c), § 331 odst. 2 TŘ). S dikce ustanovení vyplývá, že této 

žádosti  nemusí být vyhověno vždy. Posouzení splnění zákonných podmínek stanovených pro 

podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí  svobody je  zcela věcí  soudcovské úvahy, která 

ovšem musí být přiměřeně odůvodněna. Odsouzený ve zkušební době musí vést řádný život a 

vyhovit podmínkám, které mu uložit soud (§ 89 odst. 1, 90 odst. 1 TZ). Pokud splní všechny 

podmínky ve zkušební době, tak soud vysloví, že se odsouzený osvědčil a promíjí  mu tímto 

zbytek výkonu trestu. 

Osoba odsouzená  k trestu  odnětí  svobody  nad  20 až  do  30  let  může  být  podmíněně 

propuštěna až po vykonání dvou třetin uloženého trestu, pokud s ohledem na okolnosti činu, za 

který  byla  odsouzena  a  povahu  její  osobnosti  nehrozí  opakování  spáchaného  nebo  jiného 

obdobného zvlášť závažného zločinu (§ 88 odst. 4 TZ).  Podmíněné propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody mohou v tomto případě „vylučovat buď určité závažné okolnosti činu, za který 

byl  pachatel  odsouzen,  nebo některé  negativní povahové  rysy jeho osobnosti,  popřípadě obě 

zmíněná hlediska zároveň“166.

165 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 
1075, R 44/1960

166 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 
1075
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Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může být podmíněně 

propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti 

činu,  za  který  byla  odsouzena,  a  povahu  její  osobnosti  opakování  spáchaného  nebo  jiného 

obdobného  zvlášť  závažného  zločinu.  S ohledem  na  potřebnou  dobu  výkonu  trestu  odnětí 

svobody na doživotí je potřeba nezapomenout i na ustanovení § 54 odst. 4 TZ, které stanoví, že 

uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu 

ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu 

nezapočítává. 

Toto ustanovení slouží ke snaze soudu co nejvíce ztížit pachateli návrat do společnosti. Jedinou 

možností podmíněného propuštění u těchto pachatelů je tedy přeřazení do věznice s ostrahou (dle 

§ 54 odst. 4 písm. a) TZ je možné přeřadit do mírnějšího režimu nejdříve po 10 letech), kde musí 

vykonat minimálně dalších dvacet let ze svého trestu. Toto ustanovení má doživotně odsouzené 

motivovat k takovému chování, které umožní jeho přeřazení do věznice s mírnějším režimem, 

potažmo tedy k řádnému plnění jeho povinností ve výkonu trestu. O motivačním účelu tohoto 

institutu je ale možné diskutovat, vzhledem k tomu, že umožňuje těmto odsouzeným dosáhnout 

podmíněného propuštění nejdříve po třiceti letech výkonu trestu. Důvodová zpráva k trestnímu 

zákoníku potvrzuje,  že toto ustanovení  slouží k motivaci  odsouzeného na řádný výkon trestu 

odnětí svobody. Já jsem jiného názoru, neboť takové zpřísnění již přísného trestu podle mého 

působí  na  odsouzeného velmi  negativně  a  jeho chování  bude spíše cíleně  neposlušné,  popř. 

agresivní, neboť to pro něho znamená minimálně třicet let výkonu trestu odnětí svobody. 

5. 4. 2. Milost a amnestie

Oprávnění udělit  milost  a amnestii  má prezident  republiky,  a to na základě zmocnění 

dané  Ústavou  České  republiky.  Milostí  má  prezident  možnost  odpouštět  a  zmírňovat  tresty 

uložené  soudem  v  individuálních  případech,  kdy  k  platnosti  takového  rozhodnutí  není 

vyžadována kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, a jedná se tak o 

rozhodnutí, které je čistě v kompetenci prezidenta republiky, tzv. prerogativa, či výsadní právo 

prezidenta republiky (čl. 62 písm. g) Ústavy). Právo milosti v sobě zahrnuje tři opatření, a to 

konkrétně tzv. agraciace (prominutí nebo zmírnění již pravomocně uloženého trestu, který ještě 

nebyl vykonán) a tzv. rehabilitace (prominutí nebo zmírnění následků odsouzení) a tzv. abolice 

(nařízení nezahájení nebo zastavení trestního stíhání), která je ovšem od 1. 10. 2012 zařazena v 

čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy, a podléhá tak kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného 

člena vlády. 

70



Amnestie je hromadné prominutí trestu se zahlazením a jedná se o rozhodnutí, které se 

vztahuje na neomezený počet případů, které jsou specifikovány v tomto rozhodnutí prezidenta. 

Rozhodnutí prezidenta republiky o udělení amnesie vyžaduje dle čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy 

ke své platnosti právě kontrasignaci předsedy vlády, či jím pověřeného člena vlády. 

Postup udělování milostí a použití amnestie je vymezen v § 366 až 370 TŘ. V případě 

milosti užívá zákon pojem „udělování“ milostí, neboť se jedná o hromadný akt, dopadající na 

blíže neurčený okruh odsouzených osob. Zpravidla je tento okruh vymezen druhem trestu, jeho 

výměrou, povahou, předchozího odsouzení atd. Naproti tomu o aplikaci amnestie na konkrétní 

případ  se  „rozhoduje“,  neboť  se  jedná  o  individuální  akt  a  vždy  se  rozhoduje  individuálně 

v konkrétní věci o konkrétní osobě. Soud, který rozhodl v prvním stupni učiní rozhodnutí o tom, 

zda a do jaké míry je osoba, již byl pravomocně uložen trest,  účastna amnestie. Pokud si již 

odpykává trest odnětí svobody, tak toto rozhodnutí o použití amnestie určí soud, v jehož obvodu 

se trest vykonává. Proti rozhodnutí soudu o použití amnestie je přípustná stížnost (§ 368 TŘ). 

Dle § 369 TŘ lze udělit milost i podmínečně, tedy prominout trest, popř. jeho zbytek jen 

pod stanovenými podmínkami. Lze přiměřeně aplikovat i ustanovení o spolupráci se zájmovými 

sdruženími občanů (§ 329 a násl. TŘ). Dle § 366 odst. 2 TŘ může prezident republiky svou 

pravomoc udělovat  milost  delegovat  na ministra  spravedlnosti.  V české historii  tato  možnost 

byla  využita  prezidentem  Václavem  Havlem167,  poté  prezident  Václav  Klaus168 zrušil  tuto 

delegaci  a řízení  prováděla Kancelář  prezidenta,  nakonec opětovně prezident  Miloš Zeman169 

využil možnost delegace totoho oprávnění na ministra spravedlnosti dle § 366 odst. 2 TŘ.  

Ustanovení o udělení milosti  a použití  amnestie (§ 366 až 369 TŘ) se plně uplatní i v 

řízení v trestních věcech mladistvých, neboť v tomto směru ZSVM nemá speciální ustanovení 

(srov. § 1 odst. 3 ZSM). Neuplatní se však v řízení podle hlavy třetí ZSVM (řízení ve věcech dětí 

mladších  patnácti  let),  které  je  nikoli  řízením  trestním,  ale  svébytným občanským soudním 

řízením (§ 95 ZSVM).

167 Rozhodnutím č. 3/1994 Sb. přenesl pravomoc provádět řízení a zamítat některé méně významné a bezdůvodné 
žádosti o milost na ministra spravedlnosti
168Rozhodnutím č. 254/2003 Sb.
169 Rozhodnutím č. 378/2013 Sb. přenesl pravomoc provádět řízení a zamítat většinu žádostí o milost na ministra 
spravedlnosti
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5. 4. 3. Promlčení

Promlčení výkonu trestu znamená, že po uplynutí v zákoně stanovené doby již nelze trest 

vykonat. Smyslem promlčení je myšlenka, že pouze včasný výkon trestu může splnit svůj účel a 

lze  dovodit,  že  pokud  odsouzený  v promlčecí  lhůtě  nespáchal  nový  trestný  čin,  popř.  ne 

přinejmenším stejně závažný jako pro který byl odsouzen, tak  se napravil. Zájem společnosti na 

spravedlivém  potrestání  pachatele  během  času  slábne.  Zákaz  přesto  stanoví  výjimky  pro 

taxativně stanovené trestné činy, které se nepromlčují, s ohledem na vysokou závažnost těchto 

trestných činů (§ 95, ve spojení s § 35 TZ). Jedná se rovněž o některé trestné činy, za něž lze 

uložit výjimečný trest. 

Pro běh promlčecí doby také zákon stanoví modifikace, a to v možnosti přerušení lhůty 

(promlčecí doba začne běžet od počátku) a stavení lhůty (do promlčecí doby se nezapočítává 

doba,  po  kterou nebylo  možno trest  vykonat).  Promlčecí  doba se přeruší  např.  při  spáchání 

v promlčecí době odsouzeným nového trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest stejný 

nebo přísnější (§ 94 odst. 4 TZ). Ke stavení promlčecí doby dojde např. pokud nelze vykonat 

trest, neboť se odsouzený zdržoval v cizině (§ 94 odst. 3 TZ). 

5. 4. 4. Zahlazení odsouzení 

Účelem  zahlazení  odsouzení  je  odstranit  nepříznivé  právní  následky  odsouzení. 

Odstranění těchto následků je důležité s pohledu trestněprávního (např. nemůže jít o recidivu), 

ale  také  má  významné  souvislosti  s jinými  právními  předpisy.  Jedná  se  zejména  o  zápis  v 

Rejstříku trestů170, neboť tzv. bezúhonnost je univerzálním předpokladem pro výkon některých 

živností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pro některá svobodná povolání 

(advokáti,  auditoři,  daňový  poradci),  pro  výkon  funkce  v  orgánech  právnické  osoby,  ale 

například i pro výkon funkcí ve státní správě dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Protože 

stanovené  podmínky  pobízejí  odsouzeného  k tomu,  aby  vedl  řádný  život,  má  zahlazení 

odsouzení též určitý preventivní a výchovný charakter.  Pokud dojde k zahlazení odsouzení, tak 

se  bude  na  pachatele  hledět,  jako  by  nebyl  odsouzen  (§  106  TZ).  Důsledkem  této  fikce 

neodsouzení je skutečnost, že ve výpisu z rejstříku trestů se předchozí odsouzení nevykazuje. 

170Viz zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
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V případě výjimečného trestu dle § 105 odst.  1 písm. a) TZ bude soudem provedeno 

zahlazení, pokud pachatel povede po propuštění z výkonu trestu řádný život nepřetržitě po dobu 

patnácti let. Dle § 105 odst. 3 TZ může dojít na návrh odsouzeného či bez takového návrhu k 

zahlazení odsouzení rovněž před uplynutím 15 let,  a to tehdy jestliže  odsouzený prokázal po 

výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že 

se  napravil  (tzv.  předčasné  zahlazení  odsouzení).  Zákon zde  nestanoví  stanovenou dobu,  po 

jejímž uplynutí může být rozhodnuto dle § 105 odst. 3 TZ, a rozhodující soud má tak poměrně 

širokou diskreční pravomoc. „Při rozhodování je třeba přihlížet též k povaze a závažnosti trestné 

činnosti, za kterou byl pachatel odsouzen, a k druhu a výši uloženého, resp. vykonaného trestu. 

Nezbytné rovněž bude, aby za uplynulou kratší dobu od výkonu trestu (resp. jeho prominutí či 

promlčení výkonu) bylo možné učinit odůvodněný závěr, že zahlazení odsouzení je namístě. Nelze 

odhlédnout  ani  od doby,  která  by  jinak  byla  potřebná  pro  zahlazení  odsouzení  podle  § 105 

odst. 1.“171

5. 5. Výjimečný trest a mladiství 

Pokud dojde ke spáchání provinění mladistvým (ten, kdo v době spáchání trestného činu 

dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku), tak podmínky trestní odpovědnosti, 

možných opatření, postupů řízení, rozhodování o sankci a výkonu trestu bude upravovat zákon č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

(dále jako ZSVM). Tento zákon je k trestnímu zákoníku ve vztahu  lex specialis (§ 1 odst.  3 

ZSVM) a obsahuje jak hmotněprávní, tak i procesněprávní úpravu.  

5. 5. 1. Podmínky výjimečného trestu 

Mladistvému nelze uložit výjimečný trest ve smyslu § 54 TZ. V § 31 odst. 3 ZSVM je 

stanovena zvláštní právní úprava uložení přísnějšího trestního opatření. V případě, že mladistvý 

spáchal  provinění,  za které TZ dovoluje  uložení  výjimečného trestu,  a že povaha a závažnost 

takového provinění  je  vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení  činu,  k zvlášť 

zavrženíhodné  pohnutce  nebo k zvlášť  těžkému a těžko  napravitelnému  následku mimořádně 

vysoký, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na 5 až 10 let, má-li za to, že 

by  odnětí  svobody  v rozmezí  uvedeném  v §  31 odst.  1  ZSVM  (tj.  do  5  let)  nepostačovalo 

171 ŠÁMAL A KOL., P. Trestní zákoník: Komentář. 2. vydání. Praha: Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 
1223
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k dosažení účelu trestního opatření. Podmínky pro toto mimořádné zpřísnění trestního opatření 

jsou tedy formulovány obdobně jako u výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí (§ 54 odst. 

3 písm. a), b)), neboť okruh provinění, za něž lze uložit takové trestní opatření, vychází z § 54 

odst. 1. Dolní i horní hranice sazby odnětí svobody u mladistvého je ovšem nižší ve srovnání 

s výjimečným trestem. 

Ustanovení  § 88  odst. 4  TZ  se  použije  i v případě  podmíněného  propuštění  z výkonu 

trestního  opatření  u mladistvého  (§  109  TZ,  §  1  odst.  3  a  §  78  ZSVM),  a to  s některými 

odchylkami:

- u mladistvého neplatí odkaz týkající se výjimečného trestu (§ 54 odst. 2 TZ), protože 

trestní opatření odpovídající výjimečnému trestu nelze mladistvému uložit (§ 31 odst. 

3 ZSVM)

- §  88  odst.  4  TZ  se  neuplatní  vůbec,  jde-li  o podmíněné  propuštění  mladistvého, 

o němž se rozhoduje na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice podle § 78 odst. 

1 ZSM, protože v takovém případě lze mladistvého podmíněně propustit i dříve, než 

vykoná polovinu nebo dvě třetiny uloženého trestního opatření odnětí svobody.

Zahlazení odsouzení mladistvého je odchylně upraveno zejména v § 35 ZSVM, přičemž 

obecná úprava zahlazení odsouzení podle § 105 TZ se u mladistvého uplatní  jen omezeně (v 

případech podle § 105 odst. 6 a 7 TZ). V případech uvedených v § 30 odst. 4, § 35 odst. 1, 3 až 7 

a § 77 odst. 4 ZSVM se odsouzení mladistvého nezahlazuje, ale ze zákona vzniká fikce, že se na 

mladistvého hledí, jako by nebyl odsouzen.172

Ustanovení  §  17  TŘ  o  věcné  příslušnosti  krajského  soudu  se  plně  uplatní  v řízení 

v trestních věcech mladistvých,  neboť zákon o soudnictví ve věcech mládeže nemá speciální 

úpravu o věcné příslušnosti soudu (§ 1 odst. 3 ZSVM). Naopak je tomu u místní příslušnosti 

soudu,  neboť  zákon  o  soudnictví  ve  věcech  mládeže  obsahuje  zvláštní  úpravu.  V  řízení 

v trestních  věcech mladistvých  je  místní  příslušnost  upravena  speciálním ustanovením  §  37 

ZSVM,  podle něhož řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li 

stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Nelze-li žádné takové místo zjistit 

nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo 

provinění spácháno, jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu 

172 Tamtéž.
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čin vyšel najevo. Dle mého názoru ve srovnání s místní příslušností soudů dle trestního řádu je 

v ZSVM stanovena priorita zájmu mladistvého a prvním kritériem místní příslušnosti je bydliště 

mladistvého,  nikoliv místo spáchání trestného činu dle trestního řádu. Myslím, že se jedná o 

zdařilou  speciální  procesní  úpravu,  přesto to  může nést  negativní  důsledky pro řízení  (např. 

problematické získávání důkazů, delší procesní úkony atd.). Proto je pak otázkou, zda takové 

řešení nebude nést naopak více negativních důsledků pro mladistvého. Z mého pohledu spíše 

nebude. Také zákon obsahuje zvláštní možnost  postoupení věci, a to vyžaduje-li  to prospěch 

mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního 

řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější (§ 39 ZSVM).   Uvedené ustanovení § 39 

ZSVM se vztahuje podobně jako § 37 ZSVM pouze na řízení před soudem pro mládež, kde se 

však týká nejen řízení v trestních věcech mladistvých do právní moci rozsudku, popř. jiného 

meritorního rozhodnutí, ale i takového řízení po právní moci (zejména odsuzujícího rozsudku), 

tedy vykonávacího řízení.

V případě  zpřísnění  sankcí,  tak  je  nutné  zmínit  §  9  odst.  2  ZSVM, dle  kterého  se  u 

mladistvých nepoužije ustanovení § 59 TZ o mimořádném zvýšení trestu. V § 93 odst. 2 ZSVM 

najdeme zmínku o výjimečném trestu, pokud dítě ve věku od 12 let do 15 let spáchálo provinění, 

za který trestní zákoník dovoluje uložit výjimečný trest, tak soud uloží obligatorně ochrannou 

východu dítěti.

5. 5. 2. Výkon výjimečného trestu u mladistvých

Jak jsem uvedla ve svém výkladu výše, výjimečným trestem dle ZSVM je trest odnětí 

svobody v rozmezí 5 až 10 let. Pokud jde o zákonnou úpravu výkonu trestního opatření odnětí 

svobody u  mladistvého,  tak  se  použije  stejná  právní  úprava  jako  u ostatních  odsouzených, 

s výjimkou odchylek s ohledem na povahu osoby odsouzené a zvýšenou ochranu mladistvých. 

Níže se soustředím pouze na tyto výjimky z obecným podmínek výkonu trestu odnětí svobody.

Trestní opatření odnětí svobody uložené mladistvému se vykonává ve věznici  nebo ve 

zvláštním oddělení pro mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace, a to odděleně od ostatních 

odsouzených  (§  31  odst.  4  ZSVM, §  1  odst.  3,  4  a §  5  odst.  3  VTOS).  Vzhledem 

k individuálnímu přístupu k mladistvým odsouzeným se za tím účelem vedle základních typů 

věznic  pro  dospělé  odsouzené  zřizují  zvláštní  věznice  pro  mladistvé  (§  8  odst.  2  VTOS). 

Mladiství  odsouzení  v České  republice  vykonávají  trestní  opatření  ve  věznici  Pardubice, 
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Všehrdy, Heřmanice a mladistvé ženy ve věznici Světlá nad Sázavou. Tato separace je zřejmá 

s ohledem na věk odsouzených, na škodlivé vlivy ze strany dospělých a vyšší míra naděje na 

převýchovu mladistvých ze strany zaměstnanců vězení. 

Dle § 31 odst. 4 ZSVM se nepodmíněné odnětí svobody u mladistvých, kteří nepřekročili 

19. let  věku,  vykonává  odděleně  od  ostatních  odsouzených  ve  věznicích  nebo ve  zvláštních 

odděleních pro mladistvé.  Podle § 31 odst.  5 ZSVM pak platí,  že ukládá-li  soud pro mládež 

nepodmíněné odnětí svobody mladistvému, který již dovršil 19. let věku, může s přihlédnutím 

zejména  k délce  ukládaného  odnětí  svobody  a ke  stupni  a povaze  narušení  mladistvého 

rozhodnout, že mladistvý vykoná toto trestní opatření ve věznici pro ostatní odsouzené; učiní-li 

takové rozhodnutí, musí zároveň rozhodnout, do kterého typu věznice bude odsouzený zařazen 

pro další výkon nepodmíněného odnětí svobody. Proto může ředitel věznice podat soudu návrh 

na přeřazení mladistvého, který ve výkonu trestu dovršil 19. rok věku, do věznici pro ostatní 

odsouzené, pokud bude mít za to, že účel trestu lze dosáhnout ve vězeních pro odsouzené, přitom 

přihlédne zejména k dosaženému stupni jeho výchovy a k délce nevykonaného zbytku trestu (§ 

61 odst. 3 ZVTOS). Pokud mladiství nedovršil 18. let věku, tak by se měla věznice zaměřit na 

jeho výchovu a zabezpečení jeho přípravy na budoucí povolání (§ 61 odst. 1 ZVTOS). 

Poměrně velký důraz je kladen v § 66 ZVTOS na přípravu k povolání mladistvého a 

otázku jeho vzdělávání se. Pro mladistvého jsou také stanoveny zvláštní dovolené odměny v § 63 

ZVTOS (např. pochvala, mimořádné povolení balíčku, mimořádné zvýšení doby trvání návštěv 

během  jednoho  kalendářního  měsíc  z 5  až  na  8  hodin  atd.).  Jsou  také  stanoveny  mírnější 

kázeňské tresty v § 64 ZSVM (např. délky umístění do uzavřeného oddílu či samovazby jsou 

kratší 14 dnů a 10 dnů). Je také upravena možnost v § 65 ZVTOS ředitele věznice umožnit 

mladistvému  přerušení  výkonu  trestu,  pokud  mladiství  bude  v prostředí,  které  jej  nebude 

negativně ovlivňovat a za dalších podmínek dle § 56 odst. 1 ZVTOS. 

Dle § 82 ŘVTOS je při výkonu trestu nutné omezit negativní účinky izolace mladistvých. 

Je vymezen velký důraz na individuální přístup. Navíc správa věznice informuje automaticky o 

chování  a  zdravotním  stavu  mladistvého  jeho  rodiče,  zákonné  zástupce  nebo  opatrovníka. 

Mladiství  se  rozdělují  do  čtyř  diferenciačních  skupin  na  základě  charakteristiky  osobnosti  a 

spáchaného  provinění  (§  83  ŘVTOS).  Tyto  skupiny se  liší  obsahem a  způsobem zacházení 

odpovídajícím  potřebám  žádoucí  změny  osobnosti  mladistvého.  Vzdělávání  a  vhodná  forma 

sociálního výcviku je součástí programů zacházení s odsouzenými ve všech čtyřech základních 

diferenciačních  skupinách  (§  85  ŘVTOS).  Je  také  možné  na  návrh  vychovatele  povolit 

76



mladistvému  v souvislosti  s návštěvou  dočasně  opustit  věznici,  a  to  za  podmínek  dle  §  86 

ŘVTOS. O nadcházejícím propuštění mladistvého s nařízenou ochrannou nebo ústavní výchovou 

informuje správa věznice příslušné školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

(§ 87 ŘVTOS).
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6 Judikatura 

Jelikož jsou hmotněprávní podmínky výjimečného trestu v trestním zákoníku stanoveny 

velmi široce, tak je potřeba se obrátit na soudní praxi, která v konkrétních případech dotváří a 

specifikuje tyto podmínky. V této kapitole připomenu ty nejdůležitější judikáty a obecně postup 

rozhodování soudce o výjimečném trestu. Dále krátce zmíním mezinárodní soudy, které hrají 

významnou roli v trestním právu. 

6. 1 Dotváření podmínek uložení výjimečného trestu  

Předpokladem  správného  potrestání  pachatele  je  uložení  spravedlivého,  včasného  a 

přiměřeného trestu. Každý soud se bude odrážet od zákonných podmínek, přesto ne vždy jsou 

tyto  podmínky  natolik  konkrétní,  že  to  stačí  k vynesení  rozhodnutí.  Pokud  by  soud  uložil 

výjimečný trest, aniž by pro to byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky, tak by 

došlo k svévolné aplikaci právních norem, která je neslučitelná s čl. 36 LZPS, a došlo by tím 

k porušení garantovaného práva každého na soudní ochranu a na spravedlivý proces. 

Prvním  krokem  je  úvaha  soudce,  zda  je  v konkrétním  případě  prostor  pro  uložení 

výjimečného trestu. V případě, kdy jsou splněny všechny obecné podmínky uložení výjimečného 

trestu,  tedy  se  jedná  o  zvlášť  závažný  zločin  a  trestní  zákoník  výslovně  dovoluje  uložení 

výjimečného trestu (§ 54 odst.  Odst.  1 TZ),  tak  soudce může uvažovat o výjimečném trestu 

v případech, „pokud spáchaný skutek je charakteristický velmi výrazně odchylujícím se jednáním 

od typického jednání“173 ve společnosti. 

Soudce bude uvažovat o výjimečném trestu v případech výjimečných, zvlášť těžkých a 

kdy nestačí  mírnější  trest,  neboť samotná  povaha tohoto druhu trestu  to  vyžaduje.  „Uložení 

výjimečného trestu jako přísnější  alternativy  ke kratšímu trestu odnětí  svobody má oporu ve 

velmi  vysokém  stupni  společenské  nebezpečnosti.  Na  velmi  vysoký  stupeň  nebezpečnosti 

trestného činu pro společnost lze usuzovat především ze souhrnu objektivních okolností (zejména 

z významu konkrétního dotčeného zájmu chráněného zákonem, ze způsobu provedení činu a jeho 

následků, z okolností jeho spáchání) a ze subjektivní stránky (zejména z formy a míry zavinění 

pachatele, jeho pohnutky).“174

173Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, č. j. III. ÚS 1250/12-1
174Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 972/2011
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Soud nesmí opomenout pravidlo dle § 39 odst. 5 TZ (zákaz vícenásobného přičítání), dle 

kterého  nelze  tu  samou  skutečnost  přičítat  k tíži  pachatele  vícekrát.  Konkrétní  závažnou 

skutečnost trestného činu lze přičítat jako znak kvalifikované skutkové podstaty trestného činu, 

jako přitěžující okolnost a nakonec jako okolnost svědčící o velmi vysoké závažnosti zločinu ve 

smyslu § 54 odst. 2 TZ, popř. mimořádné závažnosti u doživotního trestu dle § 54 odst. 3 písm. 

a) TZ. 

Také se může soudce setkat s případy, kdy trestná činnost nedospěla do fáze dokonání 

zvlášť  závažného  zločinu  a  plánovaná  trestná  činnost  by  mohla  naplnit  znaky  k uložení 

výjimečného trestu. V takovém případě, bude soudce vždy posuzovat závažnost trestného činu 

s ohledem na všechny okolnosti případu. Pokus trestného činu je typově méně závažnou formou 

trestného  činu  než  dokonaný  trestný  čin  kvůli  možné  absence  újmy,  či  následku.  Lze  tedy 

předpokládat,  že  uložení  výjimečného  trestu  za  pokus  zvlášť  závažného  zločinu  musí  být 

odůvodněno  již  způsobenou  újmou  na  oprávněných  zájmech  poškozeného  a  zájmech 

společnosti.175  Trest by měl být přiměřený utrpěné újmě, proto za pokus trestného činu by měl 

být uložen trest mírnější než za dokonaný trestný čin. Dle mého názoru se v praxi málo setkáme 

s uložením výjimečného  trestu  za  pokus zvlášť  závažného zločinu,  aniž  by nebyly naplněny 

znaky  skutkové  podstaty  jiného  zvlášť  závažného  zločinu,  nebo  by  neexistovaly  okolnosti 

vyjadřující vysokou závažnost trestného činu. 

Soud bude vždy přednostně zkoumat, že nestačí uložení mírnějších sankcí. „Soud musí v 

zájmu individuální prevence nejdříve zkoumat, zda nepostačuje k dosažení nápravy pachatele 

uložit mu trest odnětí svobody do 20 let.  Teprve v případě, pokud soud dospěje k závěru, že 

uvedené  mírnější  tresty  nejsou  způsobilé  zajistit  dostatečnou  nápravu  pachatele,  a  to  ani  v 

kombinaci s ochranným léčením, zabezpečovací detencí nebo jiným ochranným opatřením, může 

po splnění dalších podmínek uložit výjimečný trest.“176

V případě, kdy nestačí uložení mírnějšího trestu než výjimečný trest, tak bude zkoumat 

soud nejdříve, zda stačí podmínky pro uložení mírnější alternativy výjimečného trestu. 

175Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 972/2011
176 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem k 1.8.2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-
7263-677-8. Převzato z CODEXIS®
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Dle § 54 odst.  2 TZ může soud uložit  trest  odnětí  svobody nad 20 až 30 let,  pokud 

závažnost  zvlášť  závažného  zločinu  je  velmi  vysoká,  nebo  možnost  nápravy  pachatele  je 

obzvlášť ztížena. V případě hodnocení a posouzení podmínky "velmi vysoké závažnosti zločinu" 

musí soud zvážit, „zda typová závažnost konkrétního trestného činu je vyšší než jaká postačuje 

pro  zařazení  do  kategorie  zvlášť  závažných  zločinů,  neboť  naplnění  zákonných  znaků  dané 

skutkové podstaty samo o sobě nepostačuje pro tento závěr“.177 Znak "velmi vysoké závažnosti" 

není zpravidla dán v případech, kdy nedojde k dokonání trestného činu, nýbrž skutek je ukončen 

ve stadiu přípravy nebo pokusu; typová závažnost přípravy a pokusu trestného činu je vždy nižší, 

než  je  tomu u dokonaného trestného činu  a  zpravidla  nedosahuje stupně,  vyžadovaného pro 

uložení výjimečného trestu.178

Druhou možnou podmínkou pro uložení výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet 

let  do třiceti  let  je,  aby možnost  nápravy pachatele  byla  obzvláště  ztížena.  „Tato  podmínka 

nebude  bez  dalšího  vyloučeno,  zjištěním,  že  pachatel  dosud  nebyl  ve  výkonu  trestu  odnětí 

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

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

komplexního  hodnocení  osobnosti  pachatele  pečlivě  zkoumat,  zda  tu  existují  jiné  podstatné 

okolnosti, které uvedenou podmínku pro uložení výjimečného trestu přesvědčivě splňují.“179

V případě, kdy soud bude uvažovat o uložení doživotního trestu, tak musí být dle § 54 

odst.  3  TZ  naplněny  podmínky  mimořádné  závažnost  trestného  činu,  vzhledem  k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť 

těžkému a těžko napravitelnému následku, a uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana 

společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 

dvacet až třicet let. 

„Zvlášť  zavrženíhodný  způsob provedení  činu  může  záležet  buď v  povaze  samotného 

jednání (vyšší míra surovosti, zákeřnosti, brutality či zvrhlosti při provedení činu) nebo v povaze 

situace,  místa,  času,  okolností  spáchání  apod.“180 Dle  komentáře  k trestnímu  zákoníku  lze 

177Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2018, č. j. 6 Tdo 1553/2016-272
178BAMBUŠKOVÁ, Vendula, DOSTÁL, Petr, KVAPIL, Miroslav, TOBOLKOVÁ, Adéla, VALTROVÁ, Michaela 
a ŽMOLÍKOVÁ, Darina. [MOKA] Zákon trestní zákoník - judikatorní komentář. Ostrava: CODEXIS publishing, 
2019. Převzato z CODEXIS®, srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, č. j. III. ÚS 1250/12-1
179BAMBUŠKOVÁ, Vendula, DOSTÁL, Petr, KVAPIL, Miroslav, TOBOLKOVÁ, Adéla, VALTROVÁ, Michaela 
a ŽMOLÍKOVÁ, Darina. [MOKA] Zákon trestní zákoník - judikatorní komentář. Ostrava: CODEXIS publishing, 
2019. Převzato z CODEXIS®, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 6 Tdo 976/2010
180Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, č. j. 8 Tdo 1181/2017-63
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přihlížet  i  k  tomu,  že „usmrcená  oběť  byla  vystavena  zvláštním  fyzickým  nebo  duševním 

útrapám, zejména šlo-li o osobu nějakým způsobem handicapovanou, např. bezbrannou ženu, 

dítě,  starého  či  nemocného  člověka,  dále  že  šlo  o  spáchání  trestného  činu  ve  prospěch 

organizované zločinecké skupiny apod.“181 

„Zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu u vraždy předpokládá vyšší míru surovosti, 

zvláštní lsti,  zákeřnosti,  brutality či zvrhlosti,  než jaká obvykle bývá spojena s tímto trestným 

činem.“ 182 K trestnému činu vraždy, se kterým je výjimečný trest  nejačastěji  spojen,  soudní 

praxe často vymezuje pojem vyšší míry surovosti, brutality. „Spácháním trestného činu vraždy 

zvlášť surovým způsobem se rozumí vražedný útok s extrémně vysokou mírou brutality, která se 

podstatně vymyká z rámce běžného u většiny trestných činů tohoto druhu. Není však nezbytné, 

aby tento útok zároveň vyvolával zvýšenou trýzeň poškozeného. Může k němu dojít  právě i v 

případě, kdy oběť je již v počátku útoku v bezvědomí.“183 V případech, kdy se posuzuje  zvlášť 

zavrženíhodný  způsob v případě  trestného  činu  vraždy  může  dojít  k záměně  tohoto  pojmu 

s pojmem kvalifikované  skutkové podstaty  zvlášť  surový nebo trýznivý  způsob vraždy.  Proto 

bych je nutné tyto pojmy odlišovat.  „Hodnocení intenzity, s kterou pachatel naplnil okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby příslušného trestného činu, nezakládá porušení zákazu tzv. 

dvojího přičítání ve smyslu § 39 odst. 4 TZ. Proto i např. zákonný znak zločinu vraždy podle § 

140  odst.  3  písm.  i)  TZ,  kterým je  spáchání  tohoto  zločinu  zvlášť  surovým nebo  trýznivým 

způsobem, nelze v rámci úvah o trestu směšovat s podmínkou zvlášť zavrženíhodného způsobu 

provedení činu podle § 54 odst. 1 písm. a) TZ, protože zvlášť zavrženíhodný způsob výkonu je 

pojem obecnější a zahrnuje i další okolnosti přímo nesouvisející se surovostí a trýznivostí ve 

smyslu § 140 odst. 3 písm. i) TZ.“184

K otázce zvlášť zavrženíhodné pohnutce dovodil judikát, že „za zvlášť zavrženíhodnou 

pohnutku (u vraždy) lze považovat pohnutku svědčící zpravidla o morální zvrhlosti, bezcitnosti, 

bezohledném sobectví a naprosté neúctě k lidskému životu. Nepatří sem proto žárlivost, jednání v 

afektu.“185 Dle  komentáře  k trestnímu  zákoníku  za  zvlášť  zavrženíhodnou  pohnutku  lze 

předpokládat také „snahu vyhnout se trestní odpovědnosti za předchozí trestnou činnost i za cenu 

181 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem k 1.8.2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-
7263-677-8. Převzato z CODEXIS®
182 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, [2009]-. Glosátor. ISBN 
978-80-7502-395-7. Převzato z CODEXIS®, jud. 41/76
183 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 6 Tdo 976/2010
184 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, č. j. III. ÚS 1250/12-1
185 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, [2009]-. Glosátor. ISBN 
978-80-7502-395-7. Převzato z CODEXIS®
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usmrcení  svědka  trestné  činnosti,  zneužitého  dítěte,  znásilněné  ženy,  oloupené  oběti  nebo  o 

pomstychtivost  za  zákonný  zákrok  policejního  orgánu  či  rozhodnutí  úřední  osoby  nebo  o 

spáchání trestného činu v úmyslu napomáhat tím organizované zločinecké skupině apod.“186

Zvlášť  těžký  a  těžko  napravitelný  následek  předpokládá „výrazně  vyšší  intenzitu 

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

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

společnost zvlášť citelná.“187

Jelikož jsem zmínila, že podle mého je výjimečně složité splnit podmínky pro uložení 

výjimečného trestu u nedokonaných trestných činů, přesto chci dodat judikát, který objasňuje 

možnosti naplnění znaků doživotního trestu v různých stádiích trestné činnosti. „Zatímco zvlášť 

zavrženíhodná  pohnutka  může  být  splněna  u  činu,  který  skončil  ve  stadiu  přípravy  nebo  u 

jakéhokoli pokusu, o zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu půjde jen u pokusu, u něhož 

pachatel  alespoň začal takovým způsobem vůči poškozenému jednat.  Naplnění  kritéria zvlášť 

těžkého a těžko napravitelného následku předpokládá podle uvedeného právního názoru vznik 

poruchy, kterou lze podle judikatury takto posuzovat;  připadá proto prakticky v úvahu jen u 

dokonaného trestného činu vraždy, jímž došlo k usmrcení více osob, nebo u více dokonaných 

trestných činů vraždy.“188

V případě druhé podmínky uložení doživotního trestu je nutné zkoumat, zda je doživotní 

trest nutný v souvislosti s ochranou společnosti. „Uložení trestu odnětí svobody na doživotí bude 

namístě, když (mimo jiné) nebudou jiné prostředky způsobilé ve smyslu § 54 odst. 3 písm. b) TZ 

účinně ochránit společnost před nejnebezpečnější kriminalitou, která velmi negativním a často 

nenahraditelným způsobem poškozuje základní společenské hodnoty.“189

6. 2 Mezinárodní soudy 

V této  podkapitole  se  pokusím  stručně  a  přehledně  objasnit  existenci  mezinárodních 

trestních soudů a vymezit jejich vztah s Českou republikou. Mezinárodní soudy hrají důležitou 

roli v podpoře šíření respektu k lidským právům. Smyslem mezinárodního trestního soudnictví 
186 Tamtéž. 
187 Tamtéž. 
188 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, [2009]-. Glosátor. ISBN 
978-80-7502-395-7. Převzato z CODEXIS®, jud. 16/86
189Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. 4 Tdo 1186/2014-54

82



není vyloučit rozhodování národních soudů, ale naopak je zde snaha posílit vládu práva, posílit  

pravděpodobnost  nalezení  spravedlnosti,  neboť  v případě,  kdy  národní  soudy  selžou  ve  své 

základní funkci chránit společnost před nejzávažnějšími zločiny, zůstává zde možnost obrátit na 

tyto soudy. Mezinárodní  trestní  spravedlnost  lze také sledovat  ve spolupráci  České republiky 

s mezinárodními  trestními  soudy,  a  následnou  implementací  mezinárodních  závazků  do 

vnitrostátních  právních  předpisů,  např.  zákonem  o  mezinárodní  justiční  spolupráci.  Jelikož 

výjimečný tresty se ukládají za nejzávažnější zločiny, které jsou charakteristické větším počtem 

obětí,  Česká  republika  se  soustřeďuje  i  na  podporu  a  ochranu obětí.  Např.  pomocí  finanční 

podpory do Svěřeneckého fondu pro oběti zřízeném Mezinárodním trestním soudem. 

Mezinárodní trestní soud (ICC) byl založen Římským statutem a dnes má 123 smluvních 

stran  (Česká  republika  ratifikovala  v roce  2009,  v roce  2011  také  ratifikovala  Dohodu  o 

výsadách a imunitách ICC). ICC je oprávněn stíhat jednotlivce za válečné zločiny, zločiny proti 

lidskosti, zločin genocidy a do budoucna i zločin agrese, a to pouze tehdy, pokud je nechtějí či 

nemohou stíhat příslušné státy samy (princip komplementarity). ICC má pravomoc nad osobami, 

které  v době spáchání  svého zločinu dovršily 18 let,  bez ohledu na jejich  veřejné  postavení. 

Nejpřísnější trest, který může soud uložit je trest odnětí svobody na doživotí. Zahájit vyšetřování 

může pouze žalobce,  za podmínek, že byla podána žádost smluvní strany, nebo žádost Rady 

bezpečnosti OSN, nebo žalobce sám z vlastní iniciativy (nutný ale souhlas přípravného senátu 

soudu). České trestní právo se inspirovalo Statutem ICC např. v definici zločinu agrese (§405a 

TZ),  nebo  vymezením  mezinárodní  spolupráce  v zákoně  o  mezinárodní  justiční  spolupráci. 

Trestné činy, za které lze uložit doživotní trest jsou stejné, jak podle našeho trestního zákoníku 

(§ 54 odst. 3 TZ). 

Mezinárodní  tribunál  pro  bývalou  Jugoslávii  (ICTY)  byl  založen  rezolucí  Rady 

bezpečnosti  OSN 827 (1993). ICTY vyšetřuje závažné porušení Ženevských úmluv, porušení 

závazných pravidel a obyčejů války, genocidy a zločinu proti lidskosti, spáchaných na území 

bývalé Jugoslávie od roku 1991. K 11. dubnu 2014 obvinil 161 osob a odsoudil k trestu odnětí 

svobody 69 osob. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) byl založen rezolucí OSN č. 

955  (1944)  za  účelem vyšetřování  a  potrestání  osob  odpovědných  za  vážné  porušení  práva 

ozbrojených  konfliktů  na  území  Rwandy  (za  rok  1994).  ICTR obvinil  93  osob  a  vydal  75 

rozsudků. 

Dne 22.12.2010 byla rezolucí Rady bezpečnosti přijat Mezinárodní zbytkový mechanismus pro 

trestní tribunály k dokončení úkolů ICTY a ICTR poté, co oba tribunály završí svojí působnost. 
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6. 3 Vybraná kauza 

6. 3. 1 Úvod

Tuto  podkapitolu  jsem  zpracovala  s cílem  se  z pohledu  praxe  podívat  na  ukládání 

výjimečného trestu českými soudy. Proto níže představím nejprve přehlednou tabulku případů, 

za které byl uložen výjimečný trest v České republice v minulosti. Především se ale soustředím 

na jeden konkrétní případ, pomocí kterého bych zanalyzovala, jaké konkrétní důvody vedly soud 

k uložení výjimečného trestu. Mým úmyslem je v této podkapitole ilustrovat, za jaké trestné činy 

soudy  ukládaly  výjimečný  trest  v  minulosti  nejvíce  a  blíže  přiblížit  osobnost  pachatelů 

odosuzených za výjimečný trest.  Budu se zabývat pouze trestem odnětí svobody na doživotí, 

jelikož tyto případy nejlépe z mého hlediska názorně ukážou vysoký stupeň závažnosti trestných 

činů. 

Nejprve  uvedu  přehled  vybraných  případů  doživotně  odsouzených  v české  historii. 

Představím tabulku doživotně odsouzených v České republice v období 1993 až 2008. Jelikož 

není  prostor  představit  podrobněji  všechny  kauzy,  z každého  roku  vyberu  podle  mého 

nejzávažnější případ. 

Tabulka č. 6: Případy doživotně odosuzených v České republice od 1993 do 2008

Rok 

vynesení 

rozsudku

Doživotně 

odsouzení

Počet 

obětí

Poznámky

1993 Tibor Polgári, 

Miloš Uriga a 

Andrej Harvan

5 Při útěků z věznice usmrtili pět lidí.

1995 Josefa Kott a 

Michala Kutílk

5 Dva  policisti  během  1  dne  zastřelili  vrátného,  brutálně 

ubodali dvě studentky, zastřelili taxikáře a řidiče kamionu.

1996 Stanislav Večeřa 1 Recidivista  spáchal  pohlavní  zneužití  a  vraždu  zvlášť 

surovým a trýznivým způsobem.

1997 Ludvík Černý 6 Série  vražd,  (člen  skupiny,  která  spáchála  Orlické  vraždy 

v letech 1991 až 1993, má na svědomí nejméně pět vražd), 

prokázáno, že on spáchal pak nájemnou vraždu Albácne bez 

vědomí skupiny.
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1998 Jiří Kájínek 2 Dvounásobná nájemná vražda a jeden pokus o vraždu .

1999 Stanislav Lacko 1 Recidivista spáchat surovou vraždu 17-leté dívky.

2000 Qiu Zhanga 3 Zavraždil  tři  své  krajany  (Čína)  a  pokusi  zavraždit 

dvouměsíční dítě.

2001 Vladimír Herbrych 1 Vražda a znásilnění své matky.

2001 Vladimír Bayer 1 Brutální vražda neteře.

2002 Václav Schejbalov 1 Sekerou  brutálně  ubil  svou  sousedku,  později  ve  věznici 

spáchal sebevraždu.

2003 Dušan Kazdov 1 Brutální vražda faráře.

2004 Jaroslav  Stodola  a 

jeho žena Dana

8 Vražda pěti mužů a tří žen (senioři).

2005 Miloslav Širůček 3 Zavraždil své rodiče a mladšího bratra kvůli penězím.

2006 Viktor Kalivoda 3 Zastřelil manželský pár a po pár dnech podnikatele.

2007 Jaroslav Steinbauer 2 Uškrcení dvou dívek.

2008 Petr Zelenka 7 Zavraždil  sedm  pacientů,  u  dalších  deseti  se  pokusil 

podáním léku Heparin.

Zdroj: Dokument: přehledně doživotně odsouzený190

Z výše  uvedeného  přehledu  vyplývá,  že  každý  případ  doživotního  rozsudku  je 

doprovázen smrtí. V případech, kde byla pouze jedna oběť se jedná buď o recidivu, nebo zvlášť 

surové  a  nelidské  způsoby  vraždy.  Z mého  pohledu  výše  uvedená  jednání  pachatelů  byla 

naplněna značnou brutalitou a absencí morálnosti  v postojích pachatele  (např. zavraždění své 

rodiny) a důvodnost rozsudku o doživotním trestu je oprávněná. 

Některé  kauzy  dostaly  velkou  mediální  pozornost,  proto  jsou  známější.  Mezi  takové 

nejznámější doživotně odsouzené patří např. Jiří Kájínek (několikrát uprchnul z vězení, Miloš 

Zeman udělil  milost),  manželé  Stodolovi  (největší  počet  obětí),  Miroslav Širůček a Vladimír 

Herbrych (brutální vraždy svých rodin a blízkých). 

6. 3. 2 Případ Kevina Dahlrena

Podrobněji bych ráda probrala případ, který podle mého názoru bude ilustrovat závažnost 

trestných činů a osobnost pachatele  na praxi.  Vybrala jsem si  případ,  který přesto,  že nebyl 

natolik  medializován,  je  velmi  zajímavý,  neboť  obsahuje  i  mezinárodní  rozsah  a  útěk  do 

190https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dokument-prehled-dozivotne-odsouzenych.A060412_164650_prilohy_cen 
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zahraničí. Navíc se jednalo o cizího státního příslušníka. Jedná se o případ Kevina Dahlrena191, 

amerického občana, který jako první byl vydán americkou justicí do České republiky.

Kevin  Dahlren  byl  krajským soudem v Brně  obžalován  za  čtyřnásobnou  vraždu  svých 

příbuzných  (rodina  Horákových)  a  odsouzen  k doživotnímu  trestu  20.  července  2016.  Byla 

zavražděna rodina se čtyřmi členy, matka Veronika Haroková, otec Martin Harok a dva syny 

Filip  a  David  Harokovi.  Matka  (46  let)  byla  učitelkou  dějin  v gymnáziu,  otec  (55  let)  byl 

podnikatelem, starší syn Filip (25 let) byl studentem Masarykovy univerzity a mladší syn David 

(16 let) byl studentem střední školy. 

Kevinovi prarodiče emigrovali z Československa v roce 1949. Veronika byla pro Kevina 

sestřenice. V kontaktu zůstávaly matky Kevina a Veroniky a měly mezi sebou dobrý vztah, vždy 

si pomáhaly a návštěvovaly se. Proto, když Kevin přiletěl do České republiky, rodina ho přivítala 

a nechala ho žít u sebe další tři týdny do nešťastného dne. Některé zdroje říkají, že Kevin trpěl 

psychickými potížemi,  a proto potřeboval klid a změnu prostředí, rozhodl se, že navštíví své 

příbuzné  v Evropě.  Bylo  mu  tehdy  20  let,  by  vyučen  bojovým  technikám  a  byl  vyloučen 

z vojenské školy.

Dne 22. května 2013 si sousedi rodiny všimli ráno dým, který vycházel z garáže domu 

rodiny  Horákových.  Protože  sousedé  předpokládali  vznik  požáru,  tak  násilím  otevřeli  dvěře 

garáže a našli tam tři těla, která byla zhořelá a špatně identifikovatelná. Poté začalo pátrání. Na 

další  den vydaly  orgány činné  v trestním řízení  zatykací  rozkaz  na jméno Kevina Dahlrena. 

Z Vídně ale už vyletělo letadlo do Washingotnu s Dahlrenem na palubě, po příletu byl zatčen na 

letišti. Ministerstvo spravedlnosti poslalo žádost na výdání Kevina do České republiky. V USA 

nemohl být potrestán podle jejich zákonů a pokud by nebyl vydán do České republiky, tak by 

unikl potrestání. První žádost byla americkými institucemi odmítnuta. Česká republika podala 

znovu  další  žádost,  kde  se  podrobně  zabývalo  důkazy,  např.  byly  nalezeny  stopy  krve  na 

oblečení Dahlrena (které bylo posláno po jeho zatčení).  Líčení o extradici  se konalo 12. září 

2013 a bylo rozhodnuto o extradici.  Podané advokátem odvolání přivedlo ke druhému líčení, 

které se konalo až 1. července 2015 kvůli několika předchozích odročením. Na tomto líčení bylo 

znovu rozhodnuto, že by měl být vydán, i přes další podané dovolání byl přivezen do České 

republiky 31. srpna 2015. Ve stejný den bylo provedeno jednání o ponechání Kevina ve vazbě. 

191https://en.wikipedia.org/wiki/Harok_family_murder 
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Nadále  byla  v rámci  trestního  řízení  provedena  psychiatrická  a  psychologická  analýza 

Kevina, závěrem znaleckého posudku bylo tvrzení, že Kevin je příčetný a jeho rozpoznávací ani 

ovládací schopnosti nebyly v době vraždy narušeny. Přípravné řízení skončilo 21. března 2016. 

Policejní orgány konstatovaly, že nejsou pochyby o tom, že Dahlren spáchal tyto vraždy, ale 

motiv nebyl zcela jasný. V dubnu stejného roku podala státní zástupkyně Ludmila Doležalová 

obžalobu.  Z obžaloby  vyplývalo,  že  v souhrnu s osobními  věcmi  Dahlrena  (měl  vlastní  nůž, 

který viděli sousedé), emocionální nerovnováhou a narcistickými rysy osobnosti, dostal agresi a 

vykonal brutální vraždu celé rodiny. 

Řízení  před  soudem probíhalo  delší  dobu.  První  a  druhý  den  byly  provedeny  důkazy 

výslechem svědků před soudem, sousedů, poštovníka, uklízečky atd. Dále následoval výslech 

expertů,  kde  bylo  zjištěno,  že  nebyla  v krvi  obětí  nalezena  žádná  omamná  látka  a  alkohol. 

Z expertních tvrzení bylo dále zjištěno, že otec dostal 29 úderů, včetně nožem a sekerou. Matka 

nejprve dostala do hlavy tupý úder (kamenem) a poté byla několikrát pobodána nožem a umírala 

od  přeříznutí  krku.  Starší  syn  byl  zavražděn,  když  ležel  v posteli,  zase  následkem 

několikanásobných  úderů  nožem.  Psychologická  analýza  stanovila,  že  Dahlren  trpěl  depresí. 

V rámci výslechu psychiatra, který provedl několik rozhovorů s Dahlrenem, bylo zjištěno, že se 

svěřil  v těchto rozhovorech o špatném vztahu se svými rodiči  a svěřil  se,  že přemýšlel  před 

příletem do České republiky, že by odletěl do Afriky a zabyl by tam pytláky, neboť měl moc 

ráda zvířata, dokonce víc jak lidi. Bylo dále zjištěno z těchto rozhovorů psychiatra s Dahlrenem, 

že ze začátku bylo všechno v domě Harokových v pořádku, ale později mu otec rodiny začal 

připomínat, že by bylo potřeba „něco dělat a najít si něco, čím by se mohl zabývat“, to ho právě 

„vrátilo zpátky do stavu“, v jakém byl doma a začal pořád „slyšel nějaké hlasy v hlavě“.192 Ve 

znaleckém posudku bylo konstatováno, že Dahlren trpěl smíšenou poruchou osobnosti, přesto ale 

nebyl nepříčetný. Soud nakonec shledal Kevina vinným za mnohonásobnou vraždu a odsouditl 

ho k doživotnímu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou a uložil zabezpečovací detenci. Navíc 

dvěma poškozeným uznal nemajetkové narovnání. Matce Martina H. 240 tisíc Kč a sestře 170 

tisíc Kč. Soud k odůvodnění rozsudku stanovil, že  "Není schopný udržet si práci, vztah a cítit 

vinu".193 

Argumentace soudu o uložení výjimečného trestu byla následující: Spáchal zavrženíhodný 

čin, zvlášť zavrženíhodným způsobem, neboť napadl členy rodiny, kteří jej přijmuli mezi sebe a 

192https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1851206-za-ctyrnasobnou-vrazdu-dostal-dahlgren-dozivoti
193Tamtéž. 
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brutálně  zavraždil.  Obžalovaný  si  tímto  činem  řešil  vlastní  problémy  se  svým  egem,  takže 

pohnutka je zavrženíhodná. A jeho čin má těžko napravitelný následek. Doživotní trest je také 

nutný k ochraně společnosti, i když nyní není pro ni nebezpečný, je tu možnost, že pokud se opět 

dostane do stavu stresu a úzkosti, mohlo by dojít ke stejnému jednání. Je tu vysoké riziko, že by 

mohl trestnou činnost opakovat“194. Dále se nezohledňoval věk pachatele, neboť spáchal trestný 

čin pouhý tři týdny před 21. narozeninami a soud neshledal nedosažení zletilostí dle amerického 

práva  jako polehčující  okolnost.  Soud přiznal  existenci  těžké  smíšené  poruchy svědomí,  ale 

nepřiznal  ho  nepříčetným  (dokázáno,  že  byla  snaha  ukrýt  stopy,  utřel  stopy,  komunikoval 

s pošťačkou, zavolal taxi atd., byl schopen reagovat tak, že si nikdo nevšiml ničeho divného). 

Motiv  soud  stanovil,  že  "se  rozhodl  usmrtit  všechny  členy  rodiny,  protože  pro  něj  byli 

představateli frustrujících požadavků"195.

Dahlren podal odvolání  k Vrchnímu soudu v Olomouci  proti  rozsudku k olomouckému 

soudu. Státní zástupkyně se vzdala odvolání proti rozsudku. Odvolací soud potvrdil rozsudek 

soudu prvního stupně. 11. ledna 2018 spáchal Kevin sebevraždu ve Valdické věznici. Nikdy se 

k vraždám nepřiznal. 

Orgány činné v trestním řízení zrekonstruovaly den vraždy následně: ráno 22. května 2013 

roku  dívka  jenoho  ze  synů  rodiny  H.  opustila  dům.  V 6:30  hod  Veronika  H.  zavolala  do 

gymnázia a řekla, že má silnou bolest hlavy a vezme si na jeden den volno. Policie tvrdila, že tři 

členy rodiny byly zabity v období od 6:30 do 8:00 hod ráno. Před 9 hod přišla pošťačka a dveře 

otevřel Dahlren. Za dvě hodiny přišla domu uklízečka, ale byla ihned poslána domu Dahlrenem. 

V tu dobu čtvrtá oběť David, mladší syn, dostal sms od Dahlrena, když byl ve škole, že půjdou 

běhat, až se vrátí ze školy. David byl pravděpodobně zavražděn ihned, jak se vrátil dobu v 12:30 

hod. Kamery ukázaly, že Kevin opustil dům ve druhé polovině dne, vzal taxi do Vídeňského 

letiště  a  dojel  tam okolo  17:00  hod.  Pravděpodobně  přitom zanechal  hořet  tři  těla  v garáži 

s naději, že dům zhoří. 

6. 3. 3 Závěr 

Nakonec  bych  ráda  uvedla  pár  závěrů.  Tento  případ  ukazuje  velmi  kruté  a  brutální 

zavraždění. Způsoby zavraždění v sobě zahrnovaly jak použití nože, tak sekery a kamene. Dále 

194https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1851206-za-ctyrnasobnou-vrazdu-dostal-dahlgren-dozivoti  
195Tamtéž. 
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bylo  stanoven  mnohočetný  počet  bodnutí  a  ran.  Druhým  aspektem  zvláštní  krutosti  je 

příbuzenský vztah, neboť podle mého krutost tomuto jednání přidává skutečnost, že rodina byla 

velmi hodná, přívětivá a v blízkém vztahu s odsouzeným. Vysokou závažnost těchto trestných 

činů naznačuje i to, že se odsouzený nepřiznal k vině a necítíl žádný soucit ani lítost později. 

Nakonec i jeho psychický stav, který byl nestabilní a výbuchy agrese jasně mluvily o vysoké 

míře nebezpečnosti takové osoby ve společnosti na svobodě. 

Odůvodněnost uložení doživotního trestu je podle mého názoru v tomto případě zcela na 

místě. Ze všech nepřímých důkazů (výpovědi svědků, nůž, který patřil Dahlrenu byl jedním z 

prostředků spáchání  těchto  zločinů)  a  s ohledem na  psychické  potíže  Dahlrena  (vraždy byly 

spáchány mnohočetnými údery, což svědčí vysoké agresivitě pachatele) není pochyb o jeho vině. 

Soud se v tomto případě hodně zabýval psychickým stavem Dahlrena, neboť s ohledem na jeho 

chování a výpovědi z rozhovorů s psychiatrem (že např. slyší hlasy v hlavě) by mohl být přiznán 

jako nepříčetný a soud by pak nemohl uložit výjimečný trest. Zásadním argumentem, proč soud 

neshledal Dahlren nepříčetným, byl znalecký posudek psychiatra, ve kterém bylo upozorněno 

mimo jiné na fakt, že časová posloupnost spáchaných trestných činů zřetelně odůvodňuje, že 

osoba  jednající  takovým  způsobem  nemůže  být  nepříčetná  a  pachatel  jednal  plánovaně  (je 

prokázáno, že čtvrtá vražda byla spáchána několik hodin po spáchání prvních vražd). 

Tento případ je názorný a konkretně přibližuje obecné hmotněprávní podmínky uložení 

výjimečného trestu, kterými jsem se zabývala dříve ve své diplomové práci. 
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7 Aktuální situace v České republice

V této  kapitole  uvedu  přehled  aktuální  situace  odsouzených  k výjimečnému  trestu  a 

celkovou statistiku již vykonaných výjimečných trestů v České republice.  Většinu údajů jsem 

získala ze statistických ročenek Vězeňské služby České republiky. Jak jsem již uvedla dříve, 

odsouzený  k výjimečnému  trestu  vykonávají  tento  trest  ve  věznicích  se  zvýšenou  ostrahou, 

konkrétně ve Věznicích Karviná, Mírov, Opava, Plzeň a Valdice. 

Níže uvádím přehled  odsouzených dle  délky nařízeného trestu odnětí  svobody v letech 

2004 až 2019. Dle mého názoru je 15 let dostatečné období, se kterým můžeme spolupracovat. 

Bohužel z dostupných dat nemůžeme zjistit kolik přesně osob vykonávají trest odnětí svobody 

nad 20 až 30 let, neboť se zveřejňují údaje pro maximální délku trestu nad 15 let (včetně). 

Tabulka č. 7: Počet odsouzených dle délky nařízeného trestu odnětí svobody v letech 2004 

až 2019 (stav k 31.12.2019)

Rok Trest odnětí svobody nad 15 let (včetně) Doživotní trest odnětí svobody

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

2004 204 3 207 28 2 30

2005 196 3 199 29 3 32

2006 309 8 317 29 3 32

2007 206 4 210 29 3 32

2008 311 5 316 31 2 33

2009 211 7 218 36 2 38

2010 218 8 226 35 2 37

2011 249 10 259 38 2 40

2012 270 10 280 41 3 44

2013 294 14 308 43 3 46

2014 310 18 328 45 3 48

2015 344 22 366 45 3 48

2016 437 41 478 45 3 48

2017 377 29 406 46 3 49

2018 385 31 416 45 3 48

2019 469 46 515 43 3 46

Zdroj: Statistické ročenky Vězeňské služby196

196 Statistické ročenky Vězeňské služby ČR [online]. Vscr.cz, Dostupné z:
http://www.vscr.cz/generalnireditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statistickerocenky-1218/, 
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/05/Statistická-ročenka-2018.pdf,https://www.vscr.cz/wp-content/
uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-republiky-za-rok-2019.pdf

90



Z první  části  tabulky  ohledně  počtu  odsouzených  k trestu  odnětí  svobody  nad  15  let 

vyplývá stálý trend zvyšování počtu těchto odsouzených. Roky 2006, 2008, 2016 a 2019 jsou 

charakteristické razantním zvýšením. Nejvyšší počet odsouzených žen (číslo převýšilo 40 žen) 

byl v roce 2016 a 2019. Nejvyšší počet odsouzených můžu (číslo převýšilo 400 mužů) byl také 

v roce 2016 a 2018. Ráda bych také upozornila na stále zvyšující  se počet odsouzených žen 

v poměru k mužům. V roce 2004 byla odsouzena jedna žena v poměru k 68 mužům. V roce 2019 

to už byla odsouzena jedna žena v poměru k 10 mužům. Je zřejmé, že ženy jsou stále častěji 

odsouzeny  k trestu  odnětí  svobody  nad  15  let.  V České  republice  se  aktuálně  nachází 

z celkového počtu vězňů okolo 7,5 % žen. V Evropě je to jeden z největších počtů, na prvním 

místě  jsou  Malta,  Kypr  či  Rusko  s 8  %.197 Z těchto  údajů  lze  konstatovat,  že  se  počet 

odsouzených nad 15 let stále zvyšuje v průměru několik desítek odsouzených můžu a posledních 

5 let i žen. 

Počty doživotně odsouzených v porovnání z výše uvedeným nerostou takovým tempem. 

V průběhu posledních 15 let se počet doživotně odsouzených zvýšil o pouhých 16 osob, to je 

průměrně růst jeden člověk ročně. V roce 2010 a 2019 došlo dokonce ke snížení počtu doživotně 

odsouzených mužů, i když pouze o pár jednotek. U žen je situace doživotně odsouzených o to 

víc konstantní a nemůžeme sledovat velké změny. Za posledních 15 let byl počet odsouzených 

žen ročně ve dvou variantách, a to 2 nebo 3 ženy ročně. Lze tedy shrnout, že doživotně soudy 

v České  republice  za  posledních  15  let  v situaci  doživotně  odsouzených  neprojevily  výrazné 

zpřísnění, dokonce u žen zůstávají počty stejné již posledních 7 let (3 ženy) a předpokládám, že 

ženy v poslední době nebyly odosuzeny k doživotnímu trestu. 

Ráda  bych  také  upozornila  na  skutečnost,  že  v roce  2006  došlo  k novele  trestního 

zákoníku č. 140/1961 a to konkrétně v § 29 odst. 4, upravující recidivu některých trestných činů, 

za které bylo možné uložit doživotní trest, jejich rozsah se zvýšil. Tato změna neměla žádný vliv 

na  počet  doživotně  odsouzených  a  nezvýšila  jejich  počet  v roce  2007  (29  doživotně 

odsouzených). Také v návaznosti na rekodifikaci trestního zákoníku (nový TZ č. 40/2009 Sb.) 

nedošlo  k žádné  změně  v počtu  doživotně  odsouzených.  Je  to  zřejmé  dáno  tím,  že  nedošlo 

k výrazné změně podmínek uložení doživotního trestu (nepočítaje vypuštění § 29 odst. 4 STZ). 

Pokusila  jsem  se  vyhledat  nějaké  statistiky  o  počtu  odsouzených  nad  20  až  30  let. 

Z měsíčních hlášení Vězeňské služby můžeme pouze zjistit aktuální počet odsouzených na konci 

197https://www.evropavdatech.cz/clanek/25-pocty-veznu-v-evrope/
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každého roky počínaje rokem 2013. Na konci roku 2013 bylo ve vězeních 101 odsouzených 

k trestu  odnětí  svobody nad 20 až  do 30 let  (z  toho 2 ženy).  Níže jsem udělala  přehled  za 

posledních 5 let. Z uvedených údajů je zřejmé, že se nijak nemění celkový počet, průměrně ročně 

dochází ke změně počtu v mezích jednotek. Toto číslo spolu s číslem doživotně odsouzených 

potvrzuje,  že  se  výjimečný  trest  v České  republice  ukládá  opravdu  ve  velmi  výjimečných 

případech a předpokládám, že ročně lze počet trestních řízeních o výjimečném trestu napočítat 

okolo deseti takových řízeních. Zdůraňují, že se jedná o můj předpoklad a bohužel nemohu svojí 

tézi potvrdit, či vyvrátit pomocí konkrétních údajů, neboť nejsou zveřejněná.  

Tabulka č. 8: Aktuální počet odsouzených nad 20 let (stav k 31.12. každého roku)

Počet odsouzených nad 20 let

muži ženy Celkem 

2016 101 5 106

2017 102 6 108

2018 100 6 106

2019 102 6 108

2020 98 8 106

Zdroj: Měsíční hlášení Vězeňské služby198

Z měsíčních  hlášeních  Vězeňské  služby  také  zjistíme,  kolik  procent  z celkových 

odsouzených  vykonává  výjimečný  trest  ve  věznicích.  Z níže  uvedeného  plyne,  že  aktuálně 

vykonává  v českých  věznících  výjimečný  trest  do  1% z celkového  počtu  odsouzených,  což 

z mého  pohledu  znovu  potvrzuje  správně  zvolenou  terminologii  obou  typů  trestu  jako 

výjimečného trestu. 

Tabulka č. 9: Počet odsouzených za výjimečný trest ve věznicích v poměru k celkovému 

počtu odsouzených (%) za období 2016 až 2020 (vždy stav k 31.12. každého roku)

Nad 20 let Doživotí

2016 0,52 0,23

2017 0,53 0,24

2018 0,54 0,24

2019 0,56 0,24

198Dostupné zde: https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/mesicni-statisticke-hlaseni/ 
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2020 0,6 0,25

Zdroj: Měsíční hlášení Vězeňské služby199

S pomocí  přístupných  údajů  jsem  se  také  pokusila  zjistit,  jaká  kritéria  převažují  při 

rozhodování soudů o doživotním trestu. Údaje, které jsem použila byly ze statistické ročenky 

Vězeňské  služby  za  rok  2019.  Nejdříve  jsem  zanalyzovala  věkové  složení  doživotně 

odsouzených. K 31.12.2019 z 43 můžu bylo 13 odsouzených k doživotnímu trestu ve věku 45 až 

50 let, což je největší počet odsouzených v jednotlivých věkových kategoriích ze všech. Dalších 

pět odsouzených bylo ve věku 50 až 55 let a další čtyři ve věku od 40 do 45 let. Je zřejmé, že 

soudy převážné odsuzují muže, kteří jsou již ve středním či starším věku (nejmladší je pouze 

jeden odsouzený ve věku od 25 do 30 let). Dokonce bylo odsouzeno pět můžu ve věku od 65 do 

70 let.  Všechny tři ženy byly ve věku od 45 do 60 let.  Dále jsem zjistila,  že skoro polovina 

odsouzených  mužů  (20)  a  2  ženy  nevykonávaly  žádný  trest  odnětí  svobody  před  jejich 

odsouzením.  Polovina  (52 %) doživotně odsouzených byly svobodný a dalších 19,5 % byly 

rozvedený. Dvě odsouzené ženy byly svobodné a jedna rozvedená. Přibližně 70 % doživotně 

odsouzených  dosáhly  základního  vzdělání,  nebo  vyučení  bez  maturity.  Z 43  mužů  byl  1 

odsouzený  státní  příslušník  Číny,  dva  Slovenska  a  jeden  Uzbekistánu.  Z výše  uvedeného  je 

zřejmé, že soudy nejčastěji odsuzují muže, ve věku okolo 45-50 let, kteří nemají rodinu a zřejmě 

s ohledem na dosažené vzdělání  žádnou naději  na karierní  růst.  Jsme toho názoru,  že soudy 

odsují na doživotí pcahtele, jejichž náprava s ohledem na věk je nepravděpodobná a kteří nemají 

rodiny. 

Stále se do popředí diskuze dostává neblahá situace s přeplněností ubytovacích kapacit 

vězňic v České republice. Souvisí to s počtem vězněných osob. Pokud se podíváme do minulosti, 

tak počet vězňů rostl do 1999 každým rokem (od roku 1990 po rozsáhlé amnestii). Je známo, že 

v roce  1999  bylo  ve  vězeních  rekordních  23  tisíc  osob.  Pokud  to  srovnáme  se  stavem 

k 31.12.2019, tak ke konci roku bylo ve vězeních 21 048 osob. Ze statistik se číslo vězněných 

vždycky pohybovalo kolem 20 tisíc vězňů. Značný pokles zaznamenal rok 2013, kdy z 22 612 

v roce 2012 číslo vězňů kleslo na 16 609 v roce 2013. Tuto změnu lze vysvětlit plošnou amnestií 

Václava Klause, na jejímž základě bylo propuštěno okolo 6 tisíc osob. Přesto se počet vězňů opět 

dostal přes 22 tisíc v roce 2016. V současnosti můžeme vidět zase snahu o pokles vězňů a každý 

rok číslo klesá o několik stovek. Přesto byla průměrná využitá kapacita věznic v České republice 

v roce 2019 103,4 %. Česká republika je šestá země v Evropě s nejvyšším počte uvězněných 

199Dostupné zde: https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/mesicni-statisticke-hlaseni/ 

93



osob na 100 tisíc obyvatel, jak vyplývá ze zprávy Rady Evropy200 o situaci v evropských zemích 

(podrobněji  v kapitole  8).  Tento  problém je  dle  mého dobré  řešit  aternativními  tresty,  např. 

v případě  trestu  odnětí  svobody  lze  ho  zaměnit  domácím  vězením,  který  dnes  pokročilé 

technologie umožňují provádět jednodušeji. Jedná se ale o otázku s ohledem na výjimečný trest 

nerelevantní, neboť výjimečný trest nelze zaměnit prostřednictvím alternativních trestů. 

K výše  uvedenému bych ráda  uvedla aktuální  stav ubytovacích  kapacit  ve vybraných 

věznicích u nás, kde se vykonává výjimečný trest. 

Tabulka č. 10: Celkové stavy vězněných osob ve vybraných věznicích 

Kapacita 

(31.12.2018)

Stav (31.12.2018) Kapacita 

(31.12.2019)

Stav (31.12.2019)

Karviná 206 190 188 190

Mírov 385 390 385 438

Opava 288 295 269 267

Plzeň 1204 1380 1182 1271

Valdice 1100 1038 1100 1124

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby 2019

Jak  je  vidět  ze  statistiky  jsou  věznice  plné,  či  trochu  přeplněné  s ohledem na  jejich 

kapacitu.  Ze  statistiky  je  zřejmé,  že  věznice  Karviná,  Mírov a  Opava jsou věznice  menšího 

rozsahu.  Ženy  odsouzené  k  výjimečnému  trestu  vykonávají  trest  ve  specializované  ženské 

věznici v Opavě.

Nakonec snažila jsem vyhledat statistiky podmíněného propuštění z výkonu výjimečného 

trestu, i s ohledem na zaslaný oficiální dotaz a hledáním ve zveřejněných přehledech Vězeňské 

služby jsem bohužel nemohla najít a neobdržela k tomuto žádné údaje. 

200https://www.evropavdatech.cz/clanek/25-pocty-veznu-v-evrope/ 
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8 Komparace s evropskými zeměmi

V této kapitole bych ráda provedla stručný exkurz o výjimečném trestu v zahraničních 

právních předpisech. Především se zaměřím na obecné podmínky nejpřísnějších trestů a dále na 

odchylky oproti výjimečného trestu v našem právním řádu. V první části bych ráda předložila 

celkový pohled na situaci v Evropě a ve druhé části jsem vybrala jednotlivé evropské země, které 

v průběhu studia zahraničních předpisů byly pro mě velice zajímavé a pomohly mi v úvaze o 

navrhovaných změnách de lege ferenda.

8. 1 Statistika 

V této kapitole se budu zabývat zahraniční úpravou výjimečného trestu a statistickými 

údaji  o  výkonu  trestu  odnětí  svobody  v evropských  zemích.  Mým cílem  je  srovnat  Českou 

republiku s ostatními zeměmi. Na úvod bych ráda nejprve vymezila základní statistické údaje 

v Evropě.  Velmi přínosné pro mě byly souhranné zprávy a statistiky insitucí  Evropské unie, 

proto se některé níže uvedené přehledy budou týkat jen členských států Evropské unie. 

V Evropské unii bylo v roce 2018 celkem přes 584 485 lidí ve vězeních. Státy jako Velká 

Británie (dnes již není členským státem Evropské unie) a Polsko sčítaly nejvíce vězněných osob 

(dohromady  okolo  166  tisíc  vězňů).  Následuje  dále  Francie,  Německo,  Itálie  a  Španělsko 

(přibližně v každé zemi okolo 64 tisíc vězňů). Na druhé straně nejméně vězněných osob mají 

státy jako Luxemburg, Malta, Slovensko, Kypr (méně jak 1000 osob v každé zemi). V České 

republice se nacházelo v roce 2018 okolo 22 tisíc vězňů a podle statistik byla v Evropské unii na 

sedmém místě. Tyto čísla se zmodifikují, pokud budeme brát v úvahu velikost (počet obyvatel) 

každé země.  Pokud vypočítáme počet vězňů na 100 tisíc  obyvatel,  tak v Evropské unii  byla 

v roce 2018 na prvním místě Litva (285 vězňů). Po ní následují na druhém Turecko (264,65), na 

třetím Estonsko, na čtvrtém Polsko a pětici uzavírá Albánie. Je nutné upozornit na fakt, že Česká 

republika byla v roce 2018 osmá země s největším počtem vězňů na 100 tisíc obyvatel (208,8 

vězňů  na  100  tisíc  obyvatel).201 Pokud  uděláme  přepočet  vězňů  na  100  tisíc  obyvatel 

v evropských zemích i mimo členské státy Evropské unie, tak se pořadí zase změní. Rusko tak 

s 438 vězni na 100 tisíc obyvatel bude na prvním místě. První pětku zemí s největším počtem 

pak tvoří počínaje druhým místem Gruzie (252,2), Ázerbájdžán (235), Litva ( 234,9) a Moldova 

201https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Prisonsineurope2019.pdf, s. 4-5
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(215).  Na  šestém  místě  je  pak  Česká  republika  (209).202 Ve srovnání  nejméně  má 

Lichtenštejnsko, které má pouhých 27 vězňů na 100 tisíc obyvatel.203 

Podle výroků Eurostatu kriminalita v Evropě za posledních 10 let postupně klesá, což má 

za  následek  pokles  vězňů.  Přesto  některé  státy  ukazují  opačnou  tendenci  a  jejich  vězeňská 

populace  roste.  Podle zveřejněných dat204,  které  srovnávaly  vývoj počtu  vězňů v každé  zemi 

v období 2008 až 2018, tak největší pokles počtu sčítaly státy jako Litva, Nizozemsko, Estonsko, 

Chorvatsko a pětici uzavírá Bulharsko (v každé zemi byl pokles více jak 25 %, v Litvě dokonce 

skoro 40 %). Na druhé straně největší nárůst počtu vězňů v roce 2018 ve srovnání s rokem 2008 

byl  zaznamenán  v Portugalsku,  Slovensku,  Bulharsku,  Francii  a  Irsku  (skoro  25  %  nárůst 

v Portugalsku a Slovensku, v dalších zemích nárůst okolo 10-15 %). Česká republika je na 8. 

místě s nárůstem počtu vězňů ve srovnání v rokem 2008 okolo 7 % (z  20 148 na 21 577 vězňů). 

Přitom bych ráda dodala,  že v roce 2019 došlo k poklesu vězněných osob v České republice 

z 21 577 na 21 048.  

Z výše uvedeného plyne, že Česká republika se nachází vždycky na předních příčkách 

ohledně stavu počtu vězňů a celkového vývoje kriminality v zemi, neboť i přesto, že je nárůst 

vězněných osob mírný, je třeba zdůraznit, že v Evropské unii z 27 zemí 10 zemí sčítali nárůst 

vězňů, přitom v Belgii a Slovinsku je to nárůst pouhých 1-2 %. Závěrem lze tvrdit, že Česká 

republika  je  v třetici  všech  zemí  Evropské  unie,  kde  je  vyznamenán  nárůst  počtu  vězňů. 

Zajímavý je fakt, že pokud srovnáme např. Portugalsko, které sčítá stejný počet občanů (mírně 

přes  10  miliónů  v 2019)  má  Česká  republika  skoro  dvakrát  více  vězněných  osob  než 

Portugalsko. 

Situace  s přeplněností  věznic  je  také  stále  aktuální  téma  v evropských  zemích. 

V evropské  unii  největší  přeplněnost  věznic  vykazují  státy  jako  Francie,  Itálie,  Bulharsko, 

Rumunsko  (využívají  okolo  115  až  120  %  kapacity  věznic).  Státy  jako  Rakousko,  Česká 

republika,  Portugalsko  a  Belgie  se  vyznačují  mírnou  přeplněností  kapacit  věznic  (využívají 

okolo  100,5  až  109,3  % kapacity  věznic).  Východní  země  Evropy  ukazují  menší  procento 

využitelnosti kapacity věznice, např. v Polsku je to pouhých 85 % kapacity. Dalším zajímavým 

případem je  Litva,  která  je  na  prvním místě  s počtem vězňů  na  100  tisíc  obyvatel,  ale  její 

kapacity věznit jsou využití pouze na 80 %. Myslím, že kapacita věznic je dána infrastrukturou, 

202https://infogram.com/1pp2pgg0xzv5y6br1wv36d3rw1sz529djyp?live 
203Tamtéž 
204https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Prisonsineurope2019.pdf
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ekonomickou  situací  a  velikostí  země.  Jelikož  je  např.  Polsko velká  země,  je  pro  ní  snazší 

rozmístit větší počet vězňů, než pro nás. 

Také bych ráda upozornila na některé další zajímavé údaje. Největší počet vězňů s cizí 

státní příslušností v roce 2018 především vykazovaly státy severní, centrální a jižní Evropy. Byly 

to státy Luxemburg (72,1 %), Rakousko (54,7%) a Řecko (52,7 %). Naopak méně jak 10 % 

sčítaly státy jako Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Česká republika. Počet žen, které byly ve vězení 

v Evropské unii byl v roce okolo 30 tisíc, což reprezentovalo okolo 5 % veškeré populace vězňů. 

Největší číslo žen ve vězení bylo v roce 2018 na Maltě (okolo 10 %) a nejméně v Bulharsku (3,1 

%). Česká republika je také i v této oblasti na předních příčkách, a v roce 2018 sčítala 7,5 %. 

Pokud bychom vzali v úvahu i země mimo Evropskou unii,  tak v Albánii,  Kosovu a Bosně a 

Hercegovině by to bylo méně, jak 3 % žen. A naopak do předních příček bychom mohli přičíst 

také Rusko s 8 %. Nakonec počet mladistvých ve vězeních se sčítá okolo 5 tisíc v Evropské unii. 

Z nich v Polsku najdeme okolo 1 500 mladistvých a je tak na prvním místě s největším počtem 

mladistvých  v Evropské  unii.  V roce  následovala  Velká  Británie  (okolo  900,  nyní  již  není 

součástí  Evropské  unie),  pak  Francie  a  Německo  (v  každé  zemi  okolo  800  mladistvých). 

Přibližná věková hranice trestní odpovědnosti  je 14 let,  pouze 7 zemí Evropské unie stanoví 

vyšší věkovou hranici (15, nebo 16 let, mezi nimi i Česká republika). 

S ohledem na téma mé práce bych ráda níže uvedla přehled délky výkonu trestu odnětí 

svobody kterou vykonávali odsouzení v Evropské unii v roce 2019. 

Graf č. 1: Odsouzení v Evropské unie dle délku trestu v roce 2018 (%)

1 % 3 %

96 %

doživotní trest

trest nad 20 let

ostatní

Zdroj: Council of Europe Annual Penal Statistics on Prison Populations (2019)205

205https://wp.unil.ch/space/files/2020/04/Key-Findings-2019_200406.pdf, s. 7
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Z grafu  lze  zjistit,  že  trest  odnětí  svobody  nad  20  let  a  doživotí  vykonáválo  3,3  % 

z celkové populace vězňů v Evropské unii. Pokud to srovnáme se situací v České republice, tak 

výjimečný tresty jsou častější v Evropské unii, neboť v České republice vykonávalo v roce 2018 

doživotní trest pouhých 0,24 % všech odsouzených a trest odnětí svobody nad 20 let 0,54 % 

všech vězňů. Mohu konstatovat, že Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi 

odsuzuje k výjimečnému trestu v menší míře. Předpokládám, že pro to mohou být tři důvody. 

Zaprvé nemusí pachatelé konat natolik závažné zločiny a jejich náprava je možná i mírnějším 

trestem. Také to může být dáno tím, že soudy jsou mírnější v ukládání trestů. Nakonec i samotné 

hmotněprávní zákonné podmínky mohou mít svůj vliv na počet uložených výjimečných trestů, 

kterými se budu zabývat níže ve své práci. 

V návaznosti na výše uvedená data bych ráda vymezila státy, které tvořily největší číslo 

uložených výjimečných trestů v roce 2018 v Evropské unii.  Největší  počet doživotních trestů 

(12,5  % z celkového  počtu)  sčítalo  Řecko.  Následovalo  Irsko (11  %),  Finsko (9  %),  Velká 

Británie (7 %, není dnes součástí Evropské unie), Kypr (6 %), Švédsko (5 %) a Itálie (5 %). 

Největší  číslo odsouzených nad 20 let  ukazovalo v roce 2018 Řecko (až 30 %), následovala 

Francie (10 %), Lucembursko (6 %) a Itálie (5 %). Na základě uvedených údajů lze tvrdit, že 

Česká republika není přísná s ukládáním délky trestů odnětí svobody ve srovnání s některými 

evropskými zeměmi.206  Pokud bychom se podívaly na ostatní státy mimo Evropskou unii, tak 

Turecko vykazuje také velký podíl doživotně odsouzených.207 Doživotní trest byl až na drobné 

výjimky zaveden skoro ve všech zemích Evropy. Míra využití trestu doživotí je v evropských 

státech různá a v některých zemích je tento trest ukládán zcela výjimečně (např. země Benelux, 

Skandinávie).  Doživotní  trest  odnětí  svobody  není  možné  v evropských  státech  uložit 

v Portugalsku, Španělsku, Norsku, Chorvatsku a Srbsku.

8. 2 Vybrané státy Evropy

Ve  druhé  části  této  kapitoly  představím  úpravu  podmínek  výjimečného  trestu  ve 

vybraných zemích Evropy. Zaměřila jsem se účelně pouze na státy Evropy, neboť jsem chtěla 

zkoumat  a  srovnávat  zahraniční  státy,  které  mají  co  nejblíže  k České  republice,  ať  už 

geograficky, tak i velikostí země, popř. počtu obyvatel. Níže uvedené státy jsem vybrala také 

proto, že některé státy vykazují menší míru demokratického režimu a bylo pro mě zajímavé se 

206https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Prisonsineurope2019.pdf, s. 14
207https://www.russellwebster.com/prtlife18/ 
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zabývat  jejich  právním  systémem.  Z mého  pohledu  státy,  které  jsou  vzdálenější  od  České 

republiky jsou samozřejmě velmi zajímavé, kde můžeme najít v jejich právních řádech některé 

odchylky ve srovnání s tuzemským právem (např. dovolený trest smrti v USA), ale přesto mají 

příliš odlišné právní systémy a trestní politiku.

8. 2. 1 Anglie a Wales 

Struktura  právního  řádu  Spojeného  království  Velké  Británie  a  Severního  Irska  je 

komplikovaná, neboť v celé monarchii existují dnes tři právní systémy. Tzv. „anglický“ v Anglii 

a  Walesu, „severoirský“  v Severním  Irsku  a   „skotský“  ve  Skotsku.  První  dva  systémy  se 

vyznačují jako anglosaské právo  (common law),  třetí je hybridní model. Proto na začátek chci 

vymezit,  že  se  budu  zabývat  pouze  „anglickým  právem“,  které  se  odlišuje  od  našeho 

kontinentálního  práva  především svými  prameny  (závaznost  precedentů)  a  zásadami  (zásada 

„soudce  tvoří  právo“).208 Hlavním  pramenem  je  zákon  o  trestním  soudnictví  z roku  2003 

(Criminal  Justice  Act)209 a  zákon  o  pravomocích  trestních  soudců  z roku  2000  (Powers  of 

Criminal Courts Act)210. Trest smrti byl zrušen v roce 1969 pro trestný čin vraždy a absolutně byl 

zrušen až v roce 1998. 

Právní  systém  rozlišuje  možnost  obligatorního  a  fakultativního  uložení  doživotního 

trestu. Obligatorně se uloží doživotní trest pouze v případě úkladné vraždy. Průměrná minimální 

délka výkonu trestu odnětí svobody za vraždu v roce 2016 byla 21,3 let (rapidně roste, v roce 

2003 to  bylo pouze 12,5 let).211 Navíc zákon rozlišuje  tři  různé druhy obligatorního  uložení 

doživotního  trestu  odnětí  svobody  v závislosti  na  věku  pachatele.  Na  rozdíl  tedy  od  České 

republiky lze uložit doživotní trest i pachatelům mladším 18 let věku. Osobám, které v době 

spáchání trestného činu dosáhly věku 21 let, uloží soud v trestním řízení tzv. Imprisonment for 

Life.  Osobám mladším 21 let,  které  však  překročily  věkovou hranici  18 let,  soud uloží  tzv. 

Custody for Life, a osobám mladším osmnácti let, které se dopustily spáchání tohoto trestného 

činu, soud uloží tzv. Detention for Life. Rozdíl spočívá v názvu trestu a způsobu výkonu trestu, 

resp.  v různých  zařízeních.  Lze  konstatovat,  že  ve  srovnání  s Českou  republikou  lze  uložit 

doživotní trest za jakoukoliv vraždu, bez ohledu na další okolnosti případu (závažnost trestného 

činu, motiv pachatele, způsob spáchání atd.). Z mého pohledu jsou takové podmínky stanoveny 
208NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 31
209https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents 
210https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/data.pdf 
211http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Bromley%20Briefings/Prison%20the%20facts
%20Summer%202019.pdf 
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až  moc  široce  a  takový  nejpřísnější  trest  by  měl  být  ukládán  v případech  závažnějších  a 

společensky  škodlivějších.  Dále  také  se  neztotožňuji  s trestáním  doživotním  trestem  osob 

mladších 18 let,  neboť z mého pohledu takové osoby si nemusí vůbec uvědomovat závažnost 

trestného činu. 

Naproti  všem ostatním mnou předložených zemí v dané práci  není v anglickém právu 

vymezen  taxativní  výčet  trestných  činů,  za  které  lze  uložit  fakultativně  doživotní  trest 

(Discretionary  Life  Sentence).  Proto  zde  hraje  velkou  roli  vůle  soudce  a  závěry  judikatury 

britských soudů  (case law). V návaznosti na velký počet soudních precedentů a možný chaos 

v budoucnu, popř. jaký z nich má přednost, byly odvolacím soudem v případu Hodgson (1968) 

stanovena  kritéria  v případě  fakultativního  stanovení  výjimečného  trestu.  V dalším  případu 

Chapmann (2000) byla tato kritéria znovu zopakována a ještě dále doplněna. Jedná se o tyto 

kritéria:

- trestný čin nebo činy dostatečně závažné, aby odůvodňoval uložení velmi dlouhého 

trestu

- z podstaty činu nebo z pachatelovy minulosti vyplývá, že pachatel je nevyzpytatelný a 

může takový čin zvonu spáchat

- spácháním takového činu byla způsobena zvlášť závažná újma 

- trestný čin musí být dostatečně závažný, aby vyžadoval značný trest

- musí  existovat  dobré  důvody se domnívat,  že  pachatel  bude i  nadále  představovat 

vážné nebezpečí  pro společnost,  a to  po takovou dobu, kterou není  možno v době 

odsouzení spolehlivě určit212

V rozsudku o doživotním trestu se stanoví minimální doba, nutná k výkonu trestu, než 

bude  moci  být  podmíněně  propuštěn  („tariff,  nebo minimum  term“).  Tato  doba  zase  není 

zákonem pevně stanovena a vychází soudy s předešlé  praxe v relevantní  judikatuře.  Criminal 

Jusitce Act 2003 stanovil pro trestný čin vraždy některé mantinely, a to dle okolností případu 

minimálně  doba je  15  let  (pro  mladistvé  12  let)  až  maximálně  po  dobu celého  života  (tzv. 

nestlačitelné doživotí, whole life order). Navíc v příloze zákon o trestním soudnictví se stanoví 

kritéria,  podle kterých se bude rozhodovat  o této minimální  délce trestu.  Prvním, nejkratším 

obdobím, je dvanáctiletá délka tarifu pro „nejméně závažné trestné činy“, dále jsou to lhůty 15 a 

25 let,  a pro nejzávažnější trestné činy může být minimální nutná délka výkonu trestu odnětí 

svobody stanovena až na 30 let.  V případech zvlášť závažných vražd spáchaných pachatelem 

212NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 32
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starším 21 let v době spáchání trestního činu může soud stanovit tzv.  whole life order (také se 

užívá  pojmu  whole  life  tariff),  tedy  vykonání  trestu  bez  možnosti  dřívějšího  propuštění  na 

svobodu.  Soud  při  stanovení  minimální  délky  doby  trvání  tarifu  přihlíží  také  k  zákonem 

stanoveným polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Nutné je dodat, že tato příloha se použije 

pouze v případě obligatorního odsouzení k trestu odnětí svobody na doživotí. 

S neobvyklým  faktem  minimální  doby  výkonu  doživotního  trestu  souvisí  i  samotný 

proces podmíněného propuštění. Jelikož je stanovena hned na začátku výkonu trestu minimální 

doba, po kterou odsouzený stráví ve vězení, tak minimálně 6 měsíců před uplynutím této doby 

příslušná  věznice  začne  proces  podmíněného  propuštění  (zpracuje  posudky  a  odešle  ke 

konečnému zhodnocení zvláštnímu orgánu pro podmíněné propuštění tzv.  Parole Board). Proti 

odmítnutí propustit může odsouzený podat stížnost, pokud bude neúspěšná, tak se stanoví znovu 

doba, po jejímž uplynutí bude možné žádat znovu o podmíněné propuštění již sám odsouzený. 

Po  podmíněném  propuštění  se  stanoví  zkušební  doba  na  doživotí  automaticky,  tzv.  on  life 

licence,  tedy  s  doživotní  podmínkou.  Může být  také  případně  stanoven  dohled,  který  se  po 

čtyřech letech řádného života může zruší, nebo i později navrátit zpět.213 

8. 2. 2 Francouzská republika

Trestný  zákoník  (Code  pénal)214 rozlišuje  mezi  zločiny  (crimes), přečiny  (délits) a 

přestupky  (contraventions). Uvedené  formy se  liší  jednak  stupněm závažnosti  protiprávního 

jednání a v souvislosti s tím pak také trestem, který může být za takové jednání uložen. Trestné 

činy se rozlišují na trestné činy obecné a politické. Nejdelší doba, na kterou lze uložit trest odnětí 

svobody  je  30  let.  Trest  smrti  byl  zrušen  v roce  1981.  Doživotní  trest  lze  uložit  pouze  za 

spáchání zločinu. Prezident má podle Ústavy215 oprávnění udělovat milost. 

Zajímavé je, že mladiství starší 16 let216 a vícenásobní recidivisté mohou být výjimečné 

odsouzeni na doživotí, je ale nutná dvoutřetinová většina v senátu trestního soudu pro mladistvé. 

213 NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 32
214 Ve francouzském znění dostupný z: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?
DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm
=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=pro
mulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y
%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12#LNK0003.
215 Čl. 17 Ústavy z roku 1958
216Jinak zákon umožňuje pro mladistvé trest odnětí svobody maximálně 20 let.

101



V zákoně  najdeme  také  možnost  přerušení  výkonu  trestu  pro  zdravotní  důvody.  V případě 

doléčení je odsouzený navrácen zpět do věznice. 

Při  uložení  trestu  odnětí  svobody se  stanoví  tzv.  zajišťovací  období,  což  představuje 

minimální  dobu výkonu trestu  předtím,  než  může  být  propuštěn  na  svobodu.  Pro  doživotně 

odsouzené je to 18 let, v případě recidivy je to 22 let. Stále ale zákon zanechává možnost pro 

soud tuto zajišťovací dobu zkrátit či prodloužit (max. hranice je 22 let, nebo 30 let v případě 

kvalifikovaného  způsobu spáchání  závažného  souběhu zvlášť  závažného  trestného  činu  vůči 

dítěti).  Dokonce  může  soud stanovit  tzv.  nestlačitelné  doživotí,  což  znamená,  že  odsouzený 

nikdy  nebude  propuštěn  na  svobodu.  S tímto  souvisí  i  doba  potřebná  k vykonání  trestu  pro 

splnění  podmínek  podmíněného  propuštění  z výkonu  trestu.  U  doživotního  trestu  je  nutné 

vykonat alespoň 15 let předtím, než se podá žádost o podmíněné propuštění. 

Zajímavé  je  také  zmínit  zvláštní  systém  výkonu  doživotního  trestu.  Odsouzení  jsou 

rozděleni podle věku, předchozích vykonaných trestů a fyzického, popř. duševního stavu. Ve dne 

je odsouzeným umožněn společenský režim, v noci jsou naopak izolováni v samotkách. Obecně 

se  předpokládá,  že  takový postup  umožňuje  resocializaci  odsouzeného a  větší  možnost  jeho 

seberealizace.217

8. 2. 3 Belgické království

Belgické  trestněprávní  předpisy hodně kopíruji  francouzské trestní  právo. Proto v této 

podkapitole vymezím odlišnosti oproti francouzské úpravy. Nejdelší tresty odnětí svobody je dle 

zákona možné uložit na 20 až 30 let.218  Trest odnětí svobody lze uložit za vyjmenované zločiny 

ve zvláštní části Code pénal. U těchto taxativní trestných činů je doživotní trest zásadně povinný, 

pokud nebudou přítomny polehčující okolnosti.219 Jedná se například o trestný čin atentátu proti 

předpokládanému následníku trůnu, ukrývání špionů nebo nepřátelských vojáků vyslaných na 

průzkum, válečné zločiny, genocidium podle Úmluvy o zabránění a trestání genocidia220, zločiny 

proti  lidskosti,  ale také úkladnou vraždu, vraždu otce,  matky nebo jiného předka či  otravu s 

následkem smrti. V případě politických trestných činů se jedná například o vyzrazení informací, 

217NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 26
218Čl. 11 Code pénal
219Čl. 79, 80 a 81 Code pénal
220New York, 1948
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podporu  nepřátelského  vojska  belgickým  občanem,  které  jsou  způsobilé  ohrozit  bezpečnost 

státu, kolaboraci s cizí mocí a některé další trestné činy proti zájmům království. 

Doživotní  trest  nelze  uložit  osobě mladší  18 let.221 Zajímavé  je,  že  v případě  uložení 

doživotního  trestu,  popř.  trestu  odnětí  svobody nad  20 až  30  let  se  část  rozsudku vyvěšuje 

v příslušné obci, kde byl zločin spáchán a kde se nachází soud, který jej vynesl.222 Navíc to bude 

také znamenat zbavení všech titulů a hodností, odvolání z veřejných funkcí.223 Toto zbavení je 

pro soud obligatorní, v případě mírnější alternativ trestu odnětí svobody může soud fakultativně 

také  zbavit  titulů  a  hodností,  či  odvolat  z veřejných  funkcí.  Trest  smrti  byl  zrušen  poslední 

významnou novelou Code Pénal s účinností od 11.8.1996. Na základě belgické ústavy224 přísluší 

králi s kontrasignací udělit milost buď odpuštěním, nebo zrušením trestu. 

Možnost  podmíněného  propuštění  z výkonu  doživotního  trestu  jsou  také  zakotveny 

v trestním zákoníku. Odsouzený musí vykonat v případě trestu odnětí svobody nad 20 až 30 let 

alespoň jednu třetinu uloženého trestu, v případě recidivy alespoň dvě třetiny225 uloženého trestu. 

U doživotního trestu je nutné vykonat alespoň 15 let , v případě recidivy 23 let uloženého trestu. 

Zároveň absolvuje resocializační program, kde prokáže, že se napravil a je schopen se vrátit zpět 

do společnosti, popř. zda pro společnost nepředstavuje hrozbu. Pokud bude povoleno podmíněné 

propuštění, tak speciální komise zároveň stanoví zkušební dobu. Obecně se předpokládá, že tato 

doba se rovná zbývající délky nevykonaného trestu, nesmí být ale kratší jak 2 rok. V případě 

doživotního trestu bude zkušební doba 10 let. 

8. 2. 4 Spolková republika Německo

Německý trestní zákoník z roku 1871 (Strafgesetzbuch, StGB)  byl měněn několika sty 

novelami, zajímavé je, že obecná část a obecné podmínky ukládání trestů zůstaly skoro stejné. 

Proto  německé  trestní  právo  nepojímá  doživotní  trest  jako  trest  výjimečný,  navíc  pojem 

výjimečný trest ani nezná. Maximální možná délka trestu odnětí svobody je v Německu pouhých 

15 let,  nad 15 let  je  už možný pouze doživotní  trest  odnětí  svobody.226 Pokud bychom tedy 

mohly vytvořit nově pojem výjimečný trest pro Německo a srovnáme ho s Českou republikou, 

221Čl. 12 Code pénal
222Čl. 18 Code pénal
223Čl. 31 Code pénal
224Čl. 110 belgické ústavy
225Pokud dvě třetiny budou méně jak 14 let, tak musí odpykat 14 let. 
226§ 38 StGB, dostupný: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ 
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tak  výjimečný  trest  by byl  pouze trest  na doživotí.  Německé trestní  právo nezná  výjimečné 

zvýšení  maximální  hranice  trestu  odnětí  svobody  nad  stanovenou  dobu.  Zákon  stanoví 

obligatorní  uložení  doživotního  trestu  odnětí  svobody  za  trestný  čin  vraždy,  kvalifikované 

případy zabití, genocidium, zločin proti lidskosti, válečný zločin. Fakultativně může soud uložit 

trest  na  doživotí  za  trestný  čin  přípravy útočné  války,  velezrady  proti  spolku,  kvalifikované 

případy  vlastizrady  vůči  zemi,  vyzrazení  státního  tajemství  a  kvalifikované  případy  jednání 

ohrožující mír. Doživotní trest lze dále uložit za trestné činy s následkem dolózního způsobení 

smrti,  a  to  válečný  zločin  užití  zakázaných  způsobů  vedení  války  a  válečná  zločin  užití 

zakázaných prostředků vedení války. Pokud byla trestným činem způsobena kulpózně smrti, tak 

např.  za  trestný  čin  loupěž  s následkem  smrti,  pohlavní  zneužívání  děti  s následkem  smrti, 

žhářství s následkem smrti atd. lze také uložit doživotní trest odnětí svobody. Výkon doživotního 

trestu je upraven v německém trestním řádu  (Strafprozeßordnung)227 a zákon o výkonu trestu 

odnětí svobody (Strafvollzugsgesetz)228.

Doživotní  tresty  se  ukládají  i  podle  mezinárodního  trestního  zákoníku  z roku  2002 

(Völkerstrafgesetzbuch).  Podle tohoto zákona lze uložit doživotní trest za trestný čin genocidy 

s výjimkou méně závažných případů, zločin proti lidskosti, válečné zločiny proti jednotlivých 

osobám,  trestný  čin  agrese,  či  pokud  dojde  k usmrcení  osoby  chráněné  mezinárodním 

humanitárním právem.229

Podmíněné propuštění u doživotního trestu je možné po 15 letech230 výkonu trestu a to na 

žádost odsouzeného a se zkušební dobou 5 let.  Rozhodnutí o podmíněném propuštění vynese 

zvláštní orgán tzv. Strafvollstreckungskammer (komora pro výkon trestu). Pokud zvláštní orgán 

vydá zamítavé  rozhodnutí  o žádosti,  tak se stanoví doba,  po kterou nebude moci  odsouzený 

znovu podat žádost, obvykle jsou to 2 roky. Zajímavé je to, že jedním z důvodu zamítavého 

rozhodnutí je skutečnost, že  „zvláštní tíha viny odsouzeného (besondere Schwerde der Schuld) 

vyžaduje další výkon trestu“231 a jelikož tento pojem není definován, tak se komora inspiruje 

judikaturou. V roce 2007 lze ze statistik zjistit, že průměrná doba výkonu doživotního trestu byla 

v té době 17 let, přičemž v jednotlivých spolkových zemích se toto číslo liší v rozmezí 15 až 20 

let.232 Navíc německý trestní zákoní stanoví i možnost nepřípustnosti podmíněného propuštění 

227https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/ 
228https://www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/BJNR005810976.html 
229https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html 
230 §57a StGB, dostupný: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/   
231§ 57a odst. 1 bod 2 StGB, dostupný: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/   
232NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. 1. vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-41-7, s. 26
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z trestu odnětí svobody na doživotí. Musí být splněna podmínka  „zvlášť těžkého zavinění“  při 

spáchání činu, pro který byl odsouzen. Ani tento pojem není legálně definován a zde hrají velkou 

roli  zase soudy. Např. Velký senát Spolkového soudního dvora judikoval,  že o  „zvlášť těžké 

zavinění“ ve smyslu § 57a odst. 1 věta 1 bod. 2 se jedná, existují-li závažné okolnosti spáchání 

činu, a tedy, že bez vazby na výklad pojmů jako takových, je určující komplexní posouzení činu a 

osobnosti pachatele, a to ve vzájemném provázání a souvislosti“.233

8. 2. 5 Rakouská republika

Rakouský  trestní  zákoník  (Strafgesetzbuch,  RTZ) dělí  trestné  činy  na  zločiny 

(Verbrechen) a přečiny  (Vergehen). Maximální možnou dobu trestu odnětí svobody je možné 

stanovit na  20 let.234 Doživotní trest je možné uložit pachateli, kterému je minimálně 21 let na 

moment spáchání trestného činu.235 Doživotní tresty se ukládají za úmyslné trestné činy, jejíchž 

přímým následkem byla smrt člověka236, např. za vraždu, nosu s následkem smrti, těžká loupež 

s následkem smrti, žhářství s následkem smrti atd. Bez následku smrti lze doživotní trest uložit 

v případě výroby a šíření zbraní hromadného ničení, ví-li pachatel, že mají být tyto prostředky 

nasazeny.  Obligatorně je  uložen doživotní  trest  pouze za genocidu.  Podmíněné propuštění  je 

možné po 15 letech u doživotních trestů, spolu se splněním dalších zákonných podmínek237, a 

zároveň se stanoví zákonná fixní desetiletá zkušební doba.238 Ve věci podmíněného propuštění z 

výkonu  trestu  rozhodují  porotní  soudy  nebo  trestní  senáty  s  přísedícími  (Schöffengericht). 

Procesněprávní  stránka uložení  doživotního trestu je  zakotvena v trestním řádu z  roku 1975 

(Strafprozeßordnung). Právní úprava samotného výkonu tohoto trestu je pak zakotvena v zákoně 

o výkonu trestů z roku 1969 (Strafvollzugsgesetz).

Závěrem bych upozornila na některou shodu rakouského trestního práva a tuzemského, 

která  spočívá  v uložení  pokynů a rozkazů239 z výkonu trestu odnětí  svobody.  Tyto pokyny a 

233 Laufhütte, H.,W., Rissing-van Saan, R., Tiedemann, K. Strafgesetzbuch: Leipziger Kommentar: Großkommentar. 
Dritter Band, §§ 56 bis 79b. 12., neu bearbeitete Aufl. Berlin: De Gruyter Recht, 2008, s. 150.
234 § 18 StGB, dostupný: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 
235 § 36 StGB, dostupný: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 
236 Výjimkou je trestný čin napomáhání k sebevraždě, neboť došlo ke smrti, ale zákon stanoví horní hranici trestu 
odnětí svobody 5 let. 
237 § 46 StGB, dostupný: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 
238 § 48 StGB, dostupný: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 
239§ 51 RakTZ, dostupný: https://www.jusline.at/gesetz/stgb 
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rozkazy jsou obdobné naším přiměřeným povinnostem a omezením ve smyslu § 48 odst. 4 TZ. 

8. 2. 6 Slovenská republika

Slovenský trestní zákoník240 (STZ) umožňuje uložit trest odnětí svobody na maximálně 

25 let.241 Trest odnětí na doživotí je možný v případě, kdy to trestní zákoník dovoluje a uložení 

takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a není naděje, že by se pachatel napravil 

odnětím svobody na dobu do 25 let. Navíc zákon stanoví taxativní výčet trestných činů, kdy za 

podmínek jejich  dokonání  již  byl  pachatel  v minulosti  za  tyto trestné  činy  dvakrát  potrestán 

nepodmíněným potrestání a je zde požadavek účinní ochrany společnosti a nemožnosti nápravy 

pachatele lze mu uložit doživotní trest odnětí svobody. Tento postup vymezuje princip „třikrát a 

dost“.  Tento princip stanoví pravidlo, že třetí provinění již musí stačit a není zde velká naděje 

k nápravě  pachatele,  což  vede  k obligatornímu  stanovení  doživotního  trestu  odnětí  svobody. 

Tomuto postupu se lze vyhnout v případě, kdy budou v případu existovat okolnosti připouštějí 

mimořádné  snížení  trestu.  Výkon  doživotního  trestu  je  prováděn  ve věznicích  pro  výkon 

s maximálním  stupněm  ochrany,  což  kopíruje  i  naši  právní  úpravu.  Zkušební  doba  pro 

podmíněné propuštění je také jako v České republice možná v rozmezí od jednoho do sedmi let.  

Uložení  trestu  na  doživotí  připouští  slovenský  trestní  zákoník  v kvalifikovaných 

případech, např. za trestný čin úkladné vraždy, nedovolené výroby omamných a psychotropních 

látek, jedů zbavení nebo omezování osobní svobody, loupež atd. 

Podmíněné propuštění z doživotního trestu odnětí svobody je možné až po vykonání 25 

let, u recidivy (osoba odsouzené na doživotí opětovně, nebo v případě aplikace pravidla „třikrát 

a dost“) se možnost podmíněného propuštění vylučuje. Jak i v ostatních zemích je možné uložit 

dohled nad podmíněně propuštěním. Podmíněné propuštění u trestu odnětí svobody na určitou 

dobu je možné v závislosti od závažnosti trestného činu. U přečinů je nutné vykonat alespoň 

jednu třetinu  uloženého trestu,  u  zločinu  jsou to  dvě  třetiny  a  dokonce tři  čtvrtiny  u zvlášť 

závažného zločinu. 

Zajímavá  je  taky  odchylka  u  pachatele,  který  ke  dni  spáchání  trestného  činu  dovršil 

čtrnáctý  rok  a  nepřekročil  osmnáctý  rok  věku,  neboť  nejpřísnějším  trestem  je  trest  odnětí 

240Dostupný: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300 
241§ 46 SloTZ, dostupný: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300 
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svobody nad sedm až do patnácti let. V České republice je tento rozsah stanoven v rozmezí od 5 

do 10 let. Podmínky jsou podobné jako u nás, a to že se mladistvý dopustí obzvlášť závažného 

zločinu, jehož míra závažnosti je pro společnost vzhledem k zavrženíhodnému způsobu spáchání 

činu nebo zavrženíhodné pohnutce či vzhledem k těžkému či těžko napravitelnému následku 

mimořádně vysoká, pokud má současně za to, že trest odnětí  svobody není k dosažení účelu 

dostačující.242

Závěrem bych také ráda upozornila na další odchylku slovenské úpravy oproti tuzemské. 

Dle slovenského trestního zákoníku nemusí být trest odnětí svobody na doživotí uložen pouze v 

případech „obzvlášť závažných zločinů“, ale lze uložit tento trest za jakýkoliv trestný čin. Neboť 

ve srovnání s naší formulací,  že doživotní trest lze uložit  pouze za zvlášť závažný zločin,  ve 

slovenském trestním zákoníku je možné uložit trest odnětí svobody na doživotí za trestný čin 

obecně.243

8. 2. 7 Ruská federace

Ruský trestní zákoník (RTZ) dělí trestné činy v závislosti na povaze a stupně společenské 

závažnost na trestně činy nejméně závažné,  středně závažné a zvlášť závažné (mohu srovnat 

s naší terminologií a tvrdit, že se jedná o zvlášť závažné zločiny, zločiny a přečiny).244 Trestní 

odpovědnost  je  stanoven  na  16  let,  ale  v případě  taxativně  stanovených  trestných  činů 

odpovědnost bude nést osoba už ve věku od 14 let. Především se jedná o závažné trestné činy, 

jako vražda, znásilnění, krádež, teroristický útok atd.245 Přitom se také bere v úvahu mravní a 

rozumová vyspělost nezletilého (do 18 let věku). Ruský trestní zákoník umožňuje uložení trestu 

odnětí svobody na dobu určitou, doživotní trest a dokonce i dnes najdeme mezi výčty možných 

trestů i trest smrti.246 Ruská federace sice má trest smrti ve svém právním řádu, ale v praxi se 

nevyužívá (vyhlásila moratorium na trest smrti). Pro zajímavost uvedu, že trest smrti lze uložit 

pouze za zvlášť závažné zločiny s úmyslem způsobit smrt, nelze uložit ženám, osobám do 18 let 

a mužům ve věku nad 65 let. Může být zaměněn tento absolutní trest na doživotní trest, či trest 

odnětí svobody do 25 let. 

Maximální délka trestu odnětí svobody je stanovena na 20 let. Ve výjimečných případech 

může být uložen trest odnětí svobody do 25 let, nebo až 30 let (v případě souběhu závažných 
242§ 117 odst. 3 SloTZ, dostupný: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300
243§ 47 SloTZ, dostupný: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300
244§ 15 RTZ, dostupný: https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/uk/ 
245§ 20 odst. 2 RTZ, dostupný: https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/uk/
246§ 44 RTZ, dostupný: https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/uk/
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trestných činů). Navíc zákon stanoví taxativně trestné činy, za které lze uložit až 35 let odnětí 

svobody. Doživotní trest je možné uložit za zvlášť závažný zločin, s úmyslem způsobit smrt, a 

spáchání takových zvlášť závažných zločinů proti zdraví společnosti, společenskou mravností, 

společenskou bezpečností, delikty proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti vůči dětem do věku 

14 let  (zákon nestanoví  výčet  deliktů,  jen  tuto  obecnou formulaci,  předpokládám,  že  je  zde 

zdrůzěnna ochrana dítětě a soud bude sám uvažovat v konkrétních případech, jaké trestné činy 

by mohly splnit  podmínku uložení  doživotního trestu).  Nelze  uložit  doživotní  trest  ženám a 

osobám do 18 let, a také mužům, kteří dosáhly na okamžik vyhlášení rozsudku o doživotním 

trestu 65 let věku. Naproti ostatním zemím v trestním zákoníku není stanoven výčet trestných 

činů, za které lze uložit doživotní trest odnětí svobody. Také se nerozlišuje mezi fakultativním a 

obligatorním uložením doživotního trestu. 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je zákonem umožněno. Minimální 

doba výkonu trestu se dělí na 5 období v závislosti od závažnosti trestného činu, popř. výkon 

trestu za vyjmenované trestné činy. Jedna třetina je nutná u trestného činu nejméně závažných a 

středně  závažných.  Polovina  je  stanovena  pro  zvlášť  závažné  trestné  činy.  Dvě  třetiny,  tři 

čtvrtiny a čtyři pětiny jsou pak stanoveny pro vyjmenované trestné činy, které mohou naplnit 

podmínky uložení výjimečného trestu, proto nelze přesně určit minimální dobu podmíněného 

propuštění pro výjimečný trest, neboť to bude záviset na kvalifikaci konkrétního trestného činu. 

V ostatních případech se nevyskytují žádé větší odchylky.
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9 Návrhy de lege ferenda 

V poslední kapitole mé diplomové práce se budu věnovat úvahami o změnách podmínek 

výjimečného trestu v našem právním řádu, popř. vymezím vlastní návrhy na doplnění některých 

ustanoveních do právního řádu. Níže uvedené úvahy nad změnami se budou lišit od toho, jak 

jsem pojednávala  o podmínkách  výjimečného  trestu  v předchozích  kapitolách.  Zatímco  jsem 

pojednávala o úvahách co platná právní úptava stanoví a interpretovala je,  v této kapitole  se 

pokusím  nastínit  vlastní  návrhy  de  lege  ferenda,  možné  změny  v naší  právní  úpravě. 

V souvislosti s níže uvedenými návrhy změn, které představím jsem se v některých případech 

inspirovala zahraniční právní úpravou. 

9. 1 Návrhy změn

Nejprve  bych  ráda  začala  s podmínkami  trestní  odpovědnosti  osob  v případě  uložení 

výjimečného trestu. Nyní máme stanoveno, že osoba starší 18 let může být za dalších zákonných 

podmínek odsouzena k výjimečnému trestu. Já jsem toho názoru, že je nutné stanovit věkovou 

hranici v případě doživotně odsouzených. 

Navrhuji  doplnit  na  konec  §  54  odst.  1  TZ další  větu,  která  by  zněla  „Trest  odnětí 

svobody na doživotí může být uložen pouze osoba, která dovršila 20 let a nepřekročila 65 let.“ 

V případě  věkové  hranice  pro  mírnější  alternativu  výjimečného  trestu  (20  let  až  30  let) 

nenavrhuji žádné změny v dosavadní úpravě. Z mého pohledu nevidím splnění účelu trestu na 

doživotí v případě, kdy osoba je již ve starším věku a je zřejmé, že trest odnětí svobody nad 20 

až 30 let by byl přípustnější a stačil k potrestání pachatele. Z údajů Vězeňské služby bylo na 

konci roku odsouzeno 5 můžu s věkem nad 65 až 70 let. Ze statistik není ani jeden odsouzený na 

doživotí s věkem nad 70 let. Lze tedy na základě praxe soudů tvrdit, že soudy neodsuzují osoby 

starších 70 let. Já bych ráda touto změnou změnila tento věk na 65 let. 

Druhá  hranice  a  to  20  let  je  odůvodněná  více  faktory  a  navíc  jsem  se  inspirovala 

rakouskou  trestněprávní  úpravou.  Prvním důvodem  pro  mě  byly  statistické  údaje  Vězeňské 

služby, které stanoví, že nejmladší odsouzený na doživotí v roce 2019 byl ve věkové kategorii 25 

až 30 let. Dle § 31 odst. 3 ZSVM nelze uložit výjimečný trest mladistvému247, jak ho zná náš 

trestní zákoník, ale v případě splnění podmínek pro uložení výjimečného trestu lze uložit trest 
247Od 15 let do 18 let věku. 

109



odnětí svobody mladistvému v rozsahu od 5 do 10 let věku. V praxi to znamená, že pachatel ve 

věku 17 let půjde do vězení maximálně na 10 let a pachatel ve věku 18 let může být odsouzen na 

doživotí.  Trestní  zákoník  používá  pojem  pachatel  ve  věku  blízkém  věku  mladistvých248 

v případech, kdy by se měla zohlednit skutečnost, že pachatel  již dosáhl zletilosti,  ale proces 

dospívání  je  velmi  individuální  a  pachatel  nemusí  být  duševně  a  mravně vyspělý. Jak  tvrdí 

komentář k trestnímu zákoníku „Slovem blízký je ovšem naznačeno, že pro přiznání polehčující 

okolnosti podle § 41 písm. f) nebude možné příliš překročit věk 18 let. V praxi jde nejčastěji o 

pachatele ve věku do 19 či do 20 let, výjimečně, pokud to je odůvodněno jejich rozumovou a 

mravní vyspělostí, až do dovršení 21 let.“249 Posledním důvodem byla skutečnost, že v případě 

trestních  opatřeních  pro  mladistvé  osoby  §  24  odst.  2  ZSVM  stanoví,  že  účelem  trestního 

opatření  je  napomáhat  vytváření  vhodných  podmínek  pro  další  vývoj  mladistvého.  Zde  lze 

sledovat  výchovnou funkci  trestního  práva a  toto v případě  mladistvých  osob je  tato  funkce 

zdůrazňována, neboť v menším věku je větší naděje na převýchovu a nápravu pachatele. Jsem 

toho názoru, že v případě splnění zákonných podmínek pro uložení výjimečného trestu by mohl 

stačit trest odnětí svobody nad 20 až 30 let. 

Chtěla bych také upozornit na skutečnost, že najdeme v zahraničí i zákaz uložit doživotní 

trest ženám (Rusko). Z mého pohledu je to nevhodné řešení, neboť i ženy jsou schopny vykonat 

velmi závažné protiprávní jednání, za které bude nutné potrestat nejpřísnějším trestem. 

Nyní bych se ráda zabývala výčtem trestných činů, ze které lze uložit výjimečný trest. 

V návaznosti na komparaci s ostatními zahraničními zeměmi český právní řád stanoví podobný 

výčet trestných činů. Jedná se především vždycky o trestné činy proti životu a trestné činy proti 

státu (v závislosti na státním zřízením proti monarchii, republice atd.). Také bych chtěla vyjádřit 

názor, že nepodporuji absenci taxativního výčtu trestných činů, za které lze uložit  výjimečný 

trest, neboť to narušuje právní jistotu a dává příliš rozsáhlou pravomoc soudům. V pokračování 

k mým návrhům bych ráda představila dva návrhy k výčtu trestných činů. Prvním návrhem je 

doplnit do výčtu některé trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 

Do  zvláštní  části  trestního  zákoníku  hlavy  III.  bych  doplnila  možnost  uložení 

výjimečného trestu k některým trestným činů, kde bych zvýšila ochranu dětí mladších 15 let a 

zpřísnila potrestání pachatele trestného činu s následkem smrti. Navrhuji tyto změny: 

248 Např. § 41 písm. f), § 42 písm. i), § 48 odst. 5 TZ
249ŠÁMAL, P., Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 541.
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- z § 185 odst. 3 bych vyloučila písm. c) a nově by zněl: „Odnětím svobody na pět až 

dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného 

léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, 

kde je omezována osobní svoboda, nebo

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.“ 

- § 185 odst. 4 by nově zněl: „Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo výjimečném 

trestem  bude  pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci  1  na  dítěti 

mladším patnácti let.“

- §  185  odst.  5  by  nově  zněl:  „Odnětím  svobody  na  deset  až  osmnáct  let  nebo 

výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

smrti.“

- § 185 odst. 5 by nově byl § 185 odst. 6 

- z § 186 odst. 5 bych nově vyloučila písm. a) a nově by zněl: „Odnětím svobody na pět 

až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem těžkou újmu na 

zdraví.“

- § 186 odst. 6 by nově zněl: „Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo výjimečným 

trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším 

15 let.“

- §  186  odst.  7  by  nově  zněl: „Odnětím  svobody  na  deset  až  šestnáct  let  nebo 

výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

nebo 2 smrt.“

- § 186 odst. 7 by nově byl § 186 odst. 8

- §  187  odst.  4  by  nově  zněl:  „Odnětím  svobody  na  deset  až  osmnáct  let  nebo 

výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

smrti.“

Výše  uvedené  návrhy  jsem  uvedla,  neboť  jsem  toho  názoru,  že  protiprávní  jednání 

v sexuální oblasti zaměřené proti dítěti mladší 15 let musí být trestáno přísněji. Děti v menším 

věku potřebují  větší  ochranu, neboť nemají  ještě vyvinutou psychiku a silné rozrušení,  popř. 

jejich  sexuální  zneužití  může ovlivnit  jejich psychiku na celý život.  Mnohdy pak děti  bojují 

s takovým rozrušením a lze tvrdit, že to výrazně může ovlivnit, či změnit jejich životy v horší 

rovinu.  Samozřejmě soudce vždycky bude posuzovat  případ individuálně  vzhledem ke všem 

okolnostem, a proto v případech zvlášť závažného psychického porušení osobnosti dítěte mladší 
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15 let, které s ním může zůstat i celý život by mělo podle mého názoru být trestáno velmi přísně. 

Velmi  často  pachatele  takových  sexuálních  deliktů  jsou  již  psychiky  nestabilní  a  někdy  se 

nemusí  vůbec  vyléčit,  potom  by  mohly  ohrožovat  společnost  nadále  i  v  budoucnu.  Např. 

v ruském trestním zákoníku je vymezena možnost uložení doživotního trestu v případě deliktů 

proti  lidské důstojnost v sexuální  oblasti  u osob mladších 14 let.250 Další  zpřísnění potrestání 

jsem navrhla v případech, kdy by následkem protiprávního jednání byla smrt. Tímto jsem chtěla 

zvýšit ochranu života v případech sexuálních deliktů. 

Často  v  zahraničních  úpravách  najdeme  obligatorní  uložení  doživotního  trestu  za 

taxativně stanovené trestné činy. Toto rozdělení na obligatorní a fakultativní uložení trestu na 

doživotí podle mého názoru vylučuje možnost soudu rozhodovat individuálně podle okolností 

každého případu a není z mého pohledu vhodné. Soud tak bude nucen uložit doživotní trest při 

spáchání  konkrétního  trestného  činu.  Obligatorní  uložení  doživotního  trestu  najdeme  v 

„anglickém trestním právu“ za trestný čin úkladné vraždy, v  „německém trestním právu“  za 

trestný  čin  vraždy,  kvalifikované  případy  zabití,  genocidium,  zločin  proti  lidskosti,  válečný 

zločin, v „rakouském trestním právu“ za trestný čin genocidium. Všechny tyto trestné činy jsou 

bezesporu  velmi  závažné,  přesto  z mého  pohledu  je  vždy  nutné  nechat  prostor  soudu  pro 

individuální posouzení případu. 

Naopak se mi zdá vhodné pravidlo „třikrát a dost“ ve slovenské trestněprávní úpravě. 

Obligatorní uložení doživotního trestu u stanovených v zákoně trestných činů, za které již byl 

potrestán dvakrát předtím nepodmíněným trestem odnětí svobody, je podle mého názoru dobré 

řešení u pachatelů, které se nenapravily a jejich minulý výkon trestu odnětí svobody nestačil. 

Proto bych navrhla nové znění § 54 odst. 4 TZ, které by znělo: „Pokud soud odsuzuje pachatele 

za  dokonaný  trestný  činy  vyjmenovaný  v odst.  3  a  byl  již  v minulosti  za  tento  trestný  čin 

dvakrát  potrestán  nepodmíněným  trestem  odnětí  svobody,  uloží  mu  doživotní  trest  odnětí 

svobody,  za  splněním dalších  podmínek  v odst.  1  a  3.“  Podle  mého  názoru  již  na  základě 

skutečnosti dvou předchozích potrestání lze usuzovat, že není naděje, že by se mírnějším trestem 

odnětí svobody napravil. K dosavadnímu § 54 odst. 4 TZ viz. výklad níže. 

V návaznosti na opakované spáchání závažnějších trestných činů bych ráda představila 

další můj návrh změny v trestním zákoníku. § 59 TZ pojednává o kvalifikované recidivě.  Pokud 

250§ 57 odst. 1 RTZ, dostupný: https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/uk/
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pachatel spáchá znovu spáchal zvlášť závažný zločin251, ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť 

závažný zločin potrestán, může soud mimořádně zvýšit horní hranici trestní sazby trestu odnětí 

svobody na jednu třetinu a uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody. Ve druhém 

odstavci stanoví zákon maximálně 30 let v případě ukládání výjimečného trestu odnětí svobody 

nad 20 až 30 let. Z mého pohledu bych navrhovala možnost i překročit tuto hranici v případě 

posuzování uložení trestu odnětí svobody nad 20 až 30 let. Je mi zcela jasné, že by se tímto ještě 

zvýšila  přísnost  a  mimořádnost  takového trestu a  bylo by možná již  uvažovat  o  doživotním 

trestu. Přesto si myslím, že se již jedná o případy velmi výjimečné, kde nebezpečnost pachatelů 

je velmi vysoká, což odůvodňuje možnost překročit tuto hranici. Navrhovala bych nové znění § 

59 odst. 2 TZ takto:  „Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle 

odstavce 1 převyšovat dvacet let, ale nesmí převyšovat třicet let. Při ukládání výjimečného trestu 

odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může horní hranice převyšovat třicet let.“

V souvislosti  s pojednáním  o  vysoké  závažnosti  trestných  činů,  za  které  lze  uložit 

výjimečný trest bych ráda níže uvedla dvě změny, které souvisí s tímto tvrzením. Navrhovala 

bych změnu v otázce promlčitelnosti trestní odpovědnosti v § 34 TZ. Z mého pohledu by měla 

být vyloučena promlčitelnost těch trestných činů, za které lze uložit výjimečný trest. Novelou 

trestního zákoníku v roce 2020 došlo ke zvýšení promlčecí doby z dvaceti let na třicet let, přesto 

je to podle mého názoru nedostačující.  Nově bych navrhovala vyloučit promlčitelnost v § 34 

odst. 1 písm. a) a nově by zněl „třicet let, jde-li o trestný čin spáchaný při vypracování nebo při 

schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu“.  Důvody promlčení jsou 

hmotněprávní,  spočívá  v tom,  že  uplynutím  doby  slábne  potřeba  trestněprávní  reakce  na 

protiprávní jednání pachatele. Z mého pohledu se jedná o velmi závažné trestné činy a reakce je 

potřeba, i když uplynula dostatečně dlouhá doba. Pokud pachatel spáchal zvlášť závažný zločin a 

za podmínek stanovených pro uložení  výjimečného trestu není natolik významné, že poté se 

„napravil“. V podporu svého tvrzení bych uvedla skutečnost, že v našem právním řádu máme 

zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných 

činů  proti  míru,  válečných  trestných  činů  a  trestných  činů  proti  lidskosti,  spáchaných  ve 

prospěch nebo ve službách okupantů.

Druhá změna se týká otázky podmíněného propuštění. Inspirovala jsem se „anglickým 

právem“ a zavedla bych tzv. minimální dobu výkonu doživotního trestu odnětí svobody. Soud by 

byl povinen v rozsudku o doživotním trestu stanovit minimální dobu výkonu tohoto trestu, po 

251§ 14 odst. 3 TZ
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které by bylo možné žádat podmíněné propuštění. Nyní stanovená 20 letá lhůta v § 88 odst. 1 TZ 

je podle mého názoru moc malá. V praxi může tato lhůta být i 30 let252, pokud soud využije 

možnost v § 54 odst. 4 TZ, ve spojení s § 57 odst. 4 písm. a) TZ. Z mého pohledu taková úprava 

není moc přehledná.  Navíc jsem toho názoru, že doživotní trest  se ukládá za zvlášť závažné 

zločiny a společenská škodlivost je velmi vysoká. Propuštění na svobodu takových pachatelů, 

které  mohou  být  pro  společnost  velmi  nebezpečné  je  nepřijatelné  a  zákonem  stanovená 

minimální  doba nepřihlíží  k individuálním osobnostem pachatele.  Při  úvahách o nové úpravě 

podmíněného propuštění pro doživotní trest odnětí svobody bych také ráda předložila minimální 

dobu, kterou stanoví soud, a bude minimálně 20 let.  Navíc bych stanovila zkušební dobu po 

podmíněném propuštění z doživotního trestu na celý zbytek života odsouzeného. V návaznosti 

na  možnost  soudu  stanovit  minimální  dobu  pro  výkon  doživotního  trestu  bych  také  ráda 

vypustila ze zákona možnost soudu nezapočítávat dobu výkonu doživotního trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou, neboť toto ustanovení ztrácí smysl při možnosti soudu stanovit minimální 

dobu výkonu trestu a v případech zvlášť závažných stanoví vyšší dobu. 

Kriticky pohlížím na situaci, kdy by bylo podmíněné propuštění zcela vyloučeno buď ze 

zákona  (např.  vyloučení  podmíněného  propuštění  pro  doživotní  trest  odnětí  svobody),  nebo 

rozhodnutím soudu (soud by stanovit tzv. nestlačitelné období). Z mého pohledu je vždy nutné 

zanechat odsouzenému nějakou naději na budoucí propuštění z výkonu trestu. Pokud by tomu 

tak nebylo, neslo by to velmi silné psychické problémy pro odsouzeného, ale především jako 

důsledek i možné problematické chování ve vězení. Následně by tu byl stát, kdo by se musel 

starat o těžko kontrolovatelné doživotně odsouzené vězně. Neměly by co ztratit a pokoušely by 

se o útěky, či demotivovaly ostatní vězně svým postojem. Co se týká, podmíněného propuštění 

při výkonu trestu odnětí svobody nad 20 až 30 let, tak nemám žádné výhrady k minimální době 

výkonu trestu. Přesto bych také vymezila změnu v době zkušební doby. Obecně je zkušební doba 

stanovená soudem při podmíněném propuštění a musí být v rozmezí 1 až 7 let (§ 89 odst. 1 TZ). 

Já bych stanovila zkušební dobu v případě podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody za 

výjimečný trest odnětí  svobody nad 20 až 30 let  na základě toho, kolik zbývá odsouzenému 

vykonat uloženého trestu odnětí svobody. Zkušební doba by trvala tolik, kolik by byl zbytek 

nevykonaného trestu odnětí svobody. 

252 Doba výkonu doživotního trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se nebude počítat pro podmíněné propuštění, do 
mírnější věznice je možné přeřadit až po 10 letech výkonu doživotního trestu.
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Na základě výše uvedeného proto k podmíněnému propuštění a zkušební době navrhuji 

tyto změny:

- § 88 odst. 5 TZ by zněl: „Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na 

doživotí  může být podmíněně propuštěna až po  výkonu minimální  doby výkonu doživotního 

trestu, která nesmí být menší než 20 let a kterou stanoví soud v rozsudku o doživotním trestu, a 

to tehdy nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti 

opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.“ 

- § 89 odst. 1 TZ by zněl:  „Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u 

odsouzených za přečin  až  na tři  roky  a u odsouzených za zločin  na jeden rok až  sedm let; 

zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň 

vyslovit  nad  pachatelem  dohled  a  současně  uložit,  aby  ve  stanovené  části  zkušební  doby, 

navazující na počátek zkušební doby, se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo 

jeho části. U výjimečného trestu odnětí svobody nad 20 až 30 let soud stanoví zkušební dobu po 

celý  zbytek  nevykonaného  trestu  odnětí  svobody  a  u  doživotně  odsouzeného  soud  stanoví 

zkušební dobu na doživotí. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

- Vypustila bych  § 54 odst. 4 TZ

Velmi zdařilá úprava z mého pohledu u procesu propuštění z výkonu výjimečného trestu 

je  v Belgii  a  to  konkrétně  zakotvení  povinného  resocializačního  programu  při  propuštění 

z výjimečného trestu. V tomto programu by měl odsouzený prokázat svojí nápravu a schopnost 

být pro společnost nadále bezpečným. Nyní je v ZVTOS stanoven tzv. výstupní oddíl pro ty, kdo 

budou propuštěny z vězení. Tento oddíl se ale specializuje na vytváření podmínek pro soběstační 

život propuštěného, tedy na jeho schopnost se zapojit do společnost a možnost žít na dostatečné 

úrovni,  neexistuje  ale  program pro  bližší  zhodnocení  vnitřního  postoje  pachatele.  V ZVTOS 

bych  proto  doplnila  nový  §  74  bod  3.  ZVTOS,  který  by  zněl:  „Stanoví  se  speciální 

resocializační   program pro osoby odsouzené za výjimečný trest  před jeho propuštěním na 

svobodu, ve kterém by měl odsouzený prokázat svojí bezpečnost pro společnost a své okolí.“ 

Tento  program projde  odsouzený  za  výjimečný  trest  bez  ohledu  na  to,  zda  byl  podmíněně 

propuštěn, nebo vykonal celý trest (v případě mírnější alternativy výjimečného trestu). 

V návaznosti na podmínky výkonu trestu odnětí svobody bych také ráda vymezila svůj 

návrh  na  izolaci  doživotně  odsouzených  a  to  na  principu  francouzského  trestního  práva. 

Doživotně odsouzený by měl být izolován v noci a ve dne může být ve společných prostorách. 

Jak jsme vymezila dříve ve své práci ve Francii je ve dne odsouzeným umožněn společenský 
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režim,  v noci  jsou naopak izolováni  v samotkách.  Obecně se předpokládá,  že takový postup 

umožňuje resocializaci odsouzeného a větší možnost jeho seberealizace. Nejsem toho názoru, že 

je potřeba úplná izolace a separace odsouzeného, ale jeho separace od ostatních pouze v noci. 

V ZVTOS bych doplnila nový § 71 odst. 3 ZVTOS, který by zněl:  „Doživotně odsouzený je 

ubytován sám přes noc.“ 

Nakonec bych se ráda podívala na procesní úpravu výjimečného trestu. V předchozích 

kapitolách jsem se zabývala úpravou výjimečného trestu v trestním řádu. Závěrem chci zmínit, 

že  nějaké  velké  změny  k postupu  uložení  výjimečného  trestu  nenavrhuji.  Přesto  mě  ale 

v průběhu práce napadla jedna možná změna v úpravě do budoucna v trestnímu řádu. Týká se to 

předběžného projednání obžaloby v případě, kdy se bude v hlavním líčení rozhodovat o trestným 

činu, za který lze uložit výjimečný trest. § 181 TŘ stanoví možnost soudu přezkoumat podanou 

obžalobu  v řízení  před  soudem  z hlediska  toho,  zda  pro  další  řízení  poskytuje  obžaloba 

spolehlivý podklad, zda je dána příslušnost soudu, zda nedošlo v přípravném řízení k závažným 

procesním vadám,  které  nelze  napravit  v řízení  před  soudem a  zda  byly  objasněny základní 

skutečnosti  v přípravném  řízení,  bez  kterých  není  možné  provést  hlavní  líčení  a  v něm 

rozhodnout.  Předběžné  projednání  obžaloby  je  v praxi  využíváno  v případech,  kdy  soud má 

pochybnosti o obžalobě a spíše je tento institut spojen s existencí vad v přípravném řízení. Do 

budoucna bych navrhovala obligatorní projednání obžaloby v případě, kdy se bude rozhodovat o 

trestném činu, za který lze uložit  výjimečný trest.  Chci zdůraznit,  že nejsem toho názoru, že 

v případě rozhodování o uložení výjimečného trestu se v přípravném řízení často chybuje, ale 

spíše  s ohledem  na  vysokou  závažnost  trestných  činů  a  s ohledem  na  to,  že  se  jedná  o 

nejpřísnější  sankci  v našem  právním  řádu  si  myslím,  že  by  soud  měl  vždycky  přezkoumat 

podanou obžalobu k zamezení všech možných vad řízení. Navrhovala bych změnu v § 181 odst. 

1 TZ a doplnila bych k němu poslední větu, která by zněla takto:  „Soud předběžně projedná 

obžalobu, pokud se rozhoduje o trestném činu, za který lze uložit výjimečný trest.“

9. 2 Dotazníkové šetření 

Jelikož jsem výše uvedené úvahy zpracovávala s ohledem na svoje představy, které jsou 

subjektivní,  rozhodla  jsem se provést  dotazníkové šetření253,  zda by mohly  být  moje  návrhy 

podporovány.  Tento dotazník  byl zpracován elektronickou formou a odpovědělo  na něho 43 

respondentů. 51,2 % byly ženy a 48,8 % byly muži. Nejčastější věkovou kategorii byly osoby 

253viz. Příloha č. 1 
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nad 18 let do 30 let věku. Nejméně naopak odpovídaly osoby nad 50 let.254 Otázky byly spojené 

s mými návrhy a závěry, okrajově jsem vytvořila pár otázek, které mě zajímaly. 

Výsledky dotazníku ukázaly, že 53,5 % dotázaných zastávaly názor pro zavedení trestu 

smrti, naproti tomu 46,5 % byly proti znovuzavedení trestu smrti. Tímto bych chtěla potvrdit 

tvrzení ve své kapitole 3, že společnost je dnes mírně více nakloněna k znovuzavedení trestu 

smrti. 

Minimální a maximální věk pachatele pro uložení doživotního trestu se ve své většině 

pohyboval od 20 let (46,5 % respondentů) až do 65 let (35,7 % respondentů). Takové výsledky 

dotazníku potvrdily můj návrh ohledně věkových hranic pachatelů pro uložení doživotního trestu 

odnětí svobody. Přesto bych chtěla upozornit na skutečnost, že dalších 33,3% respondentů chtělo 

maximální  hranici  60  let.  Proto  shrnu,  že  dvě  třetiny  všech  respondentů  chtělo  vymezit 

maximální věkovou hranici 60 a 65 let. 

V otázce, zda je potřeba zanechat naději a možnost doživotně odsouzeným k budoucímu 

propuštění na svobody se respondenti rozdělili skoro půl na půl. 51,2 % poptávaných byly pro 

podmíněné propuštění a 48,9 % byly proti. Tyto výsledky zase podporují můj názor, že je nutné 

zanechat možnost podmíněného propuštění na svobodu pro doživotně odsouzené. Překvapilo mě, 

že  skoro  polovina  respondentů  by  nezanechala  žádnou  naději  doživotně  odsouzeným, 

předpokládám, že byly toho názory, že trestné činy doživotně odsouzených jsou příliš závažné na 

to, aby pachatel měl možnost být propuštěn. 

Další otázka se týkala minimální doby výkonu trestu pro podmíněné propuštění. Nejvíce 

se podporovala minimální hranice 25 let pro výkon trestu (47,4 % respondentů). V mém návrhu 

jsem  stanovila  minimální  hranici  20  let,  proto  lze  konstatovat,  že  podle  názoru  většiny 

poptávajících je dostačujících teprve 25 let výkonu doživotního trestu. 

Dále mírně nadpolovina všech poptávající (51,2 %) byla toho názoru, že není potřeba 

zřizovat  pro  odsouzené  za  výjimečný  trest  zvláštní  věznice.  Žádný  návrh  ohledně  způsobu 

výkonu výjimečného trestu jsem nepředložila, tato otázka mě osobně zajímala a osobně jsem 

stejného  názoru,  že  není  potřeba  odsouzené  na  delší  dobu výkonu oddělovat,  navíc  i  počty 

254  viz. Příloha č. 2 
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odosouzených k výjimečnému trestu v České republice jsou natolik malé, že zvláštní zařízení pro 

ně by bylo nákladně nevýhodné pro stát. 

V souvislosti s dalším mým návrhem ohledně zakotvení výjimečného trestu za sexuální 

delitky  odpovědělo 57,5 % poptávajících,  že by takovou možnost  do zákona zakotvili.  Tyto 

závěry jsou také shodné s mými návrhy. 

Pravilo „třikrát a dost“ také bylo ze strany respondentů pozitivně přijato a nadpoloviční 

většina  byla  pro takové pravidlo u nás.  Nakonec  lze  konstatovat,  že  z výsledku šetření  byla 

většina (65 %) pro vyloučení promlčitelnosti trestných činů, za které lze uložit výjimečný trest. 

Tyto dva návrhy z mé strany byly také přijaty kladně ze strany respondentů. 

Shrnu tedy, že celkem jsou názory společnosti spíše zaměřeny na zpřísnění podmínek 

výjimečného  trestu.  Laická  společnost  je  obecně  vždycky  více  nakloněné  k přísnějšímu 

potrestání pachatelů a v případě výjimečného trestu to není výjimkou. Je otázkou, zda je tato 

skutečnost dána tím, že svůj názor budují na emocích, či jsou toho názoru, že trestní politika je 

v našem státě moc mírná. Pro mě tyto výsledky znamenají potvrzení mých návrhů, i když ne u 

velkého počtu lidí, přesto toto dotazníkové šetření uplatnilo mé závěry na některé diskutabilní 

otázky mé diplomové práce. 
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Závěr

Na úvod své práce jsem představila šest základních výzkumných otázek, které mě vedly 

v průběhu zpracování této diplomové práce. Jednalo se o tyto otázky: 

1. Za jakých podmínek lze dnes uložit výjimečný trest, jakým způsobem probíhá výkon 

výjimečného trestu a po kolika letech může být propuštěn?

2. Jak výjimečný trest souvisí s trestem smrti?

3. Jaká  je  aktuální  situace  odsouzených  k výjimečnému  trestu  u  nás  a  v okolních 

evropských zemích?

4. Zda mají evropské státy podobné podmínky výjimečného trestu jako v tuzemsku a čím 

se případně liší?

5. Jak  může  výjimečný  trest  ovlivnit  odsouzeného,  popř.  otázka  jeho  připravenost  k 

bezpečnému návratu do společnosti?

6. Zda bych po zodpovězení na výše uvedené otázky mohla navrhnout nějaké vlastní 

změny ve vnitrostátní úpravě výjimečného trestu?

Na začátku své práce  jsem podala  přehled účelu  trestu,  spolu se dvěmi  (resp.  třemi) 

teoriemi  trestání.  Zjistila  jsem,  že  účelem  trestu  je  především  způsobení  újmy  pachateli  a 

požadavek spravedlivého potrestání ze strany společnosti. První dvě teorie jsou v protikladu a 

smíšená (slučovací) je kombinací prvních dvou. Plně souhlasím se tezí, že slučovací teorie je 

nejvhodnější  s ohledem  na  kombinací  nejlepších  znaků  dvou  základních  teorií.  Navíc  jsem 

slučovací  teorii  propojila  i  s prvky výjimečného trestu  a  vymezila  ve výjimečném trestu  jak 

prvky absolutní, tak prvky relativní teorie trestání. Ve druhé historické kapitole jsem se zaměřila 

na  vývoj  trestů  obecně  s přihlédnutím  na  nejpřísnější  sankce  v jednolivých  historických 

obdobích. Dospěla jsem k závěru, že způsob a účel trestu byl postupně humanizován a dnes lze 

sledovat  značný  rozdíl  v pojetí  výjimečného  trestu  a  trestu  nejpřísnějšího  (absolutního) 

v minulosti. Tresty nejsou natolik kruté a přísné, navíc i způsob výkonu trestu je ve srovnáním 

s minulostí odlišný. 

Při zpracování problematiky a obecně účelovosti, vhodnosti a nutnosti trestu smrti jsem 

analyzovala argumenty zastánců i odpůrců. Překvapilo mě, že některé argumenty zastánců trestu 

smrti jsem mohla na základě sběru dat z výzkumů, popř. dalších myšlenkových postupů vyvrátit. 
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Také jsem dospěla k závěru, že společnosti je zastáncem trestu smrti i přes to, že se dnes tento 

typ trestu využívá skoro nevyužívá. Tato kapitola odpovídla na druhou otázku:  Jak výjimečný 

trest souvisí s trestem smrti? Trest smrti není trestem výjimečným v našem právním řádu, neboť 

je  zakázán  ústavním  pořádkem.  Jeho  znovuzavedení  by  bylo  v rozporu  s mezinárodními 

závazky,  proto nelze přepokládat  v budoucnu zavedení  znova tohoto typu trestu do právního 

řádu. Trest smrti byl nahrazen trestem doživotním. 

Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala mezinárodními prameny, které ovlivnily vnitrostání 

úpravu výjimečného trestu. V této kapitole jsem se nezabývala hmotněprávními podmínkami (k 

tomu kapitola 8), ale minimálními standarty výkonu výjimečného trestu a trestu odnětí svobody 

obecně. Dospěla jsem k závěru, že mezinárodní prameny a významné evropské instituce ovlivnili 

vnitrostání úpravu o výkonu výjimečného trestu odnětí svobody a stanovili minimální principy, 

které  Česká  republika  dodržuje  dodnes  (např.  vyloučení  ubytování  doživotně  odsouzeného 

samostatně v cele). 

Prvním těžištěm mé práce byla teoretická základna v kapitole páté, na kterou návázala 

prakticky  šestá  kapitola.  Ve  páte  kapitole  jsem  rozebrala  hmotněprávní  a  procesněprávní 

podmínky výjimečného trestu.  Zákonem stanovené  podmínky jsou z mého hlediska přesné a 

časem prověřené,  neboť i  po rekodifikaci  trestního zákoníku nedošlo k nějakým významným 

změnám.  Z mého  pohledu jsou hmotněprávní  podmínky  velmi  vhodně vybrané  a  přehledné, 

jelikož otázku výjimečného trestu upravuje hlavně jeden § 54 TZ, tak se lze rychle a přehledně 

s nimi seznámit. Kritéria stanovena pro obě varianty jsou formulovaná obecněji. V šesté kapitole 

své  práce  následně  podrobněji  pomocí  judikatury  rozebírám  tyto  kritéria.  Proces  uložení 

výjimečního trestu se značně neliší  od ostatních trestů,  jen s některými odchylkami.  Největší 

odchylkou je jistě zvláštní dovolací důvod u výjimečného trestu. V páté kapitole jsem se taky 

zabývala výkonem výjimečného trestu, kde jsem se zaměřila na podmínky výkonu výjimečného 

trestu. Věnovala jsem pozornost podmínkám, právů a povinnostem osob odsouzených, přitom 

jsem  se  zabývala  i  odchylnou  úpravou  osob  doživotně  odsouzených.  Mohu  konstatovat,  že 

výkon výjimečného trestu je dnes pro vězně velmi humánní a překvapivě zákon klade velký 

důraz na nápravu pachatele (program zacházení s odsouzeným, který je individuálně zpracovaný 

odborníky). Také jsem zjistila, že odosuzeným se dnes nabízí velká škála různých činností, které 

mohou vykonávat ve vězení (např. vzdělávání či vydělávání odměny pomocí práce). Na závěr 

páté kapitoly jsem se zabývala odchylkami výjimečného trestu u mladistvých. Plně souhlasím 

s aktuální  koncepcí  potrestání  výjimečným trestem dle ZSVM. Podle mého hlediska  je  vždy 
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šance se pokusit o nápravu pachatele v mladším věku a výjimečný trest by mohl znamenat příliš 

silný zásad do života mladistvého, který by s ohledem na svůj věk nemusel být schopen příjmout 

(viz. např. případ Davida Dahlrena, který byl odsouzen v mladším věku k doživotnímu trestu a 

spáchal  sebevraždu  po  pár  letech  v cele,  podrobně  v podkapitole  6.  3).  Jelikož  je  otázka 

dlouhodobé  izolace  a  jejich  důsledků  spojena  bezprostředně  s výjimečným  trestem,  v páté 

kapitole  jsem  také  věnovala  jednu  podkapitolu  vlastnímu  rozboru  všech  vlivů  a  účinků 

odsouzeného k výjimečnému trestu.  Tímto  jsem se pokusila  odpovědět  na otázku:  Jak může 

výjimečný  trest  ovlivnit  odsouzeného,  popř.  otázka  jeho  následného  bezpečného  návratu  do 

společnosti?  Dospěla  jsem k závěru,  že  takových negativních  vlivů  na  osobnost  dlouhodobě 

odsouzeného je velké množství a přitom mnoho z nich není možné ze strany státu eliminovat, 

neboť se týkají převážně psychického stavu, nikoliv podmínek ve vězeních. Tento problém stát 

řeší  pomocí  odborných  týmů  včetně  psychologa,  které  pracují  ve  věznicích.  Přesto  mohu 

konstatovat,  že  uvedené  negativní  vlivy  je  podle  mého  nemožné  odstranit  a  jedná  se  o 

očekávanými  negativní  důsledky,  se  kterými  rozsudek  výjimečného  trestu  bude  nepochybně 

vždy spojen. Účelem páté kapitole celkově bylo odpovědět na první otázku: Za jakých podmínek 

lze dnes uložit výjimečný trest, jakým způsobem probíhá výkon výjimečného trestu a po kolika 

letech může být propuštěn? Výjimečný trest dnes představuje dvě alternativy a lze je uložit za 

splněním hmotněprávních podmínek v § 54 TZ. Způsob výkonu výjimečného trestu probíhá ve 

věznicích s nejpřísnějším režimem zabezpečení a ochranou, přitom není státem zřízeno zvláštní 

zařízení  k výkonu  výjimečného  trestu.  Výkon  je  prováděn  v několik  konkrétních  věznicích, 

přitom ženy vykonávají  trest  odnětí  svobody (i  výjimečný  trest)  ve  zvláštní  věznici  Opava. 

Podmíněné propuštění je dnes u mírnější alterantivy výjimečného trestu možné až po vykonání 

dvou třetin trestu a u doživotního trestu po vykonání 20 let trestu.

Počínaje  šestou  kapitolou  za  účelem  vyváženosti  své  práce  jsem  se  věnovala  spíše 

praktickým  vypracováním  a  rozborům.  Šestá  část  navazuje  judikatorní  praxi  obecně 

formulovaných kritérií v § 54 TZ. Snažím se na základě konkrétních judikátů o výklad na první 

pohled ne zcela jasných právních pojmů, jako je např.  „zvlášť zavrženíhodná pohnutka“ nebo 

„zvlášť těžký a těžko napravitelný následek“.  Lze závěrem stanovit, že soudy již přispěly svou 

praxí  do  dotváření  podmínek  a  každý  z obecných  kritérií  je  podrobně  judikaturou 

rozebrán.V této kapitole jsem se taky zaměřila na konkrétní kauzu, v níž byl na území České 

republiky výjimečný trest skutečně uložen, a to trest na doživotí. Případ Davida Dahlrena jsem si 

vybrala,  protože mě zaujal  tím, že takový případ na našem území nemá obdoby. Zvláštnosti 

tohoto případu jsem spatřila v existenci extradičního řízení, ve skutečnosti, že se jedná o jeden 
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z málá případů, kdy byl doživotně odsouzen cizí státní příslušník. Tato kauza z mého hlediska 

přehledně ilustrovala závažnost, nebezpečnost a brutalitu spáchaných činů a zabývala se otázkou 

duševního stavu, který je velmi často narušený u pachatelů těch nejzávažnějších trestných činů. 

Mou snahou bylo v určitých místech propojit teoretickou část v kapitole 5 se praktickou částí 

v kapitole  6,  např.  propojení  pojmu  „zvlášť  zavrženíhodná  pohnutka“  s konkrétním 

odůvodněním soudu, že obžalovaný Dahlren spácháním brutálních vražd „řešil vlastní problémy 

se svým egem“ a proto je zde naplněna skutečnost, že pohnutka je zavrženíhodná. 

Následující  sedmá  část  mé  práce  byla  zaměřena  na  seznámení  se  s aktuální  situací 

v České republice ohledně odsouzených v obecné rovině a odsouzených k výjimečnému trestu. 

Tímto jsem odpověděla na otázku: Jaká je aktuální situace odsouzených k výjimečnému trestu u 

nás  a  v okolních  evropských  zemích? Zveřejněné  údaje  mě  překvapily  z několika  důvodů. 

Nepředpokládala jsem, že se věznice v současnosti potýkají s problémem jejich přeplněnosti a že 

v přepočtu  na  100  tisíc  obyvatel  je  Česká  republika  na  prvních  příčkách  o  celkovém počtu 

odsouzených. Lze to odůvodňovat vyšší mírou kriminality než v okolních zemích. Také pro mě 

bylo překvapující stále zvyšující se počet odsouzených žen k trestu odnětí svobody nad 20 až 30 

let. Naproti tomu čísla doživotně odsouzených se skoro nemění a zůstávají konstantní. 

Osmá část  navazuje  na část  sedmou,  kde na úvod se zabývám podobnou statistickou 

analýzou stiuace jako v sedmé části, ale s rozdílem, že se věnuji pouze zahraničním evropským 

zemím a porovnám tímto postavení České republiky. Bylo pro mě také překvapující, že Česká 

republika  se  na  základě  údajů  spíše  blíží  k horším  zemím  Evropy  s ohledem  na  stupeň 

kriminality,  přeplněností  věznic,  počtu  odsouzených atd.  Naproti  tomu bych ráda  dodala,  že 

uložení výjimečného trestu je v České republice ve srovnání s okolními evropskými státy méně 

využívané. Česká republika tímto patří k zemím, kde využívají v praxi výjimečný trest v menší 

míře,  např.  ve  srovnání  s Řeckem.  Navíc  předpokládám,  že  v České  republice  se  nesetkáme 

s natolik závažnými trestnými činy, za které by bylo potřeba ukládat výjimečný trest ve větší 

míře a pachatelé jsou méně nebezpeční. Ve druhé části této kapitole věnují pozornost vybraným 

sedmi  zahraničním  právním  úpravám  této  problematiky,  a  to  zemím  Anglie  a  Wales, 

Francouzská republika, Belgické království, Spolková republika Německo, Rakouská republika, 

Slovenská republika a Ruská federace. Tímto se snažím naléznout odpověď na otázku: Zda mají 

evropské státy podobné podmínky výjimečného trestu jako v tuzemsku a čím se případně liší? 

Shrnula  bych,  že  podmínky  jsou podobné,  ale  nikoliv  stejné.  Tento  výběr  nebyl  náhodný a 

především  hlavním  úmyslem  bylo  seznámit  s zahraniční  úpravou  v kontextu  srovnání  s naší 
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úpravou  a  případně  následně  v závěrečné  kapitole  mé  práce  tyto  poznatky  využít  k mým 

návrhům.  Snažila  jsem  se  v každé  zemi  stručně  a  výstižně  popsat  základní  podmínky 

výjimečného trestu. Překvapila mě Slovenská republika, která má jednu z nepřísnějších úprav 

výjimečného trestu v Evropě. Navíc v kontextu všech těchto zemí je zřejmé, že Česká republika 

má také jedny z nejpřísnějších úprav výjimečného trestu. Především s ohledem na výjimečnou 

delku trestu odnětí svobody (u nás až 30 let, v Německu např. pouhých 15 let), dále podmínkami 

podmíněného propuštění (u nás možný u doživotníhu trestu po 20 letech výkonu, v Německu 

zase je potřeba pouhých 15 let). Bylo pro mě zajímavé také to, že v některých zemích je možné 

uložit  doživotní  trest  i  osobám mladším 18 let  (např.  v Belgickém království),  s ohledem na 

mnou  navržené  návrhy  de  lege  ferenda  shledávám  tuto  úpravu  nešťastnou.  Také  bych 

nesouhlasila s tím, že v některých zemích je vyloučeno podmíněné propuštění, nebo je stanoveno 

fakultativní  a  obligatorní  uložení  doživotního  trestu.  Z mého  pohledu  tyto  koncepce  vytváří 

riziko budoucího problémového chování odsouzeného a navíc berou soudu možnost rozhodovat 

individuálně v každém případě. 

Má závěrečná část diplomové práce je stěžejní z hlediska praktického zpracování, neboť 

jsem v této  části  shrnula  všechny  poznatky  z předešlých  kapitol.  Odpověď na  mou poslední 

otázku  dílomové  práce:  Zda bych  po zodpovězení  na  výše  uvedené  otázky  mohla  navrhnout 

nějaké vlastní změny ve vnitrostátní úpravě výjimečného trestu? je jednoznačně kladná. V této 

kapitole jsem navrhla celkem jedenáct změn v současném právní úpravě. Každý návrh jsem se 

pokusila podroběn zargumentovat. Nakonec jsem s ohledem na některé významné změny, které 

jsem navrhla, provedla dotazníhové šetření, ve kterém jsem chtěla pochopit postoj respondentů 

k mým návrhům. Závěrem ve většině případů se názory dotázaných shodovaly s mými návrhy.  
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Problematika výjimečného trestu - Abstract

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. 
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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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Trest odnětí svobody na doživotí 

Trest smrti 

125



Problematics of extraordinary punishment - Abstract

The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview about a criminal law‘s 

legal  institute  of  the  extraordinary  punishment.  In  this  thesis  I  will  comprise  historical 

development of this legal institute and its connection with the death penalty. 

The first chapter is focused on defining the concept of punishment and its purpose, along 

with  punishment  theories.  I  will  compare  both  theories  with  the  extraordinary  punishment. 

Subsequently I will deal with the historical development of punishment in the Czech republic in 

general,  and  than  focus  on  the  strictest  penalties  and  finally  I  will  represent  historical 

develompent of the extraordinary punishment. 

The third chapter deals with the death penalty and its context. At the beginning I will 

shortly mention the history of the death penalty and than I will introduce situation in the world 

about  the  death  punishment.  Mostly  this  chapter  analysis  the  arguments  of  supporter  and 

opponents of the death penalty. 

In the fourth chapter I will deal with international sources that influenced the national 

adjustment of exceptional punishment primarily on the performance of imprisonment.

The fifth part of my work will be based on the definition of substantive and processing 

provisions of the national adjustment of extraordinary punishment. I will examine all the needed 

conditions that must be fulfilled by adjusting the extraordinary punishment. In the sixth chapter 

of  my work I  will  link  these  conditions  with  a  judicial  interpretation.  In  the  course  of  the 

theoretical part of my work I will try to outline the seriousness of the crimes and nature of crime, 

I  will  not  forget  the  definition  of  other  issues  of  criminal  law,  such as  conditional  release, 

breakdown  condemnation,  limitation  and  grace,  or  amnesty.  The  considerable  part  of  the 

theoretical part consists of analyzing the processing standards and closer to the conditions for the 

performance of imprisonment, focusing on convicted for exceptional punishment. Finally, I will 

also deal with the effects of long-term condemnation and possible risks.

The sixth  chapter  follows the  previous  section,  as  it  deals  with  applications  of  legal 

conditions in judicial practice and possible completion of the law of the courts. This chapter is 
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partly practical because, on the basis of a particular causity, I will try to illustrate the application 

of legal conditions to impose a lifetime imprisonment.

The seventh part will present the current situation in the Czech Republic with exceptional 

punishment in numbers. Based on the disclosed data, I will try to submit an overview of convicts 

for exceptional punishment,

The eighth part deals with the comparison of the Czech Republic with other European 

countries, both with the perspective of numbers and with the perspective of legal conditions of 

exceptional foreign sentence by seven selected countries.

The final part of my work is the key part of the practical part of my thesis, as I will try to 

introduce my proposals for changes to De Lege Ferenda on the basis of all findings in previous 

chapters. Finally, I introduce my own questionnaire survey that examined what my suggestions 

would welcome and what they would not support.

Key words

Extraordinary punishment

Lifetime imprisonment

Death penalty
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Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1.
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MALÝ, Karel, Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Praha:  Karolinum, 2004, 

ISBN 80-246-0863-4
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206-0975-5.

VANTUCH,  Pavel.  Trestní  zákoník  s  komentářem:  k  ...  Olomouc:  ANAG,  2011-.  Právo 
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https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-
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