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Úvod 

Trest odnětí svobody, resp. jeho nepodmíněná varianta, je v mnoha směrech patrně tím 

nejvýraznějším v českém trestním právu existujícím trestem, na nějž dopadá rozsáhlá právní 

úprava. Jednu její výseč tvoří pravidla pro jeho ukládání, právě na něž je tato rigorózní práce 

zaměřena. Jelikož však žádná právní úprava nemůže být naprosto dokonalá, nese s sebou 

přirozeně i právní úprava ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody určité, především 

v praxi se projevující nedokonalosti. 

Byla to právě aplikační praxe, s níž jsem se doposud setkala v souvislosti se svým zaměstnáním 

asistentky soudce, resp. asistentky předsedy senátu jednoho ze senátů Vrchního soudu v Praze, 

která mě k výběru tématu této práce inspirovala. Jen za necelý rok svého působení na tomto 

soudě jsem se v oblasti ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody setkala s mnoha 

problematickými otázkami, které musel tento soud ze své pozice odvolacího soudu v praxi řešit 

a které pro mě byly natolik zajímavé, že jsem se rozhodla je v této práci rozebrat. 

Svou rigorózní práci jsem koncipovala tak, aby v každé ze tří jejích částí byla prezentována 

nejméně jedna tato praktická otázka pojednávající o určité mezeře konkrétní části právní 

úpravy, popřípadě o úskalí, které s sebou určitá konkrétní část právní úpravy nese, a příslušná 

část tak nezůstala jen čistě teoretickou, neboť většina jednotlivých kapitol a podkapitol 

zmíněných tří částí je přirozeně z velké části tvořena teoretickými východisky, jež jsou 

pro kontext řešené problematiky podstatná. 

Co se týče jednotlivých částí této práce, v první z nich je především teoreticky rozebrán 

samotný pojem trestu odnětí svobody, jeho postavení v rámci trestněprávních sankcí, jeho 

filozofická východiska, účel a funkce. Druhá část práce je věnována již jen vybraným aspektům 

samotného ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody, mezi něž patří kromě zásad 

uplatňovaných při jeho ukládání především rozbor institutu mimořádného snížení trestu odnětí 

svobody a institutu mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. Třetí, závěrečná část je pak 

zaměřena na způsob výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to zejména z hlediska 

vnější diferenciace věznic a rozhodování soudů o zařazování odsouzených do nich. 

Primárním cílem mé práce je především upozornit na problémy související s ukládáním 

nepodmíněné varianty trestu odnětí svobody, s nimiž se setkává aplikační praxe, prezentovat 

mé subjektivní názory na ně a pokusit se nalézt jejich řešení. Za sekundární cíl by pak bylo 

možno považovat jakousi potenciální motivaci zákonodárce ke zdokonalení příslušné části 

právní úpravy, kterou vnímám jako problematickou. 
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1. Trest odnětí svobody v kontextu trestání 

Každý právní řád obsahující normy trestního práva musí mít za jejich porušení stanoveny určité 

sankce, jinak by tyto zůstávaly de facto jen v rovině morální. Morálka je sice vedle 

například náboženství, výchovy, médií a dalších nástrojů společnosti také součástí tzv. sociální 

kontroly, tedy prostředků, kterými společnost působí na chování jejích členů a dosahuje tak 

žádoucí společenské konformity1, není však díky absenci její vynutitelnosti dostatečně 

způsobilá k zabezpečení ochrany společnosti. V tomto ohledu tak lze za nejpřísnější prostředky 

sociální kontroly, resp. trestněprávní kontroly, považovat sankce trestního práva, neboť ty 

představují tu nejcitelnější reakci společnosti na sociálně nežádoucí jednání2. 

Pokud se na trestněprávní sankce pohlíží ze sociologického hlediska, jsou v podstatě jakýmsi 

měřítkem kulturní úrovně určité společnosti, když ztělesňují nejen etické, ale i právní negativní 

zhodnocení trestného činu i jeho pachatele3, které odráží hodnoty, na nichž je konkrétní 

společnost postavena. Pro tuto práci je však stěžejní hledisko právní, jež tyto sankce vnímá jako 

prostředky státního donucení sloužící k ochraně společnosti před trestnými činy. 

Přestože sankce vyplývající z trestního práva nejsou v našem právním řádu definovány, lze je 

jednoduše definovat jako právní následky stanovené zákonem za určité protiprávní jednání4, 

které je zákonodárcem z nějakého důvodu považováno za nežádoucí. 

Z výše uvedené definice vyplývá, že nejzákladnějším předpokladem pro vznik možnosti uložit 

některou ze sankcí trestního práva je protiprávnost určitého jednání. Tato protiprávnost 

znamená ve svém formálním slova smyslu rozpor s právním řádem, který je někdy označován 

také jako tzv. protinoremnost5. Z toho lze dovodit, že konkrétně tresty jakožto jedny z druhů 

trestních sankcí nejsou specifikem výhradně jen norem trestního práva, ačkoliv tomu jejich 

název může napovídat. S pojmem trestů totiž pracují mj. i normy správního práva, což lze 

doložit například tím, že současný přestupkový zákon výslovně zakotvuje právní úpravu 

tzv. správních trestů6. Pro aplikaci trestněprávních norem, a potažmo i sankcí stanovených za 

jejich porušení, je proto z hlediska zásady subsidiarity trestní represe7 důležité, aby určité 

 
1  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 213 
2  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 178 
3  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 120 
4  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 395 
5  Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti: podstatně přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Orac, 2003, s. 114 
6  Hlava VII zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
7  § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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jednání nenaplnilo pouze znak protiprávnosti jakožto širšího pojmu označujícího porušení 

jakékoliv normy zakotvené v právním řádu, nýbrž také znak trestnosti, který, na rozdíl od znaku 

protiprávnosti, označuje vyšší míru společenské škodlivosti a který lze proto chápat jako 

protiprávnost v užším slova smyslu, neboť označuje porušení jen trestněprávní normy, jež již 

vyžaduje trestní postih8, tj. uložení určité sankce ve smyslu trestního práva. Pokud se tedy na 

sankce nahlíží optikou trestního práva, půjde o právní následky trestněprávního jednání, 

v důsledku čehož lze uzavřít, že v kontextu trestního práva protiprávnost fakticky splývá 

s trestností, zatímco v kontextu jiných právních odvětví tomu tak s ohledem na výše uvedené 

být nemůže. Protože se tato práce dotýká výhradně jen problematiky trestního práva, tak v ní 

případné použití pojmu „protiprávnost“ bude znamenat její užší pojetí, tedy trestnost. 

Jelikož trestněprávní sankce představují významný zásah do práv jednotlivce, a to zejména do 

jeho osobní svobody, mohou být v České republice ukládány jen na základě zákona, díky čemuž 

dochází k naplnění základní zásady nulla poena sine lege, která je zakotvena v trestním 

zákoníku9 i na ústavní úrovni10 a kterou je ze strany všech států, jež se chtějí nazývat právními, 

třeba ctít. Proto české trestní právo stanovuje sankce, které je možné za trestněprávní jednání 

pachateli trestného činu uložit, taxativně. 

Stávající trestní zákoník pracuje konkrétně s tresty a ochrannými opatřeními jakožto dvěma 

druhy následků za trestněprávní jednání, které zaštiťuje souhrnným termínem „trestní sankce“, 

jenž převzal i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Systém 

trestních sankcí je tak v kontextu trestního zákoníku, resp. zákona upravujícího trestní 

odpovědnost právnických osob, založen na dualismu11. Oproti tomu se má za to, že trestání 

mládeže je založeno na monismu, kdy jedinou sankcí, kterou lze osobě za její provinění uložit, 

je tzv. opatření (v širším smyslu). S tím se lze zcela jistě plně ztotožnit u ukládání sankcí dětem 

mladším patnácti let, když těm lze ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže za jejich 

provinění uložit výhradně jen opatření (v užším smyslu), jejichž konkrétní taxativní výčet pak 

obsahuje ustanovení § 93 odst. 1 tohoto zákona. V případě mladistvých, tedy těch, kteří v době 

spáchání provinění dovršili patnáctý rok a nepřekročili osmnáctý rok svého věku, je však dle 

mého názoru možné o čisté povaze monismu vést přinejmenším diskuzi. Samotná zákonná 

úprava obsažená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže totiž výslovně dělí tato opatření ve 

vztahu k mladistvým na tři druhy, a to na výchovná, ochranná a trestní. 

 
8  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 136 
9  § 37 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
10  Článek 39 Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
11  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 486 
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Osobně mám za to, že pakliže trestní zákoník obsahuje termín „trestní sankce“ jakožto 

legislativní zkratku definující jejich druhy, tj. tresty a ochranná opatření12, v důsledku čehož 

má jít dle teorie o dualismus, a pokud zákon o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje jinou 

legislativní zkratku, a to pojem „opatření“, přičemž za jejich druhy ve vztahu k mladistvým 

výslovně vyjmenovává výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření13, je 

přinejmenším z čistě formálního hlediska logický ten závěr, že trestněprávní sankce určené pro 

mladistvé jsou založeny dokonce na jakémsi trialismu. O opodstatněnosti takového nazírání na 

věc svědčí i podstata jednotlivých druhů opatření ukládaných mladistvým, kdy trestní opatření 

v podstatě s různými odchylkami kopírují tresty dle trestního zákoníku, a ochranná opatření 

zase ochranná opatření dle trestního zákoníku. I v případě trestání mladistvých je tak možné 

dovodit dvě různé větvě sankcí jako v případě trestního zákoníku, přičemž výchovná opatření 

pak tvoří třetí větev v rámci onoho uvažovaného trialismu. 

Ačkoliv je nesporné, že jde o otázku z hlediska teorie velice zajímavou a podstatně složitější, 

než zde bylo předestřeno, není jí v této práci věnováno více prostoru, neboť pro její účely je 

teoretické vymezení systému sankcí určených pro mladistvé vcelku nerozhodné. Nadále tedy 

bude v této pasáži pojednáváno o trestních sankcích ve smyslu trestního zákoníku, v němž je 

nepodmíněný trest odnětí svobody, na nějž je tato práce zaměřena, obecně upraven. 

Co se týče dualismu trestních sankcí ve smyslu trestního zákoníku, výčet trestů, které lze 

pachateli trestného činu uložit, obsahuje ustanovení § 52 odst. 1 trestního zákoníku, jenž kromě 

trestu odnětí svobody, na nějž je první část této práce zaměřena, za druhy trestů dále výslovně 

vyjmenovává trest domácího vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, zákaz pobytu, zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, 

trest ztráty vojenské hodnosti a vyhoštění. Mezi ochranná opatření pak dle ustanovení 

§ 98 odst. 1 trestního zákoníku patří ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, 

zabrání části majetku a ochranná výchova, kterou je však možné uložit jen mladistvým. 

Oba tyto druhy trestněprávních sankcí, tedy tresty i ochranná opatření, mají určité společné 

rysy, mezi něž patří především to, že představují donucující opatření uplatňovaná ze strany 

státu, o nichž mohou rozhodnout na základě zákona výhradně jen soudy v trestním řízení14. 

Společné jim je i způsobení újmy pachateli trestného činu spočívající v určitém zásahu do 

 
12  § 36 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
13  § 10 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
14  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 631 
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ústavně zaručených práv a svobod15. Zatímco je však u trestu způsobení této újmy esenciálním 

prostředkem pro naplnění jeho účelu, u ochranného opatření je spíše jen jeho jakýmsi 

průvodním, avšak nevyhnutelným, účinkem, když prostředkem k dosažení účelu ochranného 

opatření je zejména léčba, výchova a zneškodnění16. V neposlední řadě je trestům a ochranným 

opatřením společná i zásada přiměřenosti, která musí být respektována při jejich ukládání 

a která je blíže rozebrána v Podkapitole 2.1.1. této práce. 

Pro diferenciaci trestů a ochranných opatření jsou však významnější především jejich vzájemné 

rozdíly, které z nich činí dvě samostatné kategorie trestních sankcí. 

Nejzákladnější rozdíl mezi tresty a ochrannými opatřeními tkví především v tom, že ochranná 

opatření lze ukládat i za činy tzv. jinak trestné, tedy i za činy, které spáchají trestně neodpovědné 

osoby (např. pro nízký věk, rozumovou nebo mravní nevyspělost či nepříčetnost)17. Už jen díky 

tomu ochranná opatření, na rozdíl od trestů, nejsou, resp. by neměla být, spojena s morálním 

odsouzením pachatele ze strany státu i společnosti, jelikož primárně nevyjadřují negativní 

právní i etické hodnocení jeho osoby a jím spáchaného trestného činu18. U ochranných opatření 

je totiž ochranná funkce trestněprávních sankcí zesílena natolik, že je jejich primárním cílem 

především terapie, vyléčení, výchova, popřípadě izolace pachatele, zatímco u trestů je jím 

především prevence, jíž se týká Podkapitola 1.2.2. této práce. 

Do ochranných opatřeních by se navíc neměla promítat retributivní funkce, o níž je blíže 

pojednáno v Podkapitole 1.2.1. této práce, zatímco u trestů je potrestání, které je nejčastěji 

vyjádřeno skrze určité způsobení újmy pachateli trestného činu, v podstatě jeho 

základní složkou. 

Ochranná opatření také nejsou závislá na míře pachatelovy viny. Jejich intenzita by měla 

odpovídat nebezpečí, které od pachatele společnosti v budoucnu hrozí, zatímco u trestů je 

intenzita potrestání určována závažností konkrétního trestného činu, který pachatel spáchal. 

Vzhledem k tomu, že ochranná opatření směřují, jak již bylo řečeno, k jakémusi vyléčení 

pachatele trestného činu pro futuro, nemohou tak, na rozdíl od trestů, být časově omezena, když 

příslušná délka jejich trvání závisí především na výsledcích, které přinesou19. 

 
15  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 495 
16  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 10 
17  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 630 
18  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 163 
19  Kratochvíl, pozn. 17, s. 632 
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Nakonec se ochranná opatření od trestů (vyjma trestů uložených za nepromlčitelné trestné 

činy) musí nutně odlišovat i tím, že se jejich výkon nepromlčuje, nemohou být zahlazena 

a nemohou být ani prominuta milostí20, a to právě s ohledem na jejich primární účel, jímž je 

ono zmíněné vyléčení. 

1.1. Filozofická východiska trestání 

Ke správnému výkladu současného účelu trestu a jeho funkcí, jež budou rozebrány v následující 

kapitole, je vhodné nejprve v této kapitole podat alespoň základní informace o koncepcích 

trestání, které v průběhu vývoje společnosti a jejích hodnot prostřednictvím nejrůznějších 

filozofických směrů zabývajících se cílem, spravedlností i přiměřeností trestu postupně 

vykrystalizovaly do soudobé podoby. V současnosti se tak v souvislosti s účelem trestání 

hovoří o třech základních teoretických směrech, a to o teoriích absolutních a teoriích 

relativních, o jejichž propojení se pak snaží tzv. smíšená teorie21. 

1.1.1. Absolutní teorie 

Absolutní teorie lze považovat za historicky nejstarší teorie trestání, v důsledku čehož je o nich 

v této práci z hlediska systematiky pojednáno na prvém místě. Tyto teorie jsou postaveny 

v duchu hesla „vina vyžaduje trest“22 na myšlence „punitur, quia peccatum est“23, tedy na tom, 

že se primárně trestá, protože bylo pácháno zlo. Někdy jsou díky tomu nazývány také jako 

tzv. teorie taliační, přičemž takto zvolený název je odvozen z latinského ius talionis v překladu 

znamenajícího právo msty či odplaty24. 

Z výše uvedeného lze dovodit, že potrestání v pojetí absolutních teorií skutečně nepředstavuje 

nic jiného než represi, tedy jakousi odplatu za spáchaný trestný čin25, pročež v něm v jejich 

duchu nelze hledat žádné další doprovodné aspekty trestání jako například nápravu pachatele. 

Trest v kontextu absolutních teorií primárně necílí ani na potrestání samotného pachatele, 

neboť jejich cílem je skrze spravedlivou odplatu dostát tzv. absolutní spravedlnosti, k jejímuž 

zachování je zapotřebí jakéhosi vykoupení za spáchané zlo, které je vtěleno do potrestání. 

 
20  Novotný, F. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 255 
21  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 545 
22  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 201 
23  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 488 
24  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 215 
25  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 120 
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Zejména proto lze za absolutní označit některé starší teologické teorie považující trestání za 

projev jakési boží vůle používaný k zachování této již zmíněné absolutní spravedlnosti. Jejich 

typické prvky tak lze spatřovat například již v nejstarší biblické zásadě „oko za oko, zub 

za zub“. Absolutní teorie však nejsou jen teoriemi teologickými. Jejich prvky lze najít 

i v novodobější filozofii idealistických filozofů, a to zejména v teoriích I. Kanta 

a G. W. F. Hegela26. 

Tak například Kant považoval trest za tzv. kategorický imperativ uskutečňující spravedlnost, 

který se nesmí řídit žádným jiným účelem, neboť má účel sám v sobě. V očích Kanta tak nebylo 

ani tak cílem potrestání zločince jako spíše potrestání jím spáchaného zločinu, a to proto, aby 

bylo vyhověno absolutní spravedlnosti27, jak již bylo uvedeno výše. 

Hegel zase považoval potrestání za tzv. negaci negace práva, která pak ve svém důsledku 

znamená obnovení práva28. Svou teorii vysvětloval tím, že spácháním určitého trestného činu 

dojde k negaci nastoleného práva, a potažmo i k negativnímu narušení určité rovnováhy, kterou 

lze znovu vyrovnat jen spravedlivým potrestáním pachatele, jenž bude znamenat obnovu tohoto 

porušeného práva i spravedlnosti a ve svém konečném důsledku i obnovu narušené rovnováhy. 

V potrestání tak Hegel viděl jedinou možnost, jak by se pachatel mohl právně rehabilitovat 

a smířit se tak se společností. Případnou nápravu pachatele však již nijak neřešil. 

Základní myšlenkou absolutních teorií je mj. i vzájemná neoddělitelnost trestného činu od 

potrestání. Toto potrestání však musí být spravedlivé, tedy musí představovat právě takovou 

újmu, jež byla trestným činem způsobena. Tento požadavek na spravedlnost trestu, který 

absolutní teorie přinesly a který se dodnes v modifikované formě promítá do základních funkcí 

potrestání, a to konkrétně do funkce retributivní, o níž bude pojednáno v Podkapitole 1.2.1. této 

práce, lze vnímat jako velký přínos. 

Naopak za slabinu absolutních teorií, resp. způsobu trestání dle nich, lze kromě stigmatizace 

pachatele a jeho vyvržení ze společnosti či ukládání přísnějších trestů, než by ve vztahu 

k pachatelům, jimž jsou ukládány, bylo ve skutečnosti potřeba, označit zejména to, že pachatele 

takovýto přístup k trestání s největší pravděpodobností nijak nenapraví29. Cíl trestu se totiž 

postupně vyvinul od odplaty k nápravě30, v důsledku čehož tak absolutní teorie, jež jsou 

 
26  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 14 
27  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 4 
28  Solnař, pozn. 26, s. 14 
29  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 488 
30  Mezník, pozn. 27, s. 4 
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založeny právě jen na odplatě, samy o sobě nejsou považovány za dostatečně legitimní 

k uložení trestu. Neznamená to však, že by je bylo možné považovat za zcela překonané, a to 

právě s ohledem na jimi zakotvený požadavek na spravedlnost trestu, který byl zmíněn výše. 

1.1.2. Relativní teorie 

Relativní teorie naopak s nutností potrestat pachatele spojují již i nějaké další pro společnost 

užitečné cíle než jen represi, jako tomu bylo u absolutních teorií. Těmito užitečnými cíli jsou 

pak především převýchova a odstrašení. 

Relativní teorie společně tvoří pravděpodobně i vývojově mladší koncepci trestání. Ačkoliv již 

Platon mluvil o jakési prevenci, když trest považoval za opatření, které má zabránit budoucímu 

páchání trestných činů31, mají tyto teorie svůj původ především v humanistickém 

smýšlení filozofů osvícenství, v němž došlo v souvislosti s rozmáhajícím se vlivem 

přirozenoprávních nauk ke vzniku zcela nové ideologie trestání, do níž se promítly požadavky 

na humanizaci trestů, právní jistotu a nezávislost soudců, dále kritika nepřiměřených trestů, 

zásada zákonnosti trestů, zásada proporcionality, výchovná funkce trestání apod. 

Relativní teorie se, na rozdíl od těch absolutních, řídí heslem „punitur, ne peccetur“32, tedy 

„trestá se proto, aby nebylo pácháno zlo“. Jejich hlavním cílem tak už není jen samotná 

odplata, nýbrž budoucí ochrana společnosti před pácháním další trestné činnosti, díky čemuž 

v nich lze spatřovat jakýsi zárodek preventivní funkce trestání, o níž je blíže pojednáno 

v Podkapitole 1.2.2. této práce. 

Za předního představitele relativních teorií lze patrně označit C. Beccariu, který ve svém díle 

O zločinech a trestech (1764) již zcela jasně odlišoval působení trestu na konkrétního pachatele 

trestného činu a působení trestu na společnost jako takovou33, čímž v podstatě položil základ 

individuální a generální prevenci, jež jsou řešeny dále. 

Významem generální prevence, na níž relativní teorie de facto stojí, se pak zabýval především 

P. J. Anselm von Feurbach, který tvrdil, že pohrůžka potrestáním má u členů společnosti 

vyvolat psychické zábrany k páchání trestné činnosti a že již samotné uložení trestu dává 

každému jedinci najevo, že je tato pohrůžka myšlena skutečně vážně34. 

 
31  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 17 
32  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 488 
33  Solnař, pozn. 31, s. 17 
34  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 216 
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1.1.3. Smíšená teorie 

Smíšená, resp. slučovací, teorie je vývojově nejmladší a doposud patrně i nejpokrokovější teorií 

trestání, neboť je skrze ni usilováno o propojení represivní, tj. odplatné, a preventivní, 

tj. výchovné, funkce trestu35, když v sobě zahrnuje prvky ochrany, odplaty, spravedlnosti, 

přiměřenosti, výchovy i terapie36. V jejím pojetí jde totiž o to, aby trest splnil svou funkci nejen 

vůči pachateli, ale také vůči celé společnosti37. Jelikož tak spojuje požadavek spravedlivého 

a odpovídajícího trestu i s pozitivním působením na pachatele, hovoří se o ní někdy také jako 

o tzv. prevenci represí38. 

I přes výtky některých právních teoretiků39 spočívající v tom, že se smíšená teorie de facto 

pokouší o spojení dvou výše rozebraných teorií, jež jsou vzájemně nejen různorodé, ale 

v mnoha věcech dokonce i rozporné, je tato teorie s ohledem na výše uvedené v dnešní době 

akceptovanou teorií české trestněprávní nauky, která se využívá při intepretaci účelu trestání, 

jemuž je věnována následující kapitola. 

1.2. Účel a funkce trestu 

Ačkoliv v soudobém trestním zákoníku účel trestu není přímo vyjádřen jako tomu bylo 

v předchozí právní úpravě účinné do 31. 12. 2009, která stanovila, že účelem trestu je chránit 

společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné 

činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy 

společnosti40, neznamená to, že počínaje rokem 2010 potrestání již žádný účel nemá. 

Jelikož lze rozumně předpokládat, že trest slouží stejnému účelu jako trestněprávní normy, musí 

pak zcela logicky stát na stejných základních zásadách, na nichž jsou tyto normy založeny41. 

To potvrzuje i důvodová zpráva ke stávajícímu trestnímu zákoníku, v níž je k ustanovení § 37 

uvedeno, že účel trestních sankcí „není již v novém navrhovaném trestním zákoně vyjádřen 

(jeho vymezení je ponecháváno trestní nauce) a je nahrazen promítnutím obecných zásad 

trestání do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích“42. Proto lze účel trestu hledat 

v obecných zásadách trestání, které obsahuje trestní zákoník a které mají zcela viditelně základ 

 
35  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 120 
36  Novotný, F. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 239 
37  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III, s. 21 
38  Novotný, O.; Zapletal, J.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 189 
39  Lata, J.: Účel a smysl trestu. Praha. LexisNexis, 2007, s. 51 
40  § 23 zákona č. 140/1961, trestní zákon 
41  Novotný, pozn. 36, s. 235 
42  Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., sněmovní tisk č. 410 
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ve smíšené teorii spojující obě jí předcházející teorie. V nejobecnějším slova smyslu je však 

účelem trestu bezpochyby ochrana společnosti před kriminalitou43. 

K problematice účelu trestu se vyjádřil i Ústavní soud v jednom ze svých rozhodnutí44, který 

vyslovil, že jeho podstatou je „skloubení cílů obecných (ochrana společnosti) a cílů 

individuálních, jež se promítají ve vztahu k osobě pachatele“. V jeho nazírání na trest tento 

„zahrnuje jak nesporný prvek represe, tak i moment výchovný, resp. preventivní“. Smyslem 

a účelem trestu, jeho druhu i výměry je tak dle citovaného rozhodnutí Ústavního soudu dosažení 

vyváženosti těchto dvou cílů, „byť prvek represe ve vztahu k zájmům společnosti chránit sebe 

samu před pachateli trestných činů je i s ohledem na společenskou nebezpečnost těchto 

trestných činů hlediskem zásadním“. Zde je třeba poznamenat, že ačkoliv se termín 

„společenská nebezpečnost“ v současném trestním právu již nevyskytuje, je závěr Ústavního 

soudu možné vztáhnout i na termín „společenská škodlivost“, s nímž současný trestní 

zákoník pracuje. 

Výše uvedené nepřímo potvrzuje i ustanovení § 1 odst. 1 trestního řádu, v němž je definován 

účel trestního řádu, kterým je kromě úpravy postupu „orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestání. Řízení 

přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, 

k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití 

i čestného plnění povinností ke státu a společnosti“. Absenci definice účelu trestního zákoníku, 

resp. trestání, tak lze do značné míry suplovat i takto definovaným účelem trestního řízení45. 

Při pojednání o účelu trestání nelze opomenout ani problematiku opatření, která jsou ukládána 

mladistvým za jimi spáchaná provinění. Účel těchto opatření totiž, na rozdíl od účelu trestů, 

v českém právním řádu definován je, a to tak, že je jím dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj 

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

vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před 

škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. U mladistvých je tak akcentována 

preventivní funkce opatření v podobě správného nasměrování mladistvého do jeho budoucího 

života, zatímco represivní funkce je zde spíše potlačena. Z toho lze učinit závěr, že ukládání 

 
43  Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. IV.ÚS 463/97 
44  Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 243/03 
45  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 309 
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opatření mladistvým je založeno na tzv. restorativní justici, jejímž východiskem je obnova 

spravedlnosti46, zatímco ukládání trestních sankcí dospělým je spíše založeno na té retributivní. 

Jak již bylo v předchozích pasážích této práce naznačeno, s účelem trestání jsou neodmyslitelně 

svázány i jeho funkce, které rozvinula teorie a skrze které lze jeho účel vyjádřit patrně nejlépe, 

neboť právě prostřednictvím těchto funkcí je účel trestání naplňován. 

Než bude proveden rozbor jednotlivých funkcí trestání, je vhodné zmínit, že je nelze nijak 

přísně oddělovat, neboť jsou vzájemně provázány. Ačkoliv mohou být u různých druhů 

trestních sankcí a zejména pak v konkrétních případech více či méně zesílené nebo zeslabené, 

vyskytují se vždy společně a jejich oddělení je jen praktickým členěním vytvořeným teorií. 

Výjimku z pravidla zde patrně představuje jen funkce restituční, která se, jak bude dále 

vysvětleno, vyskytuje spíše ojediněle. 

Již bylo naznačeno, že jsou funkce trestání více či méně společné všem trestním sankcím, 

tj. trestům i ochranným opatřením, resp. opatřením ukládaným mladistvým. Ochranná opatření 

ve smyslu trestního zákoníku ani výchovná a ochranná opatření ve smyslu zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže však nejsou předmětem této práce, a tak budou funkce trestání 

v následujících podkapitolách řešeny jen ve vztahu k trestům, popřípadě k trestním opatřením. 

1.2.1. Funkce retributivní 

Nejzákladnější funkcí trestu je bezpochyby funkce retributivní, represivní či odplatná, 

jejíž podstatou je potrestání pachatele za jeho předchozí trestné jednání a způsobení mu tak 

určité újmy. 

Retributivní funkce vychází především z filozofie klasické školy trestního práva postavené 

jednak na neodmyslitelné vazbě trestného činu a trestu47, jednak na svobodném rozhodování 

pachatele, který je determinován výhradně jen svou vlastní vůlí48, neboť v jejím pojetí pachatel 

trestného činu dobrovolně přistupuje na to, že jeho trestněprávní jednání, k němuž se vědomě 

rozhodl, s sebou ponese určité následky ve formě potrestání. Klasická škola tak svůj přístup 

k trestání staví na tzv. indeterminismu, jehož dvěma základními atributy je svobodná vůle 

pachatele k rozhodnutí spáchat trestný čin, a zároveň jeho vědomí o tom, že za toto spáchání 

 
46  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 657 
47  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 180 
48  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 4 
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trestného činu může být potrestán49. I proto je filozofie klasické školy založena také na určité 

racionalitě pachatele, který váží, nakolik je pro něj spáchání trestného činu výhodné50. Klasická 

škola tak příčinu jednání člověka staví výhradně jen na pachatelově vůli a vůbec nereflektuje 

další faktory, které jednání člověka nějakým způsobem determinují51. 

Jak již bylo na začátku této podkapitoly uvedeno, základním projevem potrestání je újma, která 

je pachateli za jeho trestný čin způsobena, resp. i jen hrozba takové újmy. Tato újma je založena 

na nejrůznějších zásazích do občanských práv a svobod, které jsou v našem právním řádu 

zakotveny na ústavní úrovni. Takové zásahy spočívají především v narušení osobní svobody 

pachatele trestného činu (např. skrze trest odnětí svobody, domácí vězení, zákaz činnosti, zákaz 

pobytu aj.), jeho cti (skrze trest ztráty čestných titulů nebo jiných vyznamenání) a majetkových 

práv (skrze peněžitý trest nebo skrze propadnutí věci či propadnutí majetku). Způsobení újmy 

přitom ale nezávisí na tom, jestli jej pachatel skutečně jako újmu vnitřně pociťuje52. 

Při ukládání trestu je však třeba ctít základní zásadu spočívající v tom, že by trest měl být 

tzv. prostředkem ultima ratio, tedy až tím nejzazším prostředkem, který má pachateli zabránit 

v páchání další trestné činnosti53. S ohledem na tuto zásadu, na respekt k základním lidským 

právům a svobodám chráněným i na mezinárodní úrovni, ale i s ohledem na efektivnost 

potrestání, musí tato represe vždy představovat tzv. spravedlivou odplatu. Pro ni je sice 

charakteristická myšlenka, že si pachatel uložený trest zasluhuje, nicméně je třeba, aby trest byl 

skutečně adekvátní závažnosti a škodlivosti spáchaného činu, tj. ne přísnější ani mírnější, než 

je nutné k ochraně společnosti54. 

Jak lze z výše uvedeného vypozorovat, způsobení újmy není u trestů přítomno výhradně jen 

kvůli tomu, aby pachatel trpěl předně kvůli tomu, že sám způsobil utrpení55 (tak by tomu bylo 

při nahlížení na potrestání optikou absolutních teorií); přítomno je především proto, aby po 

vzoru relativních teorií odvrátilo pachatele, resp. celou společnost, od páchání další trestné 

činnosti56. Právě proto je retributivní funkce velmi úzce spjata s funkcí preventivní. 

 
49  Novotný, O.; Zapletal, J.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 199 
50  Tomášek, J.: Úvod do kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, str. 118 
51  Holcr, K.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009, s. 21 
52  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 9 
53  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 484 
54  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 403 
55  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 4 
56  Solnař, pozn. 52, s. 9 
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1.2.2. Funkce preventivní 

Pojmovým prvkem preventivní funkce je odstrašení směřující ke snížení míry kriminality57. 

Toto odstrašení lze chápat ve dvou směrech. Prvním z nich je odstrašení ve formě samotného 

trestu, tedy způsobení přímé újmy na určitých právech; druhým jsou pak sekundární následky 

potrestání, tedy jakési jeho vedlejší účinky, mezi něž lze zařadit zejména tzv. labelling effect58 

spočívající v jakémsi negativním onálepkování odsouzeného ostatními členy společnosti 

a k němu se vážící jeho sociální exkluze. Dále mezi ně lze zařadit například medializaci trestní 

kauzy spojenou s přílišnou negativní pozorností, ztíženou schopnost najít si po vykonání trestu 

zaměstnání, případné zadlužení odsouzeného apod. 

Samotnou prevenci lze také rozčlenit, a to na prevenci individuální a prevenci generální. 

Zatímco individuální prevence vede, resp. by ideálně měla vést, k řádnému chování konkrétního 

pachatele trestného činu tím, že jej odrazuje od dalšího trestněprávního jednání, generální 

prevence k tomuto řádnému chování vede, resp. by měla vést, i ostatní členy společnosti jakožto 

potenciální pachatele59, neboť potrestáním pachatele dává stát zbytku společnosti jasně najevo, 

že se páchání trestné činnosti nevyplácí60. 

Zde je namístě podotknout, že rozdělení prevence na individuální a generální prevenci je jen 

teoretickým konstruktem, neboť oba zmíněné druhy prevence lze považovat spíše za jakési její 

účinky, které se k sobě neodmyslitelně váží. Nelze je tak od sebe oddělovat, jelikož by jeden 

nemohl existovat bez druhého. Individuální prevence je totiž v podstatě prostředkem vedoucím 

ke generální prevenci, neboť až teprve potrestáním konkrétního pachatele dojde k upozornění 

společnosti na jeho nežádoucí jednání, v důsledku čehož dojde i k jejímu varování 

a případnému kýženému odstrašení. I generální prevence má však patrně určitý vliv na tu 

individuální. Při individuální prevenci namířené vůči konkrétnímu pachateli, tedy při ukládání 

konkrétního trestu, by nad rámec zákonných kritérií, ke kterým soud musí přihlédnout, mělo 

být bráno v potaz i aktuální nastavení společnosti, jinak by mohlo dojít k tomu, že trest nebude 

uznán ani ze strany pachatele, ani ze strany společnosti, a jakákoliv prevence se tak zcela 

mine účinkem. 

 
57  Kaiser, G.: Kriminologie: úvod do základů. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 92 
58  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 181 
59  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 218 
60  Gřivna, pozn. 58, s. 180 
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Pro účinnost individuální i generální prevence je důležitá zejména tzv. neodvratnost trestu 

a jeho včasnost. K oběma těmto požadavkům se vyjadřoval už C. Beccaria, čelní představitel 

klasické školy. Ten vyslovil myšlenku, že odstrašující účinek trestu nespočívá v jeho přísnosti, 

nýbrž právě v jeho neodvratnosti61, což se ukázalo být pravdivým výrokem, neboť sociologické 

výzkumy prokázaly, že čím více je z pohledu pachatele pravděpodobnější, že bude potrestán za 

jím spáchaný trestný čin, tím spíše se jej nedopustí62. Dále zdůrazňoval, že potrestání musí přijít 

co nejdříve po spáchání trestného činu, aby mohlo být skutečně účinné63. 

Individuální prevence, tedy zabraňování páchání trestné činnosti konkrétního pachatele, 

vychází z toho, že si pachatel s trestem spojí určité negativní aspekty, které jej od páchání další 

trestné činnosti napříště odvrátí64. 

Tato prevence je zajišťována nejrůznějšími negativními způsoby, a to přímo i nepřímo. Jako 

příklad přímých způsobů, které v podstatě vytváří jakési fyzické překážky zabraňující pachateli 

v páchání další trestné činnosti, lze uvést právě v této práci řešený nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Mezi nepřímé způsoby zajišťující individuální prevenci lze zase zařadit ty tresty, 

u nichž je pachatel veden k řádnému životu jen pouhou obavou z možného budoucího vykonání 

trestu65. Takovým nepřímým prostředkem majícím vliv na individuální prevenci je tak typicky 

například podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, jemuž je věnována Podkapitola 1.3.2. 

této práce. 

Individuální prevence se však opírá i o pozitivní metody působení na pachatele nesoucí v sobě 

výchovný charakter. Mezi ně lze zařadit především ovlivňování a posilování kladné stránky 

osobnosti pachatele, systém kázeňských odměn v rámci nepodmíněného výkonu trestu odnětí 

svobody, terapeutické a resocializační vězeňské programy apod.66 

Odstrašení odsouzeného je však, jak už vyplývá ze samotného názvu individuální prevence, 

vysoce individuální, neboť tzv. tíži trestu67 každý jedinec vnímá zcela odlišně. To, co jeden 

(např. prvopachatel) považuje za pro jeho osobu výrazně citelné a potažmo do budoucna 

dostatečně odstrašivé potrestání, může druhý (typicky např. recidivista) vnímat jako již zcela 

nevýznamný zásah do jeho osobních svobod, což jej dostatečně neodradí od páchání další 

 
61  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 218 
62  Tomášek, J.: Úvod do kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 170 
63  Holcr, K.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009, s. 21 
64  Tomášek, pozn. 62, s. 167 
65  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné, 3., akt. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 101 
66  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 121 
67  Novotný, O.; Zapletal, J.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 200 
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trestné činnosti68. I proto existuje v trestním právu základní zásada spočívající v individualizaci 

trestů, která v sobě při ukládání trestu pachateli trestného činu nese kromě požadavku na 

důsledné zjištění všech skutečností předcházejících spáchání trestného činu jakož i podmínek 

a příčin jeho spáchání, zkoumání osoby pachatele (zejm. jeho psychických a sociálních rysů), 

právě i určení potenciálního vlivu trestu na pachatele i jeho budoucí život. 

Při posuzování vlivu trestu na pachatelův budoucí život vyšlo najevo, že příliš mírný trest nemá 

žádoucí efekt stejně jako jej nemá ani trest příliš přísný. Tak například u nepodmíněného trestu 

odnětí svobody se přísné vězeňské režimy ukázaly jako neschopné nějak signifikantně snížit 

kriminalitu. Z různých výzkumů tak vyšlo najevo, že preventivní funkce trestu není závislá na 

jeho přísnosti, nýbrž právě na jeho již zmiňované neodvratnosti69. 

Generální prevence, tedy výchovné působení na společnost, je zcela zásadním pojmem pro 

potlačování kriminality, jelikož právě ovlivnění členů společnosti pro futuro je podstatně 

vhodnějším nástrojem snižování kriminality než pouhé individuální působení na konkrétního 

jedince ex post. Vždy je lepší trestným činům předcházet, než je trestat, což ostatně vyslovil už 

samotný Beccaria, který tak díky svému názoru v tomto směru představuje výjimku mezi 

představiteli filozofie klasické školy trestního práva70. 

Je ovšem evidentní, že snahy o takovéto preventivní celospolečenské působení jsou v praxi 

vcelku upozaděny oproti snahám preventivně působit na konkrétního pachatele, ačkoliv právě 

kladení většího důrazu na generální prevenci je, dle mého názoru, klíčem ke snížení kriminality. 

Domnívám se tak, že zefektivnění prostředků generální prevence jsou dveře nadále otevřeny. 

Primárně je k posílení generální prevence potřeba, aby se společnost o potrestání pachatele 

dozvěděla a aby získala adekvátní informace o způsobech potrestání (zejm. jeho o nepříznivých 

následcích) a o úspěšnosti orgánů činných v trestním řízení při odhalování trestné činnosti. Jen 

tak se členové společnosti mohou dozvědět, do jaké míry je jejich případné potrestání 

neodvratné i jak může ohrozit úroveň jejich života, a zatratit tak myšlenky na páchání trestné 

činnosti. Největší roli v tomto směru v současnosti bezpochyby hrají média, která formují 

právní povědomí neodborné části společnosti patrně nejvíce. Je tedy především na nich, jak 

budou informace vážící se k potrestání předávat veřejnosti. 

 
68  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 181 
69  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 6 
70  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 544 



 16 

1.2.3. Funkce rehabilitační 

Třetí funkcí trestu je funkce rehabilitační, resp. resocializační, penitenciární či jednoduše 

nápravná, která spočívá v individuální nápravě pachatele trestného činu, jelikož se lze 

domnívat, že potrestání má smysl právě tehdy, vede-li k odstranění kriminogenních motivů 

pachatele a k jeho převýchově71. 

Rehabilitační funkce je tedy založena na tom, že pachatele ke spáchání trestného činu vedou 

určité příčiny (typicky např. patologické rodinné prostředí, zanedbávání jeho výchovy, 

nepříznivá sociální situace apod.), které jsou do jisté míry odhalitelné a změnitelné72. Proto cílí 

na poskytnutí odborné péče pachateli v rámci trestního řízení a zejména pak v rámci výkonu 

trestu, díky níž budou příčiny, jež jej ke spáchání trestného činu primárně vedly, nalezeny, 

pachatelem pochopeny, a následně skrze motivování pachatele a určité způsoby rozvoje jeho 

osobnosti potlačeny, resp. v ideálním případě zcela odstraněny73. 

Potrestání tak pod vlivem rehabilitační funkce usiluje i o resocializaci pachatele 

spočívající v rozvinutí jeho dosud nerozvinutých vlastností, resp. v pozměnění jeho již 

rozvinutých vlastností, společensky žádoucím směrem74, a o jeho následné opětovné zařazení 

do společnosti. 

Výchovné prostředky mohou mít mnoho podob. Může jít kupříkladu o podmíněné zastavení 

trestního stíhání, upuštění od potrestání, podmíněné odsouzení, resp. o podmíněné odsouzení 

s dohledem, či nejrůznější vzdělávací, reedukační, terapeutické, tréninkové, náboženské, 

volnočasové a jiné programy odsouzených přímo ve věznici, jejichž cílem je změna návyků, 

chování, etických postojů, vztahu k práci a dalších aspektů osobnosti pachatele. 

Je však nutno podotknout, že převýchova pachatele trestného činu je častokrát velmi obtížná, 

v mnohých případech dokonce v podstatě nemožná, a to především proto, že nelze očekávat, že 

se v omezeném čase podaří změnit to, co se dlouhodobě vyvíjelo po celý život odsouzeného75, 

pročež tato funkce trestu zůstává spíše v rovině teoretické jako ideál, ke kterému by potrestání 

mělo vést. 

 
71  Holcr, K.: Kriminologie. Praha: Leges, 2009, s. 166 
72  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 7 
73  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 219 
74  Mezník, pozn. 72, s. 7 
75  Mezník, pozn. 72, s. 7 
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1.2.4. Funkce eliminační 

Čtvrtou funkcí trestu je funkce eliminační, resp. izolační či jednoduše vylučovací, která je 

postavena na vyloučení pachatele trestného činu ze společnosti. Potřebnost této izolace závisí 

především, ne však výhradně, na predikci budoucí recidivy pachatele76, tedy předpokladu, že 

trestný čin spáchá znovu. 

Ačkoliv k eliminaci patří mj. i tzv. sociální exkomunikace, které se v současnosti dosahuje 

především skrze společenské odsouzení pachatele za jeho trestnou činnost77, či trest vyhoštění, 

jejím hlavním prostředkem je především dočasná či trvalá izolace pachatele trestného činu ve 

vězení skrze nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Základním prvkem eliminace je tak uvěznění pachatele. To představuje sice nejefektivnější 

naplnění požadavku ochrany společnosti, ale zároveň i nejcitelnější újmu pro pachatele 

a výraznou finanční zátěž pro stát. I proto je třeba velmi dobře vážit, které pachatele je namístě 

uvěznit a u kterých postačí alternativní způsob jejich potrestání, neboť tyto alternativní způsoby 

s sebou nesou v tomto směru jisté výhody, jak bude rozvedeno v Podkapitole 1.3.2. této práce. 

1.2.5. Funkce restituční 

Částečně lze k funkcím trestu zařadit i funkci restituční, resp. kompenzační, spočívající 

v uspokojení nároků poškozených78. Jelikož však trest tuto funkci stricto sensu naplňuje jen ve 

specifických případech, lze ji považovat spíše za okrajovou, pročež je z hlediska systematiky 

této kapitoly také zařazena na poslední místo. 

Restituční funkci trestu lze ilustrovat například na situaci, kdy je pachatel trestného činu 

odsouzen k trestu odnětí svobody, jehož výkon je podmíněně odložen nebo jehož výkon je 

podmíněně odložen za současného uložení dohledu. Zákon stanoví, že v rámci možnosti uložit 

přiměřená omezení a povinnosti dle ustanovení § 82 odst. 2 a ustanovení § 85 odst. 2 trestního 

zákoníku totiž soud odsouzenému zpravidla též uloží i to, aby podle svých sil nahradil škodu 

nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné 

obohacení získané trestným činem. V tomto specifickém případě tak lze mít bezpečně za to, 

že jednou z funkcí trestu je právě i funkce restituční, neboť povinnost kompenzace, která, 

pokud byla odsouzenému soudem uložena, je mj. i podmínkou pro jeho osvědčení se v rámci 

 
76  Válková, H.; Kuchta, J.; Hulmáková, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 220 
77  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 182 
78  Válková, pozn. 76, s. 220 
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jemu stanovené zkušební doby, je tak přímo součástí výroku o trestu. Obdobně lze restituční 

funkci vypozorovat v takto specifických případech i u trestu domácího vězení, trestu obecně 

prospěšných prací a trestu zákazu pobytu, u nichž zákon soudům dává stejnou možnost 

k uložení kompenzační povinnosti. 

O restituční funkci však nelze hovořit u jiných druhů trestů, resp. ani u žádného z výše 

uvedených trestů, pokud v rámci něj kompenzační povinnost uložena nebyla. Je sice pravdou, 

že vedle trestu může být odsouzenému soudem navíc stanovena i povinnost nahradit 

poškozenému jemu trestným činem způsobenou majetkovou či nemajetkovou újmu, tyto dva 

instituty však mají zcela odlišnou povahu. Z formálního hlediska náhrada újmy poškozenému 

totiž předně vůbec není druhem trestu ve smyslu trestního zákoníku, nýbrž je toliko důsledkem 

rozhodnutí soudu o nároku poškozeného v adhezním řízení. Proto povinnost k náhradě škody 

či k náhradě nemajetkové újmy v praxi ani nemůže být součástí výroku o trestu rozsudku a je 

odsouzenému ukládána v rámci samostatného výroku „vedle“ trestu. S ohledem na zde uvedené 

tak nelze mít za to, že by trest uložený v kombinaci s povinností nahradit poškozenému újmu 

tak, jak zde bylo nastíněno, v sobě měl nést i prvky restituční funkce. 

Se závěry odborníků, kteří v kontextu restituční teorie na trest nahlíží jako na jakýsi „prostředek 

pro uspokojení nároků poškozených a současně pro nápravu sociálních vztahů narušených 

trestným činem“79 se tak dle mého názoru lze (vyjma případů, kdy je součástí trestu 

i kompenzační povinnost) obecně ztotožnit jen v širším slova smyslu. Pouze sensu lato lze trest, 

přesněji řečeno spíše hrozbu trestu v probíhajícím trestním řízení, patrně považovat za takovýto 

prostředek, neboť u odsouzeného potenciálně může zaktivovat jeho snahu o zjednání nápravy 

dobrovolně. Ta se může projevit například omluvou poškozenému nebo samotnou dobrovolnou 

náhradu škody či nemajetkové újmy. 

Zcela na závěr této podkapitoly lze uvést, že při velmi extenzivním chápání restituční funkce 

trestu je pod ni možno de facto podřadit i případnou satisfakci, kterou může poškozenému 

přinést již samotné uložení přísného trestu (např. právě nepodmíněného trestu odnětí svobody) 

pachateli, který způsobil poškozenému určitou újmu. Pro takový závěr by mohlo svědčit to, že 

soudy například při stanovení povinnosti k náhradě nemajetkové újmy, resp. její výše, nezřídka 

přihlížejí i k tomu, zda pro poškozeného z hlediska jemu způsobené újmy (alespoň částečnou) 

satisfakci nepředstavuje již samotné uložení trestu pachateli. 

 
79  Gřivna, T.; Scheinost, M.; Zoubková, I.: Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, s. 183 
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1.3. Trest odnětí svobody  

Trest odnětí svobody obecně představuje ten nejpřísnější trest, který stávající trestní zákoník 

obsahuje, jelikož zcela nepochybně do práv a svobod osob, jimž je ukládán, zasahuje 

nejvýrazněji. Již ze samotného názvu trestu odnětí svobody totiž vyplývá, že je jeho podstatou 

omezení osobní svobody pachatele trestného činu, tedy jeho izolace od společnosti, která 

představuje výrazný zásah do kontinuity jeho dosavadního života80. Projev eliminační funkce, 

o níž bylo pojednáno v Podkapitole 1.2.4. této práce, je tak u trestu odnětí svobody v porovnání 

s ostatními tresty viditelně nejsilnější. Specifický je však i v dalších směrech. 

Nejcharakterističtějším rysem trestu odnětí svobody je jeho univerzalita. Na rozdíl od ostatních 

trestů je totiž jediným trestem, který je jako sankce stanoven u všech trestných činů obsažených 

v trestním zákoníku a který lze uložit každé fyzické osobě. Patrně i proto byl zákonodárcem 

systematicky do taxativního výčtu trestů zařazen na první místo. Jeho univerzalitu však nelze 

chápat jako zákonodárcův pokyn k jeho automatickému ukládání. 

Dalším podstatným rysem trestu odnětí svobody je totiž i jeho subsidiarita, která se projevuje 

tak, že by měl být ukládán jen v těch případech, v nichž nelze účel trestu splnit alternativními 

tresty, tj. takovými tresty, jež nejsou spojeny s odnětím svobody81. Tato subsidiarita sice není 

pro trest odnětí svobody v současném trestním zákoníku výslovně zakotvena, lze ji však dovodit 

přinejmenším již z ustanovení § 38 odst. 2 trestního zákoníku obsahující povinnost, že tam, kde 

postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro 

pachatele citelnější či ze zásady subsidiarity trestní represe. 

V neposlední řadě je trest odnětí svobody také jediným trestem, který má trestní sazbu, jež jej 

vymezuje a o níž bude pojednáno v následující podkapitole, stanovenou u skutkových podstat 

jednotlivých trestných činů různě, a to v závislosti na závažnosti příslušného trestného činu. 

1.3.1. Trestní sazba trestu odnětí svobody 

Trestní sazba, resp. výměra, trestu odnětí svobody je tvořena horní a dolní hranicí, což z něj 

činí tzv. relativně určitý trest. Prvek určitosti, který je dán těmito dvěma hranicemi, brání 

svévoli soudů, která by mohla svádět k ukládání neadekvátně dlouhých trestů odnětí svobody, 

zatímco prvek relativnosti daný tím, že pachatel trestného činu předem neví, na kolik let 

z tohoto rozpětí trestní sazby bude případně odsouzen, zase soudům dává (po zhodnocení 

 
80  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 50 
81  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 484 
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povahy a závažnosti konkrétního trestného činu spáchaného konkrétním pachatelem) možnost 

výměru tohoto druhu trestu příslušně individualizovat, což je ostatně i základní zásadou 

vztahující se k ukládání trestů obecně. 

Minimální dolní hranice trvání trestu odnětí svobody není v českém právním řádu nijak 

stanovena. Pokud tedy u některého trestného činu není stanovena vůbec žádná dolní hranice 

(např. v případě základní skutkové podstaty trestného činu výtržnictví dle ustanovení 

§ 358 odst. 1 trestního zákoníku je sazba stanovena „až na dvě léta“), připadá u něj v úvahu 

jako nejnižší možná výměra trestu de facto jen jeden den82, ačkoliv o neúčelnosti o takto 

případně uloženého trestu odnětí svobody není pochyb. 

Oproti tomu maximální doba trvání trestu odnětí svobody stanovena je, a to skrze tři různé 

hranice. Při odhlédnutí od zákonodárcem dané možnosti soudů zvýšit v určitých případech 

horní hranici trestu odnětí svobody (tj. při ukládání úhrnného trestu za vícečinný souběh většího 

počtu trestných činů či při mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody za zvlášť závažnou 

recidivu), resp. od povinnosti zvýšenou horní hranici ex lege aplikovat (při ukládání trestu 

pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny), činí první 

z těchto hranic maximálně 20 let. Druhá hranice je stanovena na maximálně 30 let, přičemž tuto 

hranici již zvýšit v žádném případě nelze. Třetí a zároveň poslední hranicí je pak doživotí, které 

je limitováno samotným okamžikem smrti pachatele trestného činu. Poslední dvě zmíněné 

hranice jsou však svou povahou hranicemi zvláštními, resp. v praxi relativně neobvyklými, 

a proto jsou také součástí tzv. výjimečného trestu. 

V kontextu výše uvedeného lze tak trest odnětí svobody rozdělit v zásadě na dva základní 

subsystémy83. První z nich je tvořen pravidelnými tresty odnětí svobody, jež jsou stanoveny 

v různých trestních sazbách u všech trestných činů, jež trestní zákoník obsahuje. Druhý 

subsystém je pak tvořen tresty výjimečnými, jejichž uložení podléhá speciálním podmínkám. 

Výjimečný trest není dle definice obsažené v trestním zákoníku zvláštním druhem trestu84, 

nýbrž zvláštním typem trestu odnětí svobody, a to zejména právě díky jeho délce. Výjimečným 

trestem se dle ustanovení § 54 odst. 1 trestního zákoníku rozumí jednak trest odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Na základě stejného 

 
82  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 750 
83  Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 41 
84  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 433 
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ustanovení platí, že jej lze uložit jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje, 

což svědčí o tom, že má reagovat na mimořádně závažné případy trestného jednání85. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro uložení výjimečného trestu, ať už jeho mírnější či přísnější 

formy, je potřeba, aby byly kumulativně splněny dvě podmínky. 

První podmínkou je spáchání tzv. zvlášť závažného zločinu, kterým se dle ustanovení 

§ 14 odst. 3 trestního zákoníku rozumí takový úmyslný trestný čin, na nějž trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Druhou podmínkou je pak 

to, že možnost uložit výjimečný trest musí trestní zákoník u příslušného zvlášť závažného 

zločinu výslovně uvádět86. 

Co se týče první varianty výjimečného trestu, tedy trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let, může jej soud podle ustanovení § 54 odst. 2 trestního zákoníku uložit pouze tehdy, jestliže 

závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je 

obzvláště ztížena. 

Znak velmi vysoké závažnosti zvlášť závažného zločinu není nikde definován, což dává 

soudům možnost individuálně posoudit specifika konkrétního případu87. Ovlivňuje jej však 

bezpochyby způsob provedení spáchaného trestného činu, jeho následky, míra zavinění 

pachatele, jeho pohnutka, záměr či cíl, význam zasaženého zájmu chráněného trestním 

zákoníkem a další podobně významné faktory. Povahu a závažnost trestného činu ovlivňuje 

samozřejmě i osoba pachatele, tu však v tomto kontextu k příkladem vyjmenovaným faktorům 

nelze řadit v těch situacích, kdy se s ohledem na výše uvedenou dikci zákona bude posuzovat 

jako faktor ovlivňující možnost nápravy pachatele; pokud ovšem nebude možnost nápravy 

pachatele obzvláště ztížená, bude možno osobu pachatele podpůrně zohlednit při posuzování 

závažnosti příslušného zvlášť závažného zločinu88. 

Ani znak obzvláště ztížené možnosti nápravy pachatele není trestním zákoníkem nijak 

podrobněji rozveden. Při rozhodování soudu o naplnění tohoto znaku bude patrně hrát roli 

především trestní minulost pachatele a aktuální stav jeho osobnosti mající vliv na jeho 

schopnost, resp. neschopnost, se změnit, neboť z logiky věci by měl být výjimečný trest 

ukládán jen tehdy, pokud mírnější trest nebude stačit k naplnění účelu trestu89. 

 
85  Solnař, V.: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část III., s. 155 
86  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 734 
87  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 220 
88  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 758 
89  Chmelík, pozn. 87, s. 221 
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Na závěr pasáže o první, té mírnější, variantě výjimečného trestu je vhodné poukázat na to, že 

z dikce zákona, jež byla výše i uvedena, plyne, že není třeba, aby oba výše uvedené znaky, tedy 

znak velmi vysoké závažnosti zvlášť závažného zločinu a znak obzvláště ztížené možnosti 

nápravy pachatele, byly splněny kumulativně, ačkoliv to přirozeně není vyloučené. 

Pokud jde o druhou variantu výjimečného trestu a zároveň o nejpřísnější existující trest, jež 

trestní zákoník v současnosti zná, tedy o trest odnětí svobody na doživotí, tak ten lze uložit jen 

u jedenácti zvlášť závažných zločinů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 54 odst. 3 

trestního zákoníku, a to jen za předpokladu, že podle písm. a) tohoto ustanovení bude takový 

zločin mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo 

k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku či 

podle písm. b) stejného ustanovení uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana 

společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 

dvacet až do třiceti let. 

Co se týče písm. a) zmíněného ustanovení trestního zákoníku, ani v tomto případě nemusí být 

všechny v něm obsažené podmínky, tj. zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu, zvlášť 

zavrženíhodná pohnutka či zvlášť těžký a těžko napravitelný následek, splněny kumulativně, 

ačkoliv kombinace uvedených znaků nebývá nijak neobvyklá. 

Podobně jako v případě znaku velmi vysoké závažnosti zločinu a znaku obzvláště ztížené 

možnosti nápravy, o nichž bylo již pojednáno, nejsou ani tyto tři definiční znaky výjimečného 

trestu trestním zákoníkem definovány. S jejich definicí se tak musela vypořádat až judikatura. 

U zvlášť zavrženíhodného způsobu provedení činu judikatura předpokládá vyšší míru surovosti, 

zákeřnosti, zvláštní lsti nebo brutality či zvrhlosti90, než která je obvykle s příslušným trestným 

činem spojena, přičemž nelze přihlížet jen k povaze vlastního útoku, jeho intenzitě či použitých 

prostředků. Uvážit je třeba celkový charakter jednání pachatele i další okolnosti, pokud 

charakterizují způsob jím spáchaného činu. Zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu tak 

může spočívat i v povaze situace, místa, času okolností apod.91 

Zvlášť zavrženíhodnou pohnutku judikatura definovala jako tu, která je v příkrém rozporu 

s morálkou občanské společnosti92 a která svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném 

sobectví a o naprosté neúctě pachatele k lidskému životu. Takový charakter však nelze přičítat 

 
90  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 41/1976 Sb. rozh. tr. 
91  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 8 Tdo 1334/2008 
92  Nejvyšší soud ČR, pozn. 91 
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pohnutkám, jež mají podklad v přirozených citech člověka (např. žárlivost) nebo ve stavu 

okamžitého afektu, v dlouhodobé stresové situaci, v napětí v meziosobních vztazích apod.93 

Zvlášť těžkým a těžko napravitelným následkem je pak v pojetí judikatury takový následek, 

který předpokládá výrazně vyšší intenzitu následku, než obvykle bývá spojena se spácháním 

trestných činů určitého druhu94. 

Ani v případě písm. b) zmíněného ustanovení obsahující podmínky pro uložení trestu odnětí 

svobody na doživotí trestní zákoník nijak blíže nerozvádí potřebnost účinné ochrany 

společnosti, která vyjadřuje princip generální prevence95, či absenci naděje, že by se pachatel 

mohl napravit. Zákonodárce posouzení obou těchto znaků, a to dle mého názoru zcela správně, 

ponechal v rukou soudů. Zákonná formulace přitom dostatečně vylučuje svévoli soudů, neboť 

z ní lze dovodit, že je nejprve třeba z hlediska osoby pachatele zkoumat, zdali by nestačila 

nějaká mírnější varianta trestu odnětí svobody, resp. výjimečného trestu, a teprve po učinění 

závěru, že tomu tak není, lze k uložení trestu odnětí svobody na doživotí skutečně přistoupit96. 

Lze tedy shrnout, že výjimečnost tohoto trestu nespočívá tedy jen v jeho délce, ale i ve splnění 

dalších zákonem taxativně stanovených podmínek. Jeho výjimečnost je dána dále i tím, že jej 

zákonodárce za žádný trestný čin nestanovuje samostatně, nýbrž vždy jako alternativu vedle 

standardní trestní sazby (např. při naplnění základní skutkové podstaty trestného činu válečné 

zrady může být pachatel potrestán „na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem“), tím, že 

pro jeho výkon jsou zákonem obligatorně určeny věznice se zvýšenou ostrahou a tím, že 

možnost podmíněného propuštění z jeho výkonu je velmi ztížená. V neposlední řadě je 

výjimečný i tím, že jej dle speciální úpravy obsažené v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 

nelze uložit mladistvým pachatelům trestných činů. 

1.3.2. Modality trestu odnětí svobody 

V úvodu této kapitoly bylo řečeno, že primárně má trest odnětí svobody odsouzeného izolovat 

od společnosti. Tato izolace však může být i jen případná, neboť zákonodárce v ustanovení 

§ 52 odst. 2 trestního zákoníku z trestu odnětí svobody učinil souhrnný pojem, který v sobě 

kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody, při němž dochází ke skutečné izolaci a lze jej tak 

považovat za trest odnětí svobody v pravém slova smyslu, zahrnuje i podmíněné odsouzení 

 
93  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 41/1976 Sb. rozh. tr. 
94  Nejvyšší soud České socialistické republiky, pozn. 93 
95  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 436 
96  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 741 
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k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, u nichž se 

eliminační funkce trestu odnětí svobody příliš neprojevuje. Do popředí tak u nich naopak 

vystupuje preventivní funkce potrestání. 

I z tohoto důvodu je zde jen pro úplnost vhodné uvést, že si lze klást otázku, zdali lze podmíněné 

odsouzení považovat za samostatný druh trestu či nikoliv. Podmíněné odsouzení totiž není 

v žádné jeho variantě součástí výčtu druhů trestů, který je uveden v ustanovení § 52 odst. 1 

trestního zákoníku. Ačkoliv je podmíněné odsouzení některými autory považováno za formu 

trestu odnětí svobody97 či za jinou jeho variantu (teorie se zmiňuje i o zvláštní formě zproštění 

výkonu uloženého trestu odnětí svobody, o zvláštním způsobu jeho vyměření, o jeho odkladu, 

o zvláštním způsobu jeho výkonu apod.98) tak, jak to ostatně plyne ze stávajícího znění 

ustanovení § 52 trestního zákoníku i důvodové zprávy k němu, patrně převažujícím názorem 

teorie je, že se jedná o samostatný druh trestu99. Tento názor totiž naopak podporuje právní 

úprava zakotvená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, v němž je podmíněné odsouzení 

k trestu odnětí svobody, resp. jeho varianta s dohledem, zařazena mezi samostatné druhy 

trestních opatření určených pro mladistvé100. Při porovnání obou znění zmíněných trestních 

zákonů lze tedy dojít k závěru, že si vzájemně protiřečí a vytváří tak prostor pro 

teoretické zkoumání této otázky. 

Byť lze v obou přístupech k institutu podmíněného odsouzení najít jistou opodstatněnost, 

osobně se přikláním spíše k tomu, dle mého názoru méně formalistickému přístupu, který 

považuje institut podmíněného odsouzení za samostatný druh trestu, neboť namísto 

systematického výkladu umístění obou variant podmíněného odsouzení v trestním zákoníku 

předně vycházím z podstaty tohoto institutu, tedy z reálných důsledků, které přináší. Obě jeho 

varianty s sebou totiž nesou diametrálně odlišný dopad na život odsouzeného oproti 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 

Podstatou institutu podmíněného odsouzení navíc je, což bude dále doloženo, jakási pohrůžka 

budoucího „výkonu“ trestu odnětí svobody. Ta je však přítomna i u jiných alternativních 

trestů, tj. těch, které nahrazují výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody jinou státem 

kontrolovatelnou povinností uloženou pachateli trestného činu101, jež se zákonodárce při 

 
97  Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 50 
98  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1011 
99  Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo hmotné. I. Obecná část. 4. vydání. Aspi 

Publishing. Praha 2003, str. 291 
100  § 24 odst. 1 zákona č. 218/2013 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
101  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 40 
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tvorbě trestního zákoníku rozhodl označit za druhy, byť v jejich kontextu hovoří o „přeměně“. 

Z čistě formalistického hlediska je samozřejmě potenciální budoucí „výkon“ již uloženého 

trestu odnětí svobody něco jiného než potenciální budoucí „přeměna“ jiného druhu trestu 

v něj, z materiálního hlediska je však podstata obojího naprosto stejná, tedy taková, že 

odsouzenému bude v konečném důsledku odňata osobní svoboda. Pakliže lze vycházet z výše 

uvedené definice alternativních trestů, která do sebe pojme i obě varianty podmíněného 

odsouzení, a dále z toho, že institut podmíněného odsouzení vede ke stejným následkům jako 

ostatní druhy alternativních trestů, lze dle mého názoru obě jeho varianty považovat za 

samostatné druhy trestů, byť jsou v trestním zákoníku formálně nazvány jako tzv. formy trestu 

odnětí svobody. 

V neposlední řadě lze toto nazírání na institut podmíněného odsouzení podložit i obecnými 

zásadami pro ukládání trestů, o nichž bude podrobněji pojednáno ve druhé části této práce, 

kdy ustanovení § 39 trestního zákoníku obsahuje výčet faktorů, k nimž musí soud obligatorně 

přihlížet při stanovení druhu trestu a jeho výměry. Přirozeně k nim musí přihlížet tedy i tehdy, 

pokud se rozhodne pro uložení jedné z variant podmíněného odsouzení, což opět nahrává tomu 

názoru, že by tyto měly být považovány za samostatné druhy trestů. 

Co se týče základní formy, resp. druhu podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody, 

které je upraveno v ustanoveních § 81 a násl. trestního zákoníku, jeho podstatou je rozhodnutí 

o vině odsouzeného, uložení trestu odnětí svobody, a zároveň současné odložení výkonu tohoto 

trestu za podmínky, že se odsouzený bude během zkušební doby, která mu je soudem 

stanovena, chovat řádně. Z toho lze vypozorovat, že i přes ne zcela vhodně zvolený název 

tohoto institutu, který může evokovat, že je jeho podstatou podmíněné odsouzení jako takové, 

tedy jakési podmíněné vyslovení viny, je jí ve skutečnosti podmíněné odložení výkonu 

uloženého trestu a jeho následné prominutí po uplynutí zkušební doby102. Ve své podstatě tak 

tento institut představuje toliko pohrůžku výkonem již uloženého trestu odnětí svobody103. 

Tento v praxi často užívaný institut je významným prostředkem převýchovy pachatele 

trestného činu. Je totiž založen především na tom, že již samotné trestní stíhání, soudní řízení, 

vynesení rozsudku i hrozba výkonem trestu jsou dostatečné k jeho odstrašení od páchání další 

trestné činnosti104. Vychází se z toho, že účelu trestu, tj. ochrany společnosti, převýchovy 

pachatele a generální prevence, bude dosaženo i bez faktického omezení osobní svobody 

 
102  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 570 
103  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 155 
104  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1011 
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pachatele105. Preventivní funkce je tak u podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody oproti 

ostatním funkcím potrestání zesílena, neboť posiluje motivaci odsouzeného k jeho nápravě. 

Proto také užití nachází především u méně závažné trestné činnosti, za niž jsou stanoveny 

krátkodobé či střednědobé nepodmíněné tresty odnětí svobody, což ostatně i vyplývá ze 

zákonem stanovených podmínek tohoto institutu. 

První podmínka spočívá totiž v tom, že soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí 

svobody jen tam, kde uložený trest nepřevyšuje tři roky, přičemž rozhodnou délkou není 

zákonná trestní sazba uvedená u konkrétního trestného činu, nýbrž délka trestu uloženého 

v konkrétním případě106. Proto je také možné podmíněné odsouzení uložit i po užití 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody, což lze hodnotit pozitivně, a to zejména 

s přihlédnutím k některým trestným činům, jejichž trestní sazba v určitých případech nemusí 

odpovídat společenské škodlivosti, na jejíž potrestání ve skutečnosti cílí. 

K první podmínce současně přistupuje další podmínka stanovená v ustanovení § 81 odst. 1 

trestního zákoníku, která spočívá v tom, že vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem 

případu, má soud důvodně za to, že k působení na pachatele v tom, aby vedl řádný život, 

není třeba výkonu trestu odnětí svobody. Ve vztahu k této podmínce se soud v první řadě 

zabývá především tím, jestli se pachatel nedopustil recidivy, ačkoliv judikatura nevylučuje, 

aby podmíněné odsouzení bylo uloženo i recidivujícímu pachateli107. Mezi další faktory 

ovlivňující rozhodnutí soudu patří totiž i povaha předchozí trestné činnosti, časový odstup od 

posledního odsouzení, celkový způsob života, pohnutka vedoucí ke spáchání posuzovaného 

trestného činu apod.108 

Obligatorní součástí rozhodnutí o podmíněném odsouzení je zkušební doba, která slouží 

k tomu, aby odsouzený soud přesvědčil, že na něj jeho podmíněné odsouzení mělo preventivní 

vliv a účel trestu tak byl naplněn, jinak by celý institut podmíněného odsouzení ztrácel 

svůj smysl. 

Zkušební dobu lze stanovit v rozmezí jednoho roka až pěti let a nelze ji zkrátit či prodloužit 

mimo její zákonem stanovené rozmezí109. Teorie uvádí, že při určování její délky, která 

 
105  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 613 
106  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 234 
107  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky č. 57/1990 Sb. rozh. tr. 
108  Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č. 39/1965 Sb. rozh. tr. 
109  Chmelík, pozn. 106, s. 234 
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zpravidla bývá stanovována na celé roky či měsíce, soud vychází ze stejných kritérií uvedených 

v ustanovení § 39 trestního zákoníku, na jejichž základě stanovuje druh a výměru samotného 

trestu110. Mezi rozhodující okolnosti, které soud při rozhodování o její délce zohledňuje, tak 

patří zejména povaha a závažnost spáchaného trestného činu, dosavadní způsob života 

pachatele a jeho osobní, rodinné, majetkové či jiné poměry, jeho postoj k trestnému činu, 

prohlášení jeho viny apod. 

Současně se stanovením zkušební doby je možné, aby soud uložil pachateli trestného činu 

povinnost dodržovat určitá přiměřená omezení či přiměřené povinnosti směřující k vedení 

řádného života, která musí pachatel během jemu stanovené zkušební doby ctít. Zpravidla soud 

podmíněně odsouzenému též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, odčinil nemajetkovou 

újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 

činem. K neuložení takovéto povinnosti by mělo docházet jen výjimečně, a to jen pokud pro to 

budou existovat zvláštní důvody111. 

Trestní zákoník u institutu podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody odkazuje na výčet 

omezení a povinností uvedený u podmíněného upuštění od potrestání s dohledem112. Za zmínku 

z tohoto výčtu omezení a povinností stojí například podrobení se léčení závislosti na 

návykových látkách (které není ochranným léčením) či programům psychologického 

poradenství, zdržení se požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, zdržení se 

hazardních her a zdržení se návštěv nevhodného prostředí. Nadto je pachatelům trestných činů 

ve věku blízkém věku mladistvých možné uložit i některá z výchovných opatření podle zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže, mezi něž patří dohled probačního úředníka, probační program, 

výchovné povinnosti, výchovna omezení a napomenutí s výstrahou. 

Zde je namístě podotknout, že striktním jazykovým výkladem ustanovení § 82 odst. 2 trestního 

zákoníku, které zakotvuje, že podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení 

a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4, by patrně bylo nutno dojít k závěru, že soudy 

mohou uložit jen ta omezení a ty povinnosti, jež toto ustanovení, na které je odkazováno, přímo 

obsahuje, bez ohledu na to, že samotný jejich výčet je uvozen slovem „zejména“, jež z něj činí 

výčet demonstrativní. Takovýmto striktním výkladem by pak došlo ke zcela nelogické situaci, 

kdy by výčet přiměřených omezení a povinností u podmíněného upuštění od potrestání 

s dohledem byl demonstrativní, ale v případě podmíněného odsouzení (byť případně 

 
110  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 571 
111  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 621 
112  § 48 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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s dohledem) by byl taxativní. Takové zúžení možného výběru přiměřených omezení 

a povinností by však nebylo pro praxi vhodné. Ačkoliv to tak tedy na první pohled nevypadá, 

je výčet nabídnutých omezení a povinností ve skutečnosti demonstrativní, což potvrdil 

i Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí113, v němž výslovně uvedl, že „v ustanovení 

§ 48 odst. 4 TrZ je základní konkretizace a jen demonstrativní výčet přiměřených omezení 

a přiměřených povinností, které lze pachateli uložit k tomu, aby ve zkušební době vedl řádný 

život. Vedle nebo místo zde vyjmenovaných přiměřených omezení a přiměřených povinností lze 

tedy pachateli uložit i další taková omezení nebo povinnosti, pokud je to nutné, aby pachatel 

vedl ve zkušební době řádný život“. Je tedy na volném uvážení soudu, jaká omezení či 

povinnosti bude v konkrétním případě považovat za vhodná, ovšem při respektování zásady 

přiměřenosti. Demonstrativním výčtem tak zákonodárce jednak posílil zásadu zákonnosti, 

neboť uložení přiměřených omezení a přiměřených povinností představuje velký zásah do 

základních lidských práv a svobod, jednak respektoval požadavek na individualizaci trestů 

jakožto základní zásady jejich ukládání, když ponechal soudům možnost uložit i jiná přiměřená 

omezení či přiměřené povinnosti nad rámec tohoto výčtu114, a to samozřejmě i v jejich 

vzájemné kombinaci. 

Při stanovování omezení a podmínek je nutné, aby tyto byly přiměřené osobě pachatele, 

závažnosti jím spáchaného trestného činu i účelu, kterého se jejich uložením má dosáhnout, 

tedy vedení řádného života115. Nepřicházejí tak v úvahu taková omezení či takové povinnosti, 

které by přesahovaly zákon a které by byly v rozporu s výchovným působením na 

odsouzeného116. Dále nepřichází v úvahu taková omezení, která by suplovala jiný druh trestu, 

kupříkladu trest zákazu činnosti. Přiměřená omezení mohou totiž směřovat jen k tomu, aby se 

podmíněně odsouzený zbavil těch návyků, které jej ke spáchání trestné činnosti vedly, 

resp. k tomu, aby je přinejmenším omezil117. Obdobně je tomu tak i u ochranných opatření. 

Nelze tedy například uložit pachateli trestného činu podrobení se ochrannému léčení jako 

přiměřenou povinnost stanovenou nad rámec demonstrativního výčtu, pokud podmínky pro 

uložení ochranného léčení jakožto ochranného opatření nebyly splněny. V takovém případě by 

totiž šlo o obcházení zákona118. 

 
113  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 8 Tdo 1032/2011 
114  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 572 
115  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 234 
116  Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 7. vydání, Praha: Leges, 

2017, s. 137 
117  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. 32/1964 Sb. rozh. tr. 
118  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 56/2013 Sb. rozh. tr. 
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V případě, že pachatel trestného činu povede ve zkušební době řádný život, jehož kontrolu 

zabezpečuje soud, resp. soudem pověřený probační úředník, nejméně jednou za šest měsíců, 

a jeho chování po celou dobu zkušební doby bude přezkoumáno119, rozhodne soud po jejím 

uplynutí o tom, že se osvědčil. Osvědčení má pak takový efekt, že se na pachatele trestného 

činu hledí, jako by nebyl odsouzen, což se v praxi projeví tak, že ve výpisu rejstříku trestů 

nebude toto odsouzení uvedeno. Tento účinek, kdy se na pachatele trestného činu hledí, jako 

by nebyl odsouzen, však nemůže nastat v případě, kdy byl současně s podmíněným odsouzením 

uložen i jiný druh trestu, který zatím nebyl vykonán. 

Jen pro úplnost je třeba na tomto místě uvést, že pokud se po právní moci rozhodnutí soudu 

o osvědčení podmíněně odsouzeného dodatečně zjistí, že tento ve zkušební době přeci jenom 

řádný život nevedl, nelze toto rozhodnutí nijak zvrátit, a to ani skrze obnovu řízení120. 

Pokud soud o osvědčení pachatele nerozhodne do jednoho roku, dojde k němu automaticky na 

základě tzv. zákonné fikce osvědčení, jež založí tzv. zákonnou fikci bezúhonnosti 

odsouzeného121. Přitom není nutné, aby během tohoto jednoho roku bezprostředně 

následujících po skončení zkušební doby odsouzený vedl řádný život a případně ctil jemu dříve 

uložené podmínky či omezení122, neboť tento rok již není součástí jemu v rozsudku stanovené 

zkušební doby. Tak tomu však není v případě, kdy je odsouzený stíhán pro nový trestní čin, 

jehož se dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení. I proto je důležité zmínit, že 

zkušební doba počíná běžet až právní mocí rozsudku, na jehož základě byla uložena. V žádném 

případě tak soud nesmí brát v potaz chování odsouzeného před právní mocí tohoto rozsudku. 

Proto pokud po podmíněném, avšak ještě nepravomocném, odsouzení obviněný spáchá další 

trestný čin, nelze vyslovit, že se obviněný, resp. podmíněné odsouzený, ve zkušební době 

neosvědčil123, neboť tato v momentu spáchání dalšího trestného činu ještě vůbec neběžela. 

V případě, že odsouzený nevede v průběhu zkušební doby řádný život nebo porušuje jemu 

soudem uložené podmínky, může soud ještě i za trvání zkušební doby rozhodnout o tom, že 

se trest odnětí svobody vykoná. Z praxe vyplynulo, že soudy k nařízení výkonu trestu odnětí 

svobody však přistupují zpravidla až když podmíněně odsouzený ve zkušební době spáchá 

trestný čin124. 

 
119  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 41/1973 Sb. rozh. tr. 
120  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 42/1969 Sb. rozh. tr. 
121  Fryšták, M.: Trestní právo hmotné. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 156 
122  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 235 
123  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 22/1969 Sb. rozh. tr. a rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Slovenské socialistické republiky č. 69/1971 Sb. rozh. tr. 
124  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 573 
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Výjimečně může soud při rozhodování o tom, že se trest vykoná, podmíněné odsouzení 

ponechat i nadále v platnosti, pokud nad odsouzeným ustanoví dohled, přiměřeně mu prodlouží 

zkušební dobu (ne však nad rámec maximální pětileté doby, jež je nepřekročitelná) či mu 

stanoví dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti. 

Je třeba připomenout, že se podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, jak už vyplývá z jeho 

názvu, týká výhradně jen právě trestu odnětí svobody. Pokud jsou tak spolu s ním uloženy 

i nějaké další tresty (např. zákaz činnosti), nemá na ně podmíněné odsouzení žádný vliv. 

Modifikací, resp. přísnější formou, podmíněného odsouzení je podmíněné odsouzení k trestu 
odnětí svobody s dohledem. Jak lze dovodit i z jeho názvu, liší se od mírnější formy 

podmíněného odsouzení, jehož rozbor byl proveden výše, stanovením dohledu nad 

odsouzeným; jinak je ukládán de facto za stejných podmínek (zejm. co se týče zkušební doby, 

přiměřených opatření a povinností, osvědčení, resp. neosvědčení apod.), na jejichž výše 

uvedený rozbor lze proto plně odkázat. 

Ke stanovení dohledu soud přistupuje podle ustanovení § 84 trestního zákoníku jen tehdy, 

pokud je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování odsouzeného a poskytnout mu potřebnou 

péči a pomoc ve zkušební době. Potřeba této zvýšené kontroly závisí především na určitých 

rizikových faktorech, mezi které patří zejména osobní předpoklady odsouzeného, nedostatečně 

sociální zázemí, zneužívání návykových látek, dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečnost 

prostředků k obživě apod.125 Jeho účelem tak tedy není nic jiného než ještě větší snížení 

možnosti, že bude odsouzený trestnou činnost opakovat, a to skrze pravidelnou kontrolu, 

odborné vedení a pomoc126. Preventivní funkce trestu je tak zde ještě více zesílena dohledem 

probačního úředníka, který má za úkol sledovat, zdali odsouzený v páchání trestné činnosti 

nepokračuje a zdali dodržuje jemu soudem stanovená omezení a povinnosti. 

Dohled probíhá především ve formě pravidelného kontaktu odsouzeného s úředníkem Probační 

a mediační služby, spolupráce při vytváření tzv. probačního plánu dohledu a jeho následného 

naplňování a dále skrze dodržování podmínek, jež soud odsouzenému uložil, přičemž 

odsouzený má ze zákona povinnost s probačním úředníkem spolupracovat, dostavovat se 

k němu ve lhůtách, jež mu stanoví, informovat jej o svém pobytu, zaměstnání apod. a také mu 

umožnit vstup do jeho obydlí. 

 
125  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 236 
126  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 574 
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I probační úředník má však určité povinnosti, mezi něž lze zařadit především povinnosti 

vykonávat dohled nad odsouzeným v souladu s probačním plánem dohledu, tento plán 

aktualizovat, být odsouzenému nápomocen, plnit pokyny předsedy senátu týkající se výkonu 

dohledu a informovat jej o jeho průběhu. 

Pokud není předsedou senátu stanoveno jinak, podává probační úředník jednou za šest měsíců 

soudu zprávu o dohledu nad odsouzeným a o jeho poměrech. V případě, že odsouzený 

opakovaně či závažným způsobem poruší stanovené podmínky probačního plánu nebo jemu 

uložené povinnosti, informuje probační úředník předsedu senátu soudu, který dohled uložil. 

Pokud jde o méně závažná porušení, upozorní probační úředník pachatele na nedostatky v jeho 

chování a poučí jej o tom, že v případě opakování či v případě závažnějšího porušení bude 

informovat předsedu senátu. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že oba druhy podmíněného odsouzení lze samozřejmě aplikovat 

i na mladistvé pachatele trestných činů dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a to za 

shodných podmínek stanovených v trestním zákoníku, avšak s určitými odchylkami. 

Předně je odchylně dána délka zkušební doby, jež je u mladistvých stanovena na jeden rok až 

tři léta. Odchylně je ve vztahu ke zkušební době upraveno také případné rozhodování soudu pro 

mládež o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti i poté, co mladistvý během zkušební 

doby nějakým způsobem zavdal příčinu k tomu, aby bylo trestní opatření spočívající v odnětí 

jeho svobody vykonáno. Soud totiž může v takovém případě zkušební dobu prodloužit až na 

pět let, tedy na maximální délku zkušební doby stanovenou trestním zákoníkem, ačkoliv 

v základu lze, jak již bylo řečeno, mladistvému uložit zkušební dobu maximálně na tři roky. 

Zkušební dobu však nemůže prodloužit o více než dvě léta. 

Soud pro mládež dále může dle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

mladistvému pachateli uložit i výchovná opatření, které tento speciální zákon upravuje. Zde je 

vhodné upozornit na jistou nedokonalost zákonné dikce tohoto ustanovení, díky níž část teorie 

zastává názor, že výchovná opatření lze uložit i v kombinaci s jinými přiměřenými opatřeními 

či povinnostmi127, zatímco její druhá část zastává naopak názor, že mladistvému lze uložit 

výhradně jen výchovná opatření128. 

Osobně se přikláním ke druhému názoru, tedy k tomu, že mladistvému lze uložit jen výchovná 

opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a žádná další přiměřená opatření či 

 
127  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1029 
128  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 639 
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přiměřené povinnosti nepřipadají v úvahu. Své stanovisko opírám o ustanovení § 33 odst. 2 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže, v němž je jednou z alternativ, která musí být splněna, 

aby soud pro mládež mohl ponechat podmíněné odsouzení mladistvého odsouzeného 

v platnosti, ačkoliv zavdal příčinu k nařízení výkonu trestního opatření, uložení dalších 

výchovných opatření podle příslušných ustanovení tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že se toto 

ustanovení nezmiňuje o žádných dalších přiměřených omezeních či přiměřených povinnostech, 

které by mohl soud pro mládež mladistvému odsouzenému uložit, ale výhradně jen o dalších 

výchovných opatřeních, domnívám se, že je třeba vycházet ze speciální povahy zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže a tyto tak uložit nelze. 

Nakonec lze výčet odchylek uzavřít tím, že u mladistvých přichází podmíněné odsouzení 

v úvahu u podstatně většího množství provinění, když trestní sazba trestních opatření odnětí 

svobody se na základě zvláštního ustanovení obsaženého v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže krátí vždy na polovinu. 

Jak již bylo na začátku této podkapitoly avizováno, pojem trestu odnětí svobody tak, jak jej 

definuje trestní zákoník, v sobě zahrnuje kromě dvou výše rozebraných institutů také institut 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, který je pro téma této práce stěžejní. 

Nepodmíněný trest odnětí svobody, na rozdíl od podmíněného odsouzení, resp. jeho varianty 

s dohledem, je, jak i vyplývá z jeho názvu, spojen s přímým odnětím svobody. Tento druh trestu 

odnětí svobody tak sice naplňuje ochranu společnosti nejspolehlivěji, pro pachatele však 

představuje takovou sankci, která se dostává do kolize s nejširším okruhem základních práv 

a svobod garantovaných ústavou. Mezi ty lze kromě osobní svobody zařadit například 

i svobodu pohybu, přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, shromažďovací právo či 

právo podnikat. 

Právě proto, že nepodmíněný trest odnětí svobody představuje ten nejpřísnější zásah do ústavou 

zaručených práv a svobod, do popředí vystupuje jeho subsidiarita, kterou lze spatřovat hned 

v několika směrech. 

Na rozdíl od trestu odnětí svobody jakožto souhrnného pojmu, u nějž se subsidiarita dovozuje, 

je například výslovně stanovena u určité výseče trestných činů, kdy dle první věty ustanovení 

§ 55 odst. 2 trestního zákoníku lze nepodmíněný trest odnětí svobody uložit za trestné činy, 

u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let jen za podmínky, že by 

vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl 

řádný život. 
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Stavebním kamenem tohoto ustanovení je trestní sazba do pěti let, na jejímž základě lze 

v kombinaci s definicí přečinů obsaženou v ustanovení § 14 odst. 2 trestního zákoníku učinit 

závěr, že je možné jej aplikovat výhradně jen u přečinů, nikoliv u zločinů či dokonce u zvlášť 

závažných zločinů. Užití tohoto ustanovení však není možné u všech přečinů, když těmi jsou 

kromě všech úmyslných trestných činů s trestní sazbou do pěti let i všechny nedbalostní trestné 

činy bez ohledu na výši na ně stanovené trestní sazby. Aplikace ustanovení § 55 odst. 2 trestního 

zákoníku je tak tedy možná u všech úmyslných přečinů, neboť ty jsou samy o sobě ohraničeny 

maximální pětiletou hranicí trestní sazby, avšak u nedbalostních přečinů se omezuje toliko na 

ty z nich, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let odnětí svobody. Ať už jde 

o úmyslné či nedbalostní přečiny, platí, že rozhodující je ta trestní sazba stanovená trestním 

zákoníkem u příslušného trestného činu, ne její soudem učiněná modifikace (např. skrze institut 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody či při krácení trestní sazby na polovinu 

u mladistvých pachatelů trestných činů).  

U takto stanoveného okruhu přečinů je pak vždy nejprve nutno vyloučit možnost uložení jiného 

druhu trestu, resp. jiného (podmíněného) typu trestu odnětí svobody129, aby mohl být 

nepodmíněný trest odnětí svobody uložen. 

Stěžejní roli při tomto vyloučení hraje tzv. osoba pachatele, jíž se rozumí ta hlediska, která 

existují v době spáchání činu či bezprostředně před jeho spácháním a která vedle dalších faktorů 

určují jeho povahu a závažnost, přičemž tato hlediska nemusí být nutně jen dočasného či 

krátkodobého charakteru130. Soud musí přihlížet tedy jen k těm charakteristikám pachatele, 

které měly vliv na spáchání trestného činu131. Pod osobu pachatele tak nelze zahrnout ty 

okolnosti, které jsou aktuální až v době, kdy se o spáchaném trestném činu rozhoduje. 

Do hodnocení osoby pachatele pro účely ustanovení § 55 odst. 2 trestního zákoníku se dle 

teorie132 promítají všechny skutečnosti, k nimž soudy musí přihlížet při stanovování druhu 

a výměry trestu a které jsou stanoveny v ustanovení § 39 trestního zákoníku (tj. osobní, rodinné, 

majetkové a jiné poměry pachatele, jeho chování po činu, jeho postoj k trestnému činu 

v trestním řízení apod.), přičemž stěžejní roli bude patrně hrát především dosavadní život 

pachatele a možnost jeho nápravy. 

 
129  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 441 
130  Draštík, pozn. 129, s. 315 
131  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 524 
132  Šámal, pozn. 131, s. 751 
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Právě na komplexním zhodnocení osoby pachatele stojí možnost dojít k závěru, že jiný druh, 

resp. typ, trestu zjevně nebude postačovat k řádnému vedení jeho života. Přitom z požadavku 

„zjevnosti“ plyne, že nepostačí pouhá nepravděpodobnost řádného způsobu života, nýbrž je 

vyžadována určitá míra jistoty spočívající v až očividné potřebě uložit pachateli nepodmíněný 

trest odnětí svobody. Taková jistota může být bezpečně odůvodněna například (nikoliv však 

výhradně) u recidivujících pachatelů. 

Nadto věta druhá ustanovení § 55 odst. 2 trestního zákoníku obsahuje speciální úpravu ukládání 

nepodmíněného trestu odnětí svobody za trestný čin zanedbání povinné výživy podle 

ustanovení § 196 odst. 1 a odst. 2 trestního zákoníku, která obsahuje ještě přísnější pravidla pro 

možnost jeho uložení, když stanoví, že tak lze učinit jen za podmínky, že uložení takového trestu 

vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit 

jiným trestem. Zesílení subsidiarity je u tohoto trestného činu přítomno zejména proto, že 

vyživovací povinnost má pachatel možnost plnit na svobodě podstatně jednodušeji než 

z vězení, neboť mu svoboda přináší širší možnosti k získávání finančních zdrojů a současně jej 

nezatěžuje náhrada nákladů spojených s výkonem jeho nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Z dikce zákona vyplývá, že pro uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody pachateli tohoto 

konkrétního přečinu je nutno naplnit jednu ze dvou alternativně stanovených podmínek. 

První z nich je potřebnost tzv. účinné ochrany společnosti spočívající v tom, že by použití 

jiného trestu nebylo dostatečně schopno zabezpečit splnění dotčeného zájmu na plnění zákonné 

vyživovací povinnosti. 

Druhou je pak neexistence naděje, že by pachatel mohl být napraven jiným trestem. Tato 

podmínka se bude týkat zejména recidivujících pachatelů tohoto trestného činu či pachatelů, 

kteří dlouhodobě projevují negativní postoj k plnění své zákonné vyživovací povinnosti133. 

Dále i zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení § 31 odst. 2 zakotvuje, že 

nepodmíněné trestní opatření odnětí svobody může soud pro mládež mladistvému uložit jen 

tehdy, jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého nebo předchozí použitá 

opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo k dosažení účelu tohoto zákona. 

U mladistvých je tak subsidiarita nepodmíněného trestního opatření odnětí svobody rozšířena 

na všechna provinění bez ohledu na trestní sazby na ně stanovené. 

 
133  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 443 
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Kromě osoby mladistvého, resp. osoby pachatele, který je mladistvý, nadto zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže pracuje dále i s tzv. okolnostmi případu a předchozími opatřeními. K tomu 

je nutno uvést, že pro uložení nepodmíněného odnětí svobody mladistvému se nevyžaduje 

předchozí uložení nějakého druhu opatření. Soud jej může uložit i v případě, že půjde o prvně 

ukládané opatření, ačkoliv by takový postup měl být zcela výjimečný134. 

S ohledem na vše, co bylo doposud v této práci uvedeno, tak o subsidiární povaze 

nepodmíněného trestu odnětí svobody nelze pochybovat a lze shrnout, že tento druh trestu 

přichází v úvahu jen tam, kde nelze ke splnění účelu trestu uložit některý z alternativních 

trestů135, tedy takový trest, které není spojen s přímým odnětím svobody, přičemž svou 

alternativní povahu tyto neztrácí ani když jsou spojeny s určitou mírou omezení osobní 

svobody, jako je tomu například u trestu domácího vězení136. 

Ačkoliv s sebou alternativní tresty kromě pozitiv (nemají tak negativní dopady na odsouzeného 

v podobě jeho izolace od společnosti i jejího fungování související s jeho případnou následnou 

problematickou resocializací, nevedou ke zpřetrhání, resp. narušení, vztahů odsouzeného, 

nepřináší tak vysoké náklady na výkon trestu odnětí svobody a neprohlubují problém 

s přeplněností věznic) nesou přirozeně i jistá negativa (neumožňují rozvíjet reedukační 

a resocializační programy usilující o nápravu odsouzeného a pro stát jsou velmi náročné 

z hlediska jejich organizace, evidence i kontroly137), lze konstatovat, že jsou v soudobé 

společnosti jakýmsi trendem. Taxativní výčet trestů, které lze pachateli trestného činu za jeho 

jednání uložit, se o ně totiž postupně rozrůstá. 

Tak například s novým trestním zákoníkem se do tohoto výčtu dostal trest domácího vězení 

a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, s nenovější novelou 

trestního zákoníku účinnou od 1. 10. 2020 zase přibyl trest zákazu držení a chovu zvířat 

a rozšiřování alternativních trestů lze patrně očekávat i nadále. V literatuře se de lege ferenda 

aktuálně objevují zamyšlení například nad víkendovými tresty odnětí svobody vykonávanými 

ve speciálních spádových věznicích138, nad zákazem přístupu k sociálním sítím za určitý typ 

 
134  Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, s. 231 
135  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 410 
136  Jelínek, pozn. 135, s. 405 
137  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 40 
138  Jelínek, pozn. 135, s. 406 
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trestné činnosti (např. za trestný čin šíření poplašné zprávy)139, nad automatickým zabavováním 

dopravních prostředků viníkům dopravních nehod, kteří se dopustili trestného činu, apod.140 

Bez ohledu na množství alternativních trestů, které české trestní právo upravuje, však není 

jejich ukládání tak časté, jak by se dalo očekávat. To někteří odborníci vysvětlují například tím, 

že česká společnost na nový přístup k trestání není ještě připravena, resp. tento nový přístup 

odporuje jejím zkušenostem, přesvědčení i vnímání problematiky trestání141. 

Nelze tedy hovořit o tom, že by nepodmíněný trest odnětí svobody nějak razantně vytlačovaly. 

Ten bude patrně již navždy základem trestních sankcí, neboť je de facto nezastupitelný. 

U specifických trestných činů, resp. u specifického okruhu pachatelů, bude totiž jeho ukládání 

s ohledem na naplnění účelu trestu více či méně nezbytné vždy. 

 

 
139  Januš, J. Tresty budoucnosti. Praha: Info.cz, 2020. Právo (Info.cz), s. 59 
140  Januš, pozn. 139, s. 65 
141  Lukášová, M.: Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních a krátkodobých trestů. Trestněprávní 

revue. Praha: C. H. Beck, 2020, č. 1, s. 26 
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2. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody 

K nepodmíněnému trestu odnětí svobody může dojít jednak jeho uložením v odsuzujícím 

rozsudku, jednak z titulu jeho subsidiarity i sekundárně, a to například prostřednictvím 

rozhodnutí soudu o tom, že se trest odnětí svobody vykoná (v případě obou variant 

podmíněného odsouzení), či přeměnou jiného z alternativních trestů v něj (např. u trestu 

domácího vězení, trestu obecně prospěšných prací a peněžitého trestu). Jelikož však předmětem 

této práce nejsou alternativní tresty, resp. jejich ukládání, ani jejich potenciální transformace 

v nepodmíněný trest odnětí svobody, je pozornost dále věnována jen přímému uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody v odsuzujícím rozsudku. 

Ukládání trestů se obecně sestává ze dvou fází, kdy první z nich spočívá ve stanovení druhu 

trestu, tedy ve výběru příslušného trestu z taxativně daného výčtu trestů stanovených trestním 

zákonem, a druhá pak v konkretizaci takto vybraného trestu. Pro tuto konkretizaci používá 

teorie pojem „výměra“, pod nějž řadí kromě doby trvání trestu odnětí svobody, počet denních 

sazeb peněžitého trestu a jejich výši či počet hodin trestu obecně prospěšných prací, i stanovení 

různých odchylek či stanovení dalšího obsahu trestu. Pojem „výměra“ je tak pojmem 

souhrnným, který do sebe pojímá například i stanovení přiměřených povinností či omezení 

u těch druhů trestů, u nichž to zákon povoluje, určení zkušební doby v případě obou variant 

podmíněného odsouzení, konkretizaci druhu a rozsahu zakázané činnosti, stanovení rozsahu 

trestu propadnutí majetku a u nepodmíněného trestu odnětí svobody dokonce i určení typu 

věznice, v níž bude vykonán.142 

Aby ukládání trestů nepodléhalo úplné libovůli soudů, jsou pro něj stanovena nejrůznější 

pravidla vycházející z určitých univerzálních maxim, jimiž by se měl řídit každý právní stát. 

Protože je trest odnětí svobody, resp. jeho nepodmíněná varianta, trestem ve smyslu trestního 

zákoníku, vztahují se tato pravidla přirozeně i něj, pročež tak nelze pojednání o nich vynechat. 

2.1. Zásady uplatňované při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody 

Pravidla dopadající na ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody lze pro účely této práce 

rozdělit do jakýchsi tří pomyslných úrovní. 

Do první této úrovně spadají nejobecnější pravidla platná pro ukládání trestních sankcí 

jako takových, tedy nejen trestů, ale i ochranných opatření. Jelikož však trestní zákoník 

 
142  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 574-575 
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ani jiný zákon trestněprávní povahy neobsahuje ucelený výčet obecných zásad pro ukládání 

trestních sankcí, zformulovala je teoretická nauka na základě pravidel v trestním zákoníku 

výslovně vyjádřených i z jeho jednotlivých ustanovení přirozeně vyplývajících143. 

Na ukládání trestů dále dopadají zásady, které se vztahují výhradně jen k jejich ukládání a které 

lze zařadit do jakési druhé, konkrétnější vrstvy pravidel. Tyto jsou v trestním zákoníku 

vyjádřeny v ustanoveních Oddílu 1 Hlavy V (obecné zásady pro ukládání trestů), a to počínaje 

ustanovením § 39. 

Ve třetí, té nejkonkrétnější úrovni se pak nachází zásady, které se vztahují výhradně jen 

k ukládání příslušného trestu, v tomto případě tedy k trestu odnětí svobody, resp. k jeho 

nepodmíněné variantě. Ty jsou upraveny především v ustanoveních § 55 až § 59 trestního 

zákoníku. Jelikož jsou však pravidla obsažená v těchto ustanoveních vesměs rozebrána na 

jiných místech této práce, a to konkrétně v první její části (co se týče trestních sazeb trestu 

odnětí svobody a subsidiarity jeho ukládání), v závěrečných dvou kapitolách této části (co se 

týče mimořádného snížení a mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody) a ve třetí její části 

(co se týče stanovení způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody), aby bylo 

předejito duplicitě již řečeného, budou z výše zmíněných tří úrovní dále rozebrány jen obecné 

zásady pro ukládání trestních sankcí a obecné zásady pro ukládání trestů. 

2.1.1. Obecné zásady pro ukládání trestních sankcí 

Nejzákladnější zásadou vztahující se k ukládání trestních sankcí je zásada zákonnosti 
trestních sankcí, jejíž podstata je výslovně vyjádřena v ustanovení § 37 odst. 1 trestního 

zákoníku. Její zakotvení v tomto ustanovení navazuje na širší obecnou zásadu zákonnosti 

vyjádřenou v ustanovení § 12 odst. 1 trestního zákoníku vycházejícího z Článku 39 Listiny 

základních práv a svobod, a je tak součástí obecného principu nullum crimen sine lege, nulla 

poena sine lege. 

Zásada zákonnosti trestních sankcí spočívá, jak již bylo v této práci opakovaně uvedeno, 

v možnosti uložit trestní sankci výhradně jen na základě trestního zákona, přičemž dle 

některých teoretiků144 je termín „trestní zákon“ třeba vykládat tak, že nejde o název konkrétní 

právní normy, nýbrž o požadavek, aby příslušná trestní sankce, jež má být uložena, nebyla 

zakotvena v právním předpisu nižší právní síly, než kterou má zákon. Zákonnost trestní sankce 

 
143  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 558 
144  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 299 
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s sebou ovšem kromě požadavku na její ukládání podle zákona nese i další atributy. Kromě 

zákonného stanovení jejího druhu a výměry je totiž třeba, aby byly splněny i všechny zákonné 

předpoklady pro její uložení, a aby její obsah i výkon byl taktéž zákonný.145 

Zásada zákonnosti trestních sankcí je samozřejmě neodmyslitelně spjata i s časovou působností 

zákona a potažmo i se zákazem retroaktivity, přičemž tato časová působnost je pro oba druhy 

trestních sankcí stanovena poněkud odlišně. Zatímco ustanovení § 3 odst. 1 trestního zákoníku 

časovou působnost zákona ve vztahu k trestům zakotvuje tak, že pachateli lze uložit jen takový 

druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje, a je 

tak plně v souladu s principem nulla poena sine lege praevia, ustanovení § 3 odst. 2 trestního 

zákoníku ji ve vztahu k ochranným opatřením vymezuje tak, že se o ochranném opatření 

rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se rozhoduje o ochranném opatření. 

Ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákoníku tak představuje průlom do principu nulla poena sine 

lege praevia, který právní teorie odůvodňuje zejména zvláštní povahou ochranných opatření 

spočívající „v absenci vztahu mezi vinou a ochranným opatřením“.146 Zatímco totiž zákaz 

retroaktivity u trestů naplňuje požadavek právní jistoty, neboť člověku má být dána možnost 

předvídat, k jakým právním důsledkům povede jeho případné trestněprávní jednání, 

u ochranných opatření se tento zákaz neuplatňuje, protože tyto mají preventivní, nikoliv 

difamující charakter, v důsledku čehož se právní teorie domnívá, že je nutné ukládat ta ochranná 

opatření, která odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům147. S tím se lze samozřejmě 

ztotožnit u vybraných ochranných opatření, a to především u zabezpečovací detence či 

ochranného léčení. U majetkových ochranných opatření však může ustanovení § 3 odst. 2 

trestního zákoníku v praxi působit problémy. 

Ačkoliv jsou obecné zásady pro ukládání trestních sankcí v dalších částech této podkapitoly 

rozebírány především ve vztahu k trestům, neboť právě tím nepodmíněný trest odnětí svobody 

je, dovolím si zde výjimečně učinit malou odbočku k časové působnosti zákona ve vztahu 

k ochranným opatřením a upozornit na určitou míru problematičnosti, kterou ustanovení 

§ 3 odst. 2 trestního zákoníku může v praxi přivodit. 

Tu si lze představit na ilustrativním případu, kdy bude pachateli odsouzenému za určitý skutek 

například již v roce 2015 dodatečně v roce 2018 uloženo ochranné opatření zabrání věci podle 

ustanovení § 101 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, které do něj ale bylo zakotveno až jeho 

 
145  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 563 
146  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 62 
147  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 498 
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novelou148 účinnou od roku 2017 a které do této novely v trestních předpisech neexistovalo ani 

v žádné obdobné podobě. Pokud k tomu přistoupí jednak skutečnost, že prvoinstanční soud 

mohl v hlavním líčení o takové věci rozhodovat, neboť měl všechny potřebné podklady, jednak 

skutečnost, že odvolací soud v případném odvolacím řízení toto nemohl z nějakého důvodu 

zhojit (např. z důvodu zákazu reformace in peius), může se pak v tomto specifickém, avšak ne 

zcela nepředstavitelném případě, takovéto dodatečné uložení ochranného opatření zabrání věci 

jevit, byť takový postup ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákoníku výslovně umožňuje, jako 

poškozující pachatele. 

Účelem ochranného opatření zabrání věci totiž je, jak uvádí i Nejvyšší soud v jednom ze svých 

recentních rozhodnutí149, „snaha postihnout a konfiskovat výnosy z trestné činnosti“. Stejný 

účel má však i trest propadnutí věci, v důsledku čehož v očích odsouzeného mezi oběma těmito 

trestními sankcemi není žádný rozdíl, neboť obě ve svém důsledku znamenají to, že o věc 

zkrátka přijde. Tento názor lze ostatně podpořit i stanoviskem Nejvyššího soudu z jeho výše 

zmíněného rozhodnutí, v němž vyslovil názor, že „přístup spočívající v tom, že namísto 

propadnutí věci je stejné osobě ze stejných důvodů uložena jiná majetková sankce, a sice 

zabrání věci“ se zdá být „co do důsledků pro obviněného zcela identický.“ 

Ochranné opatření zabrání věci je tak ukázkovým příkladem toho, proč polemizovat 

s přípustností takového průlomu do principu zákazu retroaktivity. Přenese-li se totiž úvaha 

o jakési obsahové identičnosti obou výše zmíněných majetkových trestních sankcí na případ, 

který zde byl ilustrativně nastíněn, byla by v něm odsouzenému uložena trestní sankce de facto 

suplující trest propadnutí věci. Aktuální znění ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákoníku, které 

ovšem takový postup umožňuje, pak ale s ohledem na výše uvedené de facto otevírá možnost 

nápravy pravomocného rozsudku bez použití mimořádných opravných prostředků, jež k takové 

nápravě slouží. Tento názor podporuje i stanovisko Nejvyššího soudu vyjádřené v jednom 

z jeho starších rozhodnutí150, v němž brojí proti možnosti dodatečného uložení ochranného 

opatření v situaci, kdy mohl být ze strany soudu uložen trest propadnutí věci či ochranné 

opatření zabrání věci již v hlavním líčení, když vyslovil názor, že takový postup by ve svém 

důsledku znamenal „nápravu pravomocného soudního rozsudku“. Byť jde o starší rozhodnutí 

 
148  Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

149  Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1069/2019 
150  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 46/1992 Sb. rozh. tr. 
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Nejvyššího soudu vztahující se ještě k předchozí právní úpravě, je dle mého názoru stále 

aktuální, pročež jej nelze považovat za překonané. 

Ačkoliv tak lze průlom do zákazu retroaktivity v případě ochranných opatření shledat 

z objektivních důvodů opodstatněným, ve vysoce specifických případech otevírá možnost 

k jeho zneužití, a to konkrétně k obcházení mimořádných opravných prostředků. Důsledkem 

pak může být kromě porušení zásady o přípustnosti pravé retroaktivity výhradně jen 

in bonam partem také porušení principů předvídatelnosti soudních rozhodnutí a právní jistoty 

pramenících z prolomení překážky rei iudicata takovým způsobem, který zákon nepředvídá, 

tedy způsobem, který nespočívá v užití některého z mimořádných opravných prostředků. 

Nejvyšší soud ve svém již citovaném novějším rozhodnutí151 připustil, že ačkoliv ustanovení 

§ 3 odst. 2 trestního zákoníku představuje jakési průlomové ustanovení o časové působnosti 

zákonů „do jinak ústavně chráněného pravidla zakazujícího trestat retroaktivně“, je takový 

průlom, byť pouze v kontextu jím posuzovaného konkrétního případu (ovšem obdobnému 

tomu, který zde byl pro ilustraci předestřen), nepřípustný. 

Ačkoliv lze sice pozitivně hodnotit to, že se judikatura152 praktickými dopady aktuálního znění 

ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákoníku zabývá a v extrémních případech nevylučuje 

výjimečnou možnost jeho nepřípustného užití, je otázkou, zdali by zákonodárce v budoucnu 

neměl zvážit úpravu tohoto ustanovení tak, aby soudy v určitých případech nebyly nuceny 

k vylučování aplikace tohoto ustanovení nad rámec zákona. Jistě by to přispělo k větší právní 

jistotě nejen obviněných, resp. odsouzených, ale společnosti celkově. 

Další zásadou dopadající na ukládání trestních sankcí je tzv. zásada humanity trestních 

sankcí spočívající v zákazu krutých a nepřiměřených trestních sankcí a v zákazu takového 

výkonu trestní sankce, kterým by došlo k ponížení lidské důstojnosti. Smyslem této zásady, 

která je kromě ustanovení § 37 odst. 2 trestního zákoníku vyjádřena i na ústavní úrovni, a to 

konkrétně v Článku 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, je ochrana lidské důstojnosti 

a fyzické i psychické integrity jedince, neboť ani trestněprávně sankcionovaná osoba nemůže 

nikdy ztratit lidskou důstojnost a nesmí s ní být zacházeno tak, jako by nebyla lidskou bytostí.153 

Základním požadavkem této zásady tak je, aby státní orgány s podezřelými, obviněnými, 

 
151  Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1069/2019 
152  Kromě rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1069/2019 srov. např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, 

sp. zn. 10 To 98/2020 
153  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 499 
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obžalovanými i odsouzenými zacházely s absencí mučení nebo jiného krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení. 

V praxi se tato zásada promítla především do vyloučení existence takových trestních sankcí, 

které jsou v demokratické společnosti považovány za kruté. Byť trestní zákoník ani jiné 

prameny práva termín "krutá sankce“ nijak nedefinují, lze za krutou považovat takovou sankci, 

která „buď svojí podstatou, účelem nebo intenzitou způsobuje nesnesitelnou fyzickou bolest či 

závažné psychické strádání“, jak uvedl Ústavní soud v jednom ze svých nálezů154. Byť tak 

Ústavní soud učinil jen ve vztahu k trestům, domnívám se, že je tuto definici možné zobecnit 

i ve vztahu k jiným trestním, resp. trestněprávním, sankcím. 

Zásada humanity trestních sankcí však koriguje i ukládání trestních sankcí v českém trestním 

právu existujících, neboť ani ty nelze vykonávat takovým způsobem, který by mohl být 

považován za krutý. Proto zásada humanity trestních sankcí vylučuje zároveň i ty trestní sankce, 

které lze označit za nepřiměřené, v důsledku čehož v sobě zahrnuje na té nejobecnější úrovni 

i zásadu přiměřenosti, o které bude pojednáno dále. 

Byť ani zde právní prameny termín „nepřiměřená sankce“ nijak nedefinují, lze za ně považovat 

ty sankce, které plně nerespektují zákonná hlediska pro jejich ukládání a které tak představují 

neadekvátní zásah do integrity člověka155, a to „v důsledku hrubého porušení spravedlivé 

rovnováhy mezi požadavkem na ochranu obecného zájmu společnosti a požadavkem 

na ochranu základních práv jednotlivce“156. Půjde tak především o takové trestní sankce, 

které odporují povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, specifickým poměrům 

osoby pachatele, ale i dalším hlediskům, které musí být při ukládání trestu zohledněny, jak bude 

dále uvedeno. 

Konečně má zásada humanity trestních sankcí vliv i na výkon trestních sankcí, když zakazuje 

takový jejich výkon, kterým by došlo k ponížení lidské důstojnosti. Za ponižující zacházení lze 

považovat „takové zacházení, které v člověku vyvolává pocit hrubého pokoření před jinými 

osobami nebo ponížení před sebou samým, nutí ho jednat proti své vůli či přesvědčení, nebo 

narušuje jeho psychickou nebo fyzickou odolnost“.157 

 
154  Nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 601/04 
155  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 300 
156  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 500 
157  Klíma, K.: Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd., 2. díl, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, s. 984 
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Další stěžejní a výše již naznačenou zásadou je zásada přiměřenosti trestních sankcí, která 

je součástí širšího obecně uznávaného principu proporcionality. Byť není zásada přiměřenosti 

trestních sankcí výslovně vyjádřena v ústavních zákonech, je její ústavní povaha odvozována 

ze samé podstaty základních práv a z principu právního státu158. V trestním zákoníku je 

vyjádřena jednak obecně v rámci zásady humanity trestních sankcí, jejíž součástí je právě, jak 

již bylo výše uvedeno, i zákaz nepřiměřených trestních sankcí, jednak konkrétně 

v ustanovení § 38 odst. 1 trestního zákoníku, podle nějž je trestní sankce nutno ukládat 

s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. 

V tomto kontextu lze sdílet připomínku právní teorie159 k tomu, že ustanovení § 38 odst. 1 

trestního zákoníku sice předepisuje, k jakým faktorům mají soudy při ukládání trestních sankcí 

přihlížet, v trestním zákoníku však absentuje zmínka o tom, vůči čemu má být trestní sankce 

vlastně přiměřená. Dle mého názoru z podstaty požadavku přiměřenosti a od něj se odvíjejícího 

výsledku, kterým má být individualizovaný trest, vyplývá, že by konkrétní trestní sankce měla 

být přiměřená konkrétnímu trestnému činu i osobě jeho pachatele, nicméně by patrně nebylo 

od věci, kdyby v tomto směru byla stávající právní úprava upřesněna. 

Co se týče výše zmíněných faktorů, které ustanovení § 38 odst. 1 vyjmenovává, ty nelze 

považovat za taxativní výčet všech hledisek, k nimž soudy musí při ukládání trestních sankcí 

přihlížet. Podrobnější hlediska pro ukládání trestních sankcí pak obsahují jednotlivá ustanovení 

pro ukládání trestů a pro ukládání ochranných opatření, která konkrétně ve vztahu k trestům 

budou dále rozvedena v rámci zásady individualizace trestních sankcí, jež se zásadou 

přiměřenosti trestních sankcí neodmyslitelně souvisí. 

K zásadě přiměřenosti se váže i povinnost soudů přihlédnout při ukládání trestních 

sankcí k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem, která je zakotvena 

v ustanovení § 38 odst. 3 trestního zákoníku. 

Právě při ukládání trestů, tj. při stanovení jejich druhu a výměry, by soudy měly zohledňovat 

zájmy poškozených a neměly by tak ukládat takové tresty a v takové výměře, resp. s takovým 

obsahem, které by nepříznivě ovlivnily schopnosti odsouzených nahradit poškozeným jim 

způsobenou újmu či které by poškozeným neposkytly dostatečnou ochranu jejich práv. I proto 

jsou tak v českém právním řádu zakotveny alternativní tresty, o nichž již bylo pojednáno 

v závěru první části této práce. Zákonodárce u řady z nich (např. u trestu domácího vězení, 

 
158  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 504 
159  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 304 
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trestu obecně prospěšných prací, u trestu zákazu pobytu či u obou variant podmíněného 

odsouzení k trestu odnětí svobody) navíc výslovnou možnost soudů zohlednit tyto právem 

chráněné zájmy poškozených zakotvil tím, že jim umožnil uložit pachateli, aby podle svých sil 

nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby 

vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.160 

Nadto soudy mohou právem chráněné zájmy osob poškozených trestným činem zohlednit i při 

stanovování přiměřených omezení a přiměřených povinností u těch alternativních trestů, 

u nichž možnost jejich stanovení zákon připouští (opět např. u trestu domácího vězení, trestu 

obecně prospěšných prací, u trestu zákazu pobytu či u obou variant podmíněného odsouzení 

k trestu odnětí svobody). Může jít například o povinnost podle svých sil nahradit způsobenou 

škodu, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění poškozenému, ale i o jiné, trestním zákoníkem 

demonstrativně neuvedené povinnosti či omezení. 

Od zásady přiměřenosti trestních sankcí se odvíjí další důležitá zásada, kterou je zásada 

subsidiarity přísnější trestní sankce zakotvená v ustanovení § 38 odst. 2 trestního zákoníku. 

Ta je vystavěna na myšlence, že tam, kde postačí pro pachatele méně postihující trestní sankce, 

nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější. 

Trestní sankce pro pachatele méně postihující je taková sankce, která mu sice způsobí menší 

újmu na jeho právech a svobodách, ale která je zároveň ještě dostatečným prostředkem 

k dosažení účelu trestní sankce. Konkrétně ve vztahu k trestům může jít o trest ukládaný 

samostatně, o mírnější druh trestu (např. trest domácího vězení namísto nepodmíněné varianty 

trestu odnětí svobody), o jeho mírnější rozsah (trest odnětí svobody je ukládán např. při dolní 

hranici trestní sazby) apod.161 Nicméně již bylo řečeno, že každý pachatel trestného činu vnímá 

tíhu jemu uložené trestní sankce individuálně, tudíž v konkrétních případech nelze vycházet 

z nějakých paušálně nastavených pravidel, nýbrž z okolností konkrétního případu. 

Již zmiňovaná zásada individualizace trestní sankce obecně znamená, že při ukládání trestní 

sankce musí být přihlédnuto zejména ke konkrétním okolnostem trestného činu, k možnostem 

následné resocializaci odsouzeného, k jeho poměrům a k přiměřené satisfakci poškozených162. 

Co se týče konkrétně individualizace trestu, tu je možné rozdělit na individualizaci zákonnou, 

která je daná trestní sazbou trestu odnětí svobody u příslušného trestného činu, případně dalšími 

druhy trestů, a dále na individualizaci soudní spočívající v aplikaci či modifikaci zákonem 

 
160  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 571 
161  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 506 
162  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 400 
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stanovené trestní sazby, resp. jiného druhu trestu, tak, aby výsledný trest, který má být uložen, 

byl v souladu s výše již rozebranou zásadou přiměřenosti a co nejvíce tak odpovídal 

spáchanému činu163. Právě v rámci soudní individualizace trestu je soudům ukládána povinnost 

stanovit druh i výměru trestu v návaznosti na konkrétní okolnosti případu vztahující se 

ke spáchanému trestnému činu, k jeho pachateli i k poškozeným. Výrazem této soudní 

individualizace trestu je pak určitý trest ukládaný v odsuzujícím rozsudku určitému pachateli 

za určitý trestný čin. 

Zcela zásadní zásadou uplatňující se při ukládání trestních sankcí je i zásada neslučitelnosti 

určitých druhů trestních sankcí spočívající v zákazu ukládání takových trestních sankcí 

jednomu pachateli, které mají shodnou věcnou povahu164, neboť uložení věcně shodné 

trestní sankce jednomu pachateli by bylo nadbytečné, resp. neúčelné, a v konečném důsledku 

tedy i nepřiměřené. 

Ve vztahu k trestům v sobě tuto zásadu zrcadlí především ustanovení § 53 odst. 1 trestního 

zákoníku, které výslovně vylučuje možnost uložení trestu domácího vězení společně 

s trestem odnětí svobody či s trestem obecně prospěšných prací, trest obecně prospěšných 

prací s trestem odnětí svobody, peněžitý trest s trestem propadnutí majetku a zákaz 

pobytu s vyhoštěním. Specifická neslučitelnost je pak dána ještě u peněžitého trestu 

a nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud je peněžitý trest ukládán na základě ustanovení 

§ 67 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. 

Opomenout nelze konečně ani zásadu personality trestní sankce, podle níž by trestní sankce 

měly postihovat jen pachatele trestných činů165. V podstatě tak rozvíjí zásadu individuální 

trestní odpovědnosti fyzických osob, která vylučuje odpovědnost za vinu cizí osoby. 

Zásada personality trestní sankce je však do jisté míry jen ideálem, jelikož některé tresty 

nemají dopad výhradně jen na pachatele trestného činu, ale i na osoby z jeho okolí. Prolomení 

této zásady je možné spatřovat například v uložení peněžitého trestu, byť u něj lze hovořit 

spíše jen o negativních ekonomických dopadech na osoby mající nárok na určité finanční 

dávky od odsouzeného. Zcela evidentní narušení této zásady však přichází právě s ukládáním 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, neboť uvěznění odsouzeného může negativně ovlivnit 

i další osoby, které měly v jeho dosavadním životě určité místo. Nepřítomnost odsouzeného tak 

 
163  Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 477-478 
164  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 67 
165  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 400 
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obecně nejvíce pocítí členové společné domácnosti (nejčastěji jeho protějšek a děti), a to nejen 

z hlediska ekonomického, ale především z toho sociálního. Výkon nepodmíněného trestu 

odnětí svobody může mít vliv ovšem i na další osoby, o něž odsouzený nějakým způsobem při 

jeho běžném způsobu života doposud pečoval, ať už pro stáří či pro určitý druh postižení, nebo 

které finančně podporoval či jim jinak vypomáhal. V konečném důsledku může uvěznění 

odsouzeného negativně poznamenat ale i jeho zaměstnavatele, a to především u těch profesí, 

u nichž je takový zaměstnanec z hlediska jím vykonávané práce těžko nahraditelný. 

2.1.2. Obecné zásady pro ukládání trestů 

V úvodu této části práce bylo uvedeno, že konkrétní zásady vztahující se k ukládání trestů 

trestní zákoník zakotvuje počínaje ustanovením § 39. Tyto zásady lze považovat za součást 

obecné zásady individualizace trestních sankcí, o níž bylo pojednáno v předcházející 

podkapitole, resp. za její konkretizaci, neboť ji ve vztahu k trestům jako takovým dále rozvíjí. 

Konkrétně je v předmětných ustanoveních trestního zákoníku stanoveno, k čemu všemu jsou 

soudy povinny při ukládání trestů, tedy při stanovení druhu trestu a jeho výměry, přihlížet. 

Nejzákladnější trojici konstituující jakási obecná kritéria pro ukládání trestů tvoří bezpochyby 

povaha trestného činu, jeho závažnost a poměry pachatele, na něž je odkazováno právě v rámci 

již řešené obecné zásady přiměřenosti trestních sankcí. 

Z komentářové literatury166 vyplývá, že povahu trestného činu vyjadřují především ty 

okolnosti, za nichž byl trestný čin spáchán. Určují ji tedy zejména zákonné znaky příslušné 

skutkové podstaty (především druh chráněného zájmu, jeho význam a forma zavinění 

pachatele) a konkrétní okolnosti spáchaného trestného činu (především způsob provedení 

trestného činu, okolnosti, které pachatele ke spáchání trestného činu vedly, tj. jeho pohnutka, 

záměr či cíl, míra jeho zavinění, povaha a rozsah následků aj.167). Závažnost trestného činu je 

vyjádřena především předmětem útoku, intenzitou jednání, následkem, ale i četností 

spáchaných útoků či recidivou. Poměry pachatele pak představují osobní, rodinné, majetkové a 

jiné poměry existující v době, kdy soud o trestu rozhoduje, neboť právě ty jsou rozhodné pro 

hodnocení osoby pachatele „jako objektu případného výkonu konkrétního druhu trestu“168. 

 
166  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 311 
167  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 797 
168  Draštík, pozn. 166, s. 312 
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Soudy jsou však ze zákona povinny zohledňovat při ukládání trestů i zvláštní kritéria, jejichž 

výčet lze (kromě stavu zmenšené příčetnosti, který si pachatel nepřivodil vlivem návykové 

látky, a to ani z nedbalosti, jemuž je z praktických důvodů věnováno samostatné ustanovení 

§ 40 trestního zákoníku) najít v ustanovení § 39 trestního zákoníku. Za zmínku z tohoto výčtu 

stojí zejména dosavadní způsob života pachatele, možnosti jeho nápravy, chování pachatele po 

činu, účinky a důsledky trestu pro budoucí život pachatele, doba, která uplynula od spáchání 

trestného činu, délka trestního řízení (pokud trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu), získání 

majetkového prospěchu a nově třeba i postoj pachatele k trestnému činu v trestním řízení, 

jeho sjednání dohody o vině a trestu, prohlášení viny či označení rozhodných skutečností 

za nesporné. 

Výčet je ovšem podstatně rozsáhlejší, a to patrně proto, že je taxativní. I přes jeho taxativnost 

je však dostatečně obecný, aby pokryl v podstatě všechny relevantní faktory, které mohou při 

ukládání trestů hrát roli. Na druhou stranu lze poznamenat, že právě proto, že zákonodárce 

zvolil taxativní metodu a učinil tento výčet v podstatě vyčerpávajícím, je ustanovení 

§ 39 poněkud nepřehledné. V tomto ohledu bych tedy považovala za vhodnější, pokud by 

zákonodárce zvolil metodu demonstrativní, kdy by jen zcela obecně vyzdvihl nejzásadnější 

okolnosti, jejichž výčet by uvodil slovem „zejména“, jako tomu je třeba v případě 

demonstrativních výčtů polehčujících i přitěžujících okolností v ustanoveních § 41 a § 42 

trestního zákoníku, a zbytek ponechat na úvaze soudů. 

Co se týče polehčujících a přitěžujících okolností, tyto, tak, jak je současný trestní zákoník 

pojímá, představují jakýsi neohraničený soubor všemožných právně relevantních skutečností, 

které jsou považovány za obecné, neboť k nim lze přihlédnout při ukládání všech druhů trestů 

a za všechny trestné činy169, přičemž přirozeně platí, že lze přihlédnout i k jejich kombinaci. 

Od možnosti přihlédnout ke kombinaci vícero těchto okolností, a to ať už polehčujících či 

přitěžujících, je však třeba odlišit situaci, kdy v sobě skutková podstata určitého trestného činu 

výslovně již příslušnou okolnost jakožto její konkrétní zákonný znak obsahuje. V takovém 

případě platí princip zákazu dvojího přičítání téže okolnosti vyjádřený, nyní nově, v odst. 5 

ustanovení § 39 trestního zákoníku. Ten zamezuje tomu, aby konkrétní okolnost, která je 

zákonným znakem základní či kvalifikované skutkové podstaty, byla znovu brána v potaz jako 

polehčující či přitěžující okolnost. Tak například nelze jako polehčující okolnost přičíst 

spáchání trestného činu v silném rozrušení podle ustanovení § 41 písm. b) trestního zákoníku 

 
169  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 542 
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pachateli trestného činu zabití podle ustanovení § 141 trestního zákoníku, jehož podstatou je, 

že pachatel jiného úmyslně usmrtí právě v tomto silném rozrušení. Zákon však, jak uvedl 

Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí170, „nevylučuje, aby soud ke stejné okolnosti 

přihlédl u dvou různých skutkových podstat trestných činů spáchaných v souběhu“. 

Princip zákazu dvojího přičítání nevylučuje ani hodnocení intenzity, s jakou byl 

v konkrétním případě naplněn zákonný znak trestného činu podmiňující použití vyšší 

trestní sazby171. To lze patrně nejlépe ilustrovat například na výši škody, ačkoliv může jít 

i o míru zavinění či o jiný již přítomný zákonný znak skutkové podstaty. 

Tak například, pakliže se, nyní nově, škodou značnou rozumí škoda dosahující částky nejméně 

1 000 000 Kč a škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč, je 

samozřejmě rozdíl v situaci, kdy pachatel odcizí 1 000 000 Kč, a v situaci, kdy odcizí 

9 999 999 Kč, ačkoliv v obou těchto extrémních případech jeho jednání naplní 

znaky kvalifikované skutkové podstaty trestného činu krádeže podle ustanovení 

§ 205 odst. 4 písm. c), jehož zákonným znakem je způsobení značné škody. Způsobená škoda 

totiž v obou případech musí mít nutně vliv na výši trestu ukládaného pachateli. Proto by 

například přičtení polehčující okolnosti podle ustanovení § 41 písm. i) trestního zákoníku, 

tj. způsobení nižší škody nebo jiného menšího škodlivého následku, resp. přitěžující okolnosti 

podle ustanovení § 42 písm. k) trestního zákoníku, tj. způsobení vyšší škody nebo jiného 

většího škodlivého následku, neznamenalo porušení principu zákazu dvojího přičítání. 

Přihlížení k míře, resp. intenzitě, již přítomného znaku skutkové podstaty, tak nelze považovat 

za porušení principu zákazu dvojího přičítání.172 

Pro úplnost je vhodné na tomto místě zmínit, že ačkoliv ustanovení § 39 odst. 3 trestního 

zákoníku předepisuje, že soud přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, pročež 

se takováto formulace jeví jako zákonná povinnost, právní teorie173 toto ustanovení vykládá 

poněkud extenzivně tak, že soudy takovou povinnost mají jen tehdy, pokud konkrétní okolnosti 

budou pro rozhodnutí o trestu relevantní. Byť by bylo možné v tomto kontextu argumentovat 

jakýmsi prvkem nejistoty, který takovýto výklad přináší, nelze ho poměřovat s přínosem, jenž 

představuje. Pokud totiž soudy nejsou nuceny k tomu, aby v určitých případech k polehčujícím 

či přitěžujícím okolnostem povinně přihlížely, mohou mnohem lépe zvažovat specifika 

 
170  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tz 129/2000 
171  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky č. 45/1972 Sb. rozh. tr. 
172  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 595 
173  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 449 
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konkrétních situací a přistupovat k nim v souladu se základní zásadou individualizace trestní 

sankce jednotlivě.174 

Pakliže ovšem právní teorie dochází k takovémuto závěru ve vztahu k polehčujícím 

a přitěžujícím okolnostem u ustanovení § 41 a § 42 trestního zákoníku, která vzhledem ke své 

formulaci „soud přihlédne“ vyznívají tak, že soudy mají povinnost bez dalšího postupovat, jak 

tato ustanovení předepisují, je otázkou, zdali by se obdobný výklad neměl aplikovat i na 

ustanovení § 39 trestního zákoníku jako na celek, když jsou jeho jednotlivé odstavce uvozeny 

identickou formulací. Pokud by totiž soudy mohly z vyčerpávajícího výčtu v něm 

vyjmenovaných hledisek vybírat jen ta hlediska, která jsou ve vztahu ke konkrétnímu pachateli 

trestného činu v konkrétním případě relevantní, došlo by dle mého názoru k úplnému, 

resp. skutečnému, naplnění obecné zásady individualizace trestní sankce. 

Mé úvaze o takovéto možnosti ostatně nasvědčuje to, že některá hlediska, jež ustanovení 

§ 39 trestního zákoníku zakotvuje, se do určité míry s polehčujícími či přitěžujícími okolnostmi 

překrývají (tak např. hledisko spočívající v postoji pachatele k trestnému činu v trestním 

řízení nově zařazené do ustanovení § 39 trestního zákoníku se, jde-li o postoj pachatele 

spočívající v jeho upřímné lítosti, v podstatě kryje s polehčující okolností dle ustanovení 

§ 41 odst. 1 písm. o) trestního zákoníku). Pokud tedy skutečně platí, že soudy mají povinnost 

přihlížet k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem jen pokud budou pro rozhodnutí 

o trestu relevantní, dávalo by smysl, aby tomu tak s ohledem na výše uvedené bylo i u hledisek 

uvedených v ustanovení § 39 trestního zákoníku. 

Na závěr této podkapitoly je třeba uvést, že do zmiňovaného Oddílu 1 Hlavy V trestního 

zákoníku obsahujícího obecné zásady pro ukládání trestů spadají kromě výše řešených čtyř 

ustanovení ještě další tři, a to konkrétně ta ustanovení, která se zabývají ukládáním úhrnného 

trestu, ukládáním souhrnného trestu, resp. upuštěním od jeho uložení, a ukládáním společného 

trestu. Jelikož však tyto zmíněné instituty představují tak objemnou výseč trestněprávní 

problematiky, která by patrně pokryla nejednu rigorózní práci, a jelikož tato práce není 

zaměřena na problematiku ukládání trestů při pluralitě trestných činů, kterou lze považovat za 

svým způsobem samostatnou, nebudou tyto instituty dále rozebírány, byť je lze k zásadám pro 

ukládání trestů přinejmenším z formálního hlediska také zařadit. 

 
174 Bělohlávková, E.: Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Praha, 2020. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 47 
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2.1.3. Základní zásady ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody mladistvým 

Protože lze trest odnětí svobody kromě dospělým fyzickým osobám uložit i mladistvým, na něž 

dopadá speciální právní úprava soustředěná do zákona o soudnictví ve věcech mládeže, je závěr 

této kapitoly pro její úplnost věnován i zásadám uplatňovaným při ukládání trestu odnětí 

svobody, resp. jeho nepodmíněné varianty, mladistvým. 

Na úvod je třeba podotknout, že z ustanovení § 109 trestního zákoníku vyplývá, že pokud zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle trestního zákoníku. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je tak k trestnímu zákoníku v poměru speciality. Tento 

speciální zákon ovšem není komplexní právní úpravou, což ostatně potvrzuje i samotná dikce 

jeho ustanovení § 1 odst. 3, v němž je výslovně uvedeno, že pokud zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil 

osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů, mezi něž samozřejmě patří i trestní zákoník. 

Pokud tedy zákon o soudnictví ve věcech mládeže jakožto lex specialis nebude obsahovat 

komplexní speciální právní úpravu určitého institutu trestního práva, použije se podle povahy 

subsidiárně trestní zákoník, resp. jiný lex generalis175. Za takovou komplexní speciální úpravu 

považuje teorie právní úpravu takových institutů obsažených v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže, které obecné předpisy neupravují (např. institut ochranné výchovy či institut 

odstoupení od trestního stíhání), pročež se tak u nich tyto také zcela logicky subsidiárně 

neuplatní, resp. se uplatní jen v nejobecnějším slova smyslu (např. v těch ustanoveních, která 

upravují rozhodnutí, opravné prostředky proti němu apod.).176 V ostatních případech 

je pak třeba vycházet z toho, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje jen 

některé dílčí otázky institutů obecných právních předpisů, byť jejich zakotvení v něm může 

leckdy budit dojem, že je komplexní a že tak vylučuje subsidiární užití obecných právních 

předpisů. To pak znamená, že se u těchto institutů s výjimkou oněch dílčích otázek speciálně 

upravených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže jinak v celém rozsahu použije příslušná 

obecná právní úprava.177 

Na ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody mladistvým se tak s ohledem na výše 

uvedené nevztahují jen zásady výslovně vyjádřené v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, 

byť ty by se mohly zdát komplexní speciální úpravou, ale i zásady, které obsahuje trestní 

 
175  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 1111 
176  Šámal, P.; Válková, H. a kol.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2011, s. 5-6 
177  Šámal, pozn. 176, s. 6 
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zákoník nebo které z něj přirozeně vyplývají. S ohledem na to tak lze obecně odkázat na 

předchozí pojednání o zásadách vztahujících se k nepodmíněné variantě trestu odnětí svobody 

a zmínit zde jen jejich některé modifikace, které ve vztahu k nim zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže z titulu své speciality zakotvuje. 

Takto je modifikována především zásada individualizace trestních sankcí, která je v tomto 

zákoně rozšířena o další okolnosti, k nimž musí být ze strany soudů při sankcionování 

mladistvých přihlédnuto. Takovými dalšími okolnostmi jsou na základě ustanovení § 3 odst. 3 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže například věk či rozumová a mravní vyspělost. 

Za zmínku stojí také odlišná zákonná úprava okolnosti zohledňující stav zmenšené příčetnosti 

pachatele. Zatímco ustanovení § 40 odst. 1 trestního zákoníku zakotvuje, že jsou soudy při 

stanovení druhu trestu a jeho výměry povinny přihlédnout k tomu, že pachatel trestný čin 

spáchal ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové 

látky, ustanovení § 25 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže naopak předepisuje, že 

pokud mladistvý spáchal provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si přivodil vlivem 

návykové látky, a to bez ohledu na zavinění, jsou soudy k tomuto stavu povinny přihlížet, byť 

zákon již soudům neukládá, jestli ve prospěch či neprospěch mladistvého178. 

Zákonodárce v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže také posílil subsidiárně platný 

demonstrativní výčet polehčujících okolností uvedený v ustanovení § 41 trestního zákoníku, 

když ten v ustanovení § 25 odst. 1 tohoto speciálního zákona rozšířil, a to opět demonstrativně, 

o další okolnosti. Mezi ty patří například to, že mladistvý úspěšně vykonal probační program 

nebo jiný vhodný program, nahradil alespoň částečně způsobenou škodu, odčinil nebo alespoň 

zmírnil újmu, kterou způsobil, nebo to, že se po spáchání provinění choval tak, že lze důvodně 

předpokládat, že se v budoucnu již trestné činnosti nedopustí. 

Pokud pak jde o nejkonkrétnější zásady vztahující se jen k ukládání nepodmíněného trestu 

odnětí svobody mladistvým, ty mají ve vztahu k obecným zásadám dopadajícím na ukládání 

nepodmíněného trestu odnětí svobody určité odchylky (např. se trestní sazby odnětí svobody 

u mladistvých snižují na polovinu, mladistvému nelze uložit výjimečný trest, nepodmíněná 

varianta trestu odnětí svobody je prostředkem ultima ratio a je tak tedy subsidiární apod.). 

Jelikož bylo o těchto zásadách v různých pasážích této práce povětšinou již pojednáno, a to 

včetně odchylek, které ve vztahu k nim zákon o soudnictví ve věcech mládeže z titulu své 

speciality zakotvuje, lze opět pro eliminaci duplicity odkázat na příslušné části této práce. 

 
178  Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 711 
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2.2. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

S ukládáním trestu odnětí svobody a zejména pak s požadavkem na jeho individualizaci souvisí 

případy, u nichž trestní zákoník připouští, resp. přikazuje, uložení trestu odnětí svobody pod 

dolní hranici trestní sazby, která je zákonem stanovena na příslušný trestný čin. Takovým 

případem je kromě snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby pachateli se 

zmenšenou příčetností za současného uložení ochranného léčení dle ustanovení § 40 odst. 2 

trestního zákoníku také institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody. 

Institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody je výrazem moderačního práva soudů 

umožňujícího jim v rámci soudní individualizace trestu reagovat na konkrétní případy, v nichž 

není možné uložit mírnější druh trestu a v nichž by uložení trestu odnětí svobody i na samé 

dolní hranici příslušné zákonné trestní sazby bylo příliš tvrdé, resp. nepřiměřené, přičemž 

z hlediska jeho aplikace nehraje roli, jestli byly naplněny jen znaky příslušné základní skutkové 

podstaty či té kvalifikované, jestli je ukládán úhrnný, souhrnný či společný trest, a ani to, má-li 

být uložen nepodmíněný trest odnětí svobody či některá z variant podmíněného odsouzení.179 

Je třeba uvést, že užití mimořádného snížení trestu odnětí svobody není vyjádřením jakési 

libovůle soudů otevírající možnost obcházení příslušných trestních sazeb u jednotlivých 

trestných činů stanovených zákonodárcem, neboť soudy se při jeho aplikaci musí držet 

zákonných mantinelů a také judikatury, jež je vykládá. Tyto zákonné mantinely jsou předepsány 

v jednotlivých odstavcích ustanovení § 58 trestního zákoníku, které institut mimořádného 

snížení trestu odnětí svobody zakotvuje, a v němž je taxativně vypočteno šest případů, v nichž 

soudy k aplikaci tohoto institutu mohou, resp. musí, přistoupit. 

Těchto šest případů, z nichž je jeden obecný a pět je specifických, lze rozdělit na dvě základní 

skupiny, jejichž rozlišujícím znakem je případná limitace soudů ustanovením § 58 odst. 4 

trestního zákoníku, v němž jsou zakotveny určité hranice, pod něž případné snižování dolní 

hranice trestní sazby nemůže nikdy klesnout. 

Do limitované skupiny spadají tři případy mimořádného snížení trestu odnětí svobody uvedené 

v odst. 1 až 3 ustanovení § 58 trestního zákoníku (tj. obecné ustanovení institutu mimořádného 

snížení trestu odnětí svobody, mimořádné snížení trestu odnětí svobody u pachatele, který 

napomohl zabránit spáchání trestného činu jinou osobou nebo který prohlásil svou vinu 

a mimořádné snížení trestu odnětí svobody v případě, kdy je trest ukládán rozsudkem, jímž se 

 
179  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 786 a 787 
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schvaluje dohoda o vině a trestu), u nichž nelze podle ustanovení § 58 odst. 4 uložit trest odnětí 

svobody pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň dvanáct let, pod 

tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň osm let, a pod jeden rok, 

činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let. Pakliže by byla dolní 

hranice trestní sazby za určitý trestný čin v základu stanovena na méně než pět let, 

lze trest odnětí svobody mimořádně snížit pod ni bez omezení180, neboť zákon v tomto směru 

nic nepředepisuje. 

Do druhé, nelimitované, skupiny pak patří další tři případy, a to ty, jež zakotvují odstavce 5 až 

7 ustanovení § 58 trestního zákoníku (tj. mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

u spolupracujícího obviněného, mimořádné snížení trestu odnětí svobody u přípravy, pokusu a 

pomoci k trestnému činu a mimořádné snížení trestu odnětí svobody v případě neomluvitelného 

právního omylu a v případě vybočení z mezí některé z okolností vylučujících protiprávnost). 

2.2.1. Obecné ustanovení institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

Ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku představuje obecné ustanovení, o nějž se soudy 

mohou subsidiárně opřít, pokud není naplněn jeden ze zvláštních důvodů vypočtených v dalších 

odstavcích tohoto ustanovení181. Z hlediska praxe tak má oproti speciálním případům 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody nejširší použitelnost, v důsledku čehož bude v této 

práci rozebrán nejdetailněji. 

Toto obecné ustanovení zakotvuje, že má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo 

vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené 

trestním zákonem bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele 

i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby 

stanovené tímto zákonem. 

Z výše uvedeného lze vysledovat tři základní podmínky, jejichž splnění je k aplikaci tohoto 

ustanovení trestního zákoníku na konkrétní případ naprosto nezbytné. Konkrétně soud musí 

rozhodnutí o mimořádném snížení trestu odnětí svobody podle ustanovení § 58 odst. 1 trestního 

zákoníku odůvodnit existencí určitých okolností případu nebo poměrů pachatele, nepřiměřenou 

přísností stanovené trestní sazby a možností nápravy pachatele i trestem kratšího 

trvání. V opačném případě by jinak byl naplněn dovolací důvod podle ustanovení 

 
180  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 796 
181  Mulák, J. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody. In: Jelínek, J. a kol.: Deset let od přijetí českého trestního 

zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 198 
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§ 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu182, neboť by obviněnému byl uložen trest ve výměře mimo 

trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. 

Co se týče první podmínky, z dikce zákona plyne, že mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

podle ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku lze opřít o existenci určitých okolností případu 

nebo o poměry pachatele, přičemž není vyloučeno, aby byla vzata v potaz obě tato hlediska 

v případě jejich paralelní přítomnosti. 

Okolnosti případu představují všechny relevantní skutečnosti mající nějaký vliv nejen na 

povahu a závažnost spáchaného trestného činu, ale i na možnost nápravy pachatele. Hodnocení 

povahy a závažnosti trestného činu a možností nápravy pachatele spolu totiž vzájemně úzce 

souvisí a nelze je tak posuzovat samostatně.183 

Co se týče konkretizace těchto okolností, půjde především o ty, které ovlivňují povahu 

a závažnost spáchaného trestného činu184 a které jsou demonstrativně uvedeny v ustanovení 

§ 39 odst. 2 trestního zákoníku. Okolnosti případu však musí být samozřejmě pozitivní, jinak 

by odůvodňovaly spíše opačný postup spočívající ve zvýšení horní hranice zákonné trestní 

sazby. Tím se tak tyto okolnosti mohou překrývat s polehčujícími okolnostmi ve smyslu 

ustanovení § 41 trestního zákoníku. Proto i u institutu mimořádného snížení trestu odnětí 

svobody platí princip zákazu dvojího přičítání, kdy trestní zákoník ve svém ustanovení 

§ 39 odst. 5 in fine výslovně stanovuje, že k okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody nelze přihlédnout jako k okolnosti polehčující. 

Poměry pachatele jsou, jak bylo na vícero místech této práce okrajově uvedeno, všechny 

osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry pachatele, které nemají přímý vztah k samotnému 

spáchání trestné činu, neboť existují až v době, kdy o něm soud rozhoduje (např. pachatele 

trestného činu krádeže nemotivovala k jeho spáchání tíživá finanční situace plynoucí z jeho 

nezaměstnanosti, v níž se v době rozhodování soudu nachází, neboť v době spáchání trestného 

činu zaměstnán byl). 

Pokud by naopak poměry pachatele nějakým způsobem samotné spáchání trestného činu 

ovlivnily (pachatele trestného činu krádeže by k jeho spáchání motivovala tehdejší tíživá 

finanční situace plynoucí z jeho nezaměstnanosti, avšak v době rozhodování o trestu pachatel 

 
182  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 463 
183  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 792 
184  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 949/2020-II. 
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zaměstnání již má), byly by posuzovány v rámci výše uvedených okolností případu a jako 

takové by byly hodnoceny v rámci povahy a závažnosti trestného činu. 

Poměry pachatele, které nějakým způsobem ovlivnily spáchání trestného činu, někdy ovšem 

nadále přetrvávají i do doby ukládání trestu (tehdejší tíživá finanční situace pachatele plynoucí 

z jeho nezaměstnanosti, která jej motivovala ke spáchání trestného činu krádeže, i nadále trvá). 

V takovém případě pak taková skutečnost bude moci být ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 

trestního zákoníku zohledněna v podstatě dvakrát; jednak v rámci okolností případu, jednak 

v rámci poměrů pachatele. Ačkoliv jde ve své podstatě o přičtení stejné skutečnosti dvakrát, 

nejde o porušení princip zákazu dvojího přičítání téže okolnosti, neboť její přičtení má pokaždé 

jiný právní význam.185 

Okolnosti případu a poměry pachatele, byť pro aplikaci obecného ustanovení o mimořádném 

snížení trestu odnětí svobody postačí přítomnost takových skutečností, které je možné podřadit 

i jen pod jeden z těchto zákonných termínů, lze považovat za jakési specifické polehčující 

okolnosti. Specifické jsou proto, ačkoliv to ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku 

explicitně nestanovuje, že z podstaty institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

i z jeho samotného názvu vyplývá, že musí být již významnějšího rázu, resp. se musí natolik 

vymykat typově obdobným případům, že by trest i na samé dolní hranici příslušné trestní sazby 

byl nepřiměřený186, jinak by k nim bylo přihlédnuto jen jako k polehčujícím okolnostem ve 

smyslu ustanovení § 41 trestního zákoníku. Ty sice představují nejdostupnější a nejméně 

omezenou možnost k pro pachatele příznivému ovlivnění výměry trestu, mohou jej však 

ovlivnit jen v rámci zákonem předepsané trestní sazby. Právě proto, že institut mimořádného 

snížení trestu odnětí svobody umožňuje snížení trestu i pod ni, je požadavek na významnost 

polehčujících okolností nesporný, přičemž výklad této významnosti je ponechán soudní praxi, 

především pak judikatuře Nejvyššího soudu. 

Vztaženo na období po nabytí účinnosti stávajícího trestního zákoníku, Nejvyšší soud původně 

zastával názor, že „mimořádnost snížení trestu odnětí svobody ve smyslu § 58 odst. 1 

tr. zákoníku musí spočívat v takových okolnostech případu nebo poměrech pachatele, které jsou 

alespoň v nějakém směru neobvyklé a výjimečné do té míry, že ani trest na samé dolní hranici 

trestní sazby není způsobilý vyjádřit jejich význam“187, přičemž již v minulosti stanovil, že 

tohoto neobvyklého a výjimečného charakteru může dosáhnout například skutečnost, že je 

 
185  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 517 
186  Mulák, J. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody. In: Jelínek, J. a kol.: Deset let od přijetí českého trestního 

zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 198 
187  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 6/2014 Sb. rozh. tr. 
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pachatel živitelem mnohačlenné rodiny, která je závislá na jeho výdělku188, skutečnost, že 

pachatel pečuje o větší počet osob, které jsou na něj odkázány z hlediska výživy či výchovy189, 

existence více významných polehčujících okolností při nedostatku přitěžujících okolností190, 

skutečnost, že je pachatel vážně nemocen191 aj. Naopak jej nemůže dosáhnout například 

doznání pachatele k činu, dobrovolná náhrada způsobené škody, upřímná lítost nad spáchaným 

trestným činem či jeho předchozí řádný život192. Tyto jsou totiž ve většině případů obvyklé, 

a tudíž zpravidla i nezpůsobilé k tomu, aby samy o sobě odůvodnily snížení trestu odnětí 

svobody pod dolní hranici trestní sazby. Nejvyšší soud však nevyloučil to, že i obvyklé 

okolnosti mohou mít podpůrný význam při současném zohlednění dalších okolností193 

a nevyloučil ani to, že by více obvyklých okolností ve svém souhrnu nabylo v konkrétním 

případě takového významu, že by je bylo možné považovat za okolnosti případu ve smyslu 

ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku194. 

Tento výklad výjimečnosti, resp. neobvyklosti, okolností případu a poměrů pachatele byl plně 

v souladu se záměrem zákonodárce, který, dle mého názoru, celý institut mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody původně zamýšlel jako nástroj soudcovské úvahy sloužící ke zmírnění 

případné tvrdosti zákona, k níž může docházet v důsledku formálního pojetí trestného činu, 

k němuž se zákonodárce při tvorbě stávajícího trestního zákoníku přiklonil. Soudobá právní 

úprava je díky formálnímu pojetí trestného činu totiž založena na tom, že soudy při naplnění 

skutkové podstaty příslušného trestného činu, byť ta byla naplněna jen formálně a nemusí tak 

nutně odpovídat obvyklé společenské škodlivosti promítající se do trestní sazby stanovené na 

tento trestný čin, nemají možnost postupovat jinak než podle ní. Institut mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody pak může být jedinou možností, jak vystihnout opravdovou závažnost 

spáchaného trestného činu195 a uložit jeho pachateli v souladu se zásadou přiměřenosti 

adekvátní trest. 

Výklad těchto zákonných podmínek byl však Nejvyšším soudem následně výrazně zpřísněn. 

Konkrétně v jednom z jeho novějších rozhodnutí196, které v posledních letech představovalo, 

 
188  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. 35/1963 Sb. rozh. tr. 
189  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky č. 3/1970 Sb. rozh. tr. 
190  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 21/1970 Sb. rozh. tr. 
191  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 47/1974 Sb. rozh. tr. 
192  Zhodnocení praxe soudů z hlediska plnění usnesení pléna Nejvyššího soudu o praxi soudů při ukládání trestů 

u nejčastěji se vyskytujících trestných činů, Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, 

č. II/1967 Sb. rozh. tr. 
193  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 28/2020 Sb. rozh. tr. 
194  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. 11/1968 Sb. rozh. tr. 
195  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 786 
196  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 24/2015 Sb. rozh. tr. 
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resp. stále představuje, jakýsi ustálený základ pro rozhodovací praxi soudů, výrazně omezil 

praktickou možnost aplikace ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku, když zákonné 

požadavky zpřísnil v tom směru, že se v případě souhrnu vícero okolností nemůže jednat 

„o souhrn jakýchkoliv polehčujících okolností, nýbrž jen takových, které se v dané kvalitě nebo 

kvantitě u konkrétního trestného činu běžně nevyskytují a výrazně snižují závažnost trestného 

činu, neboť jen za splnění těchto předpokladů může nabýt charakteru okolností výjimečných“. 

Lze říci, že čistě z formálního hlediska Nejvyšší soud tímto svým rozhodnutím, jímž vytyčil 

pevné hranice zabraňující nadužívání, resp. zneužívání, aplikace obecné právní úpravy 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody, dostál samotnému názvu celého tohoto institutu a 

učinil jej skutečně mimořádným. Z materiálního hlediska však dle mého názoru šel do určité 

míry nad původní záměr zákonodárce, když zákonné podmínky, pouze za nichž lze toto 

ustanovení trestního zákoníku aplikovat, vymezil takto striktně a úzce. Praktickým dopadem 

tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu totiž byla v podstatě nepoužitelnost ustanovení § 58 odst. 1 

trestního zákoníku i v těch případech, kdy by byla jeho aplikace namístě. 

Patrně proto došlo po několika letech ze strany Nejvyššího soudu v jenom z jeho rozhodnutí 

z roku 2018197 k jakémusi průlomu. Toto rozhodnutí je pro soudní praxi, která se do té doby 

striktně opírala o výše uvedené předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu, významné proto, že 

u dovolacího soudu, tedy na stejné úrovni soudní soustavy, došlo ke zjemnění takto striktně 

nastavených požadavků kladených na významnost polehčujících okolností, když v něm 

Nejvyšší soud uvedl, že postup podle ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku je vhodný 

především tehdy, kdy určitá okolnost v porovnání s ostatními případy natolik vybočuje, že „již 

sama o sobě nebo ve spojitosti s jinými okolnostmi (např. se značným časovým odstupem od 

spáchání trestného činu) odůvodňuje shovívavější přístup k potrestání pachatele“ anebo pokud 

„teprve souhrn více okolností daného případu vede k úvaze, že použití zákonné trestní sazby by 

bylo nepřiměřeně přísné a postačí i mírnější postih pachatele k jeho nápravě“. 

Tímto rozhodnutím se tak Nejvyšší soud ohledně výkladu výjimečnosti, resp. neobvyklosti, 

okolností případu a poměrů pachatele navrátil k původnímu účelu celého institutu 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody, v důsledku čehož byla do určité míry použitelnost 

ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku v soudní praxi znovu rozšířena. 

 
197  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 28/2020 Sb. rozh. tr. 
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Nadto Nejvyšší soud do tohoto svého průlomového rozhodnutí výslovně zakotvil i závěr 

teorie198, že významnou polehčující okolností odůvodňující postup dle ustanovení § 58 odst. 1 

trestního zákoníku může být i to, že některý ze znaků příslušné skutkové podstaty trestného 

činu (a to bez ohledu na to, zdali jde o skutkovou podstatu základní či kvalifikovanou) „byl 

naplněn neobvykle nízkou intenzitou a tato skutečnost výrazně ovlivnila společenskou 

škodlivost daného případu a snížila ji pod obvyklou mez natolik, že je namístě mírnější trestní 

postih, než jaký zákon obecně předpokládá“199. 

Jako učebnicový příklad této neobvykle nízké intenzity naplnění některého ze znaků příslušné 

skutkové podstaty trestného činu vedoucí v podstatě k jejímu pouhému formálnímu naplnění, 

lze pro ilustraci praktičnosti celého institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody použít 

jednu z kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu podpory a propagace terorismu 

uvedenou v ustanovení § 312e odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. Tuto kvalifikovanou 

skutkovou podstatu s trestní sazbou na pět až patnáct let naplní mj. ten, kdo tiskem, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje 

jeho pachatele. 

Vzhledem k tomu, že teroristické útoky, resp. teroristické trestné činy obecně, jsou jedněmi 

z nejtěžších trestných činů a podle toho je na ně také stanovená přísná trestní sazba, je 

samozřejmě záhodno, aby i jejich veřejné schvalování, nadto výše zmíněným způsobem, bylo 

nějakým způsobem postihováno. V našich geografických podmínkách však stávající formulace 

ustanovení § 312e odst. 4 písm. a) trestního zákoníku v praxi dopadá v podstatě jen na jedince, 

kteří prostřednictvím internetu, tedy skrze veřejně přístupnou počítačovou síť, nějakým 

způsobem (nejčastěji umístěním komentáře či příspěvku na určité sociální síti) velice nevhodně 

reagovali na nějaký teroristický útok, který byl spáchán. 

Tak například před Vrchním soudem v Praze jakožto odvolacím soudem stanul tehdejší 

obžalovaný, jehož trestná činnost spočívala v tom, že prostřednictvím sociální sítě Facebook 

reagoval na volně přístupný článek uveřejněný na facebookovém profilu Hospodářských novin, 

který pojednával o útocích na dvě mešity na Novém Zélandu, tím, že pod něj umístil komentář 

ve znění: „Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce.“200 

 
198  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 463 
199  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 28/2020 Sb. rozh. tr. 
200  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 To 63/2020 
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Podobnými komentáři se však jen v roce 2020 vrchní soud z titulu druhoinstančního soudu 

zabýval mnohokrát201, neboť ty se na internetu objevují čím dál tím častěji. 

Při odhlédnutí od ústavněprávního rozměru této problematiky spočívajícím ve střetu zájmu na 

ochraně společnosti a zájmu na ochraně ústavního práva na svobodu projevu zakotveného 

v Článku 17 Listiny základních práv a svobod, a při přijetí toho, že je zde zájem společnosti na 

potrestání pisatelů podobných komentářů sankcemi trestního práva, jako faktu, osobně se 

domnívám, že o extrémní společenské škodlivosti výše předestřeného jednání lze mít důvodné 

pochybnosti. Zákonodárce totiž vcelku nešťastně postihuje takovýto verbální delikt zcela 

identicky jako například zabití dvou či více osob, těhotné ženy či dítěte mladšího patnácti let. 

Komentář na internetu, jakkoliv nevybíravý, je přitom naprosto nesrovnatelný se ztrátou 

lidského života, v důsledku čehož se tak trestní sazba na něj stanovená zdá být 

v podstatě drakonickou. 

Domnívám se tedy, a to shodně se soudní praxí, že v takovýchto případech by přiměřeným 

potrestáním bylo podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody. To ale takto zákonodárcem 

nastavená trestní sazba vůbec neumožňuje, neboť, jak již bylo řečeno v Podkapitole 1.3.2. této 

práce, která je z části podmíněnému odsouzení věnována, soudy mohou k podmíněnému 

odsouzení přistupovat jen tam, kde uložený trest nepřevyšuje tři roky. Jelikož v odkazované 

podkapitole bylo řečeno také to, že rozhodná není délka zákonné trestní sazby, v tomto případě 

tedy délka trestní sazby stanovené na pět až patnáct let, nýbrž délka trestu uloženého 

v konkrétním případě, musí soudy k tomu, aby mohly podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody vůbec aplikovat, nejprve dolní hranici takovéto trestní sazby skrze zde rozebíraný 

institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody snížit, a teprve poté přistoupit k aplikaci 

podmíněného odsouzení, resp. jeho varianty s dohledem. Právě v případech verbálních deliktů, 

jak zde byly předestřeny, je tak namístě přihlédnout k tomu, že příslušný znak kvalifikované 

skutkové podstaty byl naplněn neobvykle nízkou intenzitou, což výrazně ovlivnilo 

společenskou škodlivost daného případu, neboť málokdy jsou přítomny jiné polehčující 

okolnosti, které by byly natolik významné, že by samy o sobě mohly mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody odůvodnit. 

Kromě existence určitých okolností případu či poměrů pachatele, jak o nich bylo výše 

pojednáno, vyžaduje institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody splnění i další 

podmínky, kterou je nepřiměřená přísnost stanovené trestní sazby, jejíž přítomnost je 

 
201  např. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 To 81/2020, sp. zn. 10 To 89/2020 a sp. zn. 10 To 92/2020 
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u tohoto institutu zcela esenciální, neboť právě ona z velké skupiny případů, u nichž je namístě 

ukládat tresty při dolní hranici trestní sazby, vyděluje ty, u kterých by byl i ten nejmírnější trest, 

tedy trest na samé dolní hranici trestní sazby, zcela nepřiměřený spáchanému činu. 

Z toho, co bylo výše uvedeno, ale i z logiky věci tak vyplývá, že soudy mohou k mimořádnému 

snížení trestu odnětí svobody přistoupit jen u těch trestných činů, u nichž zákonodárce trestní 

sazbu, a to konkrétně její dolní hranici, stanovil. Pokud by v určitém případě existovaly 

skutečnosti odůvodňující aplikaci tohoto institutu a zároveň by nebyla dána dolní hranice trestní 

sazby, dovozuje teorie, že by se tyto skutečnosti uplatnily „při stanovení výměry trestu 

odnětí svobody v rámci takové trestní sazby, nepřicházelo-li by v úvahu vzhledem k nim 

uložení mírnějšího druhu trestu nespojeného s odnětím svobody nebo dokonce upuštění 

od potrestání“202. 

Poslední podmínkou aplikace tohoto institutu je pak možnost nápravy pachatele i trestem 

kratšího trvání, než který představuje dolní hranice, již zákonodárce na příslušný trestný čin 

stanovil. Přitom však není vyloučeno, aby byl vedle takto sníženého trestu odnětí svobody 

pachateli uložen i jiný přípustný druh trestu či ochranné opatření203. Nejvyšší soud ve svém 

výše uvedeném přelomovém rozhodnutí204 naopak výslovně uvedl, že aplikace ustanovení 

§ 58 odst. 1 trestního zákoníku může být odůvodněna i tím, že pachateli byl vedle trestu odnětí 

svobody uložen i další druh trestu (např. trest zákazu činnosti nebo peněžitý trest). 

Jak již bylo v této práci opakovaně řečeno, posouzení možnosti nápravy pachatele a jeho 

vnímání trestu je otázkou vysoce individuální, kterou je v každém jednotlivém případě potřeba 

důkladně zvážit, a to na základě jakéhosi předpokladu ohledně toho, jak bude konkrétní délka 

trestu odnětí svobody na konkrétního pachatele působit. Proto je třeba posuzovat i potenciální 

uplatnění institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody „přísně individuálně ve vztahu 

ke konkrétnímu činu a konkrétnímu pachateli“205. 

Při zvažování otázky o možné nápravě pachatele skrze trest kratšího trvání je však kromě 

potenciálního dopadu na samotného pachatele třeba zvažovat i potenciální dopad, jaký by 

mimořádné snížení trestu odnětí svobody mohlo mít na společnost, neboť právě tam, kde se 

trest odnětí svobody, a to především jeho nepodmíněná varianta, ukládá, je přirozeně zájem na 

ochraně společnosti zvýšený, jinak by jej předně vůbec nebylo třeba ukládat. 

 
202  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 791 
203  Šámal, pozn. 202, s. 793 
204  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 28/2020 Sb. rozh. tr. 
205  Nejvyšší soud ČR, pozn. 204 
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Z toho, jak byly výše nastíněny jednotlivé podmínky obecného ustanovení institutu 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody a z toho, že je vyžadováno jejich kumulativní 

splnění, lze jednoznačně učinit závěr, že je tento institut skutečně mimořádným prostředkem 

soudní individualizace trestu, který může z hlediska jeho výjimečnosti předčit patrně už jen 

institut upuštění od potrestání, jenž představuje nejvýraznější způsob privilegování pachatele. 

Na své výjimečnosti však v posledních letech tento institut poněkud ztrácí právě v souvislosti 

se soudní praxí, byť v podstatě nevyhnutelnou, vztahující se k již rozvedeným verbálním 

deliktům naplňujícím jednu z kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu podpory 

a propagace terorismu. Ačkoliv lze na těchto verbálních deliktech názorně ilustrovat užitečnost 

a důležitost institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody, jak také bylo výše učiněno, 

obrácenou mincí této jeho konkrétní aplikace je to, že rozhodování o verbálních deliktech 

de facto narušuje samotnou jeho podstatu, resp. smysl. Soudy jsou totiž při ukládání trestu 

odnětí svobody za ony verbální delikty v podstatě zákonodárcem nuceny k tomu, aby jej zcela 

programově srážely, což však vede k určité degradaci celého institutu mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody, když jeho podstatou je postup zcela mimořádný v těch situacích, které 

jsou „něčím zvláštní, neobvyklé, odlišující se od běžně se vyskytujících případů“206. 

2.2.2. Nápomoc při zabránění trestného činu, prohlášení viny 

Co se týče specifických případů mimořádného snížení trestu odnětí svobody patřících vedle 

obecného ustanovení do skupiny těch, které jsou při snížení dolní hranice trestní sazby omezeny 

zákonem, prvním z nich je případ motivující pachatele ke spolupráci s orgány činnými 

v trestním řízení, který je zakotven v ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku. Jedná se 

o případ pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o něj 

pokusil, nebo prohlásil svoji vinu, pokud má soud za to, že vzhledem k poměrům pachatele 

a povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání. 

Tento speciální případ mimořádného snížení trestu odnětí svobody je praktickým 

projevem preventivní funkce trestního práva, o níž bylo pojednáno v Podkapitole 1.2.2. této 

práce, neboť ve svém důsledku cílí na prevenci trestné činnosti207. Zájmem státu totiž je, 

aby k trestné činnosti předně vůbec nedocházelo a když už k ní dojde, tak aby alespoň nebyl 

způsoben jí zamýšlený následek. 

 
206  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 28/2020 Sb. rozh. tr. 
207  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 412 
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Podobně jako u obecného ustanovení mimořádného snížení trestu odnětí svobody i v tomto 

případě zákonodárce stanovil podmínky, které je třeba k aplikaci ustanovení § 58 odst. 2 

trestního zákoníku kumulativně splnit. První podmínkou je nápomoc pachatele při zabránění 

trestnému činu, který jiná osoba připravovala nebo se o něj pokusila, či, nyní nově, jeho 

prohlášení viny. Druhou podmínkou je pak možnost nápravy pachatele i trestem kratšího trvání 

vzhledem k jeho poměrům a povaze jím spáchané trestné činnosti. 

Smyslem podmínky spočívající v tom, že pachatel napomohl zabránit trestnému činu, který 

někdo jiný připravoval nebo o který se pokusil, je to, aby z přičinění pachatele, na nějž se má 

mimořádné snížení trestu odnětí svobody aplikovat, trestná činnost jiného pachatele nedospěla 

k jejímu zdárnému konci, tedy k dokonání. 

Někteří odborníci208 tuto nápomoc k zabránění trestnému činu vykládají extenzivně, když 

vyslovují názor, že mimořádné snížení trestu odnětí svobody je možné aplikovat například 

i v těch případech, kdy dotyčný sice nemohl zabránit dokonání tzv. předčasně dokonaného 

trestného činu, zabránil však způsobení jeho účinku, kdy napomohl zabránit způsobení ještě 

výraznějšího následku, nebo kdy zabránil i jen jednomu dílčímu útoku pokračujícího trestného 

činu jiné osoby. S tím se osobně plně ztotožňuji, jelikož u všech těchto jmenovaných případů 

dojde alespoň k částečnému úspěšnému zabránění toho, k čemu trestný čin směřoval. I jen 

částečný výsledek zabraňovacího jednání pachatele, z jehož titulu má být pachateli trest 

mimořádně snižován, je totiž dle mého názoru za splnění dalších zákonných podmínek hoden 

ocenění ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku. Domnívám se však, že míra 

snížení trestu by pak měla reflektovat tento jeho výsledek. 

Osoba, které bylo zabráněno ve spáchání jí zamýšleného trestného činu, a to ať už ve stádiu 

přípravy či pokusu, se nemusela nijak podílet na činu pachatele, u nějž se má mimořádné 

snížení trestu odnětí svobody užít.209 Zároveň platí, že se pachatel, na jehož trest se má 

ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku aplikovat, nesmí na přípravě či pokusu trestného 

činu jiné osoby, jehož dokonání následně pomohl zabránit, podílet.210 

Nezáleží na tom, o jaký trestný čin jde, tj. jestli o přečin, zločin či dokonce zvlášť závažný 

zločin, na tom, jakým způsobem k zabránění došlo, tedy jestli přímo (typicky libovolným 

fyzickým zabráněním) či nepřímo (např. oznámením přípravy policii či varováním osoby, vůči 

 
208  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 790-791 
209  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 795 
210  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 465 
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níž má budoucí trestný čin směřovat), a ani na tom, jestli pachatel jiné osobě v dokonání 

trestného činu zabránil sám či v součinnosti s někým dalším. Podstatné totiž je, že k tomuto 

zabránění účinně napomohl, tj. učinil taková opatření, která jinému v dokonání trestného činu 

skutečně zabrání. Nestačí tak pokus o nápomoc, neboť ustanovení § 58 odst. 2 trestního 

zákoníku je formulováno tak, že k zabránění trestného činu musí skutečně dojít. Nebude 

tak dostačující například pouhé oznámení trestného činu v době, kdy ještě mohlo být 

zabráněno škodlivému následku, jako tomu je v případě účinné lítosti zakotvené v ustanovení 

§ 33 trestního zákoníku vedoucí k zániku trestní odpovědnosti. V případě, že by k dokonání 

trestného činu jinou osobou došlo i přes snahu pachatele mu zabránit (např. právě takovým 

oznámením), nebylo by možné ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku aplikovat; k jeho 

snaze by pak bylo možné přihlédnout jen jako k polehčující okolnosti211. 

Co se týče prohlášení viny jakožto alternativy k výše uvedené pachatelově nápomoci 

k zabránění trestného činu, jde s účinností od 1. 10. 2020 o zcela nový institut trestního práva, 

který byl do současných trestních předpisů včleněn zákonem č. 333/2020 Sb. a který umožňuje 

modifikaci rozsahu dokazování a potažmo i zrychlení trestního řízení, což zcela jistě bylo 

záměrem zákonodárce. Zakotveno bylo do ustanovení § 206c odst. 1 trestního řádu tak, že 

v případě, že nedošlo k sjednání dohody o vině a trestu, může obžalovaný prohlásit, že je vinný 

spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a že souhlasí s právní 

kvalifikací takového skutku uvedenou v obžalobě, přičemž podrobnosti pak obsahují další 

odstavce tohoto ustanovení. 

Podstatou prohlášení viny je shoda obviněného se státním zástupcem na vině, resp. na 

skutkových a právních otázkách. Předmětem dalšího trestního řízení po přijetí prohlášení viny 

soudem je pak už jen rozhodování o trestu či o jiných skutcích, ohledně nichž prohlášení viny 

učiněno nebylo. V podstatě je tak jakýmsi mezičlánkem mezi dohodou o vině a trestu 

a označením určitých skutečností za nesporné podle nového ustanovení § 206d trestního řádu. 

Aby mohl být institut prohlášení viny funkční, musí být pachatel trestného činu přirozeně něčím 

motivován. Právě proto byla původní formulace v ustanovení § 58 odst. 2 modifikována tak, že 

je nyní novým důvodem k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody i prohlášení viny. 

Dle názoru některých teoretiků212 je aplikace takového mimořádného snížení trestu odnětí 

svobody namístě především v těch případech, v nichž je prohlášení viny ve vztahu 

 
211  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 465 
212  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 791 
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k příslušnému stíhanému skutku úplné. Tomuto názoru lze však dle mého názoru oponovat. 

Jestliže je totiž podstatou institutu prohlášení viny to, že se obviněný se státním zástupcem 

shodnou na skutkových a právních otázkách, ale již ne na trestu, jako tomu je v případě dohody 

o vině a trestu, předpokládá se přirozeně, že přijetí popisu skutku a právní kvalifikace tak, jak 

jsou uvedeny v obžalobě, bude ze strany obviněného úplné. Pokud by totiž toto přijetí úplné 

nebylo, šlo by dle mého názoru, ale i dle názoru recentní judikatury Vrchního soudu v Praze213, 

o označení určitých skutečností za nesporné podle ustavení § 206d trestního řádu a nemohlo by 

se tak o institut prohlášení viny předně vůbec jednat, v důsledku čehož by pak nebylo možné 

o aplikaci ustanovení § 58 odst. 2 trestního řádu vůbec uvažovat. 

Přihlédnout by se tak dle mého názoru mělo spíše k tomu, za jaké důkazní situace bylo 

prohlášení viny učiněno. Pokud například budou v pachatelově počítači nalezeny fotografie 

dětské pornografie, které jej prokazatelně zachycují s jeho vlastními dětmi při určitém 

jednání se sexuálním podtextem, bude mít prohlášení viny k trestnému činu výroby a jiného 

nakládání s dětskou pornografií při takto silné důkazní situaci bezpochyby menší význam než 

prohlášení viny učiněné například osobou obviněnou z loupeže, proti níž takovýto, v podstatě 

nezpochybnitelný důkaz existovat nebude. 

Co se týče podmínky spočívající v možnosti nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, 

která musí být k aplikaci ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku také splněna, v rámci ní 

musí být zohledněny poměry pachatele a povaha jím spáchané trestné činnosti. Narozdíl od 

ustanovení § 58 odst. 1, u nějž postačí, že jsou dány buď určité okolnosti případu nebo poměry 

pachatele, je zde tedy třeba kumulativní splnění obou výše uvedených znaků. 

Co se týče poměrů pachatele, ohledně těch lze odkázat na příslušné pasáže této práce, které 

o nich pojednávají, a to zejména na pasáž v předchozí podkapitole. Je však třeba říci, že poměry 

pachatele odůvodňující mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle ustanovení § 58 odst. 2 

trestního zákoníku nemusí být natolik výjimečné, jako tomu je u obecného ustanovení dle 

§ 58 odst. 1 trestního zákoníku, neboť podle teorie214 je podstatné jen to, že určité poměry 

pachatele jeho nápravu kratším trestem nevylučují. Stěžejním důvodem odůvodňujícím 

mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku je 

zde totiž výše uvedená nápomoc k zabránění trestného činu, resp. prohlášení viny. 

 
213  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 To 13/2021 
214  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 795 
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Ostatně i ohledně povahy trestného činu lze také odkázat na to, co již bylo řečeno 

v příslušných částech této práce, neboť i při mimořádném snížení trestu odnětí svobody dle 

ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku se vychází z obecných kritérií určujících povahu 

trestného činu. 

2.2.3. Rozsudek, kterým se schvaluje dohoda o vině a trestu 

Třetím a zároveň posledním speciálním případem mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

spadajícím do skupiny těch, které jsou při snížení dolní hranice zákonné trestní sazby omezeny 

zákonem, je případ pachatele, jemuž je ukládán trest odnětí svobody rozsudkem, kterým se 

schvaluje dohoda o vině a trestu. Jedná se o zcela nový případ mimořádného snížení trestu 

odnětí svobody, který do ustanovení § 58 odst. 3 trestního zákoníku zakotvila již v této práci 

zmíněná novela, a to opět s účinností od 1. 10. 2020. 

Dohoda o vině a trestu je institutem v českém trestním právu již několik let existujícím, 

byť díky zmíněné novelizaci také zaznamenal určitých změn (nově může být dohoda 

uzavřena nejen u přečinů, ale i u zločinů, resp. zvlášť závažných zločinů; došlo k upuštění od 

obligatorního zastoupení obviněného při jejím sjednávání obhájcem, pokud nejde o případ 

nutné obhajoby aj.). Podstatou tohoto institutu, jak i vyplývá z jeho názvu, je shoda obviněného 

se státním zástupcem nejen na skutkových a právních otázkách, jako tomu je v případě 

prohlášení viny, ale i na trestu, přičemž k této shodě může dojít jednak v průběhu přípravného 

řízení po zahájení trestního stíhání dle ustanovení § 175a a ustanovení § 175b trestního řádu, 

jednak v průběhu řízení před soudem podle ustanovení § 206b trestního řádu, přičemž řízení 

o jejím schválení soudem, které je pro její platnost obligatorní, je pak upraveno v ustanoveních 

§ 314o až § 314r trestního řádu. 

I zde zákonodárce zavedením speciálního případu mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

viditelně zamýšlel motivovat obviněné, resp. obžalované, k uzavírání dohod o vině a trestu, 

které by tak zjednodušily dokazování a potažmo vedly i ke zkrácení délky trestního řízení. 

Lze-li mít totiž podle ustanovení § 58 odst. 3 trestního zákoníku za to, že vzhledem k poměrům 

pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího 

trvání, může být trest odnětí svobody uložen pod dolní hranicí trestní sazby, je-li ukládán 

rozsudkem, kterým se schvaluje dohoda o vině a trestu. I zde tak existují určité podmínky, které 

musí být k aplikaci tohoto specifického případu mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

kumulativně naplněny. 
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Kromě podmínky spočívající v závěru, že nápravy pachatele lze vzhledem k jeho poměrům a 

povaze jím spáchané trestné činnosti dosáhnout i trestem kratšího trvání, která je 

konstituována zcela identicky jako v případě, o němž bylo pojednáno v předchozí podkapitole, 

pročež na ni lze plně odkázat, je specifickou podmínkou tohoto odstavce ustanovení § 58 

trestního zákoníku podmínka spočívající v ukládání trestu rozsudkem, kterým se schvaluje 

dohoda o vině a trestu. 

Záměr zákonodárce na zjednodušení a zrychlení trestního řízení vyjádřený v nové právní 

úpravě zakotvené v ustanovení § 58 odst. 3 trestního zákoníku lze bezpochyby kvitovat, 

nicméně její zákonné znění je dle mého názoru poněkud nešťastné, a to z následujícího důvodu. 

Patrně logickým postupem při aplikaci ustanovení § 58 odst. 3 trestního zákoníku by 

byl postup spočívající v tom, že by soud při svém rozhodování o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu, kterou obviněný, resp. obžalovaný, se státním zástupcem uzavřel, vzal 

v potaz toto její uzavření a po zvážení poměrů pachatele a povahy jím spáchané trestné 

činnosti ve vztahu k možnosti jeho nápravy i trestem kratšího trvání jej za její uzavření 

v podstatě „odměnil“ tím, že by mu mimořádně snížil trest odnětí svobody, na němž se se 

státním zástupcem dohodl. Takovýto postup ovšem zapovídá ustanovení § 314r trestního řádu, 

které mj. výslovně předepisuje, že soud může o trestu rozhodovat pouze v rozsahu uvedeném 

v dohodě o vině a trestu. Opačný postup by totiž narušil samotnou podstatu tohoto institutu, 

kterou je konsenzus dvou stran odlišných od soudu, a založil by důvod pro podání odvolání 

podle ustanovení § 245 odst. 1 trestního řádu. Soud tak při rozhodování o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu musí respektovat v ní uvedenou výměru trestu a nemůže ji v žádném 

směru modifikovat. Z toho pak vyplývá logický závěr, že k tomu, aby mohlo být podle 

ustanovení § 58 odst. 3 trestního zákoníku postupováno, musí být již v dohodě o vině a trestu 

takto mimořádně snížená výměra trestu uvedena. To sice na první pohled nebudí větší 

pozornost, v praxi to však státní zástupce přivádí do jakési paradoxní situace. 

Pokud totiž nebudou dány podmínky pro aplikaci i nějakého jiného z odstavců ustanovení § 58 

trestního zákoníku, bude státní zástupce na dohodu o vině a trestu paradoxně přistupovat na 

základě takové právní podmínky, která v době sjednávání této dohody ještě vůbec není 

naplněna. Pakliže ale taková jediná podmínka pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

naplněna není, neexistuje pak ovšem ani žádný legitimní právní důvod ke sjednávání takové 

dohody o vině a trestu, v níž by byl trest odnětí svobody mimořádně snížen. Do uzavření 

takovéto dohody totiž obviněný, resp. obžalovaný, žádné předpoklady pro mimořádné snížení 

jeho trestu nesplňuje. 
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Výše uvedené mě tak vede k závěru o jakési „definici kruhem“, kterou lze bez nějakých 

zásadních změn stávající právní úpravy zhojit patrně jen výkladem postaveným na tom, že státní 

zástupci budou ve výše předestřené situaci mimořádně snížený trest odnětí svobody v příslušné 

dohodě o vině a trestu akceptovat pro futuro, resp. v podstatě s podmínkou, že obviněný, 

resp. obžalovaný, příslušnou dohodu o vině a trestu uzavře. 

2.2.4. Spolupracující obviněný 

Prvním případem ze skupiny těch, u nichž není třeba k maximálním hranicím přípustného 

snížení trestní sazby přihlížet, je případ tzv. spolupracujícího obviněného zakotvený 

v ustanovení § 58 odst. 5 trestního zákoníku, který, podobně jako již rozebraný případ 

zakotvený v odst. 2 tohoto ustanovení, směřuje k prevenci kriminality skrze motivaci pachatele 

ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zde ovšem v oblasti organizovaného zločinu, 

do jehož struktur je v důsledku vysoké organizovanosti jeho členů těžké proniknout215. 

Jedná se o jediný případ mimořádného snížení trestu odnětí svobody, jehož aplikace je 

v případě splnění všech podmínek předepsaných ustanovením § 58 odst. 5 trestního zákoníku 

pro soudy obligatorní. Pro svou obligatornost si tento institut konkuruje s institutem upuštění 

od potrestání pachatele označeného jako spolupracujícího obviněného na základě ustanovení 

§ 46 odst. 2 trestního zákoníku. To totiž taktéž stanovuje obligatorní postup soudu v případě 

naplnění jeho podmínek, které jsou stanoveny v podstatě identicky jako podmínky pro případ 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody řešený v této podkapitole. Vzhledem k tomu, že 

upuštění od potrestání obecně představuje pro pachatele, který má být trestán, větší benefit, 

mělo by mít také přednost před aplikací mimořádného snížení trestu odnětí svobody. To se tak 

bude aplikovat tedy pouze tehdy, kdy nebude možné od potrestání upustit216 (tj. v případě, kdy 

je trestný čin spáchaný pachatelem závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl; v případě, 

kdy se pachatel na spáchaní zločinu, k jehož objasnění přispěl, podílel jako organizátor či 

návodce; v případě, kdy svým trestným činem úmyslně způsobil těžkou újmu na zdraví či smrt, 

a v případě, kdy jsou dány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody). 

Co se pak týče konkrétních podmínek, které ustanovení § 58 odst. 5 trestního zákoníku 

předepisuje, těmi je označení obviněného za spolupracujícího a podání úplné a pravdivé 

výpovědi spolupracujícím obviněným o skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět 

 
215  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 466 
216  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 795 
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k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 

skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a to jak v přípravném řízení, tak 

v řízení před soudem. 

Status spolupracujícího obviněného může získat pachatel, který splnil podmínky uvedené 

v ustanovení § 178a trestního řádu, z nějž vyplývá v podstatě sedm podmínek. 

První podmínku představuje řízení o zločinu. Zločinem je dle ustanovení § 14 odst. 3 trestního 

zákoníku takový trestný čin, který podle trestního zákoníku není přečinem ve smyslu 

ustanovení § 14 odst. 2 trestního zákoníku, tedy není nedbalostním trestným činem nebo 

úmyslným trestným činem, na nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby do pěti let. 

K první podmínce pak přistupuje druhá podmínka spočívající v tom, že zločin musí být spáchán 

členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny. 

Organizovaná skupina jakožto forma trestné součinnosti není v trestním zákoníku doposud 

definována. Vychází se tak z konstantní judikatury, která tento pojem v průběhu let217 postupně 

vyložila tak, že se jedná „nejméně o tříčlenné sdružení trestně odpovědných osob, jejichž 

vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího 

průběhu a tomu odpovídající koordinaci úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšují 

pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu“ a tím „i jeho nebezpečnost pro 

společnost“218, přičemž platí, že nemusí mít trvalejší charakter; její činnost může být zaměřena 

i na ojedinělý, resp. jednorázový, trestný čin219. Není třeba ani výslovného přijetí za člena 

organizované skupiny či přistoupení k ní; postačí i samovolné včlenění do ní a aktivní 

participace na její činnosti.220 

Možnost přiznání statusu spolupracujícího obviněného však nepokrývá jen samotné členství 

v organizované skupině, nýbrž (vzhledem k formulaci „ve spojení s organizovanou skupinou“) 

i volnější formy spolupráce s ní, tj. takové formy, které sice postrádají rysy vyšší míry 

koordinace činnosti typické pro vazby mezi vlastními členy této skupiny, avšak i tak mají pro 

její činnost význam, neboť ji určitým způsobem podporují či usnadňují, napomáhají jí apod.221 

 
217  srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 53/1976 Sb. rozh. tr. 
218  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 45/1986 Sb. rozh. tr. 
219  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 52/2017 Sb. rozh. tr. 
220  Draštík, A.; Fenyk, J. a kol.: Trestní řád. Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1335 
221  Šámal, P. a kol.: Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2319 
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Organizovaná zločinecká skupina je, na rozdíl od organizované skupiny, v trestním zákoníku 

definována, a to konkrétně v jeho ustanovení § 129, dle nějž je společenstvím nejméně tří trestně 

odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, 

které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Představuje tak 

v podstatě vyšší, resp. závažnější, formu trestné součinnosti, neboť již vykazuje jistou vnitřní 

strukturu reprezentovanou existencí vedení skupiny a vztahy nadřízenosti a podřízenosti, 

a zároveň je zaměřena na soustavné páchání trestné činnosti, v důsledku čehož má i trvalejší 

charakter a větší stabilitu. 

Znak „ve prospěch organizované zločinecké skupiny“ je pak definován v ustanovení § 107 

trestního zákoníku, a to tak, že pokrývá úmyslné spáchání trestného činu členem organizované 

zločinecké skupiny, vědomé spáchání trestného činu s jejím členem a spáchání trestného činu 

v úmyslu jí napomáhat. 

Třetí podmínku představuje existence skutečností způsobilých významně přispět k objasnění 

zločinu. Ty se posuzují podle povahy příslušného trestného činu a podle věrohodnosti údajů, 

které obviněný uvádí, a to ve srovnání s údaji, které plynou z dosud získaných důkazů222. Jako 

takové musí být explicitně zahrnuty do protokolu o výslechu obviněného k obsahu oznámení, 

k jeho doznání a k tomu, zda si je vědom důsledků svého postupu, a to za podmínek 

předepsaných v ustanovení § 178a odst. 3 trestního řádu. 

Čtvrtou podmínkou pro přiznání statusu spolupracujícího obviněného je závazek obviněného 

podat o skutečnostech, o nichž bylo pojednáno výše, úplnou a pravdivou výpověď, a to jak 

v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem. Tento závazek může být učiněn formou 

samostatného písemného prohlášení podepsaného obviněným či může být součástí protokolu 

o výslechu obviněného; je však namístě, aby byl učiněn písemně.223 

Pátou podmínkou je svobodné, vážné, určité a bezvýhradní doznání obviněného, které se musí 

týkat přesně toho skutku, pro který je stíhán. S ohledem na zásadu materiální pravdy, 

resp. zásadu náležitého zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností obsaženou 

v ustanovení § 2 odst. 5 trestního řádu, však pouhé doznání nepostačí; to je třeba podpořit 

dalšími důkazy tak, aby došlo k dosažení jistoty, neboť ani doznání obviněného nezbavuje 

orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. 

 
222  Šámal, P. a kol.: Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2317 
223  Šámal, pozn. 222, s. 2320 
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Šestou podmínkou je pak prohlášení obviněného o souhlasu s označením za spolupracujícího 

obviněného, které může být buď písemné, anebo může být zahrnuto do protokolu o výslechu 

obviněného podle ustanovení § 178a odst. 3 trestního řádu, popřípadě do dalšího protokolu 

o jeho výslechu. 

Sedmá a zároveň poslední podmínka pro přiznání statusu spolupracujícího obviněného je pak 

taková, že státní zástupce označení obviněného za spolupracujícího považuje za potřebné. Toto 

označení nemá formu usnesení, tudíž proti němu nelze podat žádný opravný prostředek224 

(v praxi bývá obviněný za spolupracujícího označen v obžalobě; k přiznání tohoto statusu se 

tak nevydává žádné speciální rozhodnutí). Oproti soudům, které v případě, že jsou podmínky 

předepsané ustanovením § 58 odst. 5 trestního zákoníku splněny, musí obligatorně trest odnětí 

svobody snížit, má státní zástupce fakultativní možnost tento status přiznat, čímž je vyjádřena 

jeho nenároková povaha. Potřebnost udělení tohoto statusu státní zástupce zkoumá především 

ve vztahu k povaze trestného činu, k jehož objasnění oznámení obviněného směřovalo, 

k povaze trestné činnosti, k níž se doznal, k osobě obviněného a k okolnostem případu, z nichž 

zákon demonstrativně uvádí zejména to, zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání 

trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil. 

Teprve poté, kdy pachatel získá status spolupracujícího obviněného, a poté, co v přípravném 

řízení i v řízení před soudem skutečně podá úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech 

způsobilých významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve 

spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, soud 

sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, přitom však musí vzít v úvahu povahu 

trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se zločinem spáchaným členy 

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, k jehož objasnění přispěl, dále význam takového jeho jednání, osobu 

pachatele a okolnosti případu, zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém zločinu, 

k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil. 

Obranou soudu proti obligatornosti mimořádného snížení trestu odnětí svobody podle 

ustanovení § 58 odst. 5 trestního zákoníku je pouze to, kdy z dokazování vyplyne, že pachatel 

k objasnění zločinu fakticky nepřispěl. Pak soud označení pachatele za spolupracujícího 

obviněného nemusí akceptovat.225 Soud totiž nemůže při užití ustanovení § 58 odst. 5 trestního 

 
224  Draštík, A.; Fenyk, J. a kol.: Trestní řád. Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1335 
225  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 467 
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zákoníku pasivně přejímat to, co mu bylo předloženo státním zástupcem, jen proto, že mu zákon 

stanovuje určitý obligatorní postup, naopak „je povinen zvážit veškeré okolnosti významné pro 

jeho aplikaci samostatně, nezávisle na předchozím názoru státního zástupce“226. 

2.2.5. Příprava, pokus či pomoc k trestnému činu 

Druhým nelimitovaným případem mimořádného snížení trestu odnětí svobody je jeho snížení 

v případě přípravy, pokusu či pomoci k trestnému činu, který je zakotven v ustanovení 

§ 58 odst. 6 trestního zákoníku. Důvodem k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody 

u jmenovaných institutů je to, že příprava a pokus jakožto vývojová stádia trestného činu 

i pomoc jakožto jedna z forem účastenství, jsou méně společensky škodlivé, ačkoliv jsou 

v zásadě stejně trestně postižitelné jako jejich vyšší stádia, resp. formy. Soud tak může trest 

odnětí svobody na základě tohoto ustanovení mimořádně snížit, pokud má vzhledem k povaze 

a závažnosti přípravy či pokusu nebo pomoci za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody 

bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího 

trvání, přičemž k dostání mimořádnosti tohoto institutu se vyžaduje, aby příprava, pokus či 

pomoc nedosahovaly závažnosti jiných případů227. 

Co se týče povahy a závažnosti, tyto se budou posuzovat zejména podle těch hledisek 

uvedených v ustanovení § 39 trestního zákoníku, která se týkají významu a povahy účasti 

pomocníka na spáchání trestného činu a zvláštností přípravy či pokusu. Povaha bude odvislá 

především od charakteru konkrétního jednání, od jeho formy a od charakteru i závažnosti 

příslušného trestného činu, k němuž příprava, pokus či pomoc směřovaly, do jaké míry se 

vývojová stádia trestné činnosti rozvinula a jaký byl význam pomoci spáchaného trestného 

činu228. Uplatní se však samozřejmě i obecná hlediska uvedená v ustanovení § 39 odst. 2 

trestního zákoníku, která jsou pro povahu a závažnost trestného činu obecně směrodatná a 

o kterých již bylo v této práci pojednáno. 

Byť není aplikace ustanovení § 58 odst. 6 trestního zákoníku vázána na okolnosti případu ani 

na poměry pachatele, jako tomu je v případě obecného ustanovení, je jejich právní zhodnocení 

naprosto esenciální, neboť „bez jejich zhodnocení by nebylo možné stanovit, jak vysoký trest 

odnětí svobody je schopen splnit účel trestu a jaká výměra tohoto trestu by byla pro pachatele 

pokusu trestného činu nepřiměřeně přísná“229. 

 
226  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 661/2015 
227  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 799 
228  Šámal, pozn. 227, s. 799 
229  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 411/2003 
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Co se pak týče podmínky týkající se nepřiměřené přísnosti a podmínky týkající se možnosti 

nápravy pachatele i trestem odnětí svobody kratšího trvání, ohledně nich lze opět plně 

odkázat na příslušné pasáže Podkapitoly 2.2.1. této práce týkající se obecného ustanovení 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody. 

2.2.6. Právní omyl, vybočení z mezí některé z okolností vylučujících protiprávnost 

Sedmý a zároveň poslední odstavec ustanovení § 58 trestního zákoníku představuje jakousi 

sběrnou kategorii zvláštních případů mimořádného snížení, kdy pachatel jednal v právním 

omylu, ačkoliv se mohl tohoto omylu vyvarovat, spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné 

nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany či krajní nouze, anebo překročil 

meze přípustného rizika či jiné okolnosti vylučující protiprávnost. Jedná se o specifické situace, 

u nichž je záhodno mít jakési pochopení pro pachatele trestného činu a které jsou zároveň 

takového významu, že by nebylo dostačující k nim přihlédnout jen jako k polehčujícím 

okolnostem podle písm. g) a písm. h) ustanovení § 41 trestního zákoníku. 

Co se týče omylu, je třeba uvést, že ustanovení § 58 odst. 7 trestního zákoníku dopadá výhradně 

jen na právní omyl, a to právní omyl negativní, kterého se pachatel trestného činu mohl 

vyvarovat. Nevztahuje se tedy na právní omyl pozitivní, jelikož ten trestní zákoník vůbec 

neupravuje, pročež tak ani není trestně postižitelný. Zároveň se nevztahuje ani na skutkový 

omyl, a to ať už pozitivní či negativní, neboť ten se posoudí podle obecných zásad o omylu. 

Ve vztahu k polehčujícím okolnostem představuje ustanovení § 58 odst. 7 trestního zákoníku 

vyšší míru privilegování excesů z podmínek jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost. 

Konkrétně ke krajní nouzi a nutné obraně jakožto nejfrekventovanějším okolnostem 

vylučujícím protiprávnost je však třeba dodat, že toto ustanovení nelze aplikovat 

v tzv. putativních případech, jejichž podstatou je, že se osoba domnívala, že jedná za některé 

z těchto dvou okolností vylučujících protiprávnost, ve skutečnosti tomu tak však nebylo. Pokud 

totiž stav krajní nouze či nutné obrany objektivně neexistuje, nemůže vzniknout ani exces z něj, 

pročež k němu také později nelze přihlédnout jako k okolnosti, která by mohla odůvodnit 

postup spočívající v mimořádném snížení trestu odnětí svobody. 

Oproti předchozím odstavcům ustanovení § 58 trestního zákoníku tento jeho sedmý odstavec 

neobsahuje žádné další podmínky, které by musely být splněny, aby jej mohl soud aplikovat 

(zejm. podmínku spočívající v nepřiměřené přísnosti zákonné trestní sazby či podmínku 

spočívající v možnosti dosažení nápravy pachatele i trestem kratšího trvání). Zákonodárce toto 

ustanovení limitoval z hlediska podmínek na něj kladených co nejméně patrně proto, aby 
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pachatelé trestných činů, kteří jednali v omylu či za některé z okolností vylučujících 

protiprávnost, byli co možná nejvíce privilegováni, neboť společenská škodlivost jejich jednání 

může být, jak již bylo ostatně řečeno, častokrát přinejmenším pochopitelná. 

2.2.7. Trestní sazba při aplikaci mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

V důsledku aplikace institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody na zákonem 

stanovenou trestní sazbu, a to podle jakéhokoliv z odstavců ustanovení § 58 odst. 1 trestního 

zákoníku, ad hoc vzniká v podstatě nová (snížená) trestní sazba, tedy jakási trestní sazby 

sui generis. 

Ta je při užití mimořádného snížení trestu odnětí svobody konstituována tak, že se zákonná 

dolní hranice trestní sazby po snížení stane novou (sníženou) horní hranicí a nová dolní hranice 

buď nebude omezena (v případě aplikace mimořádného snížení trestu odnětí svobody podle 

některého z odstavců 5 až 7 ustanovení § 58 trestního zákoníku) nebo bude limitována 

ustanovením § 58 odst. 4 trestního zákoníku, jak bylo uvedeno v úvodu Kapitoly 2.2. této práce 

(v případě aplikace mimořádného snížení trestu odnětí svobody podle některého z odstavců 1 až 

3 ustanovení § 58 trestního zákoníku). 

Při trestní sazbě zákonem stanovené například na pět až dvanáct let tak bude, zjednodušeně 

řečeno, po aplikaci ustanovení § 58 trestního zákoníku novou dolní hranicí jeden rok (v případě 

užití některého z jeho odstavců 1 až 3), resp. dolní hranice nebude omezena (v případě užití 

některého z jeho odstavců 5 až 7), zatímco horní hranice bude činit pět let. Je však třeba 

reflektovat, že trest na samé takto nově vymezené horní hranici trestní sazby (v tomto případě 

pětileté) ukládat nelze, neboť by se pak nejednalo o mimořádné snížení trestu odnětí svobody, 

nýbrž o ukládání trestu na samé dolní hranici původní zákonné trestní sazby. Obdobně tomu 

tak je i u dolních hranic trestní sazby nepodléhajících limitaci dle ustanovení § 58 odst. 4 

trestního zákoníku. U těch totiž zase platí, že trest lze vyměřit v de facto jakémkoliv časovém 

úseku, který se limitně blíží nule. Pokud by totiž nová (snížená) dolní hranice v případech, 

s nimiž počítají odstavce 5 až 7 ustanovení § 58 trestního zákoníku činila nulu, ukládáním 

jakéhosi „nulového trestu“ by se soud v podstatě dostal ze sféry mimořádného snížení trestu 

odnětí svobody do sféry institutu upuštění od potrestání. 

Zcela okrajově je možno poznamenat, že ačkoliv je naprosto logické, že se aplikací ustanovení 

§ 58 trestního zákoníku dolní hranice zákonné trestní sazby stává novou (sníženou) horní 

hranicí, zákon výslovně nestanovuje, že by tomu tak bylo. Teoreticky by tak připadal v úvahu 

i ten výklad, že horní hranice nové (snížené) trestní sazby zůstává neměnná. Ten by však byl 
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absurdní, protože pokud by soud zamýšlel ukládat trest nad zákonnou dolní hranici trestní sazby 

i po jejím snížení, předně by vůbec k jejímu snižování nemusel přistupovat, neboť by to bylo 

procesně zcela zbytečné. 

V kontextu takto ad hoc vytvořené trestní sazby vyvstává otázka, jakými kritérii se má soud při 

rozhodování o výměře trestu v konkrétním případě v rámci této nové (snížené) trestní sazby 

řídit, tedy jak daleko by měl v rámci již snížené trestní sazby v samotném snížení zajít. Zákon 

totiž v tomto směru nic nepředepisuje, když přímo nezakotvuje žádná výslovná pravidla či 

vodítka pro to, nakolik pod dolní hranici zákonné trestní sazby lze trest snižovat. 

Uvažovat lze bezpochyby o tom, že by základním vodítkem mělo být ustanovení § 39 trestního 

zákoníku, které, jak již bylo uvedeno, mj. předepisuje, že se při stanovení výměry trestu 

přihlédne ke všem v něm uvedeným hlediskům. Tento závěr podporuje ostatně i komentářová 

literatura230, když uvádí, byť u institutu mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody, že se soud 

při výměře trestu odnětí svobody po jeho aplikaci řídí obecnými hledisky pro stanovení druhu 

trestu a jeho výměry podle ustanovení § 39 trestního zákoníku. Jelikož i v případě 

mimořádného zvýšení dochází ke vzniku jakési nové (zvýšené) trestní sazby, ačkoliv opačným 

směrem, lze s tímto názorem vcelku bezpečně operovat i u institutu mimořádného snížení trestu 

odnětí svobody. 

Je však otázkou, do jaké míry se s ním lze stoprocentně ztotožnit. Pokud by mu totiž bylo dáno 

za pravdu, docházelo by pak při aplikaci ustanovení § 58 trestního zákoníku v podstatě ke 

dvojímu zohlednění hledisek vypočtených v ustanovení § 39 trestního zákoníku. Pokud totiž 

soud dospěje k závěru, že je třeba zákonnou trestní sazbu mimořádně snížit, musel tato hlediska 

ve vztahu k výměře konkrétního trestu konkrétnímu pachateli již zohlednit. Opakovaně by pak 

podle výše předestřeného závěru teorie měla být tato hlediska ze strany soudu zohledňována 

znovu, tentokrát ovšem při výměře trestu v rámci nové (snížené) trestní sazby. Ad absurdum by 

tak v případě, že pachatel například trestný čin znásilnění na dítěti mladším patnácti let, na nějž 

zákonodárce stanovil trestní sazbu na pět až dvanáct let, spáchal natolik nízkou intenzitou, že 

je tuto zákonnou trestní sazbu vhodné mimořádně snížit podle ustanovení § 58 odst. 1 trestního 

zákoníku (a to, za užití odst. 4 písm. c) tohoto ustanovení, na trestní sazbu stanovenou na jeden 

rok až pět let), mohl by soud při slepé aplikaci takového teoretického výkladu v praxi znovu 

zohlednit onu extrémně nízkou intenzitu jeho jednání a uložit tak pachateli, kterému původně 

hrozil až dvanáctiletý trest, trest jednoletý. To zcela jistě není správným postupem. Nehledě na 

 
230  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 811 a 

dále Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 806 
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to, že se při takovémto dvojím zohlednění hledisek vypočtených v ustanovení § 39 trestního 

zákoníku nabízí otázka, zdali takový postup nejde proti v této práci již opakovaně zmíněnému 

zákazu dvojího přičítání. 

Ačkoliv se s ohledem na absenci jakékoliv přímé zákonné úpravy v tomto směru a s ohledem 

na aktuální zákonnou dikci první věty ustanovení § 39 trestního zákoníku tento závěr teorie 

nabízí, dle mého názoru by soudy měly při výměře trestu brát předně v potaz právě tu 

skutečnost, že trest ukládají již pod zákonnou dolní hranicí trestní sazby a že se příslušný trestný 

čin zákonodárce z nějakého důvodu rozhodl původně postihovat přísněji. Je totiž třeba dobře 

vážit, nakolik je nerespektování této jím vytyčené základní zákonné trestní sazby přiměřené. 

Jako vhodné vodítko se tak jeví spíše to, nakolik jsou ty skutečnosti, pro které soud mimořádné 

snížení trestu odnětí svobody předně aplikoval, významné, resp. nakolik odůvodňují míru 

onoho snížení pod dolní hranici zákonné trestní sazby. To, jak silná budou příslušná kritéria 

odůvodňující užití mimořádného snížení trestu odnětí svobody v závislosti na příslušném 

odstavci ustanovení § 58 trestního zákoníku, by mělo odrážet i následnou výměru trestu ve 

snížené trestní sazbě. Dle mého názoru by tedy roli měla hrát konkrétní skutečnost (či 

skutečnosti), na níž je příslušný odstavec ustanovení § 58 trestního zákoníku zaměřen 

(např. nakolik jsou okolnosti případu či poměry pachatele mimořádné; jak moc závažný byl 

trestný čin, kterému pachatel napomohl zabránit, a nakolik riskoval například vlastní zdraví či 

život; jak moc závažný byl trestný čin, ke kterému pachatel prohlásil vinu a za jaké důkazní 

situace tak učinil; nakolik byly skutečnosti způsobilé významně přispět k objasnění zločinu 

spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou či ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny apod.). Opakované zohlednění hledisek vypočtených 

v ustanovení § 39 trestního zákoníku by tak dle mého názoru mělo mít nanejvýš podpůrnou 

funkci při výměře trestu v rámci nové (snížené) trestní sazby, neboť připouštím, že tato hlediska 

s ohledem na znění ustanovení § 39 trestního zákoníku nelze zcela opomenout. 

2.2.8. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody u mladistvých 

Pro úplnost celé této kapitoly je třeba zmínit i právní úpravu institutu mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody ve vztahu k mladistvým. Jeho podmínky jsou totiž dány i v zákoně 

o soudnictví ve věcech mládeže, a to konkrétně v jeho ustanovení § 32, které zakotvuje, že má-

li soud pro mládež vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům mladistvého za 

to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákoníkem bylo pro 

mladistvého nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření dosáhnout i odnětím svobody 
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kratšího trvání, může snížit trestní opatření odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby 

zákonem stanovené bez omezení uvedeného v trestním zákoníku. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 32 zákona o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje de facto 

stejné zákonné pojmy, které se vyskytují mj. i v obecném ustanovení o mimořádném snížení 

trestu odnětí svobody, tj. okolnosti případu, poměry mladistvého (v trestním zákoníku poměry 

pachatele), nepřiměřená přísnost zákonné trestní sazby a možnost dosáhnout účelu trestního 

opatření i odnětím svobody kratšího trvání (v trestním zákoníku možnost nápravy pachatele 

i trestem kratšího trvání), lze ohledně nich plně odkázat na to, co bylo uvedeno 

v předcházejících podkapitolách této části práci. Svou specialitu tak zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže v kontextu mimořádného snížení trestu odnětí svobody projevuje v podstatě 

jen v tom směru, že užití tohoto institutu není limitováno z hlediska hranic, pod něž nelze dolní 

sazbu příslušné zákonné trestní sazby trestu odnětí svobody snížit. 

2.3. Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody 

Obrácenou minci institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody, kterému byla věnována 

předchozí kapitola, představuje institut mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. Ten je 

jedním z případů, u nichž trestní zákoník umožňuje zvýšit horní hranici zákonem stanovené 

trestní sazby trestu odnětí svobody. 

Případy zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody nad zákonem stanovenou trestní sazbu 

lze rozdělit na dvě skupiny, a to podle toho, jestli k tomuto zvýšení dochází obligatorně, 

resp. automaticky ze zákona, či fakultativně, tedy na základě uvážení soudu. Obligatorně 

k němu dochází při ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny. Fakultativně zase v případech, kdy je ukládán 

úhrnný či souhrnný trest za vícečinný souběh většího počtu trestných činů nebo právě při 

mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody, na nějž je tato kapitola zaměřena. 

Stejně jako mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze mimořádné zvýšení trestu odnětí 

svobody, jak ostatně také vyplývá z jeho samotného názvu, aplikovat u jiného druhu trestu než 

právě u trestu odnětí svobody, přičemž ze samotné podstaty tohoto institutu vyplývá, že půjde 

o jeho nepodmíněnou variantu.231 S mimořádným snížením trestu odnětí svobody má tento 

 
231  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 472-473 
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institut společné i to, že jde o institut svou povahou mimořádný, při jehož aplikaci je třeba 

postupovat velmi obezřetně a naplnění jeho podmínek vykládat spíše restriktivně232. 

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody lze na základě ustanovení § 59 trestního zákoníku 

uložit pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3), ač již byl pro takový 

nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je 

vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy 

pachatele je ztížena. Ze zákonné dikce tohoto ustanovení tak lze vysledovat několik podmínek. 

První, ryze formální podmínkou je spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým se 

podle ustanovení § 14 odst. 3 trestního zákoníku rozumí, jak již bylo řečeno v rámci 

Podkapitoly 1.3.1. této práce, resp. v rámci její pasáže o výjimečném trestu, takový úmyslný 

trestný čin, na nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně deset let. Přitom není třeba dokonání tohoto zvlášť závažného zločinu či pachatelství. 

S ohledem na ustanovení § 111 trestního zákoníku není postup podle ustanovení § 59 trestního 

zákoníku totiž vyloučen v případě ostatních vývojových stádií trestného činu, tj. v případě 

pokusu o zvlášť závažný zločin či v případě trestné přípravy k němu, a není vyloučen ani 

v případě účastenství, tj. v případě organizátorství, návodu a pomoci233. K naplnění této 

podmínky dojde i v případě, kdy dílčí útoky pokračujícího trestného činu teprve až ve 

svém souhrnu založí právní posouzení tohoto pokračujícího trestného činu jako zvlášť 

závažného zločinu.234 

Druhou podmínku představuje objektivní fakt, že ke spáchání zvlášť závažného zločinu 
pachatelem došlo znovu. Institut mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody je tak nástrojem 

trestní politiky státu, skrz nějž má být společnosti poskytnuta účinnější ochrana „před obzvláště 

nebezpečnými pachateli se špatnou prognózou a zvýšenou pravděpodobností dalšího páchání 

závažné trestné činnosti“235. 

Pro opětovnost není rozhodné, zdali byl příslušný trestný čin stejné, obdobné či zcela odlišné 

povahy jako ten, za který byl jeho pachatel již v minulosti pravomocně uznán vinným. Důležitá 

není ani konkrétní výměra trestu, který byl pachateli v minulosti za zvlášť závažný zločin 

uložen, pročež podmínka opětovnosti spáchání zvlášť závažného zločinu bude splněna i tehdy, 

pokud byl předchozí trest za zvlášť závažný zločin mimořádné snížen pod dolní hranici zákonné 

 
232  Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 747/06 
233  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 808 
234  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 476/2008 
235  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 789/2020 Sb. rozh. tr. 
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trestní sazby. Rozhodné je totiž pouze to, že pachatel formálně naplnil výše uvedenou zákonnou 

definici zvlášť závažného zločinu. 

Pakliže je zvlášť závažný zločin v ustanovení § 14 odst. 3 trestního zákoníku definován tak, že 

je jím úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně deset let, a pakliže se podle ustanovení § 110 trestního zákoníku trestním 

zákonem rozumí trestní zákoník a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nespadá pod tento definiční 

pojem „trestní zákon“ předchozí právní úprava, tedy trestní zákon. Judikatura však dovodila, 

že ke zvlášť závažným trestným činům odsouzeným podle trestního zákona přihlížet lze, ovšem 

jen za splnění dvou předpokladů. 

Prvním, formálním, předpokladem je, že byl pachatel potrestán za čin na základě předchozí 

právní úpravy, na který tato stanovila trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let, „neboť jen takový zvlášť závažný úmyslný trestný čin odpovídá definici zvlášť 

závažného zločinu podle § 14 odst. 3 tr. zákoníku“ 236. Druhým, materiálním, předpokladem je 

pak to, že trestný čin pravomocně odsouzený podle předchozí právní úpravy musí vykazovat 

znaky zvlášť závažného zločinu podle současného trestního zákoníku. 

Pro úplnost lze dodat, že opětovnost spáchání zvlášť závažného zločinu může být založena i na 

základě dřívějšího pravomocného odsouzení pro zvlášť závažný zločin cizozemským 

soudem, a to jak soudem jiného členského státu Evropské unie, tak soudem cizího 

státu nepatřícího do Evropské unie, ovšem v tomto případě jen pokud je takové odsouzení 

uznáno českým soudem.237 

K aplikaci ustanovení § 59 trestního zákoníku ovšem nepostačí jen opětovné spáchání zvlášť 

závažného zločinu týmž pachatelem. Zcela zásadní podmínkou jeho užití je totiž požadavek na 

předchozí potrestání pachatele za zvlášť závažný zločin, kterým se míní alespoň částečný 

výkon trestu odnětí svobody, a to jeho nepodmíněné varianty, byť to zákon výslovně 

nezakotvuje. Podstatné není, jak k alespoň částečnému výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody došlo, tedy jestli jeho přímým uložením v odsuzujícím rozsudku či například 

rozhodnutím o tom, že se trest vykoná. Podstatné je to, že odsouzený do výkonu trestu alespoň 

na nějakou dobu nastoupil. Bez alespoň částečného výkonu trestu odnětí svobody by totiž 

 
236  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 27/2011 Sb. rozh. tr. 
237  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 474 
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nebylo možné dojít k závěru, že působení na pachatele ve výkonu trestu nevedlo k jeho trvalé 

nápravě, pročež je namístě při dalším jeho potrestání ukládat trest citelnější. 

Pokud pachatel z nějakého důvodu (např. z důvodu amnestie) nevykonal ani část trestu, 

přirozeně tato podmínka nebude splněna, v důsledku čehož nebude možné institut 

mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody aplikovat a k předchozímu odsouzení bude 

moci být případně přihlédnuto jen jako k přitěžující okolnosti podle ustanovení § 42 písm. p) 

trestního zákoníku. 

S ohledem na požadavek výkonu alespoň části trestu odnětí svobody je třeba dodat, že tato 

podmínka nebude splněna ani tehdy, pokud by byl pachatelův předchozí trest vykonán 

započtením doby, kterou strávil ve vazbě, přestože i ta představuje zbavení člověka osobní 

svobody. Vazba totiž není trestem, nýbrž prostředkem zajištění obviněného, tudíž u ní není 

přítomno cílené působení na obviněného ve smyslu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 

Čtvrtou a zároveň poslední podmínkou požadovanou zákonodárcem k aplikaci ustanovení § 59 

trestního zákoníku je pak splnění materiálního požadavku spočívajícího ve vysoké závažnosti 

opětovně spáchaného zvlášť závažného zločinu nebo v požadavku na ztíženou možnost nápravy 

pachatele. Jelikož je zákonná formulace stanovena alternativně, postačí tak splnění jen jednoho 

z těchto předpokladů. 

Co se týče vysoké závažnosti opětovně spáchaného zvlášť závažného zločinu, lze vycházet 

z toho, co je uvedeno v rámci pasáže o výjimečném trestu v Podkapitole 1.3.1. této práce 

ohledně velmi vysoké závažnosti odůvodňující uložení trestu odnětí svobody nad dvacet až do 

třiceti let, ovšem s tím rozdílem, že v případě mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody 

postačí „vysoká závažnost“, zatímco v případě ukládání výjimečného trestu odnětí svobody se 

vyžaduje „velmi vysoká závažnost“. 

Závažnost je vysoká, pokud převyšuje obvyklou úroveň závažnosti zvlášť závažných zločinů 

do takové míry, že ani horní hranice příslušné zákonem stanovené trestní sazby evidentně 

neodpovídá závažnosti spáchaného zvlášť závažného zločinu a trestní postih pachatele by skrze 

ni nebylo možno dostatečně zabezpečit.238 

Zákon za kritérium, jež nelze při odůvodňování této vysoké závažnosti opomenout, výslovně 

označuje samotnou recidivu pachatele, v rámci níž by měla být zohledněna zejména doba, která 

uplynula od výkonu dříve uloženého trestu odnětí svobody, velmi vysoká či vysoká závažnost 

 
238  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 810 
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předchozího zvlášť závažného zločinu, délka předchozího trestu odnětí svobody, resp. jeho 

citelnost, pohnutka vedoucí pachatele k recidivě, význam a závažnost všech trestných činů, za 

něž už byl pachatel v minulosti potrestán apod.239 

Jako další kritérium pak výslovně označuje okolnosti případu, kterými jsou, jak již bylo řečeno 

v pasáži pojednávající o obecném ustanovení mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

v Podkapitole 2.2.1. této práce, všechny relevantní skutečnosti mající nějaký vliv na povahu 

a závažnost spáchaného trestného i na možnost nápravy pachatele, jež nebylo možné zhodnotit 

již v rámci hlediska recidivy.240 

Co se týče ztížené možnosti nápravy pachatele jakožto alternativního požadavku 

odůvodňujícího postup podle ustanovení § 59 trestního zákoníku, i zde lze vycházet z toho, 

co bylo uvedeno v pasáži o výjimečném trestu v rámci Podkapitoly 1.3.1. této práce ohledně 

obzvláště ztížené možnosti nápravy, zde ovšem s tím rozdílem, že v případě mimořádného 

zvýšení trestu odnětí svobody postačí namísto obzvláště ztížené možnosti nápravy pouze 

ztížená možnost nápravy pachatele. 

Ztíženou možnost nápravy pachatele ovlivňují v podstatě stejné skutečnosti, které ovlivňují 

i význam recidivy. Především půjde o to, kolikrát byl již pachatel za zvlášť závažný zločin 

potrestán, zdali spáchal stejný zvlášť závažný zločin, za nějž byl již v minulosti odsouzen, jaké 

druhy trestů mu byly v minulosti uloženy, jaký byl jejich počet a výměra, jaké bylo chování 

pachatele ve výkonu trestu, jaký způsob života pachatel vedl mezi jednotlivými trestnými činy, 

resp. (alespoň částečně) vykonanými tresty apod.241 

2.3.1. Výměra trestu odnětí svobody při jeho mimořádném zvýšení 

V případě naplnění všech výše uvedených podmínek pak soud může dle ustanovení § 59 odst. 1 

trestního zákoníku uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené 

v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu. Z této zákonné dikce lze 

vysledovat možnost v podstatě dvoustupňového zpřísnění trestu. 

První stupeň tohoto zpřísnění trestu představuje samotná podstata institutu mimořádného 

zvýšení trestu odnětí svobody, tj. možnost zvýšení horní hranice zákonné trestní sazby trestu 

odnětí svobody; jinak by se o mimořádné zvýšení trestu nemohlo předně vůbec jednat. 

Svým způsobem lze tuto možnost soudu považovat také za výraz tzv. asperační 

 
239  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 805 
240  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 810 
241  Ščerba, pozn. 239, s. 803 
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zásady, která se uplatňuje v případech ukládání trestu při vícečinném souběhu většího počtu 

trestných činů a jejíž podstatou je mj. zostření zákonem stanovené trestní sazby, neboť 

i v případě mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody k takovémuto zostření dochází. 

Výpočetní postup tohoto zostření, který vede ke stanovení nové (zvýšené) trestní sazby, v rámci 

níž má být při užití ustanovení § 59 trestního zákoníku trest ukládán, byl v minulosti stanoven 

judikaturou242 tak, že pro určení nové horní hranice zvýšené trestní sazby se k zákonem 

stanovené horní hranici trestní sazby přičte třetina z ní a pro určení nové dolní hranice je pak 

třeba k této nové (zvýšené) horní hranici přičíst zákonem stanovenou dolní hranici trestní sazby 

a výsledek vydělit dvěma. Pro ilustraci tak například při zákonné trestní sazbě stanovené na 

čtyři roky až dvanáct let bude novou (zvýšenou) trestní sazbou sazba stanovena na deset až 

šestnáct let. Z toho vyplývá, že stejně jako v případě aplikace institutu mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody je i v případě aplikace institutu mimořádného zvýšení trestu odnětí 

svobody potřeba mít zákonem stanovenou dolní hranici trestní sazby. 

Co se týče maximální možné výše horní hranice, trestní zákoník v odst. 2 ustanovení § 59 

výslovně zakotvuje, že tato může převyšovat i dvacet let. Trest odnětí svobody převyšující 

dvacet let tak nemusí být nutně ukládán jen jako výjimečný trest. Překročení hranice dvaceti let 

totiž umožňuje i institut mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody, a to nezávisle na uložení 

výjimečného trestu podle ustanovení § 54 odst. 2 trestního zákoníku. 

Nejvyšší soud v jednom ze svých recentních rozhodnutí243 osvětlil vztah mezi výjimečným 

trestem a mimořádným zvýšením trestu odnětí svobody, když uvedl, že mají odlišnou povahu. 

Zatímco výjimečný trest ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 trestního zákoníku je s ohledem na 

výměru, v níž se ukládá, zvláštním typem trestu odnětí svobody, ustanovení § 59 odst. 1 

trestního zákoníku je obecným ustanovením sloužícím pro zpřísnění trestu recidivujícím 

pachatelům. Vyloučení splnění podmínek pro uložení výjimečného trestu podle ustanovení 

§ 54 odst. 2 trestního zákoníku tak nebrání tomu, aby soud obviněnému za splnění zákonem 

daných podmínek trest odnětí svobody zpřísnil skrze institut mimořádného zvýšení trestu 

odnětí svobody. 

Obecnost ustanovení § 59 trestního zákoníku je dána ostatně i tím, že jej lze užít i u výjimečného 

trestu. Při ukládání mírnější varianty výjimečného trestu odnětí svobody, tj. trestu odnětí 

svobody nad dvacet až do třiceti let, však nesmí nová (zvýšená) horní hranice těchto třicet 

 
242  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. 30/1964 Sb. rozh. tr. 
243  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 789/2020 Sb. rozh. tr. 
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let převyšovat, neboť, jak již bylo řečeno v Podkapitole 1.3.1. této práce, tato hranice je 

bezvýhradně nepřekročitelná. 

Druhý stupeň zpřísnění trestu, k němuž mohou soudy přistoupit po stanovení nové (zvýšené) 

trestní sazby automaticky, je pak vyjádřen skrze jim zákonodárcem danou možnost navíc uložit 

trest odnětí svobody v horní polovině zvýšené trestní sazby. Při zachování výše uvedeného 

ilustrativního případu by tak soud mohl v rámci nové (zvýšené) trestní sazby stanovené na deset 

až šestnáct let ex lege ukládat trest v rozmezí třinácti až šestnácti let. Byť je takovéto ukládání 

trestu v horní polovině zvýšené trestní sazby fakultativní, předpokládá se, že k němu soudy 

budou přistupovat, neboť by jinak mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody nemělo význam. 

K tomu, jakými hledisky se má soud při stanovení výměry trestu odnětí svobody v rámci nové 

(zvýšené) trestní sazby řídit, lze plně odkázat na Podkapitolu 2.2.7. této práce. V té je sice o této 

problematice pojednáno ve vztahu k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody, s ohledem 

na její obdobnost je však její obsah, resp. závěry v ní uvedené, plně použitelný i ve vztahu 

k mimořádnému zvýšení trestu odnětí svobody. 

2.3.2. Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody u mladistvých 

Pro úplnost této kapitoly je třeba uvést, že na rozdíl od zvýšení horní hranice trestní sazby 

při ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny nebo při ukládání úhrnného či souhrnného trestu za vícečinný 

souběh většího počtu trestných činů zákon o soudnictví ve věcech mládeže ve svém 

ustanovení § 9 odst. 2 u mladistvých výslovně vylučuje aplikaci mimořádného zvýšení trestu 

odnětí svobody. Mladistvým tak zákonem stanovenou trestní sazbu trestu odnětí svobody jako 

recidivujícím pachatelům zvlášť závažných provinění zvýšit nelze, což je dáno speciálním 

přístupem k mladistvým pachatelům trestných činů, u nichž se preferuje výchovné působení 

namísto represe. 

Vykonané a zároveň dosud nezahlazené trestní opatření odnětí svobody odpovídající definici 

zvlášť závažného zločinu však může pro účely aplikace institutu mimořádného zvýšení trestu 

odnětí svobody naplnit jím vyžadovaný zákonný znak předchozího potrestání, pokud by byl 

(tehdejší) mladistvý za zvlášť závažný zločin znovu uznán vinným již jako dospělý, přičemž je 

nerozhodné, jestli byl trest (zcela či zčásti) vykonán ještě před nabytím zletilosti mladistvého 

nebo až po ní244. 

 
244  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 803 
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3. Způsob výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

S ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody neodmyslitelně souvisí problematika 

vězeňství, resp. vězení, které se jako druh trestu začalo s nástupem humanistického smýšlení a 

s ním spojené změny vnímání hodnoty lidského života rozšiřovat od poloviny 16. století.245 

První místa sloužící k výkonu trestu odnětí svobody byla charakterizována velice nuznými 

podmínkami. Dnešním trendem naopak je, aby zařízení, v nichž dochází k izolaci pachatelů 

trestných činů, byla uzpůsobena tak, aby v nich tito mohli vést život co nejpodobnější životu 

na svobodě (tj. aby především pracovali, měli smysluplný denní režim, aby jim bylo dopřáno 

kulturního a sportovního vyžití apod.). Dříve také nedocházelo k rozlišování odsouzených 

z hlediska jejich pohlaví, věku, zdravotního stavu či případné recidivy. Oproti tomu dnes 

existují pravidla pro umisťování odsouzených (konkrétně ve věznicích se muži a ženy, 

odsouzené ženy, které u sebe mají ve výkonu trestu dítě, a odsouzení s infekčním onemocněním 

nebo podezřením na něj umisťují odděleně vždy; mladiství od dospělých, osoby, které jsou ve 

výkonu opakovaně, od těch, kteří jsou ve výkonu poprvé, odsouzení za úmyslné trestné činy od 

odsouzených za ty nedbalostní, trvale pracovně nezařaditelní, osoby s duševními poruchami či 

s poruchami chování, osoby s uloženým ochranným léčením či zabezpečovací detencí a velmi 

nebezpeční se pak odděleně umisťují zpravidla). 

K zařízením, v nichž v České republice v současnosti dochází k izolaci pachatelů trestných 

činů, patří věznice, které jsou určeny pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

resp. pro výkon vazby, a detenční ústavy, které jsou určeny k výkonu ochranného opatření 

zabezpečovací detence. V České republice fungují dva detenční ústavy, a to konkrétně Věznice 

a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Opavě a Vazební věznice a ústav pro výkon 

zabezpečovací detence Brno. Ty jsou sice také střeženy Vězeňskou službou České republiky 

a ve svém důsledku je osobám v nich umístěným odnímána svoboda stejně jako vězňům 

ve věznicích, na rozdíl od věznic v nich však dochází ke spojení jakési zvláštní ostrahy s léčbou. 

Co se pak týče věznic jakožto zařízení určených pro výkon nepodmíněného trestu 

odnětí svobody, resp. pro výkon vazby, těch je dle údajů Vězeňské služby České republiky246 

v současnosti na našem území 35, přičemž deset z nich je věznicemi vazebními (jedná se 

o vazební věznice v Praze na Pankráci a v Ruzyni, v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci 

 
245  Mezník, J.; Kalvodová, V.; Kuchta, J.: Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995, s. 9 
246  Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky – Generální ředitelství (online). [cit. 4. 4. 2021]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/ 

https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/
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Králové, v Liberci, v Litoměřicích, v Olomouci, v Ostravě a v Teplicích), do nichž jsou na 

základě usnesení o vzetí do vazby umisťováni obvinění. Vazební věznice však nelze nijak 

přísně oddělovat od zbytku věznic určených pro výkon nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, neboť i ve vazebních věznicích k jeho výkonu může docházet (byť v jejich zvláštních 

odděleních) a naopak i ve věznicích určených pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody 

může docházet k výkonu vazby (opět ve zvláštních odděleních). 

Věznice lze rozlišit i podle jiných hledisek; například podle pohlaví vězněných na čistě ženské 

věznice (Věznice Světlá nad Sázavou; de facto sem lze zařadit i vězeňský objekt ve Velkých 

Přílepech spadající pod Vazební věznici Praha-Ruzyně), mužské věznice (např. Věznice 

Břeclav, Věznice Horní Slavkov, Věznice Jiřice, Věznice Karviná aj.) i smíšené věznice 

(např. Věznice Plzeň, Věznice Bělušice aj.), kdy ovšem i v nich musí být muži vždy odděleni 

od žen, či podle věku (např. Věznice Všehrdy je profilovaná jako věznice pro mladistvé). 

Dále je možné od sebe věznice odlišovat i podle jejich specializace, neboť ve většině z nich 

jsou zřízena různá oddělení s určitým specifickým zaměřením. Především jde o specializovaná 

oddělení pro drogově závislé osoby, pro osoby s poruchami osobnosti, pro sexuální devianty, 

pro doživotně odsouzené apod. Z údajů Vězeňské služby České republiky247 vyplývá, že 

například Věznice Horní Slavkov je díky svému oddělení se zesíleným stavebně-technickým 

zabezpečením zaměřená především na odsouzené za závažnou trestnou činnost a výkon 

doživotního trestu; Věznice Kuřim má specializované oddělení pro výkon trestu sexuálních 

delikventů; Věznice Nové Sedlo disponuje oddělením pro odsouzené s poruchami osobnosti 

a chování, které jsou způsobeny užíváním psychotropních látek; Věznice Rýnovice má zase 

specializované oddělení pro prvotrestance a opomenout nelze ani věznici ve Světlé nad Sázavou 

s oddělením pro výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku dítěte a s oddělením pro 

výkon trestu matek nezletilých dětí od jednoho do tří let věku dítěte. 

Svým způsobem lze pak ke specializovaným věznicím řadit i ty, které mají svou vlastní 

vězeňskou nemocnici, což je případ Vazební věznice Praha Pankrác s vlastní poliklinikou 

a případ Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, která má i své 

specializované interní a infekční oddělení, jednotku intermediální péče, oddělení následné 

lékařské péče a psychiatrický pavilon. 

 
247 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky – Generální ředitelství (online). [cit. 4. 4. 2021]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/ 
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Zcela specifickou věznicí je pak Věznice Jiřice, v níž je od roku 2017 realizován pilotní projekt 

tzv. otevřených věznic, s nimiž počítá Koncepce vězeňství do roku 2025 Ministerstva 

spravedlnosti České republiky jako s nástrojem, který by měl do budoucna snížit recidivu.248 

Otevřené věznice, jimiž se Česká republika inspirovala zejména v Norsku, které má oproti 

České republice nízké procento recidivy, jsou založeny především na důvěře; jejich obecným 

rysem je tak volnější režim sledující zvýšení šance na úspěch budoucí resocializace vězněných 

osob.249 Cílem otevřených věznic je totiž především příprava odsouzených na jejich propuštění 

z výkonu trestu a minimalizace potenciálních rizik spojených se šokem z něj, a to za pomoci 

efektivní, postupné a kontrolované přípravy vězněných osob na život na svobodě.250 

Ačkoliv lze obecně výše nastíněnou specializaci věznic kvitovat, je její obrácenou mincí to, že 

vedle nerovnoměrného rozmístění věznic po České republice a jejich různých kapacitních 

možností vcelku komplikuje obecnou snahu umisťovat vězněné co nejblíže místu pobytu jejich 

blízkých osob. 

V neposlední řadě lze věznice dělit podle jejich vnější diferenciace. Zákonná úprava totiž 

obecně předepisuje způsob výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v různých typech 

věznic, čímž prohlubuje obecnou zásadu individualizace trestních sankcí, o níž bylo pojednáno 

v Podkapitole 2.1.1. této práce. 

Cílem vnější diferenciace je potřeba separace více narušených pachatelů od těch méně 

narušených (např. od prvopachatelů), oddělení pachatelů té nejzávažnější trestné činnosti od 

pachatelů té méně závažné (např. od pachatelů přečinů)251, ale také uplatnění účinnějších 

nápravných a resocializačních prostředků, metod a technik u odsouzených, u nichž to vyžaduje 

vyšší stupeň nebo povaha jejich narušení.252 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu trestu odnětí svobody, tj. vyhláška, v níž 

jsou na základě zákonného zmocnění Ministerstva spravedlnosti stanoveny podrobnosti 

týkající se výkonu trestu odnětí svobody, počítají i s jakousi diferenciací vnitřní ve formě 

existence určitých prostupných skupin představujících podle ustanovení § 39 odst. 6 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody ucelený systém pozitivní motivace odsouzených. Podrobnější 

 
248  Ministerstvo spravedlnosti České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025. Praha: MS ČR, 

2016, s. 131-133 
249  Kovářová, K.: Otevřené věznice. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2018, č. 4, s. 89 
250  Ministerstvo spravedlnosti České republiky: Otevřené věznice. Aktuality - Portál justice (online). 

[cit. 26. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/otevrene-veznice 
251  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha:Wolters Kluwer, 2015, s. 445 
252  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 759 

https://www.justice.cz/web/msp/otevrene-veznice
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podmínky prostupných skupin pak upravují vnitřní řády jednotlivých věznic, a to tak, aby do 

nich mohli být jednotliví vězni zařazování podle výše uvedeného ustanovení na základě změn 

v jejich přístupu, v charakteristice jejich osobnosti, v možnosti jejich resocializace, plnění 

programu zacházení, plnění povinností a chování a jednání v souladu či nesouladu 

s vnitřním řádem. 

Jelikož rozhodnutí o tom, do které prostupné skupiny konkrétní odsouzený náleží, není v rukou 

soudů a nemůže tak tedy ani být součástí ukládání nepodmíněného trestu odnětí, na nějž je tato 

práce zaměřena, bude o věznicích dále pojednáno již jen z hlediska jejich vnější diferenciace. 

Rozhodnutí o zařazení do příslušného typu věznice, přesněji řečeno výrok o způsobu výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, je totiž podle ustanovení § 122 odst. 1 in fine trestního 

řádu obligatorní součástí každého rozsudku, jímž je soudem obžalovanému ukládán 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Nutno ovšem podotknout, že o zařazení do příslušného typu 

věznice podle ustanovení § 56 trestního zákoníku soud obligatorně rozhoduje i v případech, 

kdy z nějakého zákonem předvídaného důvodu rozhoduje o uložení trestu pachateli, od jehož 

potrestání bylo sice podmíněně upuštěno, ale který se ve zkušební době neosvědčil; o tom, že 

se některá z variant podmíněně odloženého trestu odnětí svobody vykoná; o přeměně trestu 

domácího vězení, trestu obecně prospěšných prací či peněžitého trestu v trest odnětí svobody; 

dále v případě, kdy vydává rozhodnutí, na jehož základě dochází k přeřazení mladistvého, který 

ve výkonu trestního opatření odnětí svobody dovršil 19. rok věku, z věznice pro mladistvé do 

věznice pro ostatní odsouzené; anebo v případě, kdy během výkonu trestu odnětí svobody 

rozhoduje o přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice.253 

Naopak soud o zařazení odsouzeného do příslušného typu věznice podle ustanovení § 56 

trestního zákoníku nerozhoduje v případě, kdy vyslovuje, že se podmíněně propuštěný 

z výkonu trestu odnětí svobody neosvědčil, neboť by takové rozhodnutí bylo nadbytečné; 

v takovém případě totiž bude pokračováno ve výkonu trestu odnětí svobody v tom typu věznice, 

v němž se odsouzený nacházel před podmíněným propuštěním z výkonu tohoto trestu.254 

Aby rozhodnutí soudu o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nepodléhalo 

úplné libovůli, jsou pro rozřazování pachatelů trestných činů do příslušných typů věznic 

předepsaná určitá zákonná pravidla, a to konkrétně v ustanovení § 56 odst. 2 trestního zákoníku. 

Ta jsou ovšem jen pravidelná, a to předně už jen díky jeho návětí „soud zpravidla zařadí“. 

Právě ona pouhá pravidelnost těchto zákonných pravidel posiluje soudní individualizaci trestu, 

 
253  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 759 
254  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. 8/1970 Sb. rozh. tr. 
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neboť soudy mohou při rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

zohlednit okolnosti konkrétního případu. 

Možnost odchýlit se od zákonných pravidel pak (kromě případů těch pachatelů, kterým byl 

uložen trest odnětí svobody na doživotí, pročež tak bezvýjimečně náleží do věznice se zvýšenou 

ostrahou) ostatně výslovně zakotvuje odst. 3 ustanovení § 56 trestního zákoníku, na jehož 

základě je možné konkrétního pachatele zařadit i do jiného ze zákonných typů věznic, než do 

kterého by podle zákonem předepsaných pravidel náležel. Soud však této možnosti nemůže 

využívat libovolně, ale jen, pokud má se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň 

a povahu narušení pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu 

věznice lépe zaručeno. Zákon tak pro takovýto postup předepisuje zohlednění tří hledisek. 

První hledisko představuje závažnost trestného činu, ohledně níž lze plně odkázat na příslušné 

pasáže této práce, které jí byly věnovány, především pak na její Podkapitolu 2.1.2. o obecných 

zásadách pro ukládání trestů. Roli v tomto ohledu bude hrát zejména povaha spáchaného 

trestného činu, jeho typová škodlivost promítající se do zákonem stanovené trestní sazby, ale 

i některé polehčující a přitěžující okolnosti.255 

Druhé hledisko je reprezentováno stupněm a povahou narušení pachatele vyplývajícím jak ze 

spáchaného trestného činu (zejm. z toho, z jakých příčin či pohnutek a za jakých okolností se 

tak stalo), tak ze všech okolností charakterizujících osobnost pachatele jako objekt, na který má 

být výkonem trestu odnětí svobody působeno (zejm. z jeho osobních, rodinných, majetkových 

a jiných poměrů, z jeho dosavadního způsobu života, z jeho chování před spácháním trestného 

činu, z jeho postoje k němu a z možností jeho nápravy). Je však nutno podotknout, že toto 

hledisko nelze posuzovat izolovaně. Naopak je třeba vnímat jej v souvislosti s prvním 

hlediskem, jelikož spáchání trestného činu je projevem pachatelovy osobnosti a pachatelova 

osobnost se zase promítá do hodnocení závažnosti spáchaného trestného činu.256 

Posledním hlediskem je pak jakýsi předpoklad soudu, že na pachatele bude v jiném typu 

věznice působeno tak, že ve výkonu trestu odnětí svobody povede řádný život (zejm. tedy bude 

dodržovat režim a pořádek ve věznici a bude řádně plnit program zacházení), byť tento 

předpoklad má mít samozřejmě přesah i do budoucího života po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody.257 Pro posouzení možnosti nápravy pachatele je velmi významný především 

 
255  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 448 
256  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 772 
257  Šámal, pozn. 256, s. 772 
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celkový způsob jeho života, jeho chování před spácháním trestného činu a jeho postoj ke 

spáchanému trestnému činu.258 

Co se pak týče konkrétních typů věznic, ty jsou zakotveny v ustanovení § 56 odst. 1 trestního 

zákoníku a v ustanovení § 8 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Obě zmíněná 

ustanovení v roce 2017 zaznamenala velkou změnu, kdy jejich novelizací259 došlo ke změně 

vnější diferenciace věznic snížením počtu jejich typů ze čtyř na dva. V souvislosti s tím 

samozřejmě došlo i ke změně zákonných pravidel pro rozřazování odsouzených do nich, o čemž 

bude dále pojednáno. Jelikož je však mým záměrem nastínit v této části práce problém, který 

novela vnější diferenciace přinesla do aplikační praxe soudů, bude v následující kapitole pro 

srovnání alespoň okrajově přiblížena i jejich právní úprava předchozí. 

3.1. Vnější diferenciace věznic podle předchozí právní úpravy 

Právní úprava účinná do 30. 9. 2017 rozlišovala mezi čtyřmi typy věznic, a to konkrétně mezi 

věznicemi s dohledem, věznicemi s dozorem, věznicemi s ostrahou a věznicemi se zvýšenou 

ostrahou. Ty se od sebe dle předchozího znění ustanovení § 8 odst. 1 zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody lišily nikoliv různým rozsahem práv odsouzených, nýbrž způsobem vnějšího 

střežení a způsobem zajištění bezpečnosti, tedy, souhrnně řečeno, jakousi přísností režimu. 

Způsobem vnějšího střežení se od sebe výše uvedené věznice lišily především tím, zda v nich 

byly přítomny různé zesílené stavebně-technické prvky (např. ploty s ostnatým drátem) a 

ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených či ne; zajištění bezpečnosti zase bylo spjato 

s režimem, který v příslušném typu věznice panoval, tj. zejména s možností volného pohybu 

odsouzených v areálu věznice a jejich kontrolou, s možností pobytu odsouzených i mimo 

věznici za účelem práce či volnočasových aktivit a s průběhem jejich případných návštěv.260 

Obecně lze říci, že ve věznicích s dohledem panoval nejmírnější režim. Přísnost režimu se pak 

stupňovala s každým dalším typem věznice tak, jak byly výše postupně vyjmenovány, tudíž ve 

věznicích se zvýšenou ostrahou panoval režim nejpřísnější. Zatímco ve věznicích s dohledem 

a ve věznicích s dozorem například nebyly užívány žádné speciální stavebně-technické 

prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených, ve věznicích s ostrahou a se 

 
258  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. 23/1967 Sb. rozh. tr. 
259  Zákon č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
260  Kalvodová, V.: Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, s. 25 
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zvýšenou ostrahou tomu tak bylo261; největší rozdíly mez jednotlivými typy věznic však 

spočívaly ve volnosti pohybu odsouzených ve věznici i mimo ni, jak bude blíže rozvedeno 

v následujících podkapitolách. 

3.1.1. Věznice s dohledem 

Věznice s dohledem představovaly nejmírnější typ věznic určený pro nejméně narušené 

pachatele, pročež jim v nich také bylo zachováno relativně nejvíce volnosti. Zařazováni do nich 

měli být pachatelé, kterým byl uložen trest za spáchání přečinu z nedbalosti a kteří dosud nebyli 

ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin. Kumulativně tak musely být splněny dvě podmínky. 

První podmínka spočívala v uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody za nedbalostní 

přečin ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 trestního zákoníku, tedy za jakýkoliv nedbalostní 

trestný čin, a to bez ohledu na zákonnou trestní sazbu na něj stanovenou. Nutno podotknout, že 

pokud by šlo o zařazování pachatele k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, který byl 

uložen jako úhrnný či souhrnný, musely by být z nedbalosti spáchány všechny sbíhající 

se přečiny.262 

Z druhé podmínky spočívající v tom, že pachatel dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný 

trestný čin, a contrario vyplývá, že předchozí výkon trestu za nedbalostní trestný čin zařazení 

do věznice s dohledem nijak nebránil; rozhodný byl pouze výkon trestu za předchozí úmyslný 

trestný čin. 

Pro splnění této druhé podmínky bylo ovšem rozhodující to, že pachatel pro úmyslný trestný 

čin nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody před spácháním činu, ohledně nějž soud měl 

rozhodovat; to, že pachatel vykonal trest odnětí svobody nebo jeho část po spáchání takového 

trestného činu, tak nemohlo hrát z tohoto hlediska význam.263 

I pokud by však pachatel v minulosti ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin 

byl, nebylo možno k tomu při rozhodování o způsobu výkonu trestu přihlížet, „jestliže šlo 

o trest uložený za čin, který v době tohoto rozhodování již není trestným činem“264, pokud ve 

vztahu k němu nastala v době rozhodování fikce neodsouzení či jestliže byl později výrok 

o uloženém trestu, který vykonával, zrušen265. 

 
261  Důvodová zpráva k zákonu č. 58/2017 Sb., sněmovní tisk č. 588 
262  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 764 
263  Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích č. 29/1995 Sb. rozh. tr. 
264  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. 17/1994 Sb. rozh. tr. 
265  Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 446 
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To, že do věznic s dohledem byli s ohledem na výše uvedené zařazováni především pachatelé 

méně společensky škodlivé trestné činnosti s jakýmsi nízkým stupněm narušení, bylo 

skutečností, která se přirozeně musela promítnout i do relativně volného režimu, který ve 

věznicích s dohledem panoval. Na základě předchozího znění ustanovení § 51 řádu výkonu 

trestu odnětí svobody tak platilo, že se v určených prostorách těchto věznic odsouzení mohli 

pohybovat bez omezení; že pracovali zpravidla na pracovištích mimo věznici, přičemž dohled 

nad jejich pracovní činností prováděl vychovatel (minimálně jedenkrát týdně); že se na základě 

povolení ředitele věznice v mimopracovní době odsouzeným umožňoval volný pohyb i mimo 

věznici, a to k účasti na akcích kulturně výchovných a osvětových, sportovních, bohoslužbách 

a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení; a že se návštěvy 

odsouzených uskutečňovaly zpravidla bez dohledu zaměstnance vězeňské služby, přičemž 

v souvislosti s návštěvou mohlo být odsouzenému ředitelem věznice jednou za dva týdny 

povoleno dočasně ji opustit na dobu nejdéle 24 hodin. 

3.1.2. Věznice s dozorem 

Věznice s dozorem byly určeny pro dvě skupiny pachatelů, kdy tu první z nich tvořili pachatelé, 

kterým byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a kteří již ve výkonu trestu pro úmyslný 

trestný činy byli; druhou pak tvořili pachatelé, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin 

ve výměře nepřevyšující tři léta a kteří dosud pro úmyslný trestný čin ve výkonu trestu nebyli. 

Co se týče první skupiny, ta se podobala skupině pachatelů, kteří by podle rozebírané předchozí 

právní úpravy spadali do věznic s dohledem, ovšem s tím rozdílem, že zatímco u těch zákon 

vyžadoval, aby dosud ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin nebyli, u pachatelů náležejících 

zpravidla do věznic s dozorem zákon naopak předvídal, že ve výkonu trestu pro úmyslný trestný 

čin již byli. Pro to, aby odsouzený náležel primárně do věznice s dozorem tak bylo podstatné, 

aby vykonal alespoň část nepodmíněného trestu odnětí svobody, který mu byl uložen 

v minulosti za úmyslný trestný čin, ale také to, aby k takovému jeho odsouzení bylo možno 

přihlížet (např. aby nedošlo k zahlazení, k omilostnění apod.).266 

U druhé skupiny pachatelů spadajících podle předchozí právní úpravy do věznic s dozorem, 

tj. u pachatelů, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta 

a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, je třeba zdůraznit, že u ní nehrálo 

roli to, jestli k odsouzení došlo za přečin či zločin, popřípadě i zvlášť závažný zločin, ale pouze 

 
266  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 766 
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to, že spáchání trestného činu bylo úmyslné a že výměra uloženého trestu nepřevýšila tři léta; 

zákonem stanovená trestní sazba tak nehrála vůbec žádnou roli. 

Co se pak týče samotného režimu, který ve věznicích s dozorem panoval, ten přirozeně odrážel 

vyšší míru narušenosti pachatelů do nich náležejících, v důsledku čehož se vyznačoval vyšším 

stupněm jejich kontroly. Proto tak v předchozím znění ustanovení § 52 řádu výkonu trestu 

odnětí svobody bylo stanoveno, že se odsouzení v prostorách věznice pohybovali zpravidla 

organizovaně pod dohledem zaměstnance vězeňské služby s tím, že odsouzeným, u nichž bylo 

možno předpokládat, že toho nezneužijí, mohl ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř 

věznice; že odsouzení pracovali zpravidla na nestřežených pracovištích mimo věznici, přičemž 

dohled nad jejich pracovní činností prováděl ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské 

služby (a to nejméně jedenkrát za hodinu) s tím, že těm odsouzeným, u nichž bylo možno 

předpokládat, že toho nezneužijí, mohl ředitel věznice povolit volný pohyb při plnění 

pracovních úkolů i mimo věznici a dohled nad jejich pracovní činností pak prováděl ředitelem 

věznice určený zaměstnanec vězeňské služby (a to nejméně jedenkrát týdně); že odsouzeným, 

u nichž bylo možno předpokládat, že toho nezneužijí, mohl ředitel věznice povolit volný pohyb 

mimo věznici k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení; že za dalších 

podmínek bylo možno v mimopracovní době organizovat i akce mimo věznici (a to za 

doprovodu zaměstnance vězeňské služby, ledaže by šlo o akce výhradně pro odsouzené, kterým 

mohl být při plnění pracovních úkolů povolen volný pohyb mimo věznici); a že návštěvy 

odsouzených se uskutečňovaly zpravidla bez dohledu zaměstnance vězeňské služby, přičemž 

i ve věznicích s dozorem platilo, že v souvislosti s návštěvou mohl ředitel věznice povolit 

odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin (zde ovšem, na rozdíl od 

věznice s dohledem, jen jednou za měsíc). 

3.1.3. Věznice s ostrahou  

I věznice s ostrahou byly určeny pro dvě skupiny pachatelů, ovšem pro takové, kteří spáchali 

závažnější trestné činy, neboť ve věznicích s ostrahou panoval již vcelku přísný režim. 

První skupinu tvořili pachatelé, kterým byl trest uložen za úmyslný trestný čin, pokud zároveň 

nebyly splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou. 

Druhou pak tvořili pachatelé, kteří byli odsouzeni pro přečin spáchaný z nedbalosti a zároveň 

nebyli zařazeni do výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem nebo s dozorem. 

U obou skupin tak bylo rozhodujícím prvkem to, že pachatelé do nich spadající nesplňovali 

podmínky pro zařazení do jednoho z mírnějších typů věznice nebo do přísnějšího typu věznice. 
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Do věznic s ostrahou tak náleželi zpravidla pachatelé závažnějších úmyslných trestných činů, 

a to konkrétně pachatelé odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu tři roky za 

úmyslný trestný čin, jestliže již byli v minulosti ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný 

trestný čin, a dále pachatelé odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu tři roky za 

úmyslný trestný čin, a to bez ohledu na to, zda již v minulosti byli či nebyli ve výkonu trestu 

odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.267 

K zařazení pachatele nedbalostního přečinu do věznice s ostrahou ex lege nemohlo nikdy dojít, 

jelikož zákonem stanovené podmínky pro zařazení do některého z mírnějšího typu věznic 

pokrývaly všechny nedbalostní přečiny; k zařazení do věznice s ostrahou tak mohlo dojít jen 

rozhodnutím soudu ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 trestního zákoníku.268 

Co se týče způsobu zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznicích s ostrahou, z předchozího 

znění ustanovení § 53 řádu výkonu trestu odnětí svobody vyplývalo, že v prostorách těchto 

věznic se odsouzení pohybovali výhradně jen organizovaně pod dohledem zaměstnance 

vězeňské služby, přičemž odsouzeným, u nichž bylo možno předpokládat, že toho nezneužijí, 

mohl ředitel věznice výjimečně povolit volný pohyb v prostorách věznice při plnění pracovních 

úkolů; že odsouzení pracovali zpravidla na pracovištích uvnitř věznice nebo na střežených 

pracovištích mimo věznici, přičemž dohled nad jejich pracovní činností prováděl ředitelem 

věznice určený zaměstnanec vězeňské služby (a to nejméně jedenkrát za 45 minut) s tím, že 

odsouzení, u nichž bylo možno předpokládat, že toho nezneužijí, mohli být zaměstnáni i na 

nestřežených pracovištích mimo věznici; že pro odsouzené zařazené ve výstupním oddělení a 

pro odsouzené, kteří mohli být zaměstnáni i na nestřežených pracovištích mimo věznici bylo 

možno organizovat akce i mimo věznici; a že se návštěvy odsouzených uskutečňovaly zpravidla 

za dohledu zaměstnance vězeňské služby, přičemž i v tomto typu věznic mohlo být určitým 

skupinám odsouzených (konkrétně těm, pro něž bylo možno organizovat akce i mimo věznici) 

ředitelem věznice povoleno v souvislosti s návštěvou dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 

24 hodin (zde ovšem jen jednou za dva měsíce). 

3.1.4. Věznice se zvýšenou ostrahou 

Věznice se zvýšenou ostrahou pak představovaly ten nejpřísnější typ věznic, který byl určen 

pro nejzávažnější případy výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Podobně jako dnes 

byly určeny pro čtyři alternativně dané okruhy pachatelů. 

 
267  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 768 
268  Šámal, pozn. 267, s. 768-769 
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První z okruhů byl tvořen pachateli, kterým byl uložen výjimečný trest, tj. trest odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let či trest odnětí svobody na doživotí. Vzhledem k tomu, 

že výjimečnému trestu, resp. jeho jednotlivým variantám, byla věnována jedna z pasáží 

Podkapitoly 1.3.1. této práce, lze na ni pro předejití duplicity v dalším plně odkázat. 

Druhý okruh tvořili ti pachatelé, kterým byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný 

ve prospěch organizované zločinecké skupiny. I pojmům „organizovaná zločinecká skupina“ 

a spáchání trestného činu „ve prospěch organizované zločinecké skupiny“ byl v této práci 

věnován prostor, a to konkrétně v její Podkapitole 2.2.4., pročež i na ni lze plně odkázat; ovšem 

se zdůrazněním, že u tohoto okruhu pachatelů není výměra uloženého trestu rozhodující. 

Do třetího okruhu spadali pachatelé, kterým byl uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně 

osmi let za zvlášť závažný zločin ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 trestního zákoníku, tedy, 

jak již bylo v této práci opakovaně uvedeno, za úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

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

k zákonné dikci předchozího znění ustanovení § 56 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku tak byly 

obě podmínky dány kumulativně. Nepostačilo tedy jen spáchání zvlášť závažného zločinu; 

potřebná byla i minimálně osmiletá výměra trestu. Nezáleželo ovšem na trestní sazbě, z níž 

soud při stanovení výměry trestu vycházel (ať už zákonné či nějakým způsobem modifikované); 

jak plyne ze zákonného znění tohoto ustanovení, podstatná byla jen výměra trestu, v níž byl 

trest za zvlášť závažný zločin fakticky ukládán. 

Čtvrtým okruhem pak byl okruh těch pachatelů, kteří byli odsouzeni za úmyslný trestný čin 

a v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu. I zde tak zákon předepisoval 

kumulativní splnění dvou podmínek, a to splnění předpokladu, že se jednalo o úmyslný trestný 

čin ve smyslu ustanovení § 15 trestního zákoníku, přičemž nezáleželo na jeho druhu či 

závažnosti, a dále splnění určitého časového předpokladu, tj. takového, že pachatel v rámci 

pětiletého období uprchl z vazby či z výkonu trestu. 

Jelikož věznice se zvýšenou ostrahou představovaly ten nejpřísnější existující typ věznic určený 

pro pachatele s vysokou mírou narušení, musely se nutně vyznačovat vysokým stupněm jejich 

kontroly a omezení, čemuž ostatně odpovídala dikce v ustanovení § 54 řádu výkonu trestu 

odnětí svobody, podle nějž se odsouzení v prostorách věznice pohybovali organizovaně 

výhradně jen pod dohledem příslušníka vězeňské služby; pracovali na pracovištích uvnitř 

věznice nebo mohli vhodnou práci vykonávat v celách, přičemž dohled nad jejich pracovní 

činností prováděl ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby (a to nejméně 

jedenkrát za 30 minut); odsouzeným nebyl povolen volný pohyb uvnitř věznice ani při plnění 
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pracovních úkolů a návštěvy odsouzených se uskutečňovaly zpravidla za dohledu příslušníka 

vězeňské služby. Toto ustanovení je ovšem aktuální i ve vztahu k věznicím se zvýšenou 

ostrahou podle stávající právní úpravy, neboť se na jeho znění novelizací vnější diferenciace 

věznic nic nezměnilo. 

3.2. Vnější diferenciace věznic podle současné právní úpravy 

Jak již bylo uvedeno, aktuální právní úprava účinná od 1. 10. 2017 rozlišuje již jen mezi dvěma 

typy věznic, a to mezi věznicemi s ostrahou a věznicemi se zvýšenou ostrahou, přičemž věznice 

s ostrahou se vnitřně dále člení na tři další oddělení. 

Tato změna souvisí především se současným trendem spočívajícím v přesouvání problematiky 

diferenciace odsouzených z roviny soudní do roviny penitenciární269, tj. konkrétně ve svěření 

rozhodování o zařazování a přeřazování odsouzených v rámci konkrétní věznice orgánům 

odlišným od soudů. Tento trend by měl patrně přispět k možnosti rychleji a pružněji reagovat 

na aktuální míru rizika, které konkrétní odsouzený představuje. 

Důvodová zpráva k novelizačnímu zákonu č. 58/2017 Sb., na jehož základě k této změně došlo, 

totiž uvádí, že soudy, jejichž povinností je v určitých případech (jak byly uvedeny v úvodu 

k této části práce) rozhodnout o zařazení či přeřazení odsouzeného do některého ze zákonných 

typů věznic, přistupovaly k tomuto zařazování a přeřazování rozdílně, kdy odsouzené s téměř 

identickou charakteristikou osobnosti, kriminogenními riziky, potřebami i délkou uloženého 

trestu zařazovaly do různých typů věznic, v důsledku čehož pak byla vězeňská služba nucena 

„realizovat několikanásobný počet identických programů pro stejné kategorie odsouzených, 

avšak umístěných v různých typech věznic“. Rozhodování soudů bylo formalizované, neboť ty 

rozhodovaly toliko na základě podkladů, které měly k dispozici ke dni svého rozhodnutí, tedy 

bez dostatečného zohlednění kriminogenních a bezpečnostních hledisek, která se během 

výkonu trestu odnětí svobody u jednotlivých odsouzených mění a vyvíjí (a to především 

v důsledku uplatňování příslušného programu zacházení), což mělo v podstatě za následek to, 

že odsouzení byli umisťování do věznic nezávisle na svých potřebách.270 

Redukcí jednotlivých typů věznic a zejména pak vnitřním rozčleněním věznic s ostrahou na 

další tři oddělení (která do sebe do jisté míry zahrnula předchozí typy věznic s dohledem, 

dozorem a s ostrahou) tak nedošlo jen k jakémusi formálnímu zjednodušení vnější diferenciace 

 
269  Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 115 
270  Svoboda, M.: Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných prostředků proti 

stanovení stupně zabezpečení. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 234 
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věznic, nýbrž především k přesunu značné části rozhodovací pravomoci soudů na Vězeňskou 

službu České republiky. Zatímco totiž o zařazení či přeřazení do jednoho ze dvou zákonných 

typů věznic rozhodují soudy, o zařazení, resp. přeřazení, odsouzeného do příslušného oddělení 

v rámci věznice s ostrahou rozhodují primárně ředitelé jednotlivých věznic. De facto tak došlo 

v tomto směru k jakési delegaci rozhodovací pravomoci soudů na jiné orgány, od níž si lze 

obecně slibovat především zkvalitnění a zefektivnění celého systému zacházení s odsouzenými 

a potažmo i snížení recidivy trestné činnosti271, neboť tyto orgány mají, na rozdíl od soudů, 

lepší možnosti k poznání odsouzeného, když mají při jeho pobytu v nástupním oddělení (při 

rozhodování o zařazení odsouzeného), resp. ve výkonu trestu (při rozhodování o jeho přeřazení) 

dostatek času na to jeho osobnost poznat a zhodnotit; navíc za tímto účelem disponují 

i příslušným odborným aparátem. 

Věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou se od sebe podle současného znění 

ustanovení § 8 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody také liší různým způsobem 

vnějšího střežení (tj. různými zesílenými stavebně-technickými prvky a ozbrojenými strážemi 

k zabránění útěku odsouzených) a způsobem zajištění bezpečnosti (spojeným s možností 

volného pohybu odsouzených v areálu věznice a jejich kontrolou, s možností jejich pobytu 

i mimo věznici za účelem práce či volnočasových aktivit a s průběhem jejich případných 

návštěv); od výše zmíněné novelizace ovšem navíc i tzv. režimem výkonu trestu. 

Tento pojem ovšem doposud nebyl žádným právním předpisem vymezen ani dále rozveden. 

Zatímco řád výkonu trestu odnětí svobody upravuje rozdíly mezi oběma stávajícími typy věznic 

co do způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti, režim výkonu trestu pouze zmiňuje 

v souvislosti s možnou změnou stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice 

s ostrahou, která je zakotvena v jeho ustanovení § 11a. 

Teorie272 zcela důvodně uvádí, že za režim výkonu trestu lze patrně považovat především 

dodržování stanoveného pořádku a kázně, plnění pokynů, příkazů a dalších povinností 

a respektování omezení, která z výkonu trestu odnětí svobody vyplývají; ta od sebe ovšem 

zmíněné dva typy věznic nijak neodlišují. V tomto směru tak rozdíl mezi věznicí s ostrahou a 

věznicí se zvýšenou ostrahou výslovně dán není. Proto někteří odborníci273 pod pojem režim 

 
271  Kalvodová, V. K diferenciaci odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. In: Kalvodová, V.; Fryšták, M.; 

Provazník, J. (eds.).: Trestní právo (stále) v pohybu: Pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova 

univerzita, 2018, s. 195 
272  Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 121 
273  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 771 
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výkonu trestu řadí i programy zacházení, neboť patrně v těch jediných lze určité odlišnosti mezi 

věznicí s ostrahou a věznicí se zvýšenou ostrahou vypozorovat. 

3.2.1. Věznice s ostrahou 

Věznice s ostrahou představují ten mírnější ze dvou typů věznic, které v současnosti 

v českém právním řádu existují. Jejich postavení v systému věznic lze z hlediska současné 

právní úpravy považovat za subsidiární, neboť jsou do nich dle stávajícího znění písm. a) 

ustanovení § 56 odst. 2 trestního zákoníku zpravidla zařazováni pachatelé, u nichž není naplněn 

jeden ze zákonných důvodů pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou, které pak vypočítává 

písm. b) tohoto ustanovení a které budou blíže rozvedeny v následující podkapitole. 

Jak již bylo avizováno, tento typ věznic je na základě ustanovení § 12a odst. 1 zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody dále vnitřně členěn podle stupně zabezpečení na tři oddělení, a to na 

oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, na oddělení se středním stupněm zabezpečení a na 

oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Důvodem pro toto další vnitřní členění je 

bezpochyby stále stejná potřeba spočívající v separaci více narušených pachatelů od těch méně 

narušených, kterou dříve zabezpečovala širší vnější diferenciace typů věznic. 

Podstatné je, že o umístění, tj. o zařazení či o přeřazení, odsouzeného do příslušného oddělení 

primárně nerozhoduje soud, nýbrž ředitel příslušné věznice. Ten tak může učinit až na základě 

doporučení odborné komise, která musí být ze zákona složena z vedoucího oddělení výkonu 

trestu či oddělení výkonu vazby a trestu anebo ředitelem věznice pověřeného zaměstnance 

tohoto oddělení, a dále z psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, vychovatele 

a popřípadě dalších zaměstnanců Vězeňské služby České republiky určených ředitelem 

věznice. Odborná komise své doporučení činí na základě vyhodnocení míry vnějších a vnitřních 

rizik, jejichž určující hlediska pak vymezuje ustanovení § 12 odst. 3 zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody. 

Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost (zejm. s ohledem na 

trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění a s přihlédnutím 

k tomu, zda již byl ve výkonu trestu) a vnitřní riziko míru rizika ohrožení bezpečnosti během 

výkonu trestu (a to s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují 

zejm. povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů 

trestu a hrozba útěku). 
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Pokud by ředitel věznice rozhodl o umístění odsouzeného do příslušného oddělení odchylně od 

doporučení odborné komise, zákon mu stanovuje povinnost takovéto své rozhodnutí odůvodnit 

a informovat o něm Ministerstvo spravedlnosti. 

Ředitel věznice je také povinen písemně vyhotovit a doručit odsouzenému své rozhodnutí 

o jeho umístění, neboť ten má, v případě, že bylo rozhodnuto o jeho umístění do oddělení se 

středním či vysokém stupněm zabezpečení, právo do tří dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 

podat u ředitele věznice jakýsi kvazi opravný prostředek ve formě návrhu na umístění do 

oddělení s nižším stupněm zabezpečení, přičemž o tomto svém právu musí být poučen. Ředitel 

věznice pak jeho návrh a další potřebné doklady předloží neprodleně soudu. Příslušný soud 

(tj. okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává) o návrhu odsouzeného poté 

meritorně rozhoduje ve veřejném zasedání, a to do třiceti dnů od jeho doručení soudu, nebrání-

li tomu důležité důvody, a to tak, že podle okolností předvídaných v ustanovení § 324a odst. 3 

trestního řádu návrh odsouzeného zamítne; nebo na jeho podkladě rozhodnutí ředitele zruší a 

sám ve věci rozhodne, je-li vada odstranitelná ve veřejném zasedání; anebo jej zruší a řediteli 

věznice uloží, aby o umístění odsouzeného do některého z oddělení věznice s ostrahou znovu 

rozhodl. V takovém případě je pak ředitel věznice vázán právním názorem soudu a je povinen 

provést úkony, které soud případně nařídil. 

S ohledem na výše uvedené tak lze uzavřít, že takováto role soudů svědčí o jakési snaze 

zákonodárce zachovat část rozhodovací, resp. kontrolní, pravomoci soudů i ve vztahu 

k vnitřnímu rozčlenění věznic s ostrahou274, byť tato jejich pravomoc nastupuje až sekundárně. 

To lze zhodnotit pozitivně, jelikož rozhodnutí o umístění je pro odsouzeného až příliš citelné a 

určující, aby o něm rozhodovala vězeňská správa bez možnosti soudního přezkumu. Přeci jen 

toto její rozhodnutí kompletně ovlivní život odsouzeného ve věznici, a potažmo třeba i jeho 

šanci na podmíněné propuštění z výkonu trestu, která se bezpochyby s nižším stupněm 

zabezpečení příslušného oddělení zvyšuje. 

Co se týče umístění odsouzeného do konkrétního oddělení příslušné věznice s ostrahou, pro 

něj, jak bude dále rozvedeno, hraje roli mj. i délka nepodmíněného trestu, který byl 

odsouzenému uložen. Proto nelze opomenout ustanovení § 6a odst. 9 řádu výkonu trestu odnětí 

svobody, které výslovně zakotvuje, že pro účely stanovení stupně zabezpečení se postupně 

uložené na sebe navazující tresty považují za trest jediný. 

 
274  Kalvodová, V. K diferenciaci odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. In: Kalvodová, V.; Fryšták, M.; 

Provazník, J. (eds.).: Trestní právo (stále) v pohybu: Pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova 
univerzita, 2018, s 192 
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Do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení se umisťují odsouzení s nízkým vnějším 

a vnitřním rizikem. Za odsouzeného s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je pak dle ustanovení 

§ 6a odst. 2 řádu výkonu trestu odnětí svobody považován takový odsouzený, který byl 

odsouzen podle písm. a) tohoto ustanovení za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody 

nepřevyšujícímu tři roky nebo podle odst. b) tohoto ustanovení za úmyslný trestný čin k trestu 

nepřevyšujícímu jeden rok, pokud dosud nebyl ve výkonu trestu a nejde-li o odsouzeného za 

trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; za trestný čin zahrnující nakládání 

s omamnými či psychotropními látkami nebo za trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, 

kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka; anebo za trestný čin, 

který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, a to včetně pohrůžky násilí. To platí ovšem jen za 

předpokladu, že u odsouzeného nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení 

s vyšším stupněm zabezpečení. 

Při posuzování toho, zda u odsouzeného nenastaly takové skutečnosti, které by umístění do 

oddělení s vyšším stupněm zabezpečení odůvodnily, se zohledňuje dle ustanovení § 6a odst. 7 

řádu výkonu trestu odnětí svobody zejména míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné 

činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, 

průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a další trestní řízení (zejm. pro trestný čin proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti; pro trestný čin zahrnující nakládání s omamnými či 

psychotropními látkami nebo pro trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo 

hrozilo, že dojde k újmě na zdraví či na životě člověka; anebo pro trestný čin, který zahrnoval 

nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí), anebo skutečnost, že odsouzený byl již 

v minulosti odsouzen za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; za trestný čin 

zahrnující nakládání s omamnými či psychotropními látkami nebo za trestný čin spáchaný pod 

vlivem takové látky, kdy došlo k újmě na zdraví či na životě člověka anebo hrozilo, že k ní 

dojde; anebo za trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí. 

Co se týče zajišťování vnější bezpečnosti, v odděleních s nízkým stupněm zabezpečení nejsou, 

až na výjimky (pokud jsou oddělení s nízkým stupněm zabezpečení zřízena ve věznicích pro 

mladistvé, ve věznicích s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, ve věznicích se zvýšenou 

ostrahou a ve vazebních věznicích), užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. 

Kontrolou a dohledem nad jejich činností jsou tak pověřeni jednotliví vychovatelé, přičemž na 

základě ustanovení § 2 odst. 2 řádu výkonu trestu odnětí svobody platí, že jednomu vychovateli 

může být do péče svěřeno zpravidla nejvýše dvacet odsouzených. 
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Vychovatelé jsou civilními zaměstnanci Vězeňské služby České republiky, kteří mají 

k odsouzeným svěřeným do jejich oddílu nejblíže, neboť rozhodují o jejich rozmístění v rámci 

cel, rozdělují mezi ně plnění běžných činností, průběžné vyhodnocují naplňování příslušných 

programů zacházení, starají se o plánování jejich návštěv, kontrolují jim korespondenci a stav 

cel, přebírají od odsouzených většinu žádostí a také je na ně častokrát ředitelem věznice 

delegována kázeňská pravomoc vůči jejich svěřencům.275 Měli by tak vést odsouzené k přijetí 

viny a odpovědnosti, motivovat je ke změně jejich hodnotového systému a dosavadního 

životního stylu, učit je jednat s lidmi, zvládat náročné životní situaci apod.276 

Kvalifikovanějšími vychovateli jsou pak tzv. vychovatelé-terapeuti, kteří jsou navíc způsobilí 

k tomu, aby vedli méně složité (zpravidla skupinové) terapie odsouzených. Takovými terapiemi 

může být například arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie a další.277 

Co se pak týče vnitřní bezpečnosti, z ustanovení § 51 řádu výkonu trestu odnětí svobody 

vyplývá, že se odsouzení v odděleních s nízkým stupněm zabezpečení mohou v určených 

prostorách věznic pohybovat zpravidla bez dohledu zaměstnanců vězeňské služby; že pracují 

zpravidla na pracovištích mimo věznici a dohled nad jejich pracovní činností provádí 

vychovatel či jiný určený zaměstnanec vězeňské služby (a to minimálně jedenkrát týdně); že se 

odsouzení mohou na základě povolení ředitele věznice v mimopracovní době pohybovat volně 

i mimo věznici k účasti na kulturních, výchovných, osvětových a sportovních akcích či na 

bohoslužbách a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízeních; a že se 

návštěvy odsouzených uskutečňují zpravidla bez dohledu zaměstnanců vězeňské služby, 

přičemž není vyloučena ani dočasná možnost opustit v souvislosti s návštěvou věznici (nejdéle 

ovšem na 24 hodin), pokud to ředitel věznice povolí. 

Do oddělení se středním stupněm zabezpečení se umisťují odsouzení se středním vnějším a 

vnitřním rizikem. Za odsouzeného se středním vnějším a vnitřním rizikem je pak dle ustanovení 

§ 6a odst. 4 řádu výkonu trestu odnětí svobody považován odsouzený, který byl pravomocně 

odsouzen podle písm. a) tohoto ustanovení za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 

3 roky nebo podle písm. b) tohoto ustanovení za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 

3 roky, pokud je ve výkonu trestu nejvýše potřetí a nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti; za trestný čin zahrnující nakládání s omamnými či 

 
275  Tomíčková, K.: Výkon trestu odnětí svobody. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Katedra trestního práva, s. 46-47 
276  Hála, J.: Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, 2005, s. 60 
277  Hála, pozn. 276, s. 62 



 100 

psychotropními látkami nebo za trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo 

k újmě na zdraví či na životě člověka anebo hrozilo, že k ní dojde; anebo za trestný čin, který 

zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, a to včetně pohrůžky násilí. 

I v těchto případech výše uvedené platí jen za předpokladu, že u odsouzeného nebyly zjištěny 

skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, pročež se tak 

plně uplatní i výše již uvedené ustanovení § 6a odst. 7 řádu výkonu trestu odnětí svobody. 

Zároveň však platí, že nesmí být zjištěny ani skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení 

s nižším stupněm zabezpečení, při jejichž posuzování se dle ustanovení § 6a odst. 8 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody zohledňuje zejména závažnost trestné činnosti odsouzeného, 

charakteristika jeho osobnosti a dosavadní způsob jeho života. 

I v odděleních se středním stupněm zabezpečení nejsou, až na výjimky, užívány ozbrojené 

stráže k zabránění útěku odsouzených. Tato oddělení se od oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení liší ovšem tím, že kontrolou a dohledem nad činností odsouzených jsou kromě 

vychovatelů pověřeni též dozorci. 

Ti jsou stejně jako vychovatelé s odsouzenými v kontaktu přímo, mohou jim ukládat povinnosti 

a také spolupracují se sociálními pracovníky a psychology; na rozdíl od nich jsou však 

již příslušníky vězeňské stráže Vězeňské služby České republiky.278 Jejich náplň práce 

je ovšem odlišná, neboť s respektem k lidské a občanské důstojnosti uvězněných dohlíží 

především na to, aby byl výkon trestu, popřípadě vazby, prováděn v souladu s vnitřním řádem 

konkrétní věznice.279 

Ve vztahu k vnitřní bezpečnosti zakotvené v ustanovení § 52 řádu výkonu trestu odnětí svobody 

lze uvést, že se odsouzení v odděleních se středním stupně zabezpečení v prostorách věznic 

pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem zaměstnanců vězeňské služby; že zpravidla 

pracují na nestřežených pracovištích mimo věznici a dohled nad jejich pracovní činností 

provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby (a to nejméně jedenkrát za 

hodinu); že v mimopracovní době lze organizovat akce i mimo věznici, ovšem (až na výjimky) 

za účasti zaměstnance vězeňské služby a že i návštěvy odsouzených se zpravidla uskutečňují 

za dohledu zaměstnance vězeňské služby, přičemž ani zde není vyloučena možnost dočasně 

opustit věznici (nejdéle ovšem na 24 hodin), pokud to ředitel věznice povolí. 

 
278  Tomíčková, K.: Výkon trestu odnětí svobody. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Katedra trestního práva, s. 45-46 
279  Hála, J.: Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 

2005, s. 55 
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Jednotlivcům, u nichž je možné předpokládat, že toho nezneužijí, lze ředitelem věznice povolit, 

aby se uvnitř věznice pohybovali volně; aby se volně pohybovali mimo věznici při plnění 

pracovních úkolů s tím, že dohled nad jejich pracovní činností provádí ředitelem určený 

zaměstnanec vězeňské služby nejméně jedenkrát týdně, nebo aby se, podobně jako tomu je 

v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, mohli volně pohybovat mimo věznici k návštěvám 

zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení. 

Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení se v současnosti umisťují odsouzení s vysokým 

vnějším a vnitřním rizikem. Za odsouzeného s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je pak dle 

ustanovení § 6a odst. 6 řádu výkonu trestu odnětí svobody považován odsouzený za trestný čin, 

u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním stupněm 

zabezpečení, ovšem jen za předpokladu, že u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující 

umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Jedná se tak o subsidiární kategorii, do níž 

by měli být odsouzení zařazováni až v momentu, kdy je opravdu nelze zařadit do jednoho 

z mírnějších oddělení. 

Výše uvedené platí ovšem jen za předpokladu, že nebudou zjištěny skutečnosti odůvodňující 

umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení; i zde se tak plně uplatní výše již uvedené 

ustanovení § 6a odst. 8 řádu výkonu trestu odnětí svobody. 

Charakteristickým rysem vnějšího střežení oddělení s vysokým stupněm zabezpečení 

je, na rozdíl od obou předchozích oddělení, přítomnost ozbrojených stráží bránících 

útěku odsouzených. 

Co se týče vnitřní bezpečnosti zakotvené v ustanovení § 53 řádu výkonu trestu odnětí svobody, 

lze uvést, že se odsouzení v odděleních s vysokým stupně zabezpečení v prostorách věznic 

pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem zaměstnanců vězeňské služby; že pracují 

zpravidla na pracovištích uvnitř věznic nebo na střežených pracovištích mimo ně, přičemž 

dohled nad jejich pracovní činností provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské 

služby (nejméně jednou za 45 minut); že organizování akcí mimo věznici je možné jen pro 

odsouzené, kteří mohou být zaměstnáni i na nestřežených pracovištích mimo věznici a pro 

odsouzené zařazené v tzv. výstupním oddílu; a že návštěvy odsouzených se uskutečňují 

zpravidla za dohledu zaměstnance vězeňské služby, přičemž platí, že odsouzeným 

zaměstnaným i na nestřežených pracovištích mimo věznici a odsouzeným zařazeným ve 

výstupním oddílu není ani v odděleních s vysokým stupněm zabezpečení odepřena možnost 

dočasně opustit věznici (nejdéle ovšem na 24 hodin), pokud jim to ředitel věznice povolí. 
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Jednotlivcům, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, lze ředitelem věznice výjimečně 

povolit, aby se v prostorách věznice při plnění pracovních úkolů pohybovali volně nebo aby 

mohli být zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici. 

Na závěr této kapitoly je třeba uvést, že jednotlivá oddělení věznic s ostrahou jsou, jak již 

ostatně bylo avizováno, prostupná. O případném přeřazování odsouzených do jiného oddělení 

příslušné věznice s ostrahou rozhoduje její ředitel, což odpovídá záměru zákonodárce, kterým 

bylo mj. snížení počtu soudního rozhodování o přeřazování do jiného typu věznice. 

Rozhodnout o změně umístění do některého oddělení věznice s ostrahou může její ředitel na 

základě ustanovení § 11a řádu výkonu trestu odnětí svobody jen v důsledku změny míry 

vnějších nebo vnitřních rizik. Postačí tedy, pokud se nějakým směrem změní alespoň jeden 

z těchto dvou faktorů. Zatímco však v případě zvýšení míry vnějších či vnitřních rizik může 

ředitel rozhodnout o umístění odsouzeného do až o dva stupně vyššího, resp. přísnějšího, 

oddělení, byť by tak mělo být činěno jen v mimořádných případech, v případě jejího snížení 

může klesnout jen o jeden stupeň. 

3.2.2. Věznice se zvýšenou ostrahou  

Věznice se zvýšenou ostrahou představují přísnější ze dvou typů věznic, které v současnosti 

v českém právním řádu existují. Jsou tak určeny pro výkon trestu odnětí svobody v těch 

nejzávažnějších případech. Proto také trestní zákoník ve svém ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) 

předepisuje čtyři okruhy pachatelů, pro něž jsou věznice se zvýšenou ostrahou určeny. 

Tři ze čtyř těchto okruhů (tj. skupina pachatelů, kterým byl uložen výjimečný trest; skupina 

pachatelů, kterým byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny a skupina pachatelů, kterým byl za zvlášť závažný zločin 

uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi let) jsou stanoveny až na drobné odchylky 

spíše jazykového rázu v podstatě identicky, jako tomu bylo v předchozí právní úpravě účinné 

do 30. 9. 2017, pročež tak lze pro předejití duplicity odkázat na to, co ve vztahu k nim bylo 

uvedeno v Podkapitole 3.1.4. této práce. Za větší pozornost však stojí čtvrtý okruh pachatelů 

náležejících do věznic se zvýšenou ostrahou, neboť u něj došlo na základě novelizace 

ustanovení § 56 trestního zákoníku k rozšíření důvodů, pro něž lze pachatele do tohoto typu 

věznice zařadit. 

Zatímco předchozí právní úprava do tohoto okruhu řadila pouze pachatele, kteří byli odsouzeni 

za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu, současná 
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právní úprava do něj kromě těchto řadí mj. i ty pachatele, kteří uprchli z výkonu zabezpečovací 

detence. Navíc již nepostihuje výhradně jen úspěšný útěk, ale i pokus o něj. 

Uprchnutím, resp. pokusem o něj, bude kromě jednání kvalifikovaného jako trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ustanovení § 337 odst. 3 písm. b) trestního 

zákoníku i jen faktický útěk pachatele z některého z výše zmíněných zařízení, resp. pokus o něj, 

neboť zákon nevyžaduje, aby byl pachatel za útěk či pokus o něj skutečně odsouzen. Proto ani 

případné zahlazení odsouzení za takovéto jednání pachatele nemůže zapříčinit, že by se k němu 

nemohlo přihlížet. Zahlazením totiž sice z právního hlediska zaniká pachatelovo odsouzení, 

nelze jím však přepsat minulost a zvrátit tak skutečnost, že k útěku, resp. k pokusu o něj, 

v rozhodné době objektivně došlo. 

K jistému zamyšlení vede pětileté období, v jehož rámci soud musí zkoumat, zdali pachatel 

uprchl z některého z taxativně vyjmenovaných míst omezujících jeho osobní svobodu, nebo se 

o to alespoň pokusil. Toto pětileté období se zpětně počítá od dokončení jednání spočívajícího 

v útěku z některého z výše zmíněných zařízení či v pokusu o něj, tedy v podstatě od zadržení 

osoby, která takto jednala.280 Zákon však již nestanovuje rozhodný moment, kterým toto 

období končí. Jako reálné se tak nabízí dvě možnosti, kdy první z nich váže konec pětileté 

doby na moment spáchání trestného činu, za nějž je nepodmíněný trest odnětí svobody 

pachateli ukládán; druhá pak na moment, kdy soud o zařazení pachatele k výkonu trestu odnětí 

svobody rozhoduje. 

Jako vhodnější, jak ostatně dovozuje i teorie281, se dle mého názoru jeví první možnost, neboť 

moment spáchání trestného činu je momentem zpravidla jednoznačně určeným. V případě, že 

by se konec pětileté doby měl vázat na moment, kdy soud rozhoduje o zařazení pachatele 

k výkonu trestu odnětí svobody, byl by závislý na nejisté a svým způsobem i “soudem 

ovlivnitelné“ skutečnosti, neboť to, kdy bude rozhodováno o zařazení pachatele k výkonu 

trestu, je věcí příslušného soudu. Vzhledem k různým délkám řízení před soudy by pak v praxi 

takovýto výklad mohl u dvou pachatelů ve srovnatelné situaci zapříčinit to, že zatímco by jeden 

z nich měl být zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou proto, že jeho trestní řízení skončilo 

pravomocným rozsudkem v této pětileté době, druhý by měl být zařazen do věznice s ostrahou, 

protože nebyl v těchto pěti letech pravomocně odsouzen. Byť to není žádoucí, je v praxi totiž 

vcelku běžné, že jsou některé trestní věci zatíženy zdlouhavým řízením (např. v důsledku toho, 

že je odvolací soud opakovaně nucen k tomu, aby rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil a vrátil 

 
280  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 770-771 
281  Ščerba, F. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 774 
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mu věc k novému rozhodnutí). Je tak zcela logické, aby pětiletá doba, která je pro tuto skupinu 

pachatelů rozhodná, skončila právě spácháním trestného činu, který je předmětem stávajícího 

řízení, tedy jakousi objektivní skutečností, již nemohou ovlivnit další faktory jako například 

délka řízení. 

Spáchání trestného činu je třeba odlišovat od momentu ukončení trestné činnosti, což hraje roli 

především u trvajících, hromadných a pokračujících trestných činů, u nichž se moment spáchání 

činu váže k naplnění příslušné skutkové podstaty trestného činu bez ohledu na to, že trestná 

činnost dále trvá, resp. pokračuje. Proto se tak konec pětileté lhůty bude u trvajících, 

hromadných a pokračujících trestných činů vztahovat k začátku páchání příslušné trestné 

činnosti, tj. k momentu naplnění příslušné skutkové podstaty trestného činu, nikoliv k momentu 

jejího ukončení. Podobně i v případě souběhu více úmyslných trestných činů pak bude pětiletá 

doba ukončena tím z nich, který pachatel spáchal nejdříve.282 

Jak již bylo okrajově uvedeno, ustanovení § 56 odst. 3 trestního zákoníku, na jehož základě 

může soud pachatele zařadit i do mírnějšího typu věznice, tj. do věznice s ostrahou, nelze 

aplikovat u pachatele, jemuž byla uložena přísnější varianta výjimečného trestu, tj. trest odnětí 

svobody na doživotí. Ten musí být do věznice se zvýšenou ostrahou zařazen bezpodmínečně 

vždy. Přeřazení do mírnějšího typu věznice je pak možné jen za splnění podmínek uvedených 

v ustanovení § 57 odst. 2, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, tedy až po výkonu nejméně 

deseti let trestu odnětí svobody na doživotí. Zároveň nemůže být toto moderační ustanovení 

aplikováno například jen pro věk obžalovaného či pro jeho tíživé sociální poměry, které si 

sám přivodil svým protiprávním jednáním.283 Stejně tak nehraje žádnou roli to, jestli bylo 

pachateli vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženo i ústavní ochranné léčení či 

zabezpečovací detence.284 

Stejně jako v případě oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznic s ostrahou, jak o nich 

bylo pojednáno v předchozí podkapitole, je pro věznice se zvýšenou ostrahou charakteristické 

to, že jsou v ní přítomny ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Co se pak týče 

zajišťování vnitřní bezpečnosti, lze plně odkázat na to, co bylo uvedeno k ustanovení § 54 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody v pasáži Podkapitoly 3.1.4., neboť režim ve věznicích se 

zvýšenou ostrahou podle předchozí právní úpravy a podle té současné se, jak již byl avizováno, 

nijak nezměnil. 

 
282  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 771 
283  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 683/2015 
284  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 15/2013 Sb. rozh. tr. 



 105 

3.3. Dopady novelizace vnější diferenciace věznic na aplikační praxi 

Jelikož s sebou novelizace vnější diferenciace věznic přirozeně nesla dopad na odsouzené, kteří 

již ve výkonu trestu odnětí svobody podle předchozí právní úpravy byli, zakotvil zákonodárce 

do novelizačního zákona č. 58/2017 Sb. i přechodná ustanovení řešící jejich přeřazení tak, aby 

způsob výkonu jejich trestu odnětí svobody odpovídal aktuální zákonné právní úpravě. 

Ve vztahu k trestnímu zákoníku tak bylo do odst. 1 přechodného ustanovení uvedeného v Čl. II 

zakotveno, že zařazení odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem a do 

věznice s dozorem se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mění na zařazení do věznice 

s ostrahou; ve vztahu k zákonu o výkonu trestu odnětí svobody bylo do novelizačního zákona 

zase zařazeno podrobnější přechodné ustanovení v Čl. IV, v němž je uvedeno, že odsouzení 

zařazení k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem za nedbalostní trestné činy se 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za umístěné do oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení, odsouzení zařazení k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem za jiné 

než nedbalostní trestné činy za umístěné do oddělení se středním stupněm zabezpečení a 

odsouzení zařazení k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dozorem a do věznice s ostrahou 

za umístěné do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, nestanoví-li Vězeňská služba jinak. 

Změna vnější diferenciace věznic měla ale přirozeně vliv i na v té době probíhající trestní řízení. 

Proto bylo ve vztahu k trestnímu zákoníku do odst. 2 přechodného ustanovení uvedeného 

v Čl. II novelizačního zákona zakotveno, že při rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného 

trestu odnětí svobody uloženého za trestný čin spáchaný přede dnem nabytí jeho účinnosti se 

ode dne nabytí jeho účinnosti (tj. od 1. 10. 2017) použije ustanovení § 56 trestního zákoníku ve 

znění účinném ode dne nabytí jeho účinnosti. 

Ačkoliv ke změně vnější diferenciace došlo před více než třemi lety, v některých typech 

řízení podle trestního řádu může i v dnešní době právě toto posledně zmíněné přechodné 

ustanovení působit přinejmenším problematicky, a to vůči jednomu z nejzákladnějších 

principů ovládajících české trestní právo, který obecně spočívá v zákazu změny k horšímu, 

tj. vůči tzv. zákazu reformace in peius. Tuto jeho problematičnost lze ilustrovat například na 

obnoveném trestním řízení. 

Zákaz reformace in peius je v trestním řádu ve vztahu k institutu obnovy řízení zakotven v jeho 

ustanovení § 289 písm. b), podle nějž byla-li povolena obnova jen ve prospěch obviněného, 

nesmí mu být novým rozsudkem uložen trest přísnější, než jaký mu byl uložen původním 

rozsudkem. Na rozdíl od právní úpravy stížnosti, odvolání, dovolání, stížnosti pro porušení 
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zákona či řízení proti uprchlému, u nichž se zákaz reformace in peius v případě jeho aktivace 

uplatní v nejširší možné míře, když zapovídá jakoukoliv změnu v neprospěch obviněného, se 

tak u obnovy řízení jen ve prospěch obviněného tento zákaz změny k horšímu vztahuje pouze 

na výrok o trestu. 

Jak již bylo řečeno, součástí výroku o trestu, v případě, že je ukládán nepodmíněný trest 

odnětí svobody, je ovšem i rozhodnutí o zařazení do příslušného typu věznice; zákaz 

reformace in peius tak nelze v případě jeho aktivace vztahovat pouze k rozhodnutí o výměře 

trestu, nýbrž i k rozhodnutí o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Při 

rozhodování o nepodmíněném trestu odnětí svobody, resp. o způsobu jeho výkonu, 

v obnoveném řízení podle současné právní úpravy však může v praxi docházet k takovým 

situacím, dle mého názoru ne zcela nepředstavitelným, které by teoreticky bylo možno vnímat 

jako narážející na tento zákaz. 

Vcelku lehce si lze představit situaci, kdy obviněný nacházející se ve výkonu trestu odnětí 

svobody, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný před 1. 10. 2017 a byl zařazen 

podle předchozí právní úpravy například do věznice s dozorem, podá v současnosti návrh na 

povolení obnovy řízení. V případě, že bude jeho návrhu vyhověno a dojde tak k povolení 

obnovy jen v jeho prospěch, bude ve vztahu k následnému případnému výroku o trestu platit 

zákaz reformace in peius uvedený ve výše citovaném ustanovení § 289 písm. b) trestního řádu. 

Pakliže pak soud prvého stupně v obnoveném řízení znovu shledá důvody pro uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebude tedy moci v rozsudku uložit trest přísnější, než 

jaký byl obviněnému uložen původním rozsudkem, což se samozřejmě s ohledem na výše 

uvedené vztahuje i na rozhodnutí o způsobu jeho výkonu. Právě v takovém případě pak může 

dojít k onomu avizovanému střetu. 

Není pochyb o tom, že soud rozhodující v obnoveném řízení nemůže obviněného znovu zařadit 

do věznice s dozorem jako v původním řízení; v opačném případě by šlo o zařazení do 

v současnosti již neexistujícího typu věznice, a tudíž i o uložení nezákonného trestu. Soudu tak 

v podstatě nezbývá nic jiného než jej zařadit do některého ze dvou typů věznic dle aktuální 

právní úpravy, přičemž v tomto ilustrativním případě se jako vhodná jeví věznice s ostrahou. 

To sice plně koresponduje s výše uvedeným přechodným ustanovením novelizačního zákona 

zakotvujícím pravidlo, že se při rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody má rozhodovat podle nyní účinného zákona, je ovšem otázkou, zdali nové zařazení 

obviněného, byť do aktuálně nejmírnějšího typu věznice, nenaráží na výše uvedený zákaz 

reformace in peius. Nelze totiž s jistotou říci, že nové rozhodnutí soudu nepovede ke zhoršení 
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postavení obviněného. Zákonodárce totiž při svých novelizačních pracích opomenul (např. ve 

formě dalších přechodných ustanovení) stanovit vztah mezi typy věznic podle předchozí právní 

úpravy a podle té aktuální, resp. alespoň určitá vodítka, z nichž by šel tento vztah dovodit. 

Jako přirozené východisko pro určení vztahu mezi jednotlivými předchozími i stávajícími 

vězeňskými režimy se logicky nabízí to, že pakliže je i v současné právní úpravě setrváváno na 

v podstatě čtyřech různých vězeňských režimech, bylo by možno uvažovat tak, že režim 

v odděleních s nízkým stupněm zabezpečení věznic s ostrahou odpovídá předchozímu režimu 

ve věznicích s dohledem; režim oddělení se středním stupněm zabezpečení věznic s ostrahou 

zase předchozímu režimu věznic s dozorem; režim oddělení s vysokým stupněm zabezpečení 

věznic s ostrahou pak předchozímu režimu ve věznicích s ostrahou dle předchozí právní úpravy 

a režim stávajících věznic se zvýšenou ostrahou režimu těch minulých. Je však nutno upozornit 

na to, že kromě režimu ve věznicích se zvýšenou ostrahou, který zůstal oproti předchozí právní 

úpravě skutečně nezměněn, a kterého se tak tento problém netýká, lze při detailnějším 

porovnání jednotlivých režimů panujících v oněch třech odděleních současných věznic 

s ostrahou s předchozími režimy věznic s dohledem, s dozorem a s ostrahou dojít k závěru, že 

je nekopírují zcela identicky, v důsledku čehož je nelze mít bez dalšího za stoprocentní 

ekvivalent předchozí právní úpravy. Tomu, že o něj nejde, ostatně nasvědčuje i samotné výše 

již citované přechodné ustanovení čl. IV novelizačního zákona, v němž zákonodárce mj. uvedl, 

že se odsouzení zařazení k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dozorem (tj. do věznice 

s druhým nejmírnějším režimem té doby) ode dne nabytí jeho účinnosti považují za umístěné 

do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou (tj. do věznice s druhým 

nejpřísnějším režimem současnosti). Tím dle mého názoru zákonodárce vcelku jasně vyjádřil, 

že se o zcela shodné režimy nejedná. 

I kdyby však pro zjednodušení celého problému bylo možno vzít jako fakt, že aktuálně 

existující čtyři vězeňské režimy jsou ekvivalentem těch předchozích, byť se to s ohledem na 

výše uvedené nejeví jako reálné, i tak by k porušení zákazu reformace in peius v některých 

případech zřejmě mohlo docházet, neboť, jak bylo uvedeno v úvodu předchozí kapitoly, soudy 

nemají v současnosti žádnou kontrolu nad tím, do jakého oddělení věznice s ostrahou bude 

obviněný zařazen. Pakliže by například věznice s dohledem skutečně odpovídala současnému 

oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznic s ostrahou, skýtalo by rozhodnutí soudu 

o zařazení obviněného do věznice s ostrahou v obnoveném řízení hrozbu, že ten bude následně 

zařazen do oddělení se středním stupněm zabezpečení nebo do oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení, v nichž zcela objektivně panuje režim přísnější, než který panoval ve věznicích 
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s dohledem a jemuž by, paušálně vzato, tedy patrně mělo odpovídat oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou. Soud tak v takovém případě nemůže nijak zabezpečit, že 

postavení obviněného nebude ve vztahu ke způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody zhoršeno, a vlastně toto případné zhoršen svým rozhodnutím nepřímo umožňuje. 

Ve vztahu k mnou výše předestřenému případu, tj. ve vztahu k obviněnému, který byl na 

základě původního pravomocného rozsudku zařazen do věznice s dozorem, by samozřejmě 

bylo možno argumentovat tím, že k transformaci jeho režimu ve výkonu trestu došlo 

automaticky, a to na základě již citovaného přechodného ustanovení Čl. IV novelizačního 

zákona (konkrétně by se podle něj namísto umístěného do věznice s dozorem považoval za 

umístěného do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou), tudíž v případě, 

že by v obnoveném řízení soud podle aktuální právní úpravy rozhodl o jeho zařazení do věznice 

s ostrahou, nemohlo by dojít k porušení zákazu reformace in peius, neboť soud by obviněnému 

co do režimu svým rozhodnutím fakticky nemohl nijak přihoršit. Je však třeba rozlišovat mezi 

situací, kdy je způsob výkonu trestu odnětí svobody ex lege modifikován zákonodárcem z titulu 

změny právní úpravy, a situací, kdy je modifikován soudem v obnoveném řízení. Zatímco 

se totiž na první situaci zákaz reformace in peius přirozeně nevztahuje, na tu druhou se 

vztahovat může. Soudy jsou tak v případech, kdy v obnoveném řízení dojde k aktivaci 

zákazu reformace in peius, tj. konkrétně v případě povolení obnovy řízení jen ve prospěch 

obviněného (a nutno podotknout, že ke stejnému problému může vzhledem k zákonné dikci 

ustanovení § 306a odst. 4 trestního řádu v současnosti dojít i v případě řízení proti uprchlému), 

stavěny do velice obtížné situace, kdy na jedné straně sice musí rozhodovat dle nyní účinného 

zákona, na druhé straně ovšem musí respektovat zákaz reformace in peius. Byť se z mé strany 

možná jedná o přílišný formalismus, dle mého názoru je takový stav právní úpravy nežádoucí. 

Řešením by bylo stanovení určitých vodítek, která by vyjasnila vztah mezi typy věznic podle 

předchozí právní úpravy a typy věznic podle té stávající, resp. vytvoření nějakého dalšího 

přechodného ustanovení toto řešící. Je však třeba podotknout, že k tomu měl zákonodárce 

přistoupit ihned, neboť tento problém samozřejmě existoval i v době, kdy ke změně právní 

úpravy čerstvě došlo, ačkoliv tehdy jej bylo třeba řešit především ve vztahu k podávaným 

odvoláním, o nichž bylo rozhodováno až po změně právní úpravy, což ostatně potvrzuje i jedno 

z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze285, v němž na tyto problémy upozorňoval. 

 
285 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 To 93/2017 
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3.4. Zvláštní věznice pro mladistvé 

Jelikož tato práce pojednává o ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody obecně a je tak 

v ní na určitých místech alespoň v tom nejzásadnějším směru zmíněna odchylná právní úprava 

určená mladistvým, bude pro úplnost závěrečné části této práce v této kapitole alespoň 

nastíněna odchylná právní úprava věznic určených pro mladistvé, která je dalším projevem 

zvláštního přístupu k nim. 

Mladistvým jsou na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

obligatorně zřizovány zvláštní věznice, čímž je naplněn jednak obecný požadavek na oddělené 

umisťování mladistvých od dospělých zakotvený v ustanovení § 7 písm. a) zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody, jednak konkrétní požadavek uvedený v ustanovení § 31 odst. 4 zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže a v ustanovení § 5 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody spočívající v tom, že se trestní opatření u mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý 

rok svého věku, vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve věznicích nebo 

zvláštních odděleních pro mladistvé. 

Výrok o zařazení mladistvého do věznice pro mladistvé je obligatorní součástí výroku 

o trestním opatření, jímž je mladistvému ukládáno nepodmíněné odnětí svobody, resp. je v něj 

jiné trestní opatření přeměňováno či je rozhodováno o tom, že se nepodmíněné trestní opatření 

odnětí svobody vykoná. Vzhledem ke zvláštní právní úpravě součástí tohoto výroku nemůže 

být specifikace zařazení mladistvého do některého ze dvou typů věznic jako tomu je v případě 

dospělých odsouzených. Věznice pro mladistvé totiž vnější diferenciaci do dvou základních 

typů podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu jako 

klasické věznice nepodléhají, neboť samy o sobě de facto představují zvláštní typ věznic. 

Výjimku, kdy soud může odsouzeného, který spáchal trestný čin, na jehož základě mu bylo 

uloženo nepodmíněné trestní opatření odnětí svobody, ještě jako mladistvý, zařadit pro jeho 

výkon do některého ze dvou základních typů věznic, představuje situace, kdy mu soud bude 

trestní opatření ukládat až po dovršení jeho devatenáctého roku věku. V takovém případě 

soud musí logicky obligatorně rozhodnout o tom, do kterého typu věznice bude odsouzený 

zařazen, přičemž řídit by se měl podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže zejména délkou ukládaného trestního opatření odnětí svobody a stupněm a povahou 

narušení mladistvého. 

Stejně tak soud nemůže mladistvého odsouzeného v průběhu výkonu nepodmíněného trestního 

opatření odnětí svobody ve věznici pro mladistvé případně přeřadit do některého z těchto dvou 
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typů věznic určených pro dospělé odsouzené. Přeřazení mladistvého je možné jen v případě, že 

mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody dovrší devatenáctý rok, přičemž pro 

toto rozhodnutí je na základě ustanovení § 79 zákona o soudnictví ve věcech mládeže stěžejní 

především dosažený stupeň jeho převýchovy a délka zbytku trestního opatření. 

Co se týče pravidel pro vnější střežení, zajištění bezpečnosti i režim výkonu trestu, ta jsou ve 

vztahu k věznicím pro mladistvé upravena jednotně, resp. upravena nejsou (jak již bylo 

uvedeno v závěru úvodní pasáže Kapitoly 3.2., režim výkonu trestu není v trestních předpisech 

definován ani jinak blíže řešen). Konkrétně pak všechny věznice pro mladistvé co do vnějšího 

střežení disponují na základě ustanovení § 49 odst. 2 řádu výkonu trestu odnětí svobody 

ozbrojenými strážemi k zabránění útěku odsouzených. Pravidla pro zajištění bezpečnosti v nich 

jsou pak na základě ustanovení § 55 a ustanovení § 86 řádu výkonu trestu odnětí svobody 

konkrétně nastavena tak, že se v prostorách věznice odsouzení pohybují organizovaně pod 

dohledem zaměstnance vězeňské služby; že pracují zpravidla na pracovištích uvnitř věznice, 

přičemž odsouzení, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, mohou být zaměstnáni na 

nestřežených pracovištích i mimo věznici; že dohled nad pracovní činností odsouzených 

provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby nejméně jedenkrát za 30 minut; 

že pro odsouzené lze organizovat akce i mimo věznici, přičemž se jich vždy účastní 

zaměstnanec vězeňské služby; že se návštěvy odsouzených uskutečňují zpravidla za dohledu 

zaměstnance vězeňské služby, přičemž během návštěvy mohou být mladiství ustrojeni do 

vlastního oděvu a návštěvníkům se umožní účast na kulturních a sportovních vystoupeních 

mladistvých jakož i prohlídka prostor věznice užívaných mladistvými (včetně pracovišť). Ani 

u mladistvých není vyloučena dočasná možnost opustit nejdéle na 24 hodin v souvislosti 

s návštěvou věznici, pokud to ředitel věznice povolí; zde ovšem na návrh vychovatele a s tím, 

že se rozhodnutí předává proti podpisu mladistvého a blízké zletilé osoby. 

S ohledem na výše uvedené je patrné že ve vztahu k mladistvým je při výkonu nepodmíněného 

trestního opatření odnětí svobody uplatňován vcelku přísný režim, který je v různých směrech 

srovnatelný jednak s režimem v odděleních s vysokým stupněm zabezpečení věznic s ostrahou, 

jednak s režimem ve věznicích se zvýšenou ostrahou. To je dáno tím, že na základě ustanovení 

§ 31 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, o němž bylo více pojednáno v závěru 

pasáže o nepodmíněném trestu odnětí svobody v rámci Podkapitoly 1.3.2. této práce, 

představuje nepodmíněné trestní opatření odnětí svobody sankci ultima ratio, z čehož logicky 
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vyplývá, že do věznic pro mladistvé jsou z podstaty věci umisťovány osoby s vyšší mírou 

narušení, které vyžadují i vyšší míru kontroly a omezení.286 

Patrně právě proto, že je u mladistvých více než u kohokoliv jiného třeba individuálního 

způsobu zacházení, aby se negativní účinky na život mladistvého odsouzeného, které s sebou 

výkon nepodmíněného trestního opatření odnětí svobody přináší, co nejvíce eliminovaly, 

zákonodárce přistoupil k centrálnímu stanovení vnitřní diferenciace. Ta je na základě 

ustanovení § 83 odst. 1 řádu výkonu trestu odnětí svobody postavena na čtyřech základních 

diferenciačních skupinách A, B, C a D, které se dále člení na prostupné skupiny, do nichž jsou 

pak mladiství odsouzení zařazováni na základě plnění programu zacházení, charakteristiky 

osobnosti, možnosti resocializace, svého chování, jednání, postojů ke spáchanému provinění a 

výkonu trestního opatření, a které představují ucelený systém jejich pozitivní motivace. 

Co se týče základních diferenciačních skupin, které se od sebe podle ustanovení § 85 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody liší obsahem a způsobem zacházení odpovídajícím potřebám 

žádoucí změny osobnosti mladistvého, do těch jsou mladiství odsouzení zařazováni ředitelem 

věznice na základě doporučení odborných zaměstnanců podle charakteristiky jejich osobnosti 

a spáchaného provinění, a to podle pravidel stanovených v odst. 2 až 5 ustanovení § 83 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétně se do základní skupiny A zařazují odsouzení 

se základní charakteristikou osobnosti v normálu, u nichž poruchy chování vyplývají 

z nevhodného sociálního prostředí, emocionální a sociální nevyzrálosti, popřípadě špatného 

zacházení; do základní skupiny B odsouzení s naznačeným disharmonickým vývojem osobnosti; 

do základní skupiny C odsouzení s poruchami chování včetně poruch chování způsobených 

užíváním návykových látek, kteří vyžadují specializovaný výkon trestního opatření; a do 

základní skupiny D odsouzení s mentální retardací. 

Podrobnější podmínky vnitřní diferenciace věznic pro mladistvé pak, podobně jako je tomu 

u věznic určených pro ostatní odsouzené, stanoví vnitřní řády jednotlivých věznic. 

 

 

 

 
286  Kalvodová, V.: Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, s. 28 
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Závěr 

Ačkoliv každý jedinec příkoří, které mu konkrétní druh trestu může přivodit, vnímá 

subjektivně, je patrně vcelku oprávněné presumovat, že trest odnětí svobody, resp. jeho 

nepodmíněná varianta, je společností obecně považován za nejpřísnější druh trestu ve smyslu 

trestního zákoníku, neboť do základních lidských práv a svobod bezpochyby zasahuje nejvíce. 

I proto je nutné, aby právní úprava na něj dopadající byla co možná nejdokonalejší. To je však 

v podstatě nereálné, jelikož každá právní úprava více či méně určité nedokonalosti vykazuje. 

Jak bylo stanoveno v úvodu k této rigorózní práci, jejím cílem je především upozornit na určité 

problémy související s ukládáním nepodmíněné varianty trestu odnětí svobody a prezentace 

vlastních názorů na ně, a to včetně jejich řešení, která by do budoucna potenciálně mohla 

inspirovat zákonodárce ke zdokonalení příslušné části právní úpravy, kterou považuji v určitém 

směru za problematickou. 

Po zanalyzování vybraných částí české právní úpravy upravujících v této práci řešené aspekty 

ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody jsem toho názoru, že je lze celkově považovat 

za velmi kvalitní. K jakýmkoliv výraznějším legislativním změnám právní úpravy ukládání 

trestu odnětí svobody, resp. jeho nepodmíněné varianty, se tak stavím spíše negativně. 

Nicméně, jak bylo avizováno, i právní úprava tohoto druhu trestu skýtá jisté mezery či 

nedokonalosti, které byly podrobněji rozebrány v jednotlivých částech této práce. Ty jsou 

z větší části spíše minoritní, tudíž by je povětšinou zhojilo pouhé zpřesnění příslušné části 

právní úpravy. Co se pak týče podstatnějších nedokonalostí, z mého pohledu je nejzásadnější 

ta, která se týká novelizace právní úpravy vnější diferenciace věznic a která byla předestřena 

ve třetí části této práce, neboť dle mého názoru v určitých případech naráží na jeden 

z nejzákladnějších principů českého trestního práva, kterým je zákaz reformace in peius. 

Zejména u ní se tedy domnívám, že by mělo dojít k určitému zásahu zákonodárce. 

Zcela na závěr této práce si dovolím poznamenat, že téma ukládání trestu odnětí svobody, 

resp. jeho nepodmíněné varianty, je dle mého názoru tématem doposud nevyčerpaným, což 

dokládá už jen to, že i v této práci byly řešeny jen jeho vybrané aspekty. Teoretické zkoumání 

tohoto druhu trestu by tak v budoucnu nemělo ustat. Stejně tak by, ovšem s veškerou 

obezřetností, neměly ustat ani legislativní práce zákonodárce vedoucí ke zdokonalení pravidel 

jeho ukládání tak, aby právní úprava tohoto druhu trestu a jeho ukládání do aplikační praxe 

přinášela jen naprosté minimum otázek a výkladových sporností. 
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Ukládání nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a otázky související 

Abstrakt  

Tato rigorózní práce se zabývá vybranými aspekty ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Tento trest je trestem univerzálním, subsidiárním a obecně i trestem nejpřísnějším, 

který lze v současnosti v České republice uložit. Vykonáván je ve dvou typech věznic, a to ve 

věznicích s ostrahou a ve věznicích se zvýšenou ostrahou. 

V této rigorózní práci je upozorňováno především na problematické otázky související 

s ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody, s nimiž se setkává aplikační praxe a které 

vyvstávají z určitých nedokonalostí, jež s sebou každá právní úprava přirozeně přináší. Řešeny 

v ní jsou, kromě samotného teoretického pojmu trestu odnětí svobody, zejména instituty 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody a mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody 

a dále rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Co se týče systematizace práce, v jejím úvodu je nejprve vytyčen její cíl a rozčlenění. 

Vlastní text práce je rozdělen na tři velké části, které postupně řeší trest odnětí svobody, jeho 

ukládání a způsob jeho výkonu, a to včetně souvisejících problémů. V jednotlivých kapitolách 

a podkapitolách první části je konkrétně řešen pojem trestu odnětí svobody, jeho postavení 

v rámci trestněprávních sankcí, jeho filozofická východiska, účel a funkce. Ve druhé části jsou 

řešeny vybrané aspekty ukládání tohoto druhu trestu, a to zejména ve vztahu k institutům 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody a mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. 

Třetí část je zaměřena na rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

a na s ní související vnější diferenciaci věznic. V závěru práce je pak konstatováno, 

že z autorčina pohledu je stávající právní úprava ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, která byla v práci rozebrána, vyhovující. Prostor pro její vylepšení je shledáván 

zejména ve vztahu k novelizaci právní úpravy vnější diferenciace věznic, která v určitých 

případech naráží na jeden z nejzákladnějších principů českého trestního práva, kterým je zákaz 

reformace in peius. 

Klíčová slova: nepodmíněný trest odnětí svobody, ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, způsob výkonu trestu odnětí svobody 
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The Imposition of Unconditional 

Imprisonment and Related Matters 

Abstract 

This rigorous thesis deals with selected aspects of the imposition of unconditional 

imprisonment. This punishment is universal, subsidiary and generally the most severe 

punishment that can currently be imposed in the Czech Republic. It is executed in two types of 

prisons: prisons with security and prisons with high security. 

In this rigorous thesis, attention is drawn to problematic issues related to the imposition 

of unconditional imprisonment encountered in practice, which arise from certain 

inherent imperfections in the legislation. Apart from the theoretical concept of imprisonment 

itself, the work examines the institutes of exceptional reduction and exceptional 

increase of imprisonment, as well as the decision-making process for executing 

unconditional imprisonment. 

As regards systematization, the goals and structure of this thesis are set out in more detail in the 

introduction. The thesis is divided into three main parts, which progressively examine 

imprisonment, how it is imposed and the decision-making process, including related problems. 

In the chapters and subchapters of the first part, the concept of imprisonment, its position among 

other criminal sanctions, its philosophical background, purpose and functions are addressed. 

The second part deals with selected aspects of the imposition of this type of punishment, 

especially in relation to the institutes of exceptional reduction and exceptional increase of 

imprisonment. The third part focuses on the decision-making process for executing 

unconditional imprisonment and the related external differentiation of prisons. In the 

conclusion, it is argued that the current legislation on the imposition of unconditional 

imprisonment analysed in this thesis is generally satisfactory. However, there is space for 

improvement, especially in relation to the amendment of the legal regulation of external 

differentiation of prisons, which in certain cases encounters one of the most basic principles of 

Czech criminal law, which is the prohibition of reformatio in peius. 

Key words: unconditional imprisonment, imposition of unconditional imprisonment, means of 

executing unconditional imprisonment 


