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Úvod 

 

V roce 2009 byl přijat nový trestní zákoník, který přinesl změny v právní úpravě trestních 

sankcí. Mnozí předpokládáli, že tyto změny budou mít pozitivní vliv na uplatňovanou sankční 

politku. Trestní zákoník omezoval prostor pro ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a 

zároveň rozšiřoval možnosti použití alternativních trestů. To vše mělo přinést zejména snížení 

počtu vězněných osob. Dnes, po 11 letech, však praxe ukazuje, že ať měl zákonodárce při tvorbě 

trestního zákoníku jakoukoliv vizi a cíl, nepodařilo se snížit počet vězněných osob a české věznice 

jsou, jak často slýcháme z médií, stále přeplněné. Otázkou tedy zůstává, zda nastavená sankční 

politika a zejména prostředky, kterými působíme na pachatele trestné činnosti, dokáží ovlivňovat 

odsouzené tak, aby znovu nepáchali trestnou činnost a měli motivaci vést po propuštění soběstačný 

život v souladu se zákony.  

 

Tato diplomová práce řeší problematiku nepodmíněného trestu odnětí svobody, jenž 

soudce ukládá s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům 

pachatele, a to v těch situacích, kdy uložení jiné trestní sankce již není postačující. Důraz je kladen 

na ukládání tohoto trestu a zejména pak na jeho výkon.  

 

Cílem této práce je studiem právních předpisů a odborné literatury poskytnout ucelené 

shrnutí problematiky nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to nejen z pohledu teorie, ale i 

z pohledu praxe. Dalším cílem je, za využití statistických údajů vězeňské služby, zanalyzovat 

aktuální situaci v českých věznicích a nalézt tak odpovědi na otázky: Jsou české věznice opravdu 

přeplněné? Kdo v současné době vykonává trest odnětí svobody? Jsou prostředky působení na 

odsouzené dostatečné? Cílem práce také je upozornit na problémové oblasti nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a jeho výkonu a navrhnout možná řešení. Práce se zaměřuje na roky 2009 až 2019. 

Shrnutí a vyhodnocení statistických údajů je pak uváděno u konkrétních institutů napříč celou 

diplomovu prací.  

 

V první kapitole se práce zaměřuje na definování pojmu trest a nepodmíněný trest odnětí 

svobody a dále také na účel trestu, respektive nepodmíněného trestu odnětí svobody.  
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Další kapitola poskytuje přehled právních předpisů, které upravují problematiku 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Tato kapitola obsahuje přehled nejen české právní úpravy, 

ale i té mezinárodní, protože právě z ní české právní předpisy vychází.  

 

V třetí kapitole jsou rozebrána pravidla při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

tedy zásady důležité pro stanovení druhu a určení výměry trestu. Závěr kapitoly je pak věnován 

druhům nepodmíněného trestu odnětí svobody z hlediska délky jeho trvání, což je doplněno i 

aktuálním členěním odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Čtvrtá kapitola se věnuje všem aspektům výkonu trestu odnětí svobody, a to od jeho 

počátku až po jeho ukončení. Přičemž některé aspekty jsou pak statisticky analyzovány a je podán 

přehled o tom, kdo vlastně v současné době nepodmíněný trest odnětí svobody vykonává.  

 V páté kapitole je rozebrán nejdůležitější prostředek působení na odsouzené ve výkonu 

trestu, tedy program zacházení. Důraz je kladen i na nejvýznamější činnosti stanovené programem 

– zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Práce se věnuje i jejich analytickému zpracování.  

Šestá, závěrečná, kapitola se zabývá některými problémy výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody, které vyšly najevo při zpracovávání statistických údajů vězeňské služby.  

Vzhledem k rozsahu této práce není možné obsáhnout všechny aspekty nepodmíněného 

trestu odnětí svobody. Z toho důvodu se tato práce nezaobírá problematikou sankcionování 

mladistvých, které představuje speciální oblast, jež vyžaduje zvláštní přístup. Uvedené téma tak 

navrhuji k dalšímu akademickému zpracování.  
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1. Nepodmíněný trest odnětí svobody 

 

Problematika nepodmíněného trestu odnětí svobody (dále jen „NTOS“) je velice široká a 

obsáhlá. Proto se nejprve zaměřím na vymezení pojmu trestu, potažmo nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Následně pak na jeho účel, ke kterému by měl trest sloužit. 

1.1. Pojem trestu 

 

Trest můžeme definovat jako zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní 

jednání. Jedná se o právní následek činu, na němž lpí vina, a který spočívá v právní újmě, která je 

pachatelem pociťována jako zlo a podle vůle zákonodárce má být jako taková přijímána.1 V našem 

trestním právu je trest považován za prostředek státního donucení a je užíván k ochraně zájmů 

chráněných trestním zákonem, k ochraně společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. 2  

 

Způsobení újmy určité osobě je hlavním znakem trestu. Jedná se o zásahy do občanských 

práv, a to zejména osobní svobody či vlastnického práva. Český trestní zákoník považuje za 

základní cíl trestu ochranu společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. Ideální stav by měl 

vypadat tak, že díky ukládání trestů nejsou trestné činy páchány vůbec nebo alespoň v co nejmenší 

míře. 3 Trestní odpovědnost je založena na odpovědnosti individuální a nezná odpovědnost za cizí 

vinu. Újma je tak ukládána osobně pachateli trestného činu. Jiný princip je pak zvolen v zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob, kdy je trestní odpovědnost založena na principu tzv. 

přičitatelnosti.4 

1.1.1. Pojem nepodmíněného trestu odnětí svobody 

 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v trestním zákoně je v trestním zákoníku trest 

odnětí svobody výslovně definován.5 Podle § 52 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

(dále jen „TZ“) se jím rozumí nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu 

odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Jako zvláštní typ 

trestu pak trestní zákoník rozlišuje výjimečný trest podle § 54 TZ.  

 
1 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 383 
2 Tamtéž, s. 385 
3 Tamtéž, s. 386 
4 Tamtéž 
5 Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 41 
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Trest odnětí svobody bývá také někdy rozlišován jako trest „primární“ a „sekundární“. 

Primárním trestem je nepodmíněný trest odnětí svobody vyslovený rozsudkem, zatímco 

sekundární trest je ukládán v případě, kdy soud vysloví rozsudkem jiný trest než TOS, avšak tento 

trest není vykonán takovým způsobem, který zákon předvídá. Sekundární TOS tak zajišťuje 

prosazení soudem vysloveného výroku o trestu jiným způsobem.6 

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody pak můžeme charakterizovat jako trest univerzální, a 

to z toho důvodu, že může být uložen za každý trestný čin obsažený ve zvláštní části trestního 

zákoníku a lze jej uložit každému pachateli. Nepodmíněný trest je zároveň trestem nejpřísnějším, 

což dokazuje i jeho postavení na samém vrcholu systému trestů. Nepodmíněný trest odnětí 

svobody představuje nejzávažnější zásah do základních práv a svobod pachatele, především do 

jeho osobní svobody, které je pachatel dočasně zbaven. Nepodmíněný trest odnětí svobody dále 

omezuje či vylučuje i další práva a svobody zaručená LZPS, jako například nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí, zachování listovního tajemství či právo sdružovat se.7, podrobněji je k tomu 

uvedeno v podkapitole o právech a povinnostech odsouzených (4.4.). I z těchto důvodů je 

nepodmíněný trest odnětí svobody prostředek ultima ratio, má subsidirání povahu a měl by být 

ukládán pouze v případech, nelze-li účelu trestu dosáhnout jinými trestněprávními prostředky, 

jako je uložení alternativních trestů. Což ostatně dovozujeme i z § 38 odst. 2 TZ, který stanoví, že 

„tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní 

sankce pro pachatele citelnější“ nebo také z § 55 odst. 2 TZ, podle kterého je možné za trestné 

činy, jejichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, uložit nepodmíněný 

trest odnětí svobody pouze za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu 

zjevně nevedlo k jeho řádnému vedení života.   

1.2. Účel trestu 

 

V trestněprávní nauce historicky rozlišujeme dvě základní koncepce účelu trestání. Jedná se o 

teorie absolutní a relativní. Mezi těmito teoriemi pak stojí ještě teorie smíšená.  

 

Absolutní (retributivní) teorie spočívá na myšlence, že uložení trestu nesleduje žádné 

společenské účely, nýbrž se trestá jen pro odplatu. Tyto teorie jsou založeny na ideji spravedlnosti 

a legitimita a spravedlnost trestu vychází z povahy a závažnosti spáchaného trestného činu. Tedy 

 
6 Kalvodová, V., op. cit. sub 5, s. 41 
7 Tamtéž, s. 42 
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se trestá protože, bylo pácháno zlo.8 Naopak relativní (preventivní) teorie říká, že uložení trestu je 

užitečné pro společnost. V tomto případě je účelem trestu ochrana společnosti před trestnými činy 

a trestá se, aby nebylo pácháno zlo. Teorie smíšené (slučovací) se pak zejména snaží vyvarovat 

nedostatkům, které jsou předchozím dvoum teoriím vyčítány a spojují myšlenku odplatného a 

účelného trestu.9  

 

Na rozdíl od předešlé právní úpravy z roku 1961 není v novém trestním zákoníku účel trestu 

definován. V dnešní právní úpravě tak nalezneme pouze úpravu obecných zásad trestání, které se 

promítají do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích. Jednotlivé zásady vychází přímo 

ze samotných kořenů demokratického právního státu a jsou formulovány jednak obecně pro 

všechny trestní sankce, jednak speciálně pro tresty a ochranná opatření.10 Přičemž účel trestu 

nedovozujeme pouze z těchto zásad, ale i z konkrétních ustanoveních upravujících ukládání 

trestních sankcí a také z celkového pojetí trestního zákoníku.11 

 

Pokud jde o jednotlivé zásady, jedná se zejména o zásadu zákonnosti, tedy že trestní sankce je 

možno ukládat jen na základě zákona, zásadu přiměřenosti, která říká, že tresty musí být adekvátní 

spáchanému trestnému činu, dále pak zásada individualizace použitých sankcí, která spočívá 

v tom, že druh a případně i výměra sankce musí být soudem ukládány s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem vztahujícím se jak k závažnosti trestného činu, včetně přitěžujících a 

polehčujících okolností, tak k možnostem sociální reintegrace pachatele a jeho poměrům a 

v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené satisfakci osob poškozených trestným činem. Jako 

další zásady můžeme jmenovat zásadu personality sankce, tedy, že sankce by měla postihovat 

pouze pachatele trestného činu a dopad zejména na jeho rodinu by měl být minimalizován, dále 

pak zásadu neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož pachatele a v neposlední řadě také zásadu 

humanity sankcí, kdy je zakázáno ukládání kruté a nepřiměřené sankce ve vztahu ke konkrétnímu 

pachateli.12 

 

Trestněprávní nauka a praxe pak vychází ze smíšených teorií trestání, které spojují požadavek 

spravedlivého trestu odpovídajícího povaze a závažnosti spáchaného trestného činu s požadavky 

 
8 Raszková, T., Hoferková, S.: Kapitoly z penologie I. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 

2018, s. 43-45 
9 Tamtéž 
10 Jelínek, J. a kol., op. cit. sub 1, s. 387 
11 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 491 
12 Jelínek, J. a kol., op. cit. sub 1, s. 388 
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individuální a generální prevence. Profesor Šámal pak uvádí, že účelem trestu je „ochrana 

společnosti před trestnými činy a jejich pachateli, která se uskutečňuje prostřednictvím speciální 

(individuální) a generální prevence; do takto chápaného účelu trestu se zároveň promítá i myšlenka 

odplatného trestu, když je zdůrazňováno, že při ukládání trestu je nutno respektovat závažnost 

trestného činu, tedy hledisko odplatné.“13  

 

Ochrana společnosti, jako nejdůležitější cíl trestu je realizována prostřednictvím individuální 

represe, inviduální prevence a generální prevence.14 Individuální prevence se zaměřuje na 

výchovné působení na pachatele, zatímco generální prevence na společnost a klade si za cíl působit 

prostřednictvím trestu na řádné občany a odstrašit tak potenciální pachatele od páchání trestné 

činnosti.  

 

Všechny tyto výše jmenované cíle či účely trestu jsou zajisté i cílem a účelem nepodmíněného 

trestu odnětí svobody. Nejvýznamější složkou u nepodmíněného trestu odnětí svobody bude 

zejména individuálně represivní složka. Účel výkonu trestu odnětí svobody je také stanoven 

v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody (dále jen „ZVTOS“) říká, že účelem tohoto trestu je prostředky stanovenými 

tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního 

chování a aby po propuštění vedli soběstačný život v souladu se zákonem. Účelem trestu odnětí 

svobody je také chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání 

trestné činnosti.  

 

 

  

 
13 Šámal, P. a kol., op. cit. sub 11, s. 491 
14 Kalvodová, V.: Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2012, s. 132 
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2. Trest odnětí svobody de lege lata 

 

Trest odnětí svobody představuje nejzávažnější zásah do základních lidských práv. Proto 

jeho ukládání a výkon musí mít svůj základ v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky (dále jen „Ústava“) a v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

(dále jen „LZPS“), jenž je následně konkretizováno v zákonech a dalších právních předpisech. 

V této části se tak nejprve zaměřím na ústavněprávní a trestněprávní aspekty nejen nepodmíněného 

trestu odnětí svobody, ale i jeho výkonu. V neposlední řadě pak zmíním i mezinárodní aspekty 

právní úpravy výkonu tohoto trestu.  

2.1. Ústavněprávní aspekty 

2.1.1. Ústava 

 

Ústava je základním zákonem státu. Má osm hlav a 114 článků a ve svém obsahu zakotvuje 

základní principy demokratického právního státu, vztah k mezinárodnímu právu, ústavní orgány, 

jejich složení, pravomoci a vzájemné vztahy, dva z tzv. nezávislých správních úřadů a zásady 

územní samosprávy a v neposlední řadě definuje i ústavní pořádek ČR.15  

 

V Ústavě dále nalezneme několik ustanovení, které se ať už obecně nebo přímo dotýkají 

oboru trestního práva, respektive trestu odnětí svobody, jeho ukládání a výkonu. Jako první mohu 

jmenovat čl. 2 odst. 4 Ústavy, jenž říká, že „každý občan může činit vše, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon nedovoluje“. Obdobné ustanovení nalezneme 

pak i v čl. 1 odst. 2 LZPS s tím rozdílem, že Listina se neomezuje jen na občany, ale dané 

ustanovení je určeno všem lidem. Jako další článek mohu zmínit čl. 4 Ústavy, jenž stanoví, že 

„základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci“. Další významný článek je čl. 10 

ústavy, který stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součásti právního řádu, stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. Jako příklad významných 

smluv souvisejících s trestním právem mohu uvést Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání či Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.16  

 
15 Wintr, J.: Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 17 
16 Kalvodová, V.: Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova univerzita, 

2002, s. 65-67, 84 
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V Ústavě dále nalezneme ustanovení týkající se hmotněprávní či procesněprávní imunity 

poslanců a senátorů (čl. 27 Ústavy), prezidenta republiky (čl. 65 Ústavy) a soudců Ústavního soudu 

(čl. 86 Ústavy). Ústava dále upravuje 3 formy milosti prezidenta republiky, a to v čl. 63 odst. 1 

písm. j) Ústavy abolici, tedy možnost „nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li 

zahájeno, aby se v něm nepokračovalo“, dále pak v čl. 62 písm. g) Ústavy agraciaci, kdy prezident 

republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a v neposlední řadě také rehabilitaci (čl. 62 

písm. g) Ústavy), tedy možnost zahlazení odsouzení.17 

2.1.2. Listina základních práv a svobod 

 

Ústava v čl. 3 stanoví, že součástí ústavního pořádku je Listina základních práv a svobod. 

LZPS má šest hlav a 44 článků a jejím obsahem je zejména katalog lidských práv a svobod, 

konkrétně základní lidská práva a svobody, politická práva, práva národnostních a etnických 

menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a práva na soudní a jinou ochranu. 

  

Domnívám se, že základním ustanovením, kterým by bylo vhodné tuto problematiku 

otevřít je čl. 4 LZPS, dle kterého „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a 

v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod a mohu být za podmínek stanovených 

LZPS upraveny pouze zákonem“. V návaznosti na čl. 4 Ústavy pak mohu uvést čl. 36 odst. 1 

LZPS, který stanoví, že „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého 

a nestranného soudu“.  

 

Z hlediska ukládání trestu odnětí svobody jsou stěžejními ustanoveními články 6, 8 a 39 LZPS. 

Článek 6 upravuje právo na život a zejména nepřípustnost trestu smrti. V čl. 8 pak nalezneme 

ustanovení, které upravují omezování osobní svobody. Dále čl. 39 zakotvuje významnou zásadu 

nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege18. Co se týká výkonu trestu, je třeba uvést čl. 7 odst. 

2 LZPS, který zakazuje mučení či podrobení krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení a 

trestu. Významné pro tuto diplomovou práci je také ustanovení čl. 9 odst. 1 LZPS, které se zabývá 

zákazem nucených prací či služeb. Výjimky pro tento zákaz jsou stanoveny v čl. 9 odst. 2 LZPS, 

a to zejména výjimka pro práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 
17 Wintr, J., op. cit. sub 15, s. 103 
18 Žádný zločin bez zákona, žádný trest bez zákona.  
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Pro trestní řízení je pak významné ustanovení čl. 40 LZPS, které obsahuje zásadu presumpce 

neviny, zásadu ne bis in idem19 či zásadu nullum crimen sine lege praevia20.  

2.2. Trestněprávní aspekty 

2.2.1. Trestní zákoník 

 

Základními právními předpisy oboru trestního práva jsou trestní zákoník a trestní řád. 

Zatímco zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje hmotněprávní část trestního práva, zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (dále jen „TŘ“) upravuje procesněprávní část.  

 

Trestní zákoník je rozdělen na obecnou část a zvláštní část. Obecná část je rozdělena do 8 

hlav, které upravují obecné záležitosti pro všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části, a to 

zejména ustanovení o působnosti trestních zákonů, trestní odpovědnosti, trestních sankcí a 

v neposlední řadě také výkladová ustanovení.  

 

Pro tuto diplomovou práci je nejvýznamnější hlava V obecné části, která upravuje trestní 

sankce. Tato hlava je rozdělena do 3 části, a právě z ní vyplývá dělení trestních sankcí na tresty a 

ochranná opatření. V této hlavě jsou obsaženy obecné zásady pro ukládání trestních sankcí, ale i 

obecné zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření. Dále tato hlava obsahuje jednotlivá 

ustanovení týkající se konkrétních trestů a ochranných opatřeních. V oddíle 4 této hlavy nalezneme 

významné ustanovení v § 52 TZ, které uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů trestů. Oddíl 5 pak 

upravuje ukládání a výkon jednotlivých trestů. Pro toto téma je stěžejní ustanovení § 55 odst. 3 

TZ, které odkazuje na jiný právní předpis, který upravuje výkon nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Tímto právním předpisem je zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Obecné zásady pro ukládání trestních sankcí jsou obsaženy v hlavě V dílu 1. V dílu 2 pak 

nalezneme ustanovení, které upravují obecné zásady pro ukládaní trestů. Ty jsou pak 

konkretizovány přímo pro ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody v oddíle 5 této hlavy, a 

to v § 55 – § 59 TZ. 

 

Neméně důležitou pro institut nepodmíněného trestu odnětí svobody je i zvláštní část trestního 

zákoníku. Zvláštní část je rozdělena do 13 hlav, které upravují jednotlivé skutkové podstaty 

 
19 Ne dvakrát o tomtéž.  
20 Nelze trestat na základě později přijatého zákona. 
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trestných činů a trestní sazby, které lze za takové trestné činy uložit. Nepodmíněný trest odnětí 

svobody lze tedy ukládat pachateli pouze v rámci trestní sazby stanovené u jednotlivých trestných 

činů obsažených ve zvláštní části. Tyto jednotlivé trestní sazby však neplatí absolutně. Soudce 

totiž při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody může přihlédnout k ustanovením 

upravující mimořádné zvýšení či snížení trestu odnětí svobody. Tuto problematika dále rozebírám 

ve třetí kapitole zabývající se ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

2.2.2. Trestní řád 

 

Procesněprávní úpravu trestního práva nalezneme v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním. Trestní řád je rozdělen do 5 částí a trest odnětí svobody je v tomto předpise zmíněn 

hned na několika místech. Velmi často je to v souvislosti s délkou trestu odnětí svobody a s jeho 

horní či dolní hranici, která je pro daný trestný čin stanovena zákonem a do které lze pachateli 

uložit trest odnětí svobody. Tyto trestní sazby pak slouží jako měřítko, zda lze nějaký 

trestněprocesní postup či institut použít či nikoliv.  

 

Jako příklad mohu uvést pravidlo pro určení věcné příslušnosti soudů, které v § 17 TŘ říká, 

že „krajské soudy konají v prvním stupni řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný 

trest“. Dalším příkladem může být institut nutné obhajoby a případy, kdy je nutné, aby měl 

obviněný obhájce už v přípravném řízení (§36 odst. 3 TŘ). Jako další mohu jmenovat například 

ustanovení § 68 TŘ, které stanoví v souvislosti s horními hranicemi trestních sazeb pravidla pro 

vzetí do vazby, ustanovení § 179a TŘ, která se zabývá podmínkami konání zkráceného 

přípravného řízení, kdy zákonná výše trestu je právě jednou z podmínek, dále pak ustanovení § 202 

odst. 4 TŘ, které říká, kdy nelze konat hlavní líčeni bez přítomnosti obžalovaného a spojuje to 

s trestem odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V neposlední řadě pak mohu 

jmenovat možnost podání dovolání, kdy dle § 265b odst. 2 TŘ, „lze podat dovolání též tehdy, byl-

li uložen trest odnětí svobody a také ustanovení § 314a odst. 1 TŘ, kde se vyskytuje podmínka 

maximální výše horní hranice trestu odnětí svobody pro možnost konání řízení před samosoudcem.  

 

Nejvýznamnější hlavou pro zaměření této diplomové práce je bez pochyby část třetí, a to 

hlava dvacátá první, která se zabývá vykonávacím řízením. V oddíle druhém pak nalezneme 

úpravu výkonu trestu odnětí svobody. Hned v úvodu trestní řád odkazuje na zákon o výkonu trestu 

odnětí svobody, dále pak v tomto oddíle nalezneme ustanovení jejichž obsahem je například 



 

16 

 

 

úprava nařízení výkonu trestu (§321 TŘ), odklad výkonu trestu (§ 322 TŘ), přerušení výkonu 

trestu (§ 325 TŘ), podmíněné odsouzení či propuštění (§ 329 a § 331TŘ). Tyto insituty podrobněji 

rozebírám v podkapitole zabývající se průběhem trestu (4.3.) 

2.2.3. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

 

Základním právním předpisem, který upravuje problematiku výkonu trestu odnětí svobody 

je zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Tento předpis je rozdělen do pěti části, 

z nichž nejvýznamnější a pro danou problematiku nejdůležitější, je část první – výkon trestu odnětí 

svobody. V této části jsou postupně rozebrány základní pojmy a zásady výkonu trestu, práva a 

povinnosti odsouzených, zacházení s odsouzenými, odlišnosti výkonu trestu u některých skupin 

odsouzených a v neposlední řadě také propuštění z výkonu trestu.  

 

Předmětem dané úpravy je „výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních 

odděleních vazebních věznic“. Přičemž výkonem trestu se zde rozumí, jak výkon trestu odnětí 

svobody uloženého dospělým pachatelům podle trestního zákoníku, tak i výkon trestního opatření 

odnětí svobody uloženého mladistvým podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 21 V této 

práci se ale zaměřuji pouze na výkon trestu odnětí svobody u dospělých pachatelů. 

2.2.4. Řád výkonu trestu odnětí svobody 

 

Posledním důležitým právním předpisem z pohledu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody (dále jen „ŘVTOS“). Řád výkonu trestu odnětí svobody je rozdělen na 3 

části, ve kterých detailněji rozvádí jednotlivá ustanovení ZVTOS. Řád výkonu trestu odnětí 

svobody je jedním z právních předpisů, se kterým se odsouzení seznamují v tzv. nástupním oddíle 

po přijetí do věznice. Právě v ŘVTOS vězeň mimo jiné nalezne podrobnou úpravu jeho práv a 

povinností. ŘVTOS také ve své druhé části podrobně upravuje výkon trestu u některých skupin 

odsouzených. Takovými skupinami jsou například mladiství, odsouzené ženy, odsouzení trvale 

pracovně nezařaditelní, odsouzení k doživotnímu trestu či cizinci. Tuto problematiku více 

rozebírám v podkapitole 4.5. 

 

 
21 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 1 
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2.2.5. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 

 

V této práci se zaměřuji mimo jiné i na analýzu současného výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Na několika místech se pak právě odkazuji na tuto amnestii. Proto nyní uvedu, co 

amnestie tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause znamenala a jaký vliv na výkon 

trestu odnětí svobody měla.  

 

Jedná se tedy o rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 uvedenou 

pod číslem 1/2013 Sb. Touto amnestií došlo mimo jiné k prominutí, zahlazení a také ke zmírnění 

některých nepodmíněných trestů odnětí svobody podle jednotlivých článků rozhodnutí. Hlavní 

podmínkou bylo, že daný nepodmíněný trest odnětí svobody byl uložen před 1. lednem 2013 a 

nebyl vykonán. Došlo například ke zmírnění trestů ve výměře nepřevyšující jeden rok, trestů osob, 

které před nebo během roku 2013 dosáhly 75 let a zároveň jim nebyl uložen trest ve výměře 

převyšující 10 let nebo trestů ve výměře nepřevyšující 24 měsíců, pokud se nejednalo o tresty 

uložené například za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví nebo za 

zločin proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti či proti rodině a dětem.  

 

Celkem se k 1.1.2013 nacházelo v organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR 22 638 

osob. K 04.03.2013 pak bylo na amnestii propuštěno celkem 6 443 osob.22 Na svobodu tak bylo 

propuštěno zhruba 28 % odsouzených.   

2.3. Mezinárodní aspekty právní úpravy  

 

Na mezinárodní úrovni jsou vydávána pravidla, která se zabývají jednak podmínkami osob 

umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody, jednak pravidlům pro zacházení s odsouzenými. Ze 

všech těchto dokumentů pak vycházejí veškeré právní předpisy České republiky, které upravují 

zacházení s vězněnými osobami.23 

 

Již v roce 1955 byla na I. kongrese OSN o prevenci a zločinnosti a zacházení s pachateli 

přijata „Standarní minimální pravidla pro zacházení s vězni“.24 Tyto pravidla se dotýkají zejména 

oblastí jako je ubytování, osobní hygiena, ošacení a ložní prádlo či zdravotní služby. Poslední 

 
22 Vězeňská služba České republiky. Amnestie [online]. 04.03.2013 [cit. 09.11.2020]. Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/informacni-servis/amnestie/ 
23 Raszková, T., Hoferková, S., op. cit. sub 8, s.49 
24 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 69 
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revidovaná verze, přijatá v roce 2015 se dotýkala několika okruhů se zaměřením například na úctu 

k důstojnosti a hodnotě lidské bytosti, disciplinární opatření, vyšetřování úmrtí, potřeb 

zranitelných skupin, právo na přístup k první pomoci či obměnu zastaralé terminologie.25 

 

Dalším významným dokumentem v oblasti výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

jsou „Evropská vězeňská pravidla“, která jsou přepracovanou evropskou verzí výše zmíněných 

pravidel.26 Poprvé byla vyhlášena v roce 1973 a poté několikrát přepracována a na základě 

doporučení Výboru ministrů RE rezolucí č. 87/3 zavedena do praxe členských států.  Poslední 

revidování pak proběhlo v roce 2006.27 Tato pravidla obsahují doporučení jednotlivým vládám 

členských zemí, které se týkají zejména minimálního standardu pro život jedince ve věznici. Jsou 

rozdělena do 9 částí, kdy jednotlivé části se zabývají základními principy pro zacházení 

s odsouzenými a výkon trestu odnětí svobody, podmínkami pro výkon trestu, zdravím, pořádkem, 

vedením věznice a personálem, inspekcí a kontrolami, neodsouzenými vězni, cílemi režimu pro 

odsouzené vězně a také aktualizací pravidel.  

 

Mezi základní principy Evropských vězeňských pravidel patří28: 

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

práva. 

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

uložením výkonu trestu nebo vazby.  

3. Omezení ukládaná osobám zbaveným svobody budou v nezbytně minimálním rozsahu a úměrná 

legitimnímu účelu, pro který byla uložena. 

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

prostředků.  

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

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

začlenění do svobodné společnosti.  

 
25 Kancelář veřejného ochránce práv. Komise OSN přijala revizi pravidel pro zacházení s vězni [online]. 5.8.2015 [cit. 

27.3.2020]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/aktuality-z-

detenci/aktuality-z-detenci-2015/komise-osn-prijala-revizi-pravidel-pro-zachazeni-s-vezni 
26 Raszková, T., Hoferková, S, op. cit. sub 8, s. 50 
27 Vězeňská služba České republiky. Evropská vězeňská pravidla [online]. 30.3.2017. Příloha časopisu České 

vězeňství č. 1/2006 [cit. 27.3.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/Evropská-

vězeňská-pravidla.pdf 
28 Tamtéž 
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7. Je nutno podporovat spolupráci s externími sociálními službami a co možná nejvíce i zapojení 

občanských sdružení do vězeňského života. 

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

pracovní podmínky jim musí umožnit udržování vysoké úrovně jejich péče o uvězněné osoby.  

9. Ve všech věznicích musí probíhat pravidelné státní inspekce a nezávislé kontroly.  
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3. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho druhy 

 

Ukládání trestů můžeme definovat jako stanovení druhu trestu a určení jeho výměry. Jak 

už bylo zmíněno výše, ukládání dvou druhů trestních sankcí – trestů a ochranných opatření 

umožňuje dosažení účelu trestu. Základním vodítkem soudu pro ukládání trestu je tedy účel trestu, 

ten ale není v trestním zákoníku stanoven, jsou v něm pouze definovány obecné zásady trestání, 

které se dále promítají do jednotlivých ustanoveních o trestních sankcích.  

 

Při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody tak musí soud přihlížet jednak k 

obecným pravidlům platných pro ukládání obou trestních sankcích stanovených v § 37 TZ, jednak 

k obecným zásadám pro ukládání trestů stanovených v § 39 až 45 TZ a v neposlední řadě pak 

k ustanovením, které přímo upravují ukládání trestu odnětí svobody (§ 55 TZ).  

 

V této části práce se tak nejprve zaměřím na základní pravidla při stanovení druhu trestu, 

posléze pak na zásady při určování výměry nepodmíněného trestu odnětí svobody. Závěr této 

kapitoly je pak věnován druhům nepodmíněného trestu odnětí svobody podle délky jeho trvání. 

3.1. Obecné zásady ukládání trestních sankcí a trestů 

 

V České republice vychází trestání pachatelů trestných činů z bipartice trestních sankcí, 

kdy rozlišujeme tresty a ochranná opatření. Tyto trestní sankce, jak vyplývá z ustanovení § 37 

odst. 1 TZ, lze ukládat jen na základě trestního zákona, což odpovídá několika zásadám, například 

zásadě nulla poena sine lege či zásadě zákonnosti.29 V dalším odstavci pak nalezneme velmi 

důležité pravidlo pro ukládání trestních sankcí, a sice, že pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené 

trestní sankce či takové sankce, jejichž výkonem by byla ponížena lidská důstojnost. Toto pravidlo 

je jakýmsi doplněním pravidla obsaženého v čl. 2 odst. 2 LZPS.  

 

Ustanovení § 38 TZ pak zakotvuje princip individualizace trestních sankcí, tedy že trestní 

sankce byl měly být přiměřené. Soud musí ukládat trestní sankce s přihlédnutím k povaze a 

závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Soud při ukládání hledí k takovým 

sankcím, které by v konkrétním případě postačili k dosažení funkcí trestněprávních sankcí, 

 
29 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 75 
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zejména k ochraně společnosti.30 V neposlední řadě z tohoto ustanovení vyplývá také ochrana 

poškozených a obětí trestných činů.  

 

Ustanovení § 39 TZ je konkretizací základního pravidla o přiměřenosti všech trestních 

sankcí. Toto ustanovení upravuje obecné zásady, podle nichž musí soud postupovat při 

rozhodování o volbě některého z druhů trestů uvedených v ustanovení § 52 TZ. Právě ustanovení 

§ 52 TZ obsahuje taxativní výčet trestů, které může soud pachateli trestného činu uložit. Dané 

uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými tresty chápeme jako systém trestů.  

 

Do systému trestů jsou promítnuty dvě základní zásady trestního práva hmotného, a to 

zásada nullum crimen nulla poena sine lege a zásada humanismu, která je obsažena v ustanovení 

§ 37 odst. 2 TZ. První zásada, tedy zásada, podle které lze ukládat tresty pouze na základě zákona 

se projevuje v taxativním výčtu trestů, který nalezneme v ustanovení § 52 TZ. Tato zásada říká, 

že pouze zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest lze za dané jednání uložit.31 

Nad rámec tohoto výčtu nelze žádné jiné tresty ukládat vyjma výjimečného trestu uvedeného v        

§ 54 trestního zákoníku. 32 

 

Pro všechny tresty platí, že soud při rozhodování o jejich uložení zkoumá povahu a závažnost 

spáchaného trestného činu. Soud vychází jak z trestní sankce, kterou trestní zákoník stanoví za 

daný trestný čin, ale i ze zvláštnosti trestného činu. Dále soud zkoumá možnost nápravy pachatele, 

k čemuž je důležitá znalost pachatelovy osobnosti, okolnosti spáchaného trestného činu, ale i 

sociální prostředí, ve kterém pachatel žije. Dále soud přihlíží i ke skutečnostem, které 

charakterizují pachatele jako objekt výkonu ukládaného trestu, tedy rodinné, majetkové a jiné 

poměry pachatele.  

 

Soud také přihlíží k chování pachatele po činu, k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit 

škodlivé následky činu. Pokud byl pachatel označen jako spolupracující obviněný, soud přihlédne 

též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované 

skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

 
30 Jelínek, J. a kol., op. cit. sub 29, s. 75 
31 Jelínek, J. a kol., op. cit. sub 1, s. 391 
32 Tamtéž s. 392 
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V neposlední řadě soud také přihlédne k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro 

budoucí život pachatele.  

 

Pro stanovení druhu a výměry trestu mohou mít význam i polehčující a přitěžující okolnosti (§ 

41 a 42 TZ). Polehčující okolností je například to, že osoba spáchá trestný čin poprvé, v silném 

rozrušení, pod tlakem závislosti, hrozby nebo nátlaku nebo také to, že se jedná o osobu ve věku 

blízkém mladistvým. Přitěžující okolností pak je například skutečnost, že osoba spáchá trestný čin 

s rozmyslem, ze ziskuchtivosti, surovým nebo trýznivým způsobem, využívaje něčí nouzi či tísně.   

3.2. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody 

 

V ustanovení § 55 TZ nalezneme obecná pravidla, která upravují délku trvání NTOS. Toto 

ustanovení říká, že NTOS se ukládá nejvýše na dvacet let. Při stanovení konkrétní výměry NTOS 

soud však musí přihlížet k trestním sazbám, které jsou stanoveny u každého trestného činu ve 

zvláštní části trestního zákoníku. 

 

Horní hranice trestní sazby za spáchání určitého trestného činu je, na rozdíl od dolní hranice, 

stanovena vždy a smí být překročena nad obecnou horní hranici 20 let jen ve 3 případech. 

Takovými případy jsou: 

1) Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 TZ; toto ustanovení slouží k postihu 

zvlášť závažné recidivy, může být tedy uloženo pachateli, který již byl potrestán za 

spáchání zvlášť závažného zločinu a znovu spáchal tento či jiný zvlášť závažný zločin. 

Soud takovému pachateli může uložit trest v horní polovině trestní sazby zvýšené o jednu 

třetinu. 

2) Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny podle § 108 TZ; toto ustanovení stanovuje zvýšení horní 

hranice trestní sazby o jednu třetinu. Soud zde nemá možnost uvážení jako u mimořádného 

zvýšení TOS. 

3) Výjimečný trest podle § 54 TZ; výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody 

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

 

Obecná dolní hranice trestu odnětí svobody stanovena v trestním zákoníku není. Soud tak při 

ukládání vychází z ustanovení § 39 TZ a konkrétní výměru trestu pak uloží v rámci trestní sazby 
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uvedené u daného trestného činu ve zvláštní části trestního zákoníku. Teorie tak odvozuje, že 

nejnižší možná doba trvání NTOS činí 24 hodin.33 

 

Trestní zákoník umožňuje v šesti případech uložit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní 

sazby stanovené u konkrétních skutkových podstat. Tato možnost je zakotvena v § 58 TZ; první 

dva důvody jsou od ostatních odlišné tím, že soud při určování výměry trestu musí respektovat 

hranice stanovené v § 58 odst. 3 TZ, pod které nelze trest snížit. Mezi důvody opravňující snížení 

dolní hranice trestu patří například případy spolupracujících obviněných, odsouzení pachatelů za 

pokus, přípravu či pomoc k trestnému činu, dále například jednání v právním omylu či jednání, 

které nesplňují podmínky krajní nouze nebo nutné obrany.  

3.3. Druhy nepodmíněného trestu odnětí svobody podle délky jeho trvání 

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody lze tedy ukládat nejvýše na dvacet let s výjimkou 

případů uvedených v podkapitole o ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody (3.2). 

Konkrétní trestní sazba je pak stanovena pro jednotlivé trestné činy ve zvláštní části trestního 

zákoníku. Soud pak ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody v tomto rozsahu individuálně pro 

každého pachatele a při ukládání se řídí výše zmíněnými zásadami. V této podkapitole bych se 

chtěla věnovat druhům nepodmíněných trestů odnětí svobody podle délky jejich trvání a přínosům 

či možným negativům, které podle nejrůznějších výzkumů tyto tresty přináší. Závěr této kapitoly 

pak doplňuje aktuální členění odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody podle délky jím 

nařízeného trestu.  

3.3.1. Krátkodobé tresty odnětí svobody 

 

Nepodmíněné tresty odnětí svobody můžeme rozdělit na krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé, ke kterým řadíme i výjimečný trest. Ačkoliv je pojem krátkodobého trestu odnětí 

svobody velmi často užíván, v zákoně pro něj nenajdeme žádnou definici. V teorii se pojetí tohoto 

instutu značně liší. V některých penologických systémech je krátkodobým trestem trest s délkou 

trvání do tří měsíců, v jiných pak do šesti či dvanácti, ale můžeme se setkat i s délkou trvání 

osmnácti měsísů. Jisté časové vymezení krátkodobého trestu odnětí svobody najdeme i v rezoluci 

Rady Evropy č. (73) 17 ze dne 13. dubna 1973, která se zabýva tresty odnětí svobody do šesti 

měsíců. V praxi je pak tento pojem chápán jako trest odnětí svobody v délce trvání přibližně do 7 

 
33 Jelínek, J. a kol., op. cit. sub 1, s. 392 
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měsíců, což vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.34 Vymezit délku krátkodobého trestu 

odnětí svobody se pokusil i ve svém výzkumu Z. Karabec, který zde konstatoval, že za krátkodobé 

tresty odnětí svobody lze považovat TOS v délce trvání do jednoho roku.35  

 

Na tomto místě je nutno říci, že podle Rozuma je ukládání krátkodobých trestů odnětí 

svobody v posledních letech spíše omezováno a nahrazováno alternativními tresty. Krátkodobé 

tresty odnětí svobody totiž přinášejí více negativních než pozitivních účinků těchto trestů. To 

zejména z důvodů nedostatků, které jsou s těmito tresty spojeny. Takovými nedostatky jsou 

například: nedostatečný čas na převýchovu pachatele, devastující vliv vězeňského prostředí na 

osobnost odsouzeného, ztížení uplatnění v životě na svobodě po propuštění, minimální odstrašující 

účinky pro potenciální pachatele či vysoké ekonomické náklady na vězeňský systém, který je 

výkonem těchto trestů velice zatížen, protože váže většinu kapacity vězeňských zařízení.36  

  

Podle Kalvodové je nedostatečný čas na převýchovu pachatele způsoben zejména tím, že 

u krátkodobých trestů odnětí svobody nebývají zpravidla plně realizovány programy zacházení.37 

Ustanovení § 40 ZVTOS totiž stanoví, že program se nezpracovává v případech, kdy odsouzený 

má vykonat trest nebo jeho zbytek ve výměře nepřesahující 3 měsíce. To z toho důvodu, že 

realizace programu zacházení vyžaduje určitou minimální dobu pro působení na odsouzeného a 

čas pro plnění jeho jednotlivých aktivit. 

  

  I přes výše zmíněné Rozum dodává, že pro některé, zejména méně narušené pachatele, 

plní krátkodobé tresty odnětí svobody odstrašující funkci. Během takto krátké doby se totiž 

nedokáží projevit všechny negativní aspekty pobytu ve věznici.38 

3.3.2. Dlouhodobé tresty odnětí svobody 

 

Za dlouhodobé tresty odnětí svobody jsou teorií považovány takové tresty, jejichž doba 

výkonu přesahuje 5 let. Z výše zmíněno pak vyplývá, že mezi krátkodobými a dlouhodobými 

tresty odnětí svobody rozlišujeme ještě střednědobé tresty odnětí svobody, jejichž trvání bude od 

 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2001 7 Tz 39/2001 
35 Karabec, Z. a kol.: Krátkodobé tresty odnětí svobody [online] Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2000, s. 5. [cit. 27.3.2020]. Dostupné z http://www.ok.cz/iksp/docs/249.pdf 
36 Rozum, J., Kotulan P., Háková L.: Vybrané problémy sankční politiky. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody a jeho alternativ. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005, s. 11 
37 Kalvodová, V., op. cit. sub 5, s. 133 
38 Rozum, J., Kotulan P., Háková L., op. cit. sub 36, s. 103 
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jednoho do pěti let. Mezi dlouhodobé tresty řadíme i výjimečný trest, o němž bude pojednáno 

v následující podkapitole.  

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody obsahuje spoustu prvků pro naplnění účelu trestu. 

Takovými prvky, jak již bylo řečeno výše, mohou být například újma způsobená pachateli, odplata, 

morální úsudek, izolace jako prostředek k ochraně společnosti, příležitost k převýchově a 

resocializace, odstrašení dalších potenciálních pachatelů, satisfakci oběti a veřejnosti. U 

dlouhodobých trestů se podle Karabce velmi často setkáváme s nerovnoměrným zastoupením 

těchto prvků, jejichž frekvence a váha se mění v závislosti na délce uloženého (vykonáného) 

trestu.39 Účelem velmi dlouhých trestů je pak především izolace nebezpečného pachatele. Takové 

tresty mohou ale velmi často vést k negativním změnám v prožívání odsouzených, které mohou 

být trvalejšího rázu a působí proti resocializačním snahám.40  

3.3.3. Výjimečné tresty odnětí svobody 

 

Výjimečný trest je podle § 52 odst. 3 TZ zvláštním typem trestu odnětí svobody a rozumí 

se jím jednak trest odnětí svobody nad dvacet do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. 

Zároveň lze výjimečný trest uložit jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákoník dovoluje 

a za splnění podmínek stanovených v § 54 TZ. 

 

Do 3. června 1990 byl v našem právním řádě zakotven trest smrti. Po jeho zrušení ho 

nahradil právě trest odnětí svobody na doživotí. V současnosti je tak tento trest v českém právním 

řádě trestem nejtěžším. S trestem odnětí svobody na doživotí vyvstává spousta otázek, zejména o 

tom, zda není v rozporu s lidskými právy, garantujícími důstojnost a integritu člověka, zda není 

nehumánní, ale i jestli není v rozporu s Úmlouvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání. Jak uvádí Navrátilová, i přesto, že je uváděno, že zatímco 

trest smrti ničí život najednou, doživotní trest jej ničí postupně, můžeme říci, že doživotní trest 

respektuje právo na život, což je zajisté základním lidským právem. I tak se můžeme setkat, že 

v některých evropských zemí probíhá o přípustnosti tohoto trestu bouřlivá diskuse.41 

 

 
39 Karabec, Z.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody [online]. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, 

s. 144 [cit. 27.3.2020]. Dostupné z http://www.ok.cz/iksp/docs/300.pdf 
40 Tamtéž, s. 144 
41 Navrátilová, J., op. cit. sub 4, s. 21 
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 Za zajímavé pakpovažuji, že odsouzení k doživotnímu trestu často představují stabilizující 

prvek ve věznici, protože mají zájem na klidném a pokud možno snesitelném plynutí času při 

výkonu trestu. I tak tito vězni vyžadují systematickou pozornost a včasnou itervenci při výskytu 

nežádoucích aspektů dlouhodobé prizonizace.42 

  

 Přesto že z označení trestu na doživotí vyplývá, že výkon toho trestu je spojen s fyzickou 

smrtí, prakticky ve všech evropských zemích nedosahuje tento trest tohoho finálního bodu. Je totiž 

možné, že i tito vězni budou propušteni na svobodu. Z toho tedy vyplývá, že i jim má být 

poskytnuta šance na resocializaci a na přípravu pro život na svobodě. V neposlední řadě se u 

výkonu trestu na doživotí můžeme setkat s problémy souvisejícími s biologickýcm stárnutím. I na 

tuto skutečnost mají být vězeňská zařízení připravena a měli by být schopna zabezpečit 

odsouzeným adekvátní lékařskou péči či jinou odbornou pomoc.43  

3.3.4. Členění odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody dle jeho délky 

Pro účely sledování vývoje počtu odsouzených vzhledem k délce jejich nařízeného trestu 

považuji za krátkodobé tresty odnětí svobody tresty nařízené do 1 roku (včetně), střednědobé od 1 

roku do 5 let a dlouhodobé pak nařízené tresty nad 5 let. Níže tedy uvádím, jak se v letech 2009 

až 2019 vyvíjel počet odsouzených vzhledem k těmto kategoriím. V neposlední řadě pak také 

uvádím, jak se v těchto letech vyvíjel počet odsouzených na doživotí. 

Graf č. 1 Členění odsouzených dlé délky nařízeného trestu v letech 2009 až 2019 (k 31. 12. 2019)44  

 

 
42 Karabec, Z., op. cit. sub 39, s. 146 
43 Tamtéž, s. 147 
44 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2011, 2015 a 2019 [cit. 

24.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
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Graf č. 1 zobrazuje, že nejpočetnější skupinou odsouzených v letech 2009 až 2019 byli ti, 

kterým byl nařízen střednědobý trest odnětí svobody. Nejčastěji se pak jedná, jak vyplývá ze 

statistických ročenek45, o odsouzené vykonávající trest odnětí svobody v délce od 1 roku do 2 let. 

Rozum ve svém výzkumu z roku 2005 uvádí, že ukládání krátkodobých trestů je v posledních 

letech omezováno, což lze až do roku 2013 potvrdit. V roce 2013 vůbec vykonávalo trest odnětí 

svobody nejméně osob, což bylo způsobeno tím, že k 1.1.2013 tehdejší prezident České republiky 

Václav Klaus vyhlásil amnestii. Od roku 2013 pak četnost krátkodobých trestů opět stoupá, ale již 

nedosahuje takových čísel, jako v předcházejích letech. U odsouzených vykonávajících 

dlouhodobé tresty můžeme sledovat, že počet odsouzených se každý rok takřka nemění, což je 

dáno především délkou těchto trestů. Průměrně dlouhodobé tresty vykonává 3 784 osob. Určitý 

nárust proběhl v roce 2019, kdy přibylo 639 odsouzených k dlouhodobému trestu. Nicméně to 

neznamená, že přibylo přesně 639 odsouzených k tomuto trestu, poněvadž musíme vzít v potaz, 

že některým osobám trest vypršel nebo byl ukončen z jiného důvodu. Doživotní trest pak k 31. 12. 

2019 vykonávalo 46 osob. Tento počet se pak během let 2009 až 2019 měnil pouze v řádu 

jednotek.  

  

 
45 Tamtéž 



 

28 

 

 

4. Výkon trestu odnětí svobody 

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody můžeme charakterizovat jako trest univerzální, 

nejpřísnější a v určitých případech také jako trest nezastupitelný. Samotné ukládání NTOS však 

pro naplnění účelu trestu nestačí. Musí také nastoupit individualizovaný efektivní výkon trestu. 

Podle trestního zákoníku se nepodmíněný trest odnětí svobody vykonává podle jiného právního 

předpise ve věznicích. Tímto právním předpisem je zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody.46 V této kapitole se tedy zaměřím na aspekty výkonu trestu odnětí svobody, od jeho 

počátku až do jeho ukončení, a to vše doplním analýzou statistických údajů vězeňské služby. 

4.1. Věznice 

 

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody je podle § 5 odst. 1 ZVTOS vykonáván ve 

věznici nebo ve zvláštním oddíle vazební věznice. Věznice a vazební věznice jsou organizačními 

jednotkami Vězeňské služby, jež zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. V čele každé organizační 

jednotky stojí ředitel, kterého jmenuje a odovolává generální ředitel Vězeňské služby.47 

V současné době existuje v České republice 25 věznic, 10 vazebních věznic a 2 detenční ústavy, 

jak můžeme vidět na obrázku č. 1. 

Obrázek č. 1 Věznice, vazební věznice a detenční ústavy v ČR48 

 

  

 
46 Kalvodová, V., op. cit. sub 5, s. 41 a 98 
47 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 114 
48 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online] Vězeňská služba České republiky, 2018 [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/05/Statistická-ročenka-2018.pdf 
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Podle ustanovení § 8 odst. 1 ZVTOS se věznice člení podle způsobu střežení, zajištění 

bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou typů, a to na věznice s ostrahou a se zvýšenou 

ostrahou. Toto dělení odpovídá vnější diferenciaci věznic, na kterou pak navazuje vnitřní 

diferenciace v podobě tří prostupných skupin. Mimo tyto uvedené typy věznic ještě rozlišujeme 

zvláštní věznice pro mladistvé. Zřízení takovýchto věznic je projevem specifického přístupu 

k mladistvým v oblasti výkonu trestního opatření nepodmíněného trestu odnětí svobody. Zároveň 

je tím zajištěn i požadavek na oddělené umisťování mladistvých a dospělých odsouzených.49 Touto 

problematikou se však v této práci nebudu dále zabývat.  

 

 Co se týče způsobu střežení, odlišují se jednotlivé typy věznic tím, zda v nich jsou či nejsou 

užívány speciální stavebně-technické prostředky, jako jsou zdi, ploty či ostnaté dráty a dále zda 

jsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Vnitřní bezpečnost souvisí 

s otázkou možnosti volného pohybu odsouzených v areálu věznice, s jejich kontrolou, s možností 

pobytu mimo věznici za účelem práce či volnočasových aktivit či průběhem návštěv. Jednotlivé 

opatření pro jednotlivé typy věznic rozeberu v následujících bodech této podkapitoly. 

  

 O tom, do jaké věznice bude odsouzený zařazen, rozhoduje soud50. Do věznice se zvýšenou 

ostrahou soud zařadí zpravidla pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest, trest odnětí svobody 

za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, kterému byl za zvlášť 

závažný zločin uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osm let, nebo který byl odsouzen 

za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, 

z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence. Do věznice s ostrahou pak budou zařazeni 

pachatelé, u kterých nejsou splěnny podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou.  

 

 Změna vnější diferenciace, která je v českém právním řádě účinná od 1. října 2017 patří 

k základním změnám v rámci Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025. Tato změna 

vychází z několika doporučení Výboru ministrů rady Evropy, které se zabývají vězeňskými 

pravidly či zacházení s odsouzenými k doživotním a jiným dlouhodobým trestům.51 Členění 

odsouzených v jednotlivých typech věznice pak můžeme sledovat v grafu č. 2.  

 

 
49 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 25 
50 § 56 TZ 
51 Vězeňská služba České republiky: Změna vnější diferenciace [online]. [cit. 27.3.2020]. Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/ 



 

30 

 

 

Graf č. 2 Členění odsouzených dle nařízeného typu věznice v letech 2017 až 2019 (k 31. 12. 2019)52 

 

 

Ze statistických ročenek za rok 2017, 2018 a 201953 vyplývá, že v roce 2017 vykonávalo 

trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 19 203 odsouzených, v roce 2018 18 577 a v roce 2019 

to bylo pouze 17 969. Pokud se podíváme na vnitřní diferenciaci věznic s ostrahou, nejvíce 

odsouzených v daných letech vykonávalo svůj trest v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, 

v průměru 11 380 odsouzených. Nejméně je pak zařazováno do oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení, kdy průměrně se zde nachází 922 odsouzených. Do věznic se zvýšenou ostrahou jsou 

odsouzení zařazování podstatně méně. Zatímco ve věznicích s ostrahou můžeme sledovat mírný 

pokles počtu odsouzených, ve věznicích se zvýšenou ostrahou je trend opačný. V roce 2017 

vykonávalo trest odnětí svobody v tomto typu věznice 1 002 odsouzených, v roce 2018 1 044 a 

v roce 2019 bylo odsouzených již 1 135. 

4.1.1. Věznice s ostrahou 

 

Věznice s ostrahou jsou z hlediska vnitřního členění děleny podle stupně zabezpečení na 

oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm 

 
52 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019 [cit. 26.10.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-

republiky-za-rok-2019.pdf 
53 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online] Vězeňská služba České republiky, 2017, 2018 a 2019 [cit. 

26.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
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zabezpečení. Do těchto odděleních jsou odousezení umisťováni podle míry vnějšího a vnitřního 

rizika.54  

 

Vnější riziko chápeme jako míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména 

s ohledem na trestnou činnosti, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění a 

s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko pak vyjadřuje míru rizika 

ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku 

odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná 

opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku. Kdo se pro účely tohoto ustanovení 

rozumí odsouzeným s nízkým, středním a vysokým vnějším a vnitřním rizikem předkládá 

ustanovení § 6a ŘVTOS.  

 

Pro zajištění vnější bezpečnosti v místech výkonu trestu55 nejsou v odděleních s nízkým a 

středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku 

odsouzených. Kontrolu a dohled nad činností odsouzených zde provádí a jsou k nim pověřeni 

vychovatelé, respektive v oddělení se středním stupněm zabezpečení i dozorci. V oddělení 

s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou jsou užívány ozbrojené stráže k zabránění 

útěku dosuzených.  

 

Vnitřní bezpečnost je v jednotlivých odděleních zajišťována pomocí různých opatřeních, 

které se týkají především pohybu ve věznici, pracovních možností a dohledu na pracovní činnost 

odsouzených, účast odsouzených na akcích a návštěv. Tato opatření budou rozebrána na 

následujících řádcích. 

 

Oddělení s nízkým stupněm zabezpečení56  
 

Pro toto oddělení je typické, že v určených prostorách se odsouzení pohybují zpravidla bez 

dohledu zaměstnance Vězeňské služby. Odsouzení zde pracují velmi často na pracovištích mimo 

věznici. Na jejich pracovní činnost pak dohlíží vychovatel nebo určený zaměstnanec Vězeňské 

služby, a to minimálně jedenkrát týdně. V tomto oddělení mají odsouzení v mimopracovní době 

volný pohyb mimo věznici, zejména k účasti na kulturně výchovných, osvětových či sportovních 

akcích, dále na bohoslužbách či k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných 

 
54 § 12a ZVTOS 
55 § 49 ŘVTOS 
56 § 51 ŘVTOS 
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zařízení. K tomuto vydává ředitel věznice rozhodnutí o povolení opustit věznici, ve kterém 

vyznačí prostor, ve kterém se může odsouzený ve stanovené době pohybovat a zároveň rozhodne, 

zda jsou odsouzení doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby. Volný režim v oddělení 

s nízkým stupněm zabezpečení je i co se týká návštěv. Ty se uskutečňují zpravidla bez dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby a v některých případech dokonce smí vězni v souvislosti 

s návštěvou opustit věznici, nejdéle však na dobu 24 hodin.  

 

Oddělení se středním stupněm zabezpečení57 
  

V tomto oddělení se odsouzení pohybují organizovaně pod dohledem zaměstnance 

Vězeňské služby. Pro toto oddělení je typické, že zde můžeme rozlišovat volnější režim pro ty 

odsouzené, u kterých nehrozí, že mírnějších pravidel zneužijí. Taková mírnější pravidla jsou 

uplatňována jak při pohybu uvnitř věznice, při plnění pracovních úkolů, tak i při návštěvách 

zdravotnických či jiných obdobných zařízeních. Někteří odsouzení se tak mohou volně pohybovat 

uvnitř věznice či jim může být povolen volný pohyb při plnění pracovních úkolů mimo věznici.  

 

Obecně o plnění pracovních činností zde platí, že odsouzení pracují na nestřežených 

pracovištích mimo věznici a na jejich činnosti dohlíží určený zaměstnanec Vězeňské služby, a to 

nejméně jedenkrát za hodinu.  

 

Návštěvy odsouzených na tomto oddělení se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance 

Vězeňské služby a opět je zde možnost, že v povolených případech smí odsouzený opustit věznici 

v souvislosti s návštěvou až na dobu 24 hodin.  

 

Oddělení s vysokým stupněm zabezpečení58 
 

 V prostorách tohoto oddělení se odsouzení pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem 

zaměstnance Vězeňské služby. Výjiměčně může být povolen volný pohyb v prostorách věznice 

při plnění pracovních úkolů, a to těm odsouzeným, u kterých lze předpokládat, že této možnosti 

nezneužijí. Odsouzení zde pracují na pracovištích uvnitř věznice nebo na střežených pracovištích 

mimo věznice. Někteří odsouzení mohou být zaměstnáni i na nestřežených pracovištích mimo 

věznici. Na pracovní činnost odsouzených dohlíží určený zaměstnanec Vězeňské služby, a to 

nejméně jedenkrát za 45 minut. Pro odsouzené, u kterých nehrozí, že zneužijí volnějších pravidel 

 
57 § 52 ŘVTOS 
58 § 53 ŘVTOS 
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a pro odsouzené ve výstupním oddíle je možné organizovat též akce mimo věznici, vždy za 

přítomnosti zaměstnance Vězeňské služby. Návštěvy odouzených se zde, stejně jako v oddělení 

se středním stupněm zabezpečení, uskutečňují za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. I zde 

může ředitel povolit dočasné opuštění věznice nejdéle na dobu 24 hodin, ale pouze těm 

odsouzeným, pro které je možné organizovat akce mimo věznici.  

4.1.2. Věznice se zvýšenou ostrahou 

 

Ve věznicích se zvýšenou ostrahou59 jsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útoku 

odsouzených. V prostorách této věznice se odsouzení pohybují organizovaně pod dohledem 

příslušníka Vězeňské služby. I zde odsouzení pracují, ale pouze na pracovištích uvnitř věznice či 

mohou vykonávat vohdnou práci v celách. Nad jejich pracovní činnost vykonává dohled určený 

zaměstnanec Vězeňské služby, a to nejméně jedenkrát za 30 minut. Tato věznice je nejpřísnější, 

co se pravidel týká, takže se zde odsouzeným nepovoluje volný pohyb, a to ani k plnění pracovních 

úkolů. Návštěvy jsou zde uskutečňovány za dohledu příslušníka Vězeňské služby.  

 

Pro výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se v § 72b ZVTOS stanoví, že některá 

ustanovení o výkonu trestu odnětí svobody se pro tento výkon nepoužijí. Odsouzeným 

vykonavájící trest ve věznici se zvýšenou ostrahou tak nemůže být povoleno opuštění věznice 

v souvislosti s návštěvou, pokud by hrozilo, že by toho odsouzený mohl zneužít. Odlišnosti 

nalezneme i u úpravy odměn. Těmto odsouzeným totiž nemohou být uděleny dvě odměny, a to 

výše zmíněné povolení opustit věznici v souvislosti s návštěvou a zde navíc v souvislosti 

s programem zacházení. Další případ odměny, která se u těchto odsouzených neuplatní je 

přerušení výkonu trestu. Právě přerušení výkonu trestu nemůže být, až na výjimky, odsouzeným 

ve výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou uloženo. Takovou výjimkou je nutnost 

neodkladné zdravotní služby, kterou nelze zajistit ve věznici či specializovaném zdravotnickém 

zařízení Vězeňské služby.    

4.1.3. Aktuální kapacity organizačních jednotek Vězeňské služby ČR 

 

Nyní se zaměřím na kapacity jednotlivých organizačních jednotek vězeňské služby. 

K 31.12.2019 byla kapacita věznic a vazebních věznic60 připravena na 19 791 obviněných a 

 
59 § 49 a 54 ŘVTOS 
60 Data aktuálních kapacit ogranizačních jednotek VS ČR zahrnují kapacity věznich i vazebních věznic, protože z dat 

k 31.12.2019 obsažených ve Statistické ročence nelze vyvodit kapacity zvlášť pro obviněné a zvlášť pro odsouzené.  
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odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.61 Nejvyšší kapacity má Věznice Plzeň (1 182), 

Vazební věznice Praha Pankrác (1 138), Věznice Valdice (1 100). Nejméně osob pak pojme 

Věznice Teplice (120) či Věznice Znojmo (156). 

 

K danému datu se však ve vazebních věznicích či věznicích nacházelo 20 877 osob. 

Kapacita věznic tak byla z celorepublikového průměru vytížena až na 105 %. Přičemž v některých 

jednotkách dochází k vytížení kapacit až k hranici 130 %. Nejhůře na tom byla Věznice Znojmo 

(133 %), Věznice Heřmanice (128 %), Věznice Břeclav (126 %), Věznice Stráž pod Ralskem (125 

%) či Věznice Rýnovice (124 %). Naopak volné kapacity se nacházely pouze v 9 organizačních 

jednotkách VS ČR. Jedná se například o Věznice Kynšperk nad Ohří, Věznice Všehrdy, Vazební 

věznice Praha Pankrác či Vazební věznice Olomouc. 

 

Naplnění kapacit tak jasně ukazuje na to, že i dnes jsou české věznice přeplněné. Pro 

dokreslení situace ještě v tabulce č. 1 uvádím vývoj vězeňské populace v letech 2009 až 2019.  

Tabulka č. 1 Celkové počty vězňů v letech 2009 až 201962 

 

V tabulce č. 1 můžeme vidět, že vězeňská populace je tvořena převážně muži, ačkoliv počet 

odsouzených žen ve sledovaných letech stoupá, kdy v roce 2019 vykonávalo trest odnětí svobody 

vůbec nejvíc žen – 1 590 vězeňkyň. Nejvíce mužů pak bylo vězněno v roce 2011, a to 19 084 

vězňů. V roce 2011 vůbec bylo vězněno nejvíce osob, tedy celkem 20 382 odsouzených. Jistý zlom 

nastal v roce 2013, kdy se vězeňská populace z důvodů amnestie prezidenta republiky na začátku 

roku razantně snížila a trest odnětí svobody v tomto roce vykonávalo pouze 14 220 odsouzených. 

V dalších letech pak ale opět počet vězněných osob opět stoupá, až vůbec k nejvyššímu počtu 

odsouzených v roce 2016 – celkem 20 428 vězněných osob. Od té doby můžeme sledovat, že 

 
61 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 73-107 [cit. 

09.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
62 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2009 až 2019 [cit. 

27.10.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Muži 18201 18178 19084 18995 13414 15334 17478 18952 18702 18105 17514 

Ženy 999 1120 1298 1294 806 1017 1280 1476 1503 1516 1590 

Celkem 19200 19298 20382 20289 14220 16351 18758 20428 20205 19621 19104 
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dochází ke snižování vězeňské populace, avšak kapacity některých organizačních jednotek 

vězeňské služby České republiky jsou stále nedostačující.    

4.2. Orgány zajišťující výkon trestu odnětí svobody 

 

Orgánem zajišťující výkon trestu je Vězeňská služba. Vězeňská služba byla zřízena 

zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži (dále jen „ZVS“) a jedná se o 

ozbrojený bezpečnostní sbor. Vězeňskou službu řídí generální ředitel Vězeňské služby, kterého 

jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Vězeňská služba kromě výkonu trestu dále zajišťuje i 

výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a v rozsahu stanoveném ZVS také ochranu pořádku 

při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitesltví a Ministerstva 

spravedlnosti. Vězeňská služba se skládá z organizačních jednotek, kterými jsou generální 

ředitelství, vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence a Institut 

vzdělávání.  

 

Podle § 3 ZVTOS Vězeňská služba zajišťuje střežení odsouzených, dozor nad nimi, 

metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu. Tyto konkrétní činnosti 

Vězeňská služba realizuje pomocí jednotlivých úkolů vymezených v § 2 odst. 1 ZVS. Přičemž zde 

uvedu pouze ty, které se týkají výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody: 

a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených 

podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, 

b) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve 

výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné 

výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po 

ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, 

c) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady 

pro jejich řádný způsob života po propuštění, 

d) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu 

vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, 

e) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu 

zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, 

f) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, případně i osob ve výkonu vazby, 
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g) vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu 

odnětí svobody na území České republiky, 

h) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 

i) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců Vězeňské 

služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve 

výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, 

j) poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, 

osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, 

příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje 

zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb, 

k) poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči osobám s adiktologickou poruchou, které jsou ve 

výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 

l) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem objasňuje a prověřuje vlastními 

pověřenými orgány trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací 

detence; ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a 

odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců 

zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění 

pracovních úkolů. 

 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že Vězeňská služba má nejen při výkonu trestu odnětí svobody 

významné postavení. Její jednotlivé činnosti se promítají do všech oblastí výkonu trestu odnětí 

svobody, výkonu vazby, zabezpečovací detence, ale i do výkonu soudnictví u soudů a státních 

zastupitelství. Výše zmíněné úkoly ve Vezeňské službě zajišťuje vězeňská stráž, justiční stráž, 

správní služba, Akademie Vězeňské služby a další pověřené orgány Vězeňské služby. V rámci 

výkonu trestu odnětí svobody se však nesetkáme jen s těmito příslušníky Vězeňské služby, nýbrž 

i s občanskými pracovníky Vězeňské služby. Pod pojmem občanský pracovník rozumíme tzv. 

odborné zaměstnance Vězeňské služby, jako je psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, 

vychovatel, popř. zdravotnický personál.63 

 

Vychovatel je při výkonu trestu velmi důležitou osobou. Matoulek uvádí, že odsouzený mu je 

svěřen do péče již v nástupním oddíle. Celkově by pak na jednoho vychovatele mělo připadnut 20 

 
63 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 12 
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odsouzených. V praxi se však toto pravidlo nedaří dodržovat. Vychovatel je člověk, se kterým 

přijde do styku odsouzený těméř každý den. Na vychovatele se obrací se svými problémy a 

potřebami, se kterými se mu vychovatel snaží pomoc a podle úvahy konkrétním potřebám vyhovět. 

Vychovatelé mají dále na starost rozdělování odsouzených do jednotlivých cel (ložnic) a také 

rozdělují či schvalují podíl odsouzených na denní běžné činnosti věznice v rámci oddílu, sestavují 

plán návštěv či je jejich náplní práce i kontrola korespondence odsouzených. Na vychovatele je 

také delegována kázeňská pravomoc. Důležitou náplní práce vychovatelů je také zpracovávání 

návrhu hodnocení plnění programu zacházení pro jednotlivé odsouzené a tyto návrhy hodnocení 

zpracovávají i pro ředitele věznice pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, zejména pak pro 

soudy při rozhodování o podmíněném propuštění či přerušení výkonu trestu.64  

  

 Vězeňstí psychologové mají při výkonu trestu významnou úlohu. K vězeňskému 

psychologovi Matouelk dále uvádí, že při nástupu výkonu trestu nebo při přeřazení odsouzeného 

do jiné věznice podstupuje odsouzený psychologické vyšetření, které se provádí buď formou 

ústního pohovoru nebo pomocí hlubšího psychologického šetření. Závěry z těchto vyšetření se 

následně promítají do komplexní zprávy o odsouzeném. Výstupy z těchto vyšetření, ale i 

z vyšetření, které odsouzený absolvoval před nástupem do výkonu trestu nebo v jiné věznice, jsou 

velice důležité, protože z těchto závěrů pak věznice může vyhodnotit případnou budoucí 

psychologickou pomoc pro odsouzeného. V neposlední řadě pak závěry z těchto vyšetření slouží 

ke správnému výkonu trestu, který vede k naplnění účelu trestu. Na vězeňského psychologa 

připadá více než 200 odsouzených. Tento vysoký počet, pak dovoluje určitý odstup psychologů 

od odsuzených. To může být výhodou právě u řešení problémů, které by odsouzení nechtěli řešit 

se svými vychovateli, se kterými jsou v běžném denním kontaktu. Případný kontakt 

s psychologem navazuje odsouzený přes písemnou žádost, kterou upravuje vnitřní řád dané 

věznice. I v této žádost je možné problém formulovat obecně, aby bylo zajištěno, že se s jeho 

problémy, často osobními, nebude předem seznamovat jiný vězeňský pracovník. Na psychologa 

se neobrací pouze samotný odsouzený, ale i vychovatel, když si neví rady s řešením problému 

odsouzeného či jiný pracovník Vězeňské služby vždy, když zjistí, že by byl vhodný vstup 

prsychologa do výchovného procesu. Ačkoliv má vězeňský psycholog přístup k hodnocením 

jednotlivých odsouzených, velmi často do zpracování těchto hodnocení vůbec nezasahuje. 

Psycholog pomáhá odsouzeným řešit nejrůznější problémy, které pomohou odsouzenému přečkat 

výkon trestu a pomůžou k jeho dobrému psychickému stavu.65   

 
64 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného. Praha: Leges, 2011, s. 101 
65 Matoulek, J., Sejkorová, H., op. cit. sub 64, s. 102 
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Sociální pracovník zajištuje v rámci výkonu trestu sociální péči a pomoc odsouzeným 

v nejrůznějších oblastech života. Jejich činnost podle Matoulka spočívá zejména v pomoci při 

udržování sociálních kontaktů či ve vyřizování různých záležitostí odsouzených ve vztahu ke 

státním orgánům. Sociální pracovníci například radí odsouzeným s postupem při řešení svých 

sociálních i jiných problémů. Lze u nich třeba získat právní předpisy, které by jim pomohli 

s řešením jejich situace, potřebný výklad těchto předpisů a v neposlední řadě také pomoc s aplikací 

daných ustanovení. Dále odsouzeným sociální pracovníci pomohou s opatřením kontaktních 

informací jednotlivých státních organů, vzorů jednotlivých podání a v některých případech také 

mohou danou záležitost projednat se státním orgánem oni. Náplň práce sociálních pracovníků je i 

v oblastni zdravotní péče, kdy odsouzeným pomáhají se zdravotním pojištění v případech, kdy 

odsouzený nebyl před nástupem výkonu trestu pojištěn, ztratil kartičku pojištěnce či pozbyla její 

platnost. Další oblastí, ve které sociální pracovnící pomáhají odsouzeným, je oblast sociálního 

zabezpečení. Jedná se například o získání potřebných podkladů důležitých k sepisování žádostí o 

starobní důchod, pokud na něj ve výkonu trestu vznikl nárok, dále o pomoc v řízení o různých 

stupních invalidity a v neposlední řadě také poskytují výklad k těmto rozhodnutím. Odsouzení se 

na sociální pracovníky obrací i v trestních záležitostech, kdy jim pomáhají sepisovat nejrůznější 

podání na soud. Velmi významná úloha sociálích pracovníků, je i co se týká ukončení výkonu 

trestu, kdy odosuzeným pomáhájí se zajištěním ubytování či s vyhledáním vhodného zaměstnání. 

Při poskytování této obšírné sociální pomoci je velmi nutná součinnost odsouzených se sociálními 

pracovníky. Odsouzení tak například vedou po nástupu do výkonu trestu se sociálními pracovníky 

rozhovor, v němž zjistí potřebu sociální pomoci u odsouzeného.66 

 

Nedílnou součástí personálu Vězeňské služby je i speciální pedagog. Pracovní náplň a 

působení takového pedagoga je mnohem širší než klasického pedagoga ze školských zařízení. 

Speciální pedagog ve vězení vypracovává zprávy o odsouzeném na základě rozhovorů, 

vypracovává programy zacházení s odsouzenými, pravidelně jej vyhodonocuje, na starost má také 

kontrolní činnost či vede různé aktivit a kroužky. Jeho činnost spočívá ale i ve vzdělávání. Učí 

odosuzené číst, psát, počítat a například i základům práce s PC.  

4.3. Průběh výkonu trestu 

 

V této podkapitole se zaměřím na jednotlivé části výkonu trestu, a to od jeho počátku až 

po jeho ukončení. Přičemž se zaměřím jak na úkony, které se týkají všech odsouzených, tak na 

 
66 Tamtéž, s. 98-100 
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možné situace, které mohou v průběhu výkonu trestu nastat. Některé instituty také podrobím 

statistické analýze.  

4.3.1. Přijímání odsouzených do výkonu trestu 

 

Příjímání odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (dále jen „odsouzený“) do 

výkonu trestu upravuje § 6 ZVTOS, který je dále konkretizován v § 3 a násl. ŘVTOS. Základní 

podmínkou pro přijetí odsouzeného do výkonu trestu je písemné nařízení výkonu trestu 

vyhotoveného soudem. Předseda senátu jej zasílá věznici spolu s pravomocným rozsudkem, podle 

kterého se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody. Soudce zároveň vyzve odsouzeného, 

který je na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. V souladu se zásadou oficiality a 

rychlosti řízení tak soudce činí co nejrychleji.67 Přesto může za určitých podmínek stanovených v 

§ 321 odst. 2 TŘ poskytnout odsouzenému přiměřenou lhůtu, aby si mohl obstarat své záležitosti. 

Daná lhůta by však neměla být delší než jeden měsíc ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, 

podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody.  

 

V nařízení výkonu trestu je nutné vyznačit den, kdy má odsouzený trest nastoupit, do 

kterého typu věznice je zařazen, započítání vazby nebo trestu a předchozí tresty odsouzeného 

s uvedením, zda byly vykonány.68  

 

Pokud odsouzený neuposlechne výzvy soudu a ve stanovené lhůtě nenastoupí trestu, vydá 

soudce příkaz k dodání do výkonu trestu. Tento příkaz vydává soud i v případě, že pobyt 

odsouzeného na svobodě je nebezpečný, nebo z jeho jednání či konkrétních skutečností vyplývá 

důvodná obava, že uprchne či se bude skrývat. Pokud se odsouzený nenachází na svobodě, je do 

výkonu trestu dodán z vazební věznice.  

 

Nástupy odsouzených v letech 2009 až 2019 jsou vyobrazeny v grafu č. 3.  

 

 

 

 

 
67 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 18 
68 Šámal, P.: Trestní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 3749 
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Graf č. 3 Nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody v letech 2009 až 2019 69 

 

 

Jak již bylo řečeno výše, nástup odsouzených do výkonu trestu je možný dvěma způsoby. 

Jednak se jedná o nástup z občanského života, dodání policíí, návrat po útěku, návrat z přerušení 

VTOS podle § 325/1 TŘ nebo převzetí z ciziny, které se souhrňuje označují nástup do VTOS a 

jsou v grafu č. 3 označeny červeně.70 Druhým způsobem je pak dodání odsouzeného z vazby 

(označené modře). Častější variantou je nástup do VTOS. Tento způsob je více častější nejen 

z toho důvodu, že v sobě zahrnuje více možných variant nástupu výkonu trestu, ale je nutné 

zohlednit i ten fakt, že počet obviněných, kteří se nacházejí ve vazební věznici je podstatně menší 

než počet obviněných nacházejících se na svobodě. Například v roce 2019 se ve vazební věznici 

nacházelo pouze 1 798 obviněných.71 V grafu č. 3 také můžeme sledovat celkové počty 

odsouzených, kteří ročně nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody. Přičemž tento počet ve 

sledovaném období klesá, nejnižších hodnot pak dosahuje v roce 2013. Od roku 2014 pak 

průměrně do výkonu trestu odnětí svobody nastoupí 6 644 odsouzených.  

 

Při přijetí do věznice je nutné provést několik úkonů, které jsou upraveny jak ZVTOS, 

tak ŘVTOS. Jedná se zejména o tyto kroky: 

 
69 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019 [cit. 26.10.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-

republiky-za-rok-2019.pdf 
70 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s.112 [cit. 

26.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
71 Tamtéž, s. 110 
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1) provede se ověření totožnosti odsouzeného, aby byla vyloučena jeho záměna s jinou 

osobou (§ 3 ŘVTOS); 

2) u odsouzeného se provede osobní prohlídka a potřebná hygienická a epidemická 

opatření (§ 4 ŘVTOS); 

3) odsouzený musí být prokazatelně seznámen se svými právy a povinnostmi podle 

ZVTOS, ŘVTOS a dále s vnitřním řádem věznice (§ 6 odst. 2 ZVTOS); 

4) správa věznice odešle o nástupu odsouzeného do výkonu trestu hlášení soudu, který ve 

věci rozhodoval v prvním stupni, a dalším subjektům uvedeným v § 5 ŘVTOS. 

 

Ad 1) V některých případech se může stát, že odsouzený dodaný do výkonu trestu nemá u 

sebe žádný doklad totožnosti. Takového odsouzeného lze přijmout pouze v případě, že totožnost 

již byla ověřena dříve. Pokud u sebe nemá doklad totožnosti odsouzený, který má být přijat do 

výkonu trestu, je nutné ověřit totožnost jiným způsobem, a případně i jeho čestným prohlášením.  

 

Ad 2) ŘVTOS dále stanoví seznam věcí, které si odsouzený může ponechat u sebe. Jedná 

se například o písemnosti související s trestním řízením, fotografie, dopisy, právní předpisy, knihy, 

časopisy a noviny, kapesní či náramkové hodinky, psací potřeby aj. Odsouzený si u sebe smí 

ponechat i jiné věci, o čemž ale rozhoduje ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec 

Vězeňské služby. Ostatní věci, jako jsou peníze a cennosti odsouzenému správa věznic na jeho 

žádost uloží. Naopak doklady přebíra věznice do úschovy vždy.  

 

Ad 3) Dané ustanovení zakládá povinnost věznice seznámit odsouzeného s jeho právy a 

povinnosti, což je základním předpokladem začlenění odsouzeného do prostředí věznice a 

dosažení účelu výkonu trestu. Odsouzený se seznamuje se svými právy a povinnosti v nástupním 

oddíle, o kterém bude pojednáno později.  

 

Ad 4) Odsouzený je po nástupu do výkonu trestu ubytován v přijímacím oddělení věznice, 

které slouží k podrobení se lékařské prohlídky. Pobyt v tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje 

jeden týden. Pokud se navíc jedná o odsouzené, u nichž soud rozhodl o zařazení do věznice 

s ostrahou, podrobí se během pobytu v přijímacím oddílu i vstupnímu vyhodnocení vnějších a 

vnitříních rizik ke stanovení stupně zabezpčení. Po absolvování vstupní lékařské prohlídky správa 

věznice zasílá Generálnímu ředitelství Vězeňské služby veškeré údaje, kterou jsou nezbytné 

k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní věznice.   
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4.3.2.  Umisťování a přeřazování odsouzených 

 

Jak již bylo pojednáno výše, o tom, do jakého typu věznice bude odsouzený zařazen 

rozhoduje soud. Odsouzený dále nastupuje výkon trestu ve věznici, kterou určil soud ve výzvě 

k nástupu trestu. Z důležitých důvodů je však možné, přijmout odsouzeného i v jiné věznici.  

 

Odsouzený však nemusí trest vykonat v té věznici, kterou soud určil ve svém rozhodnutí a 

do který byl přijat. Další umísťování do jednotlivých věznic provádí generální ředitel Vězeňské 

služby ve spolupráci s ředitelem věznice, ve které odsouzený nastoupil k výkonu trestu72. Typ 

věznice, kterou ve svém rozhodnutí určil soud však musí být zachována. Při rozhodování se 

Generální ředitel řídí73 zejména druhem programu zacházení s odsouzenými realizovaných 

v jednotlivých věznicích a možností poskytovat či zajišťovat potřebné zdravotní služby. 

V neposlední řadě přihlíží také k tomu, aby odsouzený vykonával trest odnětí svobdy co nejblíže 

místu pobytu svých blízkých.  

 

 Umisťování odsouzených do konkrétních věznic se musí řídit i pravidly uvedenými 

v ustanovení § 7 ZVTOS. To stanoví, že se odděleně umisťují muži od žen a dále zpravidla 

mladiství od dospělých, recidivisté od odsouzených, kterých jsou ve výkonu trestu poprvé, 

odsouzení za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti, zvlášť 

se umisťují trvale pracovně nezařaditelní, odsouzení s duševními poruchami a poruchami chování 

a dále také ti s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí. Účelem této další 

diferenciace odsouzených je eliminace možného nežádoucího ovlivňování některých kategorií 

odsouzených a případně problémů či krizové situace vyplývající ze společného soužití některých 

skupin odsouzených.74 Tato pravidla musí být dodržena již při ubytování odsouzených 

v přijímacím oddělení.   

 

 Odsouzený nemusí po celou dobu výkonu trestu setrvat v jednom typu věznice. Zákon totiž 

upravuje i přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu. Tato možnost změny způsobu výkonu 

trestu představuje významný pozitivně motivační prvek pro chování odsouzených. V jednotlivých 

typech věznice se totiž, jak již bylo zmíněno výše, velmi liší míra svobody odsouzeného, tedy 

možnost volného pohybu v prostorách věznice, možnosti práce či návštěv.  

 
72 § 9 ZVTOS 
73 § 7 ŘVTOS 
74 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 31 
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 Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu upravuje mimo jiné § 57 TZ. Rozhodování 

je pouze v gesci soudu. Toto ustanovení upravuje zejména podmínky pro přeřazování 

odsouzeného. Další úpravu poskytuje ZVTOS. Podle něj návrh na přeřazení odsouzeného soudu 

podává ředitel věznice, a to tehdy, má-li za to, že přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice 

přispěje k dosažení účelu výkonu trestu. K tomuto návrhu zároveň připojí vyhodnocení průběhu a 

účinnosti programu zacházení s odsouzeným. Návrh na přeřazení může podat i sám odsouzený, a 

to tehdy vykonal-li podle § 57 odst. 6 TZ alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však 

šest měsíců. Ředitel věznice má v tomto případě povinnost zaslat soudu přílohy, jako kdyby 

podával návrh sám.  

4.3.3. Nástupní oddíl 

 

V příslušné věznici přijímá odsouzené odborná komise ve složení vedoucí oddělení výkonu 

trestu (oddělení výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, 

vychovatel, případně další odborní zaměstnanci Vězeňské služby75.  

 

Nově přijatí odsouzení se ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním 

oddíle věznice. Během pobytu v tomto oddíle odborní zaměstnanci zpracovávají komplexní 

zprávu o odsouzeném, včetně návrhu programu zacházení s odsouzeným. Program zacházení 

formuluje konkrétní cíle působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující 

k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení.  Právě program zacházení je důležitý prvek 

k naplnění účelu trestu, a proto mu věnuju PÁTOU kapitolu v další části této práce. Odsouzený se 

zde dále podrobně seznamuje s obsahem ZVTOS, ŘVTOS, s vnitřním řádem dané věznice a dalé 

s prostředím ve kterém bude trest vykonávat. Délka pobytu v tomto oddělení se určuje 

individuálně, zpravidla však nepřevýší dva týdny. Po splnění dvou výše jmenovaných úkonů je 

odsouzený zpravidla do tří dnů předvolán před odborné zaměstnance, kteří s ním projednají obsah 

programu zacházení a určí mu vychovatele, jemuž je svěřen do péče. Odborní zaměstnanci v tomto 

kroku musí postupovat podle zásad stanovených v § 7 ZVTOS a dále dbají na to, aby méně 

narušení odsouzení vykonávali trest odděleně od těch více narušených.  

4.3.4. Odklad výkonu trestu 

 

V případě, že by výkon trestu mohl ohrozit život nebo zdraví odsouzeného, upravuje 

v ustanovení § 322 a 323 TŘ institut odkladu výkonu trestu. Rozhodnutí o odkladu výkonu trestu 

 
75 § 8 ŘVTOS 
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má za následek, že předchozí rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí 

svobody, nelze po dobu uvedenou v rozhodnutí o odkladu vykonat.76 Pokud z lékařské zprávy o 

hospitalizaci odsouzeného či jiných skutečnosti vyplývá, že by výkon trestu ohrozil život nebo 

zdraví odsouzeného, předseda senátu odloží výkon trestu na nezbytnou dobu. Číní tak z úřední 

povinnosti, jakmile zjistí, že jsou pro takové rozhodnutí dány podmínky. V praxi je však častější, 

že o povolení odkladu ze zdravotních důvodů rozhoduje na základě podnětu odsouzeného.77 

Předseda senátu však může mít za to, že důvody pro odklad výkonu trestu nejsou dány. V takovém 

případě vyzve odsouzeného, aby nejpozději při nástupu výkonu trestu odnětí svobody předložil 

dané věznici zprávu o svém zdravotním stavu. Ve věznici pak lékař posoudí, zda odsouzenému 

jeho zdravotní stav umožňuje výkon trestu v dané věznici. Podle povahy následně navrhne soudu 

odklad nebo přerušení výkonu trestu. Zákon dále upravuje obligatorní odklad výkonu trestu na 

těhotné ženě a matce novorozeného dítěte na dobu jednoho roku po porodu.  

 

V ustanovení § 323 TŘ dále nalezneme úpravu odkladu výkonu krátkodobého trestu (do 

jednoho roku). Takový trest odkládá předseda senátu z důležitých důvodů, a to na dobu nejvýše 

tří měsíců, ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o nařízení výkonu trestu. Důležité důvody 

nejsou zákonem definovány, mohou to být jakékoliv důvody přechodné povahy, kromě těch, které 

se týkají zdravotního stavu odsouzeného. Může jít však o důvody týkající se zdravotního stavu 

některého člena rodiny.78 Další nebo delší odklad výkonu tohoto trestu může předseda senátu 

povolit pouze výjiměčně ze zvlášť důležitých důvodů, zejména tehdy, mohl-li by výkon trestu mít 

pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky. V obou případech doba povoléneho 

odkladu nesmí překročit 6 měsíců od právni moci rozhodnutí, podle něhož se má vykonat 

nepodmíněný trest dnětí svobody.  

4.3.5. Přerušení výkonu trestu 

 

Rozhodnutí o přerušení výkonu trestu má za následek, že předchozí rozhodnutí, podle 

něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, nelze po dobu uvedenou v rozhodnutí o 

přerušení vykonat a odsouzený musí být dočasně propuštěn na svobodu.79 Přerušení výkonu trestu 

upravuje jak trestní řád, tak ZVTOS.  

 

 
76 Šámal, P., op. cit. sub 68, s. 3756 
77 Tamtéž 
78 Tamtéž 
79 Šámal, P., op. cit. sub 68, s. 3760 
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Přerušení výkonu trestu podle trestního řádu 
 

Trestní řád ve svém ustanovení § 325 TŘ upravuje přerušení výkonu trestu pro případy, 

kdy je odsouzený, na kterém se vykonává trest odnětí svobody stižen těžkou nemocí. V takovém 

případě může předseda senátu výkon trestu na potřebnou dobu přerušit. Naopak obligatorně 

přerušuje předseda senátu výkon trestu na těhotné ženě nebo matce dítěte mladšího jednoho roku.  

 

Za těžkou nemoc ve smyslu tohoto ustanovení se zpravidla považuje taková nemoc, 

v důsledku, které hrozí odsouzenému bezprostřední nebezpečí smrti, nebo nemoc jejíž léčení nelze 

odložit na dobu po skončení výkonu trestu odnětí svobody bez nebezpečí pro zdraví odsouzeného, 

ani je nelze krátkodobě zajistit při přerušení výkonu tretu na základě rozhodnutí ředitele věznice 

podle § 56 ZVTOS.80 Existence nemoci se ověřuje lékařskou zprávou, případně i vyjádřením nebo 

znaleckým posudkem. Aby mohl předseda senátu rozhodnout o přerušení výkonu trestu ve smyslu 

tohoto ustanovení, musí se jednat o vyléčitelnou těžkou nemoc, u níž lze předpokládádat, že po 

vyléčení bude možné vykonat zbytek trestu.81 

 

Přerušení výkonu trestu podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody 
 

Podle úpravy obsažené v § 56 ZVTOS, rozhoduje o přerušení výkonu trestu ředitel věznice. 

Toto ustanovení upravuje 3 možnosti, kdy může být výkon trestu přerušen. Zaprvé se jedná o 

formu odměny za úspěšné plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu. 

V takovém případě může ředitel věznice přerušit výkon trestu až na 20 dnů během kalendářního 

roku. Tato doba se pak počítá do výkonu trestu. Zadruhé, výkon trestu může být přerušen pro 

naléhavé rodinné důvody, a to až na 10 dnů během kalendářního roku. Naléhavými rodinnými 

důvody mohou být například náhlé závažné onemocnění, úraz či úmrtí v rodině, návštěva 

umírajícího blízkého, přírodní katastrofa, které postihla obydlí odsouzeného a jež vyžaduje pomoc 

při odstraňování ničivých následků či potřeba okamžitého řešení jiné naléhavé a závažné situace, 

která vyžaduje osobní přítomnost odsouzeného.82 Zatřetí, je-li třeba odsouzenému neodkladně 

poskytnout zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve věznici, může ředitel věznice přerušit výkon 

trestu na nezbytně nutnou dobu. A v případě, že si odsouzený újmu na zdraví nezpůsobil úmyslně, 

tak se doba přerušení nepřesahující 30 dnů v kalendářním roce započítáva do doby výkonu trestu. 

 

 
80 Šámal, P., op. cit. sub 68, s. 3760 
81 Tamtéž 
82 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 165 
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V neposlední řadě, pokud je přerušen výkon trestu u odsouzené ženy podle § 56 odst. 1 

ZVTOS, může ředitel věznice odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu pečovala o své 

nezletilé dítě a po vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí prodloužit dobu, po 

kterou je výkon trestu přerušen, až o 10 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se nachází 

v péči jiné osoby.  

 

Při rozhodování o přerušení trestu musí ředitel věznice v souladu s ustanovením § 57 odst. 

8 ŘVTOS přihlížet ke stupni narušení odsouzeného, povaze trestné činnosti, za niž byl odsouzen, 

délce uloženého trestu a jeho nevykonaného zbytku, typu věznice a stupni zabezpečení věznice 

s ostrahou, v níž odsouzený trest vykonává, a v neposlední řadě i k jeho chování v průběhu výkonu 

trestu. 

 

Níže v tabulce č. 2 uvádím, které důvody k přerušení výkonu trestu jsou v letech 2009 až 

2019 využívány nejčastěji.   

Tabulka č. 2 Četnost přerušení výkonu trestu z hlediska jednotlivých důvodů v letech 2009 až 201983 

Rok/důvod 

přerušení 

§ 56/1 

ZVTOS 

§56/2 

ZVTOS 

§56/3 

ZVTOS 

§ 325/1 

TŘ 

§ 325/1 TŘ 

probíhající 

2009 1351 176 33 nezjištěno nezjištěno 

2010 1605 156 57 106 258 

2011 1323 89 36 139 206 

2012 2257 161 62 70 185 

2013 1371 91 76 58 133 

2014 1209 88 87 91 151 

2015 1359 97 49 92 154 

2016 1809 155 83 111 194 

2017 2391 255 88 118 193 

2018 2624 296 92 106 209 

2019 2258 203 80 107 227 

§ 56/1 ZVTOS – odměna za úspěšné plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu 

§ 56/2 ZVTOS – naléhavé rodinné důvody 

§ 56/3 ZVTOS – z důvodů neodkladného poskytnutí zdravotní péče 

§ 325/1 TŘ – zdravotní důvody 

 

Tabulka č. 2 obsahuje počty přerušení výkonu trestu v letech 2009 až 2019 v souvislosti 

s jednotlivými důvody, které jsou pro přehlednost shrnuty pod tabulkou. Z uvedených dat vyplývá, 

 
83 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2009 až 2019 [cit. 

27.10.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
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že nejčastějším důvodem je přerušení výkonu trestu ve formě odměny, což je pozitivním zjištěním, 

protože právě tatoforma odměny má pozitivní vliv na odsouzené a na jejich resocializaci. Nejvíce 

přerušení výkonu trestu z tohoto důvodu pak proběhlo v roce 2018, a to 2 624. Ostatní důvody 

podle ZVTOS pak již nejsou tak hojně zastoupeny a nejméně je odsouzeným přerušován výkon 

trestu z důvodů poskytnutí naléhavé zdravotní péče, kterou nelze zajistit ve věznicích.  Zatímco 

doposud o důvodech rozhodoval ředitel věznice, o důvodech podle TŘ rozhoduje předseda senátu. 

Průměrně k přerušení trestu ze zdravotních důvodů dochází u 100 odsouzených ročně. V tabulce 

jsou také uvedeny počty odsouzených, u kterých v daném roce probíhalo přerušení výkonu trestu 

ze zdravotních důvodů, tedy že se v danou chvíli nenacházeli ve věznici. Jedná se průměrně o 191 

probíhajících přerušení výkonu trestu v jednom roce.  

4.3.6. Propuštění z výkonu trestu  

 

Propuštění z výkonu trestu upravuje § 73 ZVTOS. Ten stanoví 4 důvody, kdy musí 

věznice, jakmile některý z nich nastane, propustit odsouzeného na svobodu. Takovými důvody 

jsou: 

1) uplynutí doby trestu 

2) příkaz soudu (podmíněné propuštění na svobodu, přerušení výkonu trestu, upuštění od 

zbytku výkonu trestu) 

3) v souvislosti s dozorem státního zástupce 

4) milost prezidenta republiky 

 

Nejvýznamější a nejčastější důvody propuštění z výkonu trestu jsou ty pod body 1 a 2. 

Z toho důvodu budou dále popisovány a analyzovány pouze ty. 

 

Uplynutí doby trestu   
 

Trest odnětí svobody se vždy (s výjimkou trestu na doživotí) ukládá na určitou dobu, kterou 

stanovuje soud v pravomocném a vykonatelném rozhodnutí. Takovým rozhodnutím může být 

odsuzující rozsudek, jimž bylo rozhodnuto o vině a trestu, usnesení, ve kterém bylo rozhodnuto, 

že se nařizuje výkon podmíněně odloženého trestu odnětí svobody, o přeměně trestu obecně 

prospěšných prací v trest odnětí svobody či že se vykoná zbytek trestu. Aby mohl soud 



 

48 

 

 

odsouzeného po uplynutí stanovené doby propustit na svobodu, nesmí být věznici doručeno 

nařízení soudu k výkonu dalšího trestu.84 

 

Příkaz soudu 
 

V průběhu výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o podmíněném propuštění 

z výkonu trestu, o přerušení výkonu trestu nebo o upuštění od zbytku výkonu trestu. 

 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

 

Podmíněné propuštění je upraveno v § 88 odst 1. TZ. Obsahem tohoto ustanovení jsou 

předpoklady pro rozhodnutí o podmíněném propuštení odsouzeného na svobodu. Soud může 

rozhodnout o podmíněném propuštění, jestliže odsouzený po právni moci rozsudku, zejména ve 

výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něj 

očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy 

odsouzeného a zároveň: 

- odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České 

republiky zmírněného trestu, nebo 

- odsouzený, který nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který nebyl dosud ve výkonu 

trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta 

České republiky zmírněného trestu. 

 

Trestní zákoník dále odlišně upravuje podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu u 

přečinů, zločinů, zvlášť závažných zločinů a výjimečných trestů85. Soud může propustit na 

svobodu i odsouzeného za přečin ještě předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody podle 

shora zmíněných pravidel. Odsouzený zároveň musí svým chováním a plněním povinností 

prokázat, že dalšího výkonu trestu není třeba. Pokud by soud rozhodoval o podmíněném 

propuštění u odsouzeného za zločin, přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do 

výkonu trestu a zda částěčně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu 

způsobenou trestným činem. V neposlední řadě může být podmíněně propuštěn na svobodu 

odsouzený, který spáchal jeden z trestných činů uvedených v § 87 odst. 4 TZ nebo odsouzený 

k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, a to až po vykonání dvou 

 
84 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 204 a 205 
85 § 88 TZ 
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třetin uloženého trestu a pokud u něj nehrozí opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť 

závažného zločinu. Osoba odsouzená k výjimečnému trestu na doživotí může být podmíněně 

propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu, nehrozí-li opakování spáchaného 

či jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. 

 

Soud rozhoduje o podmíněném propuštění na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, 

ve které se trest vvykonává, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti a také na návrh 

zájmového sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného.  

 

Ze statistické ročenky86 vyplývá, že častěji jsou zastoupeny návrhy podané jinou osobou či 

sdružením osob než ředitelem věznice. Soud při rozhodování o podmíněném propuštění 

odsouzeného na svobodu určuje, zda se nad odsouzeným stanoví dohled. Přičemž častější jsou 

případy podmíněného propuštění s dohledem. Tabulka č. 3 dále uvádí, jak se vyvíjel počet 

podmíněně propuštěných (s/bez dohledu) v letech 2009 až 2019.  

Tabulka č. 3 Počet podmíněně propuštěných odsouzených na svobodu v letech 2009 až 201987 

 

 

Tabulka č. 3 zobrazuje, že počet odsouzených, kteří byli podmíněně propuštěni na svobodu 

se ve sledovaných letech podstatně měnil. Zatímco do roku 2012 bylo ročně průměrně podmíněně 

propuštěno 4 221 odsouzených, tedy zhruba 21 % všech odsouzených. Od roku 2013 je tento počet 

podstatně nižší, avšak můžeme říci, že dochází k jeho postupnému zvyšování. Průměrně je v letech 

2013 až 2019 ročně na svobodu podmíněně propuštěno 2 665 vězněných osob, tedy cca 15 % 

odsouzených.  

 

Přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

 

O přerušení výkonu trestu již bylo pojednáno v části 4.3.5. Ustanovení propuštění z výkonu 

trestu se pak zabývá pouze přerušením výkonu trestu příkazem vydaným soudem na základě jeho 

 
86 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 118 [cit. 

27.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
87 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 118 [cit. 

27.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Propuštěno 3924 4294 4050 4616 2822 2326 2361 2411 2862 2795 3077 
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rozhodnutí. Soud fakultativně přerušuje výkon trestu na odsouzeném stiženém těžkou nemocí a 

obligatorně na těhotné ženě či matce dítěte mladšího jednoho roku.  

 

Upuštění od výkonu trestu odnětí svobody 

 

O upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku rozhoduje soud. Jednak 

v případě, že byl nebo má být odsouzený vydán do cizího státu nebo předán cizímu státu nebo 

vyhoštěn. Jednak také, zjistí-li soud, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou 

nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní.  

 

Před propuštěním z výkonu trestu je také nutné provést některé úkony upravené v § 13 

ŘVTOS. Věznice pečuje o to, aby odsouzení odcházeli z výkonu trestu s platnými doklady 

totožnosti. Před propuštěním z výkonu trestu se odsouzený podle okolností poučí o povinnosti 

přihlásit se neprodleně po propuštění k pobytu a také ho věznice upozorní na zákonné podmínky 

osvědčení se ve zkušební době podmíněného propuštění a zahlazení odsouzení. Dále je odsouzený 

poučen o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání a věznice mu vydá potvrzení o jeho 

propuštění. Před propuštěním se u odsouzeného provede lékařská prohlídka a vydají se mu věci, 

cennosti, peníze, osobní doklady a dokumenty, které má v úschově věznice. Z výkonu trestu se 

odsouzení propouštějí denně v době od 08.00 do 16.00 hod, a to i tehdy, končí-li jim výkon trestu 

před 08.00 hodinou následujícího dne.   

 

Na závěr tohoto tématu bych ještě ráda uvedla, jak často docházelo k propuštění 

odsouzených z výkonu trestu v roce 2019. V tomto roce došlo k propuštění celkem 6 865 osob, 

přičemž průměrně v každém měsící bylo na svobodu propuštěno 572 odsouzených. Tato čísla 

zahrnují vykonání trestu, útěk, přerušení výkonu trestu podle TŘ, předání do ciziny, úmrtí, milost, 

amnestii, upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, přerušení VTOS soudem (např. obnova 

řízení) a také předání do ústavu.88 S porovnáním s počtem přijatých odsouzených v roce 2019, je 

počet propuštěných osob podstatně nížší. V roce 2019 bylo přijato 9 279 odsouzených, zatímco 

6 865 osob bylo propuštěno.  

 

 
88 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 145 [cit. 

27.3.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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4.3.7. Výstupní oddíl  

 

Při propuštění odsouzených na svobodu mají důležitou roli výstupní oddíly upravené v § 

74 ZVTOS. Účelem těchto oddílů je pomoc odsouzeným s přípravou na návrat do života na 

svobodě a připravit je na výstup z vězení. Výstupní oddíl lze zřizovat na základě ZVTOS, který 

zároveň upravuje dvě kategorie odsouzených, jež se do tohoto oddílu zařazují.89 Zaprvé, 

odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než 3 roky. Zadruhé, odsouzení, jimž je třeba 

pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný život v souladu se zákonem. 

Důležitým prvkem jsou i zde programy zacházení, které jsou po zařazení odsouzeného do 

výstupního oddílu aktualizovány a zaměřeny na jejich přípravu na soběstačný život. Ubytovací 

kapacity zřízených výstupních oddílu v jednotlivých typech věznic jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Ubytovací kapacity výstupních oddílů v jednotlivých typech věznic v roce 201990 

Rok 

Ostraha s nízkým 

stupně 

zabezpečení 

Ostraha se 

středním 

stupněm 

zabezpečení 

Ostraha s 

vysokým 

stupněm 

zabezpečení 

Zvýšená ostraha 

2019 31 201 295 37 

 

Zatímco ZVTOS uvádí, že se odsouzení do výstupního oddílu zařazují na přiměřenou dobu 

před očekávaným skončení výkonu trestu, ŘVTOS je v tomto ohledu konkrétnější. Uvádí, že 

odsouzené do výstupního oddílu zařazuje ředitel věznice na návrh odborných zaměstnanců, a to 

zpravidla šest měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.  

 

Pro odsouzené nezařazené do výstupního oddílu se podle § 41 odst. 4 ZVTOS vytvářejí 

nejméně 3 měsíce před propuštěním podmínky pro soběstačný život v souladu se zákonem a za 

tím účelem se aktualizuje program zacházení. 

4.4. Práva a povinnosti odsouzených 

 

Z podstaty nepodmíněného trestu odnětí svobody vyplývá, že odsouzení musí být ve 

výkonu trestu odnětí svobody omezeni a zbaveni některých svých práv. Naopak jsou jim přiznána 

některá specifická práva pro vězněné osoby, které upravují jejich režim a život ve věznici. Tuto 

speciální úpravu nejen práv odsouzených osob, ale i jejich povinností nalezneme jak v ZVTOS, 

 
89 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 208 
90 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 157 [cit. 

27.3.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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tak v ŘVTOS. V této části práce se tak nejprve zaměřím na práva a svobody, které jsou ve výkonu 

trestu omezeny a následně na práva a povinnosti typické pro vězněné osoby. 

4.4.1. Omezení a zbavení některých práv a svobod 

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody je nejpřísnějším druhem trestu, který může být 

pachateli trestného činu v České republice uložen. Nejpřísnější je z toho důvodu, že významně 

zasahuje do nejširšího okruhu základních lidských práv a svobod jedince.91 Omezení některých 

práv a svobod je nevyhnutelným předpokladem pro naplnění účelu trestu. Podle čl. 4 odst. 2 

Listiny mohou být meze základních práv a svobod za podmínek stanovených Listinou upraveny 

pouze zákonem. Zákonné omezení a zbavení některých práv a svobod v souvislosti s výkonem 

nepodmíněného trestu odnětí svobody nalezneme v § 27 ZVTOS. Ve výkonu trestu odnětí 

svobody je omezeno právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, což spočívá zejména 

v povinnosti podrobit se osobní prohlídce, umožnit kontrolu osobních věcí, podrobit se lékařským 

prohlídkám včetně diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, či strpět úkony související 

s identifikací.92 Podstatou nepodmíněného trestu odnětí svobody je ztráta osobní svobody ve 

smyslu omezení svobody pohybu a pobytu. Omezení osobní svobody v souvislosti s výkonem 

trestu odnětí svobody je odůvodněno tím, že je žádoucí ochrana společnosti před trestnými činy, 

které porušují či ohrožují zájmy společnosti, fyzických i právnických osob a před pachateli 

trestných činů. Samotná svoboda pohybu a pobytu je zakotvena v čl. 14 Listiny, kde jsou i 

stanoveny důvody, pro které lze toto právo omezit. I z toho důvodu, je nutné ukládat nepodmíněný 

trest odnětí svobody jen v případech, kdy uložení jiného trestu nepostačí. Ve výkonu trestu je 

omezeno i právo na zachování listovního tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv 

stejně jako zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Zákonné 

omezení listovního tajemství je obsaženo v kontrole korespondence a zákonné omezení tajemství 

zpráv podávaných telefonem pak v oprávění Vězeňské služby seznamovat se formou odsposlechu 

s telefonáty. Právo na svobodnou volbu povolání je také do značné míry ve výkonu trestu odnětí 

svobody omezeno. I když má odsouzený v podmínkách výkonu trestu možnost nějaké volby 

v souvislosti s přípravou na povolání či v souvislosti s volbou povolání, které bude vykonávat, je 

toto právo, respektive volba omezena možnostmi a tím, co věznice může nabídnout.93 V rámci 

výkonu trestu odsouzeným také nepřísluší některá práva z kategorie hospodářských, sociálních a 

kulturních práv. Jedná se například o právo na stávku, výkon práva sdružovat se ve spolcích, 

 
91 Kalvodová, V., op. cit. sub 16, s. 90 
92 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 83 
93 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 84 
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společnostech a jiných sdruženích, zakládat odborové organizace a výkon práva sdružovat se 

v nich, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby lékaře a 

zdravotnického zařízení. Odsouzení také nemohou ve výkonu trestu zakládat politicé strany nebo 

hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce.  

4.4.2. Práva odsouzených 

 

Úpravu práv odsouzených nalezneme v ZVTOS a ŘVTOS. Důležitým ustanovením, které 

je nutné zmínit na úvod, je § 15 ZVTOS, které upravuje zásadu rovného přístupu k odsouzeným. 

Na základě této zásady jsou odsouzeným ve všech typech věznic přiznána práva ve stejném 

rozsahu. Jednotlivé typy věznice se pak od sebe odlišují pouze vnějším střežením a zajištěním 

bezpečnosti, nikoliv však rozsahem práv a povinností. Rozsah těchto práv může být i rozšířen či 

omezen, ale vždy jen na základě zákona či za podmínek stanovených zákonem, například formou 

odměny či kázeňského trestu.94 

 

Odsouzeným jsou ZVTOS přiznána tato práva: 

a) Právo na odpovídající sociální podmínky a poskytování zdravotní péče, 

b) právo na korespondenci, 

c) právo na užívání telefonu, 

d) právo na návštěvy, 

e) právo na duchovní a sociální služby,  

f) právo na uspokojování kulturních potřeb, 

g) právo používat další věci, 

h) právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby,  

i) právo na přijetí balíčku,  

j) právo na příjem peněz a nakládání s nimi, 

k) ochrana práv odsouzených včetně prostředků právní ochrany. 

 

Osobně považuji za nejdůležitějši a nejvýznamější práva pod písmeny a) - d), proto se jim 

v této části budu věnovat podrobněji.  

 

 

 
94 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 43 
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Ad a) Právo na odpovídající sociální podmínky a poskytování zdravotní péče95 

Odsouzeným se v rámci práva na odpovídající sociální podmínky právo na pravidelné 

poskytování stravy, právo na minimální standard ubytování, právo na odpovídající ubytování, 

právo na přiměřenou dobu ke spánku, k osobní hygieně, úklidu a stravování, k vycházce, a pro 

osobní volno.  

 

Ochrana zdraví odsouzených je jednou ze základních zásad výkonu trestu odnětí svobody, 

které se promítá do práva na pravidelné poskytování stravy. Daná strava pak musí naplňovat 

strávní normy, a to tak aby odpovídaly jednak požadavkům na zachování zdraví, jednak aby 

zohlednily zdravotní stav odsouzeného, jeho věk a druh a obtížnost vykonánavané práce. Při 

poskytování stravy se přihlíží i k požadavkům kulturním či náboženských tradic odsouzených. 

Odsouzeným se tak umožňuje pořizovat si na vlastní náklady doplňkovou stravu a v některých 

případech (zejména podle u umístění odsouzeného) je jim také umožněno, aby si stravu 

z dodaných potravin sami připravovali. V případě, že některým odsouzeným není umožně příprava 

vlastní kávy nebo čaj, poskytne jim věznice nejméně dvakrát denně vřelou vodu na přípravu 

horkých nápojů.96 

 

Odsouzeným je také zaručen minimální standard ubytování. Každý odsouzený má mít ve 

věznici lůžko a prostor na uložení osobních věcí, jako je uzamykatelná skříňka. Odsouzený je ale 

povinen umožnit zaměstnanci Vězeňské služby provedení kontroly osobních věcí. Jednotlivé cely 

či ložnice pak musí být vybaveny stolkem a židlí. Odsouzení mají také povoleno přiměřeně 

esteticky si upravit či vyzdobit ubyovací místnost, což je důležité z důvodů lepší adaptace 

odsouzeného na vězeňské prostředí. Jednou z povinností odosuzených je i udržovat pořádek, 

čistotu a hygienu v ložnicích. K tomuto účelu jim jsou im vydávány běžné čistící a dezinfekční 

prostředky. Pokud jsou odsouzení ubytováni v celách, musí být tyto prostory vybaveny 

hygienickým zařízením, obsahující záchod a umyvadlo, které je odděleno od zbývajícího prostoru 

cely, a to nejméně neprůhlednou zástěnou a signalizačním zařízením. V ŘVTOS je také stanovena 

minimální ubytovací plocha, která činí 4 m2.97 Umístit odsouzeného do místnosti, kde by neměl 

zajištěnou tuto minimílní ubytovácí plochu, lze jen tehdy, pokud celkový počet odsouzených 

vykonávajích trest ve věznicícch téhož základního typu v rámci republiky překročí kapacitu 

věznice. Nejnižší možná ubytovácí plocha odsouzeného je stanovena na 3 m2. Zároveň se také 

 
95 § 16 ZVTOS 
96 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 46 
97 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 46-47 
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respektují návyky odsouzených. Například kuřáky lze umisťovat do cel nebo místnosti pouze 

s kuřáky.98  

 

Ochrana zdraví odsouzených se neprojevuje jen v jejich právu na pravidelnou a hodnotově 

vyváženou stravu, ale i v právu na takové oděvy, které odpovídají klimatickým podmínkám a 

chrání jejich zdraví. Odsouzení jsou jednak povinni nosit vězeňský oděv a boty, jež se jim 

poskytují podle ročního období, jednak starat se o čistotu a udržitelý stav tohoto ošacení. Podle 

typu věznice je pak některým odsouzeným dovoleno používat i vlastní oděvy a obuv. Při 

sportovních aktivitách je pak odsouzeným dovoleno nosit vlastní sportovní oděv a sportovní obuv 

bez ohledu na typ věznice. Všem odsouzeným je také dovoleno nosit vlastní spodní prádlo a 

ponožky, které udržují čisté na své vlastní náklady, a to například výměnou při návštěvách nebo 

prostřednictvím pošty. Odlišný režim je pak pro odsouzené ženy, pro které se vytváří podmínky 

pro praní osobního prádla a pro provádění drobných úprav osobních věcí a také pro mladistvé, 

kterým je umožněno v době osobního volna přepírat si a žehlit si osobní prádlo a košile. Výměna 

vězeňského materiálu probíhá v pravidelných intervalech, a to tak, že osobní prádlo se mění 

alespoň jednou za týden, ostatín oděv a lůžkoviny pak podle potřeby jednou za 14 dní.  

 

Mezi další sociální podmínky, které musí věznice odsouzeným zabezpečit je patřičná doba 

ke spánku, k vycházce, k osobní hygieně, k úklidu, ke stravování, a také doba osobního 

volna. Zákonem je konkrétně upravena doba ke spánku a k vycházkám. Odsouzený musí mít 

zabezpečeno právo na 8 hodin spánku denně a nejméně 1 hodinu k vycházce. Čas pro vycházky je 

vymezen v časovém rozvrhu dne ve vnitřním řádu věznice, o kterém bude pojednáno níže. 

Vycházky se konají ve vycházkovém prostoru, což je vymezený prostor věznice, který může být 

vybaven stavebně technickým zabezpečením odpovídajícím konkrétnímu typu věznice. Vycházky 

se konají za účelem zajistit odsouzeným denní pobyt na čerstvém vzduchu. Odsouzení tohoto 

práva využívají dle svého vlastního uvážení a v průběhu vycházky mohou i sportovat. Pro ostatní 

aktivity nejsou v zákoně stanoveny konkrétní doby k dané aktivitě. Ta by měla byt přiměřená 

k povaze dané činnosti. Jednotlivé doby jsou však časově konkretizovány ve vnitřním řádu 

věznice.  

 

Dodržování osobní hygieny je jedním z předpokladů zachovávající zdraví odsouzených, a i 

proto musí být věznicí zabezpečena přiměřená doba k této činnosti. Věznice má povinnost vytvořit 

 
98 Brunová, M.: Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. Praha: Leges, 2020, s. 181  
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náležité podmínky, aby odsouzení mohli dodržovat pravidla osobní hygieny, která v sobě zahrnují 

denní umyvání, pravidelné holení a vykonávaní běžných hygienických úkonů. Odsouzení se 

mohou nejméně 2x týdně koupat a v případě, že to vyžaduje jejich pracovní zařazení nebo jiné 

okolnosti, je jim koupání umožněno i častěji. Koupáním rozumíme sprchování teplou vodou. 

Pokud by to z provozních nebo energetických důvodů nebylo v danou chvíli možné, je věznice 

povinna zabezpečit řádné umytí v teplé vodě. Odsouzení mají dále povinnost udržovat své vlasy a 

vousy čisté a k tomu se jim dle potřeby jednou měsíčně poskytne bezplatné stříhání. V případě 

odsouzených žen se dovoluje, aby používaly vlastní kosmetické přípravky. Odsouzené ženy nejsou 

v úpravě vlasů nijak omezeny a k tomu mohou mít u sebe i vlastní potřebné pomůcky. Pokud 

odsouzený nemá základní hygienické prostředky ani finance na jejich zakoupení, věznice mu je 

v nezbytném množství a sortimentu poskytne.  

 

Odsouzeným se dále poskytuje osobní volno. Osobní volno je čas, který mají odsouzení 

k dispozici poté, co splní aktivity z programu zacházení, dobu potřebnou k osobní hygieně, úklidu, 

stravování, jednohodinové vycházce, osmihodinové době ke spánku a činnosti vyplývající 

z organizačního provozu věznice (například fyzická prověrka početního stavu aj.). Osobní volno 

slouží odsouzeným k sebevzdělávání, uspokojování svých duchovních a kulturních potřeb, 

zájmové činnosti nad rámec programu zacházení nebo i k odpočinku. Jedná se například o četbu, 

studium, hraní společenských her, sportovní aktivity, poslech hudby apod.99 Odsouzení však nesmí 

vykonávat činnosti, které by byly v rozporu s vnitřním řádem a odporovaly by účelu výkonu trestu. 

 

Odsouzenému se také garantuje právo na zdravotní péči, a to v takovém rozsahu a za 

podmínek stanovených v zákoně upravující péči o zdraví lidu, veřejné zdravotní pojištění, a 

pojistné na veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní péče se odsouzeným poskytuje ve 

vězeňských zdravotnických zařízení, případně v zařízeních, které Vězeňská služba spravuje. 

Primárně se tak zdravotní péče poskytuje v těchto zařízeních, pokud to není možné, je zde možnost 

přerušit výkon trestu a v případech, kdy výkon trestu nelze přerušit, vykonává se po nezbytně 

nutnou dobu ve Vězeňskou službou střeženém zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované 

Vězeňskou službou.  

 

V případech, kdy odsouzený odmítá stravu, je nutné neprodleně o této situaci vyrozumět 

lékaře, který soustavně sleduje zdravotní stav odsouzeného a také dozorujícího státního zástupce. 

 
99 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 48 
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Ve věznicích jsou také zřizovány krizové oddíly, pro ty odsouzené, kteří se ocitnou v akutní 

duševní tísni. V rámci těchto krizových oddílu jsou také zabezpečeny zvláštní cely, do kterých se 

umisťují odsouzení, kteří vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožují sebe nebo své okolí.  

 

Odsouzení, kteří jsou těžce zdravotně postižení mají právo na zajištění přiměřených podmínek 

umožňujících důstojný výkon trestu. Jedná se například o bezbariérový přístup na sociální zařízení, 

speciální lůžka vybavená signalizačním zařízením aj.100 Odsouzení se ve výkonu trestu odnětí 

svobody zařazují do práce. Může se ale stát, že například z kapacitích důvodů nebude odsouzený 

k žádné práci přirazen. Pokud odsouzený nemá i jiný příjem financí, může se stát, že nebude mít 

dostatečné finanční prostředky na nákup potravin a osobních věcí. Pracovně nezařazeným 

odsouzeným, kteří neodmítli bez závažného důvodu práci a nemají v období kalendářního měsíce 

jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč, poskytne věznice sociální kapesné, právě 

ve výši 100 Kč. 

 

Věznicím je také uložena informační povinnost o zdravotním stavu odsouzeného. Věznice 

musí bez odkladu vyrozumět manželku, družku nebo rodiče odsouzeného, anebo jeho děti, pokud 

to odpovídá jejich věku, jestliže tak nemůže odsouzený učnit sám, a to o závažném onemocnění či 

úrazu odsouzeného, jenž vyžaduje hospitalizaci a také pokud dojde k úmrtí odsouzeného. 

V případech, kdy není daných osob, věznice vyrozumí osobu určenou odsouzeným.  

 

Ad b) Právo na korespondenci 

Možnost, jak mohou odsouzení udržovat kontakt s vnějším světem a zejména se svými 

blízkými je prostřednictvím korespondence. Každý odsouzený má právo přijímat a na své náklady 

odesílat korespondenci, a to bez omezení. Toto právo však může být zákonem omezeno. 

Korespondencí se ve smyslu tohoto ustanovení rozumí zejména písemná sdělení, k nimž byla 

připojena kniha, denní tisk, časopis a věci potřebné k vedení k běžné korespondence, jako dopisní 

papír, obálky, poštovní známky, pohlednice a psací potřeby. Pokud zásilka obsahuje i jiné věci, 

považuje se za balíček ve smyslu § 24 ZVTOS.  

 

Všechny zásilky, ať už adresované odsouzenému nebo odesílané odsouzeným podléhají 

kontrole Vězeňské služby. Ke kontrole jsou oprávněni ředitelem pověření vychovatelé, kteří 

kontrolují obsah zasílaných písemností bez souhlasu odsouzeného a v případě, že se vyskytne 

 
100 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 51 
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podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba korespondenci zadrží a 

předá ji orgánu činném v trestním řízení. Smyslem kontroly korespondence je zamezit 

nežádoucímu narušování výkonu trestu odnětí svobody a předcházení tzv. mimořádným 

událostem.101 Zákon upravuje i výjimku z kontrolování zásilek. Podle § 17 odst. 3 ZVTOS 

kontrole nepodléhají zásilky mezi odsouzeným a jeho zmocněným advokátem, mezi odsouzeným 

a státními orgány České republiky anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která by 

projednávala podněty týkající se ochrany lidských práv. Takové zásilky jsou odesílány či 

doručovány neprodleně.  V případě, kdy odsouzený neumí nebo nemůže číst a psát, Vezeňská 

služba mu zajistí přečtení korespondence nebo písařskou pomoc k sepisování žádostí, podání a 

stížností státním orgánům a mezinárodním organizacím a při dopisování s advokátem.  

 

Ad c) Právo na užívání telefonu 

Užívání telefonu je jednou z možností, jak může odsouzený udržovat a posilovat kontakt 

s vnějším světem. Odsouzený má právo kontaktovat v odůvodněných případech osobu blízkou 

prostřednictvím telefonu, a to na své náklady. Osobou blízkou se podle občanského zákoníku 

rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a registrovaný partner, podle trestního 

zákoníku je osobou blízkou příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel 

a partner. Odůvodněnost případu však žádný zákon nedefinuje, může jít však o situace, kdy se 

odsouzený z korespondence dozví o zdravotních problémech člena rodiny a bude chtít znát 

aktuální zdravotní stav, když bude v korespondeci požádán o radu týkající se rodinných problémů 

či se může jednat o situace spojené s důležitými výročími, popřípadě i snegativními událostmi.102 

Kontak s jinou osobou, než blízkou je možné odsouzenému umožnit v zájmu nápravy 

odsouzeného či z jiných závažných důvodů. Vězeňská služba disponuje oprávněním seznamovat 

se s obsahem telefonátů a v odvůodnšných případech podniká stejné kroky jako při kontrole 

korespondence. V případě, že Vězeňská služba zjistí při kontrole záznamu nebo při přímém 

odspolechu, že odsouzený komunikuje se svým obhájcem má povinnost odposlech ihned zrušit, 

záznamy zničit a informace z telefonického kontaktu nijak nepoužít. Všechny telefonáty 

odsozeného pak Vězeňská služba eviduje.  

 

Ad d) Právo na návštěvy  

Návštěvy jsou významným prvkem v udržování sociálních vazeb s vnějším světem. 

Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob v čase určeném ředitelem na dobu celkem 

 
101 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 54 
102 Kalvodová, V., op. cit. sub, s. 58 
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3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Zpravidla se jedná o denní dobu ve dnech 

pracovního klidu nebo pracovního volna. Ve věznici jsou vyhrazeny speciální prostory 

k uskutečňování návštěv, do kterých se umožní vstup odsouzeným a návštěvníkům po poučení o 

stanovených pravidlech chování při návštěvě a oprávnění návštěvu přerušit nebo předčasně 

ukončit, v případě, že odsouzený nebo návštěvnící přes upozornění porušují pořádek, kázeň ebo 

bezpečnost věznice. Nejvýšše mohou odsouzeného navštívit 4 osoby a pokud se jedná o nezletilé 

děti do 15 let musí být v doprovodu zletilé osoby. Návštěvy se mohou uskutečnit i v lůžkové části 

zdravotnického zařízení, ale jen za předpokladu, že s tím ošetřující lékař souhlasí. 

Z bezpečnostních důvodů se také mohou návštěvy uskutečnit v místnosti, kde je návštěvník 

oddělen od odsouzeného přepážkou. Zákon dále upravuje i možnost tzv. nadstandardních návštěv, 

které se uskutečňují bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby.103  

4.4.3. Povinnosti odsouzených 

 

Odsouzeným nenáleží pouze speciální práva, která se vážou k výkonu trestu odnětí 

svobody, ale s výkonem trestu jsou spojené i určité povinnosti a zákazy. Ty jsou obsahem 

ustanovení § 28 ZVTOS. Toto ustanovení upravuje zejména tyto povinnosti: 

 

- dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců VS, 

- pracovat, pokud mu je práce přidělena a není uznán dočasně práce neschopným 

 nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce, 

- plnit úkoly vyplývající z programu zacházení, 

 - šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, 

- dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, a i jinak   

zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice, 

- podrobit se nejen při nástupu výkonu trestu preventivní vstupní, periodické, mimořádné 

a výstupní lékařské prohlídce, včetně všech potřebných vyšetření a očkování, podle 

předpisů a pokynů hygienické služby, a dále i jiným úkonům, které souvisí s nástupem 

výkonu trestu, 

- umožnit kontrolu osobních věcí a na požádání odemknout svou skříňku s věcmi nebo 

předat náhradní klíček od skříňky pověřenému příslušníku a strpět opatření k potírání 

výroby nelegálních látek nebo jejich užívání, 

 
103 Tamtéž, s. 62 
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- neprodleně oznamovat okolnosti, které mohou způsobit vážné ohrožení bezpečnosti jemu 

samotnému, spoluodsouzeným, zaměstnancům VS nebo věznici, 

- dodržovat zásady osobní hygieny,  

- oznamovat věznici důležité skutečnosti, jako například, že je příjemcem důchodu, o 

jménu a příjmení obhájce, který odsouzeného zastupuje v jiné trestní věci nebo který mu 

poskytuje právní služby, o změně osobních údajů, rodinných údajů nahlášených při 

přijímání, stejně tak o změně zdravotní pojišťovny. 

 

V další části pak ZVTOS uvádí, které činnosti jsou odsouzeným zakázany. Jedná se 

zejména o tyto činnosti: 

- navazování kontaktů s osobami v rozporu s ZVTOS, 

- výroba, konzumace, přechovávání alkoholických nápůjů či jiných návykových látek, dále 

pak předmětů ohrožující bezpečnost osob v ústavu nebo předmětů, které by se daly zneužít 

k útěku, 

- přechovávání či rozšiřování tiskovin, materiálů a jiných předmětů směřujících proti 

právům a svobodám jiných a jejichž přítomnost a používání ve věznici není dovoleno či 

přechovávání výbušnin, střeliva, jedů a jiných omamných látek, 

- hrát hry o peníze, věci, služby nebo o jiné úkony či se hazardních her účastnit, 

- tetovat sebe nebo jinou osobu, nechat se tetovat nebo mít ve věznici v držení pomůcku 

určenou k provádění tetování, 

- předstírat poruchu zdraví nebo se úmyslně poškozovat na zdraví,  

- obchodovat bez souhlasu VS s věcmi, které má ve věznici v držení. 

 

Povinnost hradit náklady výkonu trestu  
 

Speciální povinností odsouzených je povinnost hradit náklady na výkon trestu104, které se 

skládají zejména z nákladů spojených s ubytováním odsouzeného, stravováním či vystrojováním. 

Pokud je odsouzený zařazen do práce, strhává se částka odpovídající těmto nákladům z odměny 

za práci. Pokud tento postup využít nelze, například z toho důvodu, že odsouzený odmítl pracovat 

či je trvale pracovně nezařaditelný, použije věznice na úhradu nákladů peněžní prostředky, které 

má odsouzený ve věznici uložené. Povinnost hradit náklady výkonu trestu nedopadá na všechny, 

jelikož ZVTOS stanoví 8 skupin odsouzených, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Jedná se 

například o odsouzené, kteří nebyli nezaviněně zařazeni do práce, odsouzené zařazené do 

 
104 § 35 ZVTOS 
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vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin či 

odsouzené, kterým byl přerušen výkon trestu. Výše nákladů výkonu trestu a podrobnosti její 

úhrady jsou obsahem vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny 

osoob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami 

z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů.  

 

Tato vyhláška stanoví, že na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený 

vykonává, se použije 23 % čisté odměny, nejvýše však 1 500 Kč za kalendářní měsíc. Oproti tomu 

podle statistické ročenky byl v roce 2019105 průměrný denní výdaj na 1 vězně za celou Vězeňskou 

službu 1 492 Kč. Tato částka zahrnuje výdaje na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, 

kapitálové výdaje a sociální dávky.  

4.5. Výkon trestu odnětí svoobdy u vybraných skupin odsouzených 

 

Pro některé skupiny odsouzených stanoví ZVTOS určité odlišnosti výkonu trestu odnětí 

svobody. Přičemž přihlíží zejména k psychickým, fyziologickým a věkovým zvláštnostem 

odsouzených. Pro tyto odsouzené jsou nejen stanoveny určité odlišnosti, ale velmi často 

vykonavájí daný trest ve specializovaném oddělení věznice. Zákon tedy v této části upravuje 

odlišné podmínky výkonu trestu ve věznici pro místní výkon, mladistvých, odsouzených žen, u 

odsouzených trvale pracovně nezařaditelných, u odsouzených s poruchami duševními a 

s poruchami chování, u doživotního trestu, dále výkon trestu u odsouzených cizinců a v neposlední 

řadě také výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených a výkon trestu ve věznici se zvýšenou 

ostrahou. Detailnější úpravu pak nalezneme i v ŘVTOS. 

 

Podrobněji se dále zaměřím pouze na výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu, 

protože se domnívám, že tento způsob výkonu trestu přináší mnohá pozitiva a mělo by se více 

usilovat o zřízení takové věznice. Dále pak na výkon trestu odsouzených žen, protože ačkoliv 

celkový počet odsouzených je ročně téměř totožný, počet odsouzených žen stoupá a tak chci 

zanalyzovat výkon trestu odsouzených žen v letech 2009 až 2019.   

4.5.1. Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu 

 

 
105 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 50 [cit. 

09.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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Věznice pro místní výkon trestu106 jsou zřizovány ministrem spravedlnosti, a to po dohodě 

s obcí, která se na provozu takové věznice podílí. O zřízení těchto věznic pak rozhodují právě 

jednotlivé obce, které mohou posoudit, zda k provozu věznice pro místní výkon trestu mají vhodné 

podmínky a v závislosti na těchto podmínkách, pak posoudit i ekonomický přínos takové 

věznice.107 Obce, nejen že zajišťují provoz z hlediska finančního, ale vytváří i potřebné stavebně 

technické podmínky pro výkon účinného střežení věznice. Na provoz takové věznice poskytuje 

stát obcím dotaci, a to s přihlédnutím ke kapacitě daného zařízení. Na střežení a dodržování 

podmínek stanovených zákonem stále dohlíží Vězeňská služba.  

 

Do této věznice jsou zařazování ti odsouzení, jejichž trest nebo jeho nevykonaný zbytek 

nepřevyšuje 6 měsíců, a to zejména do věznice, která je buď v místě jeho bydliště, anebo alespoň 

v jeho blízkosti. Odsouzení jsou pak během výkonu trestu v dané věznici povinni vykonávat práce 

ve prospěch obce. Výhody, které výkon trestu v této věznici odsouzeným přináší, nejsou nejen 

v tom, že se odsouzení v prostorách věznice pohybují bez omezení, ubytovny se kromě doby 

určené ke spánku nezamykají, odsouzení pracují zejména na pracovištích mimo věznici bez 

přímého dohledu zaměstnance VS, ale také to, že odsouzenému, může být na dny pracovního klidu 

na základě rozhodnutí ředitele věznice přerušen výkon trestu.  

 

Ačkoliv výhody, které tyto věznice přináší jsou zřejmé, v současné době není v České 

republice žádná věznice pro místní výkon trestu zřízena. Osobně se domnívám, že zřízení těchto 

věznic by mělo pozitivní vliv na snížení recidivy a je řešením některých problémů výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, jak bude rozebráno níže. 

4.5.2. Výkon trestu u odsouzených žen 

 

Jedním ze základních pravidel při umisťování odsouzených, je umistění odsouzených 

mužů od odsouzených žen. Při výkonu trestu odouzených žen108 se přihlíží zejména k jejich 

psychickým a fyziologickým zvláštnostem, a dále i ke zvláštním potřebám žen těhotných, žen 

krátce po porodu a kojících matek. Pro odsouzené ženy se ve věznicích vytváří podmínky pro praní 

osobního prádla, provádění drobných oprav osobních věcí a pro denní koupání. Odlišnosti při 

výkonu trestu u odsouzených žen nalezneme i u nošení vlastního oděvu a obuvi. Vlastní ošacení 

 
106 § 59 ZVTOS a 77-81 ŘVTOS 
107 Důvodová zpráva 169/1999 Dz, s. 10 [cit. 14.10.2020]. Dostupné z https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mjzhe4v6mjwhfpwi6q 
108 § 66 a násl. ZVTOS a § 89 a násl. ŘVTOS 
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smějí ženy nosit s přihlédnutím ke stupni zabezpečení a typu věznice v mimopracovní době podle 

svého uvážení, respektive v době návštěv. Ustanovení ZVTOS se dotýkájí kázeňských trestů, 

výkonu trestu u matek nezletilých dětí a přerušení výkonu trestu u odsouzených žen.  

 

Kázeňské tresty ukládané odsouzeným ženám 
 

ZVTOS upravuje odlišnosti při ukládání kázeňských trestů, a to u odsouzených těhotných 

žen a žen, u nichž od porodu dítěte neuplynula doba delší než 6 měsíců. Těmto odsouzeným lze 

uložit pouze důtku, propadnutí věci a odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny. 

Výkon trestu u těhotných žen a matek novorozených dětí, se ale obligatorně odkládá na dobu 

jednoho roku po porodu, případně je možné výkon takového trestu přerušit. Proto se ustanovení o 

kázeňských trestech použijí v těch případech, kdy je výjimečně na těhotné ženě či na ženě do 6 

měsíců od porodu trest vykonán. Jedná se zejména o takové případy, kdy těhotenství ženy skončí 

jinak než porodem, žena porodí mrtvé dítě či o živě narozené dítě odsouzená řádně nepečuje.109  

 

Výkon trestu u matek nezletilých dětí 
 

V rámci tohoto dílu pak ZVTOS upravuje také výkon trestu u matek nezletilých dětí, který 

je dále rozebrán i v ŘVTOS. Tato ustanovení umožňují výkon trestu odsouzené ženy společně 

s jejím nezletilým dítětem, zpravidla do 3 let jeho věku, a to na základě žádosti odsouzené ženy a 

v případech hodných zvláštního zřetele. Tento postup zároveň musí umožňovat podmínky ve 

věznici, osobnostní předpoklady odsouzené ženy a dané dítě nesmí být soudem svěřeno do 

výchovy jiné osoby. Předpokladem je dále i skutečnost, že matka se o dítě před odsouzením sama 

starala a po propuštění se musí chtít a mít možnost o něj starat. Podle důvodové zprávy, která čerpá 

z Úmluvy o právech dítěte, je cílem tohoto výkonu trestu zabránit odloučení matky a jejího dítěte 

a zejména umožnit matkám „sociální a emocionální výchovu“, osvojení si žádoucích znalostí, 

dovedností, schopností uspořádat si život s dítětem po propuštění, zabránit chybám, které by měly 

vliv na zdárný vývoj dítěte a dále i vést matku k soběstačnosti a odpovědnosti. K naplnění těchto 

cílů je uzpůsoben nejen denní režim, ale i program výchovy a vzdělávání.110 Na vývoj dítěte, o 

které odsouzená žena pečuje, dohlíží pravidelně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

 

 
109 Šámal, P., op. cit. sub 68, s. 123 
110 Důvodová zpráva 169/1999 Dz, s. 17 [cit. 14.10.2020]. Dostupné z https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mjzhe4v6mjwhfpwi6q 
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V současné době je jedinou věznicí, ve které je zřízen specializovaný oddíl určený pro 

výkon trestu matek nezletilých dětí, věznice Světlá nad Sázavou. Kapacita tohoto oddílu činí 15 

odsouzených matek s celkovým počtem 20 dětí.111 Základem dáného výkonu trestu je celodenní 

péče matky o nezletilé dítě. Tato péče zahrnuje zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, včetně přípravy stravy, zajištění hygieny, praní, žehlení, úklidu a 

aktivního trávení času s dítětem formou vycházek, her, výtvarných, hudebních a sportovních 

činností odpovídajících věku dítěte. Specifikem také je, že matka zajišťuje veškeré potřeby pro 

dítě z vlastních prostředků. Každé matce je pak přidělena samostatná ložnice, v níž je je pro dítě 

postel s matrací, přebalovací stůl, skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo.  

 

Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen 
 

Klasická doba přerušení výkonu trestu činí až 20 dnů během kalendářního roku, a to 

v případě, že odsouzený úspěšně plní program zacházení a dosahování účelu výkou trestu. 

Odsouzeným ženám, které před nástupem výkonu trestu řádně pečovaly o své nezletilé dítě a po 

vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, lze prodloužit dobu, po kterou je trest 

přerušen, a to až o 10 dnů v kalendářním roce. Tato prodloužená doba pak slouží právě k návštěvě 

daného dítěte, které se nachází v péči jiné osoby.  

 

Vězněné ženy v letech 2009 až 2019 
 

V roce 1992 bylo vězněno 268 odsouzených žen, v roce 2005 to bylo již 741 a v roce 2007 

bylo vězněno 855 odsouzených žen.112 Z těchto dat uvedených ve výzkumu prvovězněných žen 

provedeného v roce 2009 jednoznačně vyplývá, že počet odsouzených žen neustále stoupá. Podle 

Marešové a kol. je to dáno jednak tím, že společně s počtem vězněných žen stoupá i počet trestně 

stíhaných a pravomocně odsouzených žen a také tím, se zvyšuje závažnost páchaných trestných 

činů.113 Vývoj v letech 2009 až 2019 pak uvádím v tabulce č. 5. 

 

 

 
111 VSČR: Výkon trestu odsouzených matek s dětmi [online] Věznice Světlá nad Sázavou, 2020 [cit. 14.10.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou/o-nas/vykon-vezenstvi/vykon-trestu-odsouzenych-

matek-s-detmi/ 
112 Marešová, A., Kotulan, P., Martinková, M.: Výzkum prvovězněných žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2009, s. 20 
113 Tamtéž 
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Tabulka č. 5 Počet odsouzených žen v letech 2009 až 2019114 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

celkem  19200 19298 20382 20289 14220 16351 18758 20428 20205 19621 19104 

z toho 

žen 999 1120 1298 1294 806 1017 1280 1476 1503 1516 1590 

podíl 5,2 % 5,8 % 6,4 % 6,4 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 7,2 % 7,4 % 7,7 % 8,3 % 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny jednak celkové počty vězněných osob ve sledovaných letech, 

jednak počty vězněných žen a jejich procentuální podíl na celkovém počtu vězněných v daném 

roce. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že ačkoliv celkový počet odsouzených se každoročně 

pohybuje v téměř stejných číslech a v posledních třech letech dokonce klesá, počet vězněných žen 

stoupá. Je pak tedy jasné, že zatímco celkový počet vězněných osob má spíše klesající tendenci, 

podíl vězeňkyň k celkovému počtu vězněných osob skokově narůstá.  

Graf č. 4 Členění odsouzených žen dle nařízeného typu věznice v letech 2017 až 2019 (k 31. 12. 2019)115 

 

 

Odsouzené ženy jsou, jak uvádí graf č. 4, nejčastěji umisťovány do věznice s ostrahou. 

V roce 2017 zde trest vykonávalo 1 475 odsouzených, v roce 2018 1 486 a v roce 2019 již do 

tohoto typu věznice bylo zařazeno 1 559 vězeňkyň. Do věznice se zvýšenou ostrahou je pak 

umisťováno podstatně méně žen, v průměru se v této věznici nachází 30 odsouzených. Toto 

 
114 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019 [cit. 27.3.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-

republiky-za-rok-2019.pdf 
115 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019 [cit. 28.10.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-

republiky-za-rok-2019.pdf 
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členění odsouzených žen pak kopíruje celkové rozdělení odsouzených do jednotlivých typů 

věznice, jak uvádí graf č. 2. Pokud jde o vnitřní diferenciaci věznic s ostrahou, počet odsouzených 

žen vykonávajících trest v oddělení se středním stupněm zabezpečení je téměř stejný jako 

v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Průměrně ve sledovaných letech bylo do těchto 

oddělení umístěno 668, respektive 633 odsouzených.  

 

V letech 2011 až 2019116 byly ženy nejčastěji vězněny za krádeže – jedná se téměř o 50 % 

ze všech odsouzených žen v jednotlivých letech. Následně se objevují trestné činy jako podvod a 

neoprávněné držení platební karty117 - cca 13 % žen. Další nejčastější trestné činy, za které byly 

odsouzené ženy v letech 2011 až 2019 vězněny jsou nedovolená výroba a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, zanedbání povinné výživy, maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání, loupež, vražda, úvěrový podvod, porušování domovní svobody a 

zpronevěra.118 Oproti mužské vězeňské populaci tak můžeme sledovat mírný rozdíl. Stejně jako 

ženy jsou i muži nejčastěji vězněny za krádeže – zhruba 45 % odsouzených mužů ročně. Jako další 

nejčastější trestné činy se pak objevuje porušování domovní svobody, maření výkonu úředního 

rozhodnutí a loupež.  

 

Nejčastěji pak odsouzené ženy vykonávají nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici 

Světlá nad Sázavou – v roce 2019 zde trest vykonávalo 50 % všech vězněných žen. Dále ve 

vazební věznici Praha Ruzyně, ve věznici Opava a Nové Sedlo – v roce 2019 cca v každé 14 %.119 

  

 
116 V letech 2009 a 2010 nejsou data o četnosti vybraných trestných činů u vězněných osob součástí statistických 

ročenek VSČR. 
117 TČ podle § 234 zák. č. 40/2009 Sb – Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podle 

§ 249b zák. č. 140/1961 Sb. – Neoprávněné držení platební karty 
118 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2009 až 2019 [cit. 

27.10.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
119 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 72 [cit. 

28.10.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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5. Program zacházení, zaměstnávání a vzdělávání odsouzených 

 

V této kapitole se zaměřuji na nejdůležitější prostředek působení na odsouzeného – 

program zacházení a jeho dvě činnosti, které odsouzení v rámci programů zacházení mohou 

vykonávat. Tedy zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. U obou pak shrnuji aktuální situaci ve 

věznicích České republiky. 

5.1. Program zacházení 

 

Jedním z dílčích cílů výkonu trestu odnětí svobody je, jak již bylo zmíněno v úvodu této 

práce, působení na odsouzené tak, aby po propuštění z výkonu trestu vedli soběstačný život 

v souladu se zákony. Hovoříme o resocializaci odsouzených. Resocializace souvisí se socializací, 

proto je nutné vysvětlit oba tyto pojmy. Socializace je proces, v němž si jedinec osvojuje 

vědomosti, dovednosti a pravidla života ve společnosti, a to výchovou, nápodobou, identifikací, 

vlastním stylem či ve vrstevnických skupinách.120 Resocializace je pak proces, který předpokládá, 

že u jedince k určitému stupni socializace již došlo, ale hodnoty a normy, které si osvojil nebyly 

v souladu s tím, co vyznává či akceptuje společnost jako celek. Jedná se tedy o výchovné působení 

na pachatele trestného činu, které mu pomůže k jeho opětovnému zařazení do řádného života 

společnosti.121  

 

Základním prostředkem působení na odsouzené jsou podle Kalvodové programy zacházení 

s odsouzenými, jejichž cílem je takové zacházení s odsouzenými, které pozitivně ovlivňuje jejich 

chování a jednání, minimalizuje negativní účinky uvěznění a současné napomáhá odsouzeným 

k návratu zpět do společnosti. Dalšími prostředky pak jsou například odměny a kázeňské tresty a 

lze sem zařadit i systém práv a povinností odsouzených ve smyslu hlavy druhé ZVTOS.122 

 

Po nástupu výkonu trestu je pro každého odsouzeného, který má vykonat trest nebo jeho 

zbytek přesahující délku 3 měsíců, vypracován program zacházení. Program zacházení slouží 

zejména k dosažení účelu výkonu trestu a představuje základní formu cílevědomého a 

komplexního působení na odsouzeného. Odsouzený je povinen se ve výkonu trestu podrobit 

vnitřními řádu věznice, který mimo jiné vymezuje i druh a obsah činností, které jsou pro jednotlivé 

 
120 Jůzl, M.: Pentenciaristika jako věda žalářní. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017, s. 303 
121 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 9 
122 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 132 
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skupiny odsouzených povinné či dobrovolné. To, kterých činností je odsouzený povinen se 

zúčastnit či které může vykonávat stanoví právě program zacházení. Podkladem pro zpracování 

programu zacházení je komplexní zpráva o odsouzeném, a to s ohledem na délku trestu, 

charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Obsahem programu je zejména konkrétně 

formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení, které směřují k dosažení cíle a dále 

i způsob a četnost hodnocení. Dbá se především na to, aby odsouzený například získal konkrétní 

pracovní kvalifikaci zvyšující jeho šanci na získání zaměstnání po propuštění na svobodu, dosáhl 

určitého stupně vzdělání, osvojil si pracovní návyky, osovojil si určité dovednosti přispívající 

k samostatnému způsobu života či aby si osvojil zvládání krizových životních situací.123 Při 

vytváření se vždy vytváří takový program zacházení, který je pro odsouzeného vhodný, zejména 

se volí takové aktivity, které minimalizují identifikovaná rizika, která měla nebo mají souvislost 

s trestnou činností, případně mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.  

 

 Program zacházení obsahuje zejména aktivity z těchto oblastí: 

a) pracovní aktivity – jako je zaměstnávání odsouzených, práce potřebné pro chod věznice či 

vedení pracovní terapie,  

b) vzdělávací aktivity – organizované či realizované středním odborným učilištěm, vedené či 

kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu a také vzdělávání v korespondenčních 

kurzech a v síti základních, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České 

republiky, 

c) speciální výchovné aktivity – aktivity vedené odbornými zaměstnanci zejména z oblasti 

sociální, speciální pedagogické, psychologické a terapeutické, které jsou zaměřené zvláště 

na oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti, rizika kriminálního chování, osobnost 

odsouzeného a také na činnosti podporující změnu postojů, myšlení a chování 

odsouzeného, 

d) zájmové aktivity – individuální či skupinové aktivity vedené odbornými zaměstnanci, které 

slouží k rozvoji vědomostí a sociálních dovedností odsouzených, 

e) oblast vytváření vnějších vztahů – aktivity, které mohou přispět k řádnému a soběstačnému 

životu odsouzeného po jeho propuštění na svobodu, neméně důležitou složkou těchto 

aktivit, které zajišťuje zejména sociální pracovník je pomoc při udržování a posilování 

vazeb s blízkými příbuznými124.  

 

 
123 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 135 
124 Matoulek, J., Sejkorová, H., op. cit. sub 64, s. 104 
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Při sestavování programu lze jednotlivé aktivity kombinovat125 a v případě, že exituje více 

variant programu, které jsou rovnocenné, je ponechán výběr konkrétní varianty na odsouzeném. 

V každém případě by měl být program zacházení sestavován co nejindividuálněji. Součástí 

programu jsou také dle možností a nabídky věznice zájmové a volnočasové aktivity. Schválení a 

přijetí konkrétního programu pro odsouzeného schvaluje ředitel věznice a svým podpisem ho 

stvrzuje odsouzený.  

 

Výběr jednotlivých aktivit závisí i na vnějších a vnitřních rizikách odsouzených. U 

jednotlivých skupin odsouzených se klade důraz na tyto aktivity126: 

- odsouzení s nízkými riziky – program minimálního zacházení s menší mírou odborné 

intervence, klade se důraz na aktivity pracovní a zájmové 

- odsouzení se středními až vysokými riziky – program standardního zacházení se střední 

mírou odborné intervence s činnostmi obecně cílenými, typické jsou aktivity pracovní a 

vzdělávací, 

- odsouzení s vysokými až velmi vysokými riziky – program speciálního zacházení s větší 

mírou odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými, obsahem jsou zejména aktivity 

speciálně výchovné a vzdělávácí. 

 

Speciální aktivity s důrazem na bezproblémový návrat do světa mimo zdi věznice se sestavují 

pro odsouzené, jež budou brzy propuštěni na svobodu. Tyto aktivity jsou obsahem programu 

výstupního zacházení, který je sestavován minimálně 3 měsíce před propuštěním odsouzeného a 

které se vykonávájí zejména ve výstupních oddělení, která jsou zřizována v rámci jednotlivých 

věznic.  Zde je tento program zaměřen právě na přípravu samostatného života mimo věznici.127  

 

Úspěšné plnění programu zacházení je důležité v průběhu výkonu trestu kontrolovat, a to z 

hlediska stanovených cílů a navolených aktivit, metod a nástrojů. S výsledky vyhodnocení je 

posléze odsouzený seznámen a program je možné v souladu s mírou a úspěšností jeho plnění 

aktualizovat. Přičemž není vyloučeno, že se na aktualizaci bude podílet i sám odsouzený. ŘVTOS 

pak stanoví, jak často se jednotlivé programy zacházení vyhodnocují128: 

- jednou za měsíc pro odsouzené ve věznici pro mladistvé, 

 
125 § 36a ŘVTOS 
126 Tamtéž 
127 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 137 
128 § 38 ŘVTOS 
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- jednou za dva měsíce pro odsouzené ve výstupních oddílech věznic s ostrahou a věznic se 

zvýšenou ostrahou, 

- jednou za tři měsíce pro odsouzené ve věznici s ostrahou, 

- jednou za šest měsíců pro odsouzené ve věznici se zvýšenou ostrahou.  

 

Zhodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení je součástí komplexní hodnotící zprávy129. 

Tato zpráva se zabývá hodnocením naplňování účelu výkonu trestu. Na základě této zprávy pak 

může být odsouzený přeřazen do věznice jiného typu. Návrh na přeřazení doporučují řediteli 

věznice odborní zaměstnanci, kteří mohou navrhnout přeřazení odsouzeného do věznice s ostrahou 

v případě pozitivního hodnocení plnění programu, v opačném případě pak do věznice se zvýšenou 

ostrahou. K přeřazování odsouzeného do jiné věznice dochází v případě, kdy byly vyčerpány 

možnosti dané vězncie při aktualizaci programu zacházení (kladné hodnocení), respektive 

v případech, kdy odsouzený odmítá či nepřijímá program zacházení (negativní hodnocení). 

 

Plnění programu zacházení je i jednou z rozhodujícíh skutečností při zařazování odsouzeného 

do prostupných skupin vnitřní diferenciace. Tyto skupiny tvoří ucelený systém pozitivní motivace 

odsouzeného. Odsouzený je pak na základě plnění programu zacházení, charakteristiky jeho 

osobnosti, možnosti resocializace, jeho chování, jednání a postoje ke spáchánemu trestnému činu, 

ale i na základě plnění povinností, chování a jednání v souladu s vnitřním řádem postupně 

zařazován do jednotlivých skupin.  

 

Věznice odsouzeným nabízí i další aktivity130, kde mohou uspokojovat své potřeby. Odsouzení 

mohou navštěvovat vězeňskou knihovnu, odebírat tisk, knihy a jiné publikace, dále se mohou 

podílet na vydávání vlastního časopisu odsouzených, sledovat rozhlasové a televizní vysílání a 

účastnit se dalších vzdělávacích a zájmových aktivit, které věznice nabízí.  

 

Úspěšnost programů zacházení 
 

 

Účelem trestu je, pomocí prostředků, jako jsou programy zacházení, působit na odsouzené 

tak, aby se po propuštění, co nejvíce snížilo nebezpečí recidivy jejich kriminálního chování a aby 

byli schopni vést soběstačný život v souladu se zákonem. Pokud jde o recidivu, rozlišujeme tři 

 
129 § 39 ŘVTOS 
130 § 40 ŘVTOS 
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pojetí kriminální recidivy131, a to trestněprávní (pachatel po předchozím odsouzení k trestu 

pravomocným rozsudkem spáchá nový trestný čin), kriminologické (opětovné spáchání trestného 

činu, bez ohledu na to, zda byl pachatel za předchozí trestný čin odsouzen či stíhán) a penologické 

(tatáž osoba je nejméně podruhé ve výkonu trestu).  

 

Jedním z kritérií posuzování nejen účinnosti trestu odnětí svobody, ale i programů 

zacházení tak může být kriminální recidiva. Pro účely této práce budu nadále pracovat pouze 

s penologickou recidivou, kdy budu sledovat předchozí vězeňskou minulost odsouzených v roce 

2019, o čemž pojednává tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6 Členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody k 31.12.2019132 

Kolikrát ve výkonu 

trestu 

Celkový 

součet 

Celkem v 

% 

0x 6958 36,32 % 

1x 4127 21,55 % 

2x 2502 13,06 % 

3x 1820 9,50 % 

4x 1238 6,46 % 

5x 885 4,62 % 

6x 561 2,93 % 

7x 360 1,88 % 

8x 259 1,35 % 

9x 166 0,87 % 

10x 90 0,47 % 

Více než 10x 189 0,99 % 

 

K 31.12.2019 vykonávalo trest odnětí svobody 19 155 odsouzených, z čehož 6 958 

vězněných osob bylo ve výkonu trestu odnětí svobody vůbec poprvé. Tito odsouzení tvořili 36 % 

všech odsouzených. Zkušenost s vězením pak mělo celkem 12 197 odsouzených. Nejčastěji se 

jednalo o odsouzené, kteří se ve výkonu trestu odnětí svobody nacházeli již podruhé. Recidiva u 

vězněných osob v roce 2019 dosahovala 64 %. Většina vězeňské populace byla tvořena osobami, 

které vykonávali trest odnětí svobody již po několikáté. Pokud tedy předpokládáme, že účelem 

výkonu trestu je snížit riziko nebezpečí recidivy, není tento cíl naplněn. Otázkou tedy zůstává, do 

jaké míry jsou současné programy zacházení schopné pracovat s odsouzenými tak, aby 

 
131 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 2. vydání, Praha: ASPI, 2004, s. 128 
132 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 117 [cit. 

04.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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neopakovali své kriminální chování a zda je působení na odsouzené v rámci resocializace 

dostatečné. 

5.2. Zaměstnávání odsouzených 

 

Jedním z důležitých prostředků, který ulehčuje odsouzenému návrat a opětovné začlenění 

do normálního společenského života je práce, kterou ve věznici vykonává. Pracovní činnost 

odsouzenému napomáhá nejen k vytvoření kladného vztahu k práci, ale i ke snižování napětí a 

rozvíjení jeho osobnosti.133 Povinnost pracovat je tak, jako jeden z nástrojů zacházení 

s odsouzeným, stanovena v programu zacházení. Tato povinnost je však podmíněna dvěma 

skutečnostmi. Jednak musí být odsouzený zařazen do práce, jednak musí být k práci zdravotně 

způsobilý. Jak již bylo řečeno výše, ZVTOS stanoví, kteří odsouzení jsou trvale pracovně 

nezařaditelní. ŘVTOS pak tento okruh rozšiřuje134, když vyjmenovává, na které odsouzené se 

povinnost pracovat nevztahuje. Jedná se tedy o odsouzeného starší 65 let, odsouzeného, který je 

poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, dále o odsouzeného, jehož 

zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení či pokud je dočasně práce neschopným a 

v neposlední řadě také o odsouzeného, u kterého je překážka, z jejíž povahy vyplývá, že je jeho 

pracovní povinnost vyloučena. Pokud již byla odsouzenému práce přidělena, má povinnost ji 

vykonávat. Pokud práci odmítne, jedná se o závažné porušení povinnosti odsouzeného, za které 

mu lze uložit kázeňský trest.   

 

Nejen při zaměstnávání, ale i při vzdělávání odsouzených, věznice zajišťuje následující 

oblasti: 

1) zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti a 

odborným znalostem a dovednostem, 

2) odměňování odsouzených za práci, 

3) vytváření podmínek pro získání či zvýšení pracovní kvalifikace a rozšíření všeobecné 

informovanosti. 

 

 

 

 
133 Kalvodová, V.: Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2012, s. 99 
134 § 41 ŘVTOS 
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Zařazování odsouzených do práce 
 

Ve věznicích rozlišujeme 2 formy zaměstnávání odsouzených. Jednak v objektech věznice, 

jednak na základě smlouvy mezi věznicí a podnikatelským subjektem. V rámci věznice jsou 

odsouzení zaměstnáváni v rámci provozu věznice, vlastní výroby či jiné podnikatelské činnosti. 

Činnosti, které slouží k zajištění provozu věznice jsou zejména údržbářské práce, jednoduché 

stavební práce, úklidové práce v areálu věznice, pomocné práce na úseku stravování, obsluha 

energetických bloků aj. V rámci podnikatelské činnosti se odsouzení podílejí například na 

investičně nenáročné dřevovýrobě, kovovýrobě, knihařské či polygrafické výrobě, třídění odpadů 

a dále na různých opravárenských činností.135 Tyto činnosti jsou uskutečňovány prostřednictvím 

Střediska hospodářské činnosti. U jednotlivých věznic jsou pak zřizovány výrobní provozovny 

tohoto střediska.136 Subjekty, které pro věznice zajišťují zaměstnávání odsouzených jsou v dnešní 

době nejčastěji drobní a střední podnikatelé. Tito podnikatelé zaměstnávají odsouzené jak na 

pracovištích ve věznici, tak mimo ni.137 V případě zaměstnávání odsouzeného u subjektu jiného 

než věznice, je nutný předchozí písemný souhlas odsouzeného. To neplatí, pokud je subjektem 

Česká republika, kraj, obec, dobrovolný svazek obcí nebo subjekt, který byl jimi zřízen či založen 

nebo v němž mají většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech. 

Pokud odsouzený tento souhlas odvolá, neposuzuje se to jako odmítnutí práce.  

 

O zařazení odsouzeného do práce rozhoduje ředitel věznice, a to nejčastěji na základě 

odborného vyjádření zaměstnanců. Odborní zaměstnanci jsou zejména ti, co nejčastěji přijdou 

s odsouzeným do styku, a mohou tak nejlépe posoudit, jaká práce bude pro odsouzeného 

nejvhodnější, a to zejména i z hlediska jeho odborných znalostí a dovedností. Těmito zaměstnanci 

jsou vedoucí oddělení výkonu trestu, psycholog, pedagog, sociální pracovník a vychovatel.138 

Ředitel věznice je také oprávněn v souladu s pracovněprávními předpisy rozvrhnout pracovní 

dobu odsouzeného či mu nařídit práci přesčas. Jedná se zejména o úpravu pracovní doby 

odsouzeného tak, aby byla shodná s pracovní dobou pracovníků zaměstnavatele a při nařizování 

práce přesčas ředitel věznice přihlíží i k délce trestu, který má odsouzený v daném kalendářním 

roce vykonat. Podle ZVTOS se pak do pracovní doby nezapočítává úklidová a jiná obdobná 

činnost potřebná k zajištění každodenního provozu věznice, na které se povinně podílí všichni 

odsouzení. Do pracovní doby se dále nezapočítáva pracovní terapie, a to v případě, že je součástí 

 
135 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 99 
136 Tamtéž, s. 99 
137 Tamtéž, s. 100 
138 Tamtéž, s. 100 
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programu zacházení. Tyto činnosti nesmí být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku 

odsouzených. Touto dobou se podle zákoníku práce rozumí zejména nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami, dny pracovního klidu a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Pro účely daného 

ustanovení se za takovou dobu považuje i osmihodinová doba ke spánku a doba osobního volna.139 

 

Před samotným zařazením odsouzeného do práce, musí být odsouzený seznámen se svými 

právy a povinnostmi a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i 

s protipožárními předpisy, které je povinen při práci dodržovat. Věznice má dále povinnost 

zaškolit odsouzeného k výkonu práce, která mu byla přidělena, a to v případě, pokud to povaha 

dané práce vyžaduje a v takové délce a rozsahu zaškolení, jako jsou školeni ostatní pracovníci 

zaměstnvatele. Věznice také organizují pro schopné odsouzené odborné školení, pro zvýšení jejich 

kvalifikace.   

 

V souladu s účelem výkonu trestu se odsouzení, kteří byli zařazeni do práce, rozdělují do 

pracovních skupin. Vedoucí těchto skupin určuje ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec. 

Jednotlivé skupiny pak vykonávají pracovní činnost na pracovištích uvnitř i mimo věznici pod 

dohledem určeného zaměstnance VS. Odsouzené, u kterých lze mít za to, že toho nezneužijí, lze 

zařadit do nestřežených pracovních skupin.  

 

Odměňování odsouzených za práci 
 

Za vykonanou práci přísluší odsouzeným odměna. Výši této odměny a podmínky vyplácení 

stanoví nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených 

do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Podle tohoto nařízení pracovní odměnu tvoří základní 

složka odměny, odměna za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci a 

příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

 

Pro účely odměňování jsou odsouzení zařazeni do čtyř skupin, a to podle nejnáročnější 

práce, která je po něm požadována: 

- I. skupina – práce, ke které není potřebná odborná kvalifikace,  

- II. skupina – práce, ke které je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná 

odborná kvalifikace, 

 
139 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 107 
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- III. skupina – práce, ke které je zapotřebí střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší 

odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,  

- IV. skupina – práce, ke které je potřeba vysokoškolské vzdělání v magisterském studijní 

programu. 

 

Základní složka odměny, kterou stanoví věznice podle vykonané práce, je tvořena z časové 

nebo úkolové složky: 

 

Časová složka odměny se používá v případech, kdy má odsouzený stanovenou týdenní 

pracovní dobu. Tato složka odměny činí za kalendářní měsíc u jednotlivých skupin tyto částky: 

- I. skupina – částka ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc, 

- II. skupina – částka ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc, 

- III. skupina – částka ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc,  

- IV. skupina – částka ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc. 

 

Podle úkolové složky odměny je odsouzený odměňován v případech, kdy vykonává práci, 

pro kterou je stanovena norma spotřeby práce. Pokud odsouzený plní tuto normu na 100 %, činí 

úkolová složka odměny za hodinu částku určenou podílem na minimální mzdě za měsíc (stejně 

jako u časové složky odměny) a koeficientu podle toho, o jaký provoz se jedná. V případě 

jednosměnného provozu je koeficient 173,92, u dvousměnného 168,485 a pro třísměnný či 

nepřetržitý provoz je koefiecent stanoven na 163,05. 

 

Pracovní odměna je následně snížena o některé srážky. Vymezení a rozsah jednotlivých 

srážek stanoví vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, 

které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny 

těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů. Nejprve se 

z pracovní odměny odsouzeného srazí záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální 

zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. To, co 

zbyde se označuje jako čistá odměna. Z té pak věznice provede další srážky, a to v pořadí určeném 

danou vyhláškou. Jedná se zejména o srážky určené k úhradě výživného pro děti, kterým je 

odsouzený povinnen poskytovat výživu a k úhradě nákladů výkonu trestu. Po odečtení těchto 

srážek rozdělí věznice zbytek odměny na kapesné a úložné. Kapesné může odsouzený použít podle 

vlastního rozhodnutí, naopak úložné je zbývající část pracovní odměny, kterou věznice převede 

na účet odsouzeného. 
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Současné zaměstnávaní odsouzených 
 

Odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody jsou, jak předpokládá ZVTOS, zařazování na 

pracoviště ve vnitřním provozu a vlastní výrobě, dále v provozovnách Střediska hospodářské 

činnosti a také u cizích subjektů. V roce 2019 bylo pracovně zařazeno za finanční odměnu 

průměrně 8 618 osob z celkového počtu 14 695 zaměstnatelných odsouzených způsobilých 

k vykonávání práce. Do vzdělávacích aktivit či terapeutických programů a k práci bez nároku na 

odměnu k zajištění chodu věznice bylo v roce 2019 zařazeno 2 259 odsouzených. Vývoj 

v předchozích letech uvádím v grafu č. 5. 

 

Graf č. 5 Vývoj průměrné zaměstnanosti všemi formami v porovnání se zaměstnatelnými 

odsouzenými v letech 2009 až 2019140 

 

 

Graf č. 5 pracuje s údaji ze statistických ročenek Vězeňské služby České republiky z let 

2009 až 2019, které ale bohužel nemají sjednocenou metodiku a zpracování údajů o zaměstnanosti 

odsouzených, což přináší značné problémy. Údaje o zaměstnatelných odsouzených jsou 

v pořádku. Do dat o průměrné zaměstnanosti jsou ale započítáváni i odsouzení, kteří za jejich 

činnost nedostávají žádnou odměnu (vzdělávací, terapeutické aktivity a práce bez nároku na 

odměnu). Pokud budeme reálnou zaměstnanost pojímat jako výkon určité činnosti za odměnu bude 

reálná zaměstnanost podstatně nižší, než jak je udávána. Pokud bychom navíc vycházeli 

 
140 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2009 až 2019 [cit. 

03.11.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
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z celkového počtu odsouzených (ne ze zaměstnatelných odsouzených), bude reálná zaměstnanost 

ještě o něco nižší.  

 

Graf č. 5 tedy zachycuje vývoj zaměstnatelných odsouzených v letech 2009 až 2019 a 

průměrnou zaměstnanost v těchto letech. To vše doplňuje křivka vývoje zaměstnanosti 

v procentech. Tedy podíl zaměstnaných odsouzených s nárokem i bez nároku na odměnu na 

celkovém počtu zaměstnatelných odsouzených. V grafu můžeme sledovat, že procentuální 

zaměstnanost od roku 2009 stoupá, a to až do roku 2019, kdy ve srovnání s předchozím obdobím 

došlo ke snížení počtu zaměstnaných odsouzených o 257 osob a zároveň s tím klesla i procentuální 

zaměstnanost ze 75 % na 74 %. Přičemž vysoká procentuální zaměstnanost v roce 2013 je dána 

tím, že na počátku roku 2013 tehdejší prezident republiky vyhlásil amnestii a z věznic bylo 

propuštěno větší množství nezaměstnaných odsouzených než zaměstnaných, a tak prestože poklesl 

počet odsouzených, procentuální zaměstnanost vzrostla.141 Pokud se zaměříme pouze na rok 2019, 

tak zaměstnanost činila 74 %, zaměstnanost osob zaměstnaných za odměnu činila 59 % a pokud 

bychom vycházeli z celkového počtu odsouzených, tak reálná zaměstnanost osob zaměstnaných 

za odměnu v roce 2019 činila 45 %. V roce 2014 se tato reálná zaměstnanost pohybovala okolo 

33 %.  

 

Průměrná denní zaměstnanost v roce 2019 tedy činila 8 618 odsouzených. Z čehož bylo 

4 181 odsouzených zaměstnáno v provozovnách Střediska hospodářské činnosti, 2 832 

odsouzených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě a 1 605 odsouzených u cizích subjektů. Vývoj 

v letech 2014 až 2019 je pak zpracován v grafu č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2013, s. 35 [cit. 

03.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Rocenka_2013.pdf 
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Graf č. 6 Vývoj zaměstnanosti odsouzených v jednotlivých formách zaměstnávání v letech 2014 až 

2019142 

 

SHČ – Středisko hospodářské činnosti VS ČR 

provoz + výroba – vnitřní provoz + vlastní výroba 

cizí subjekty – cizí podnikatelské subjekty 

 

Graf č. 6 popisuje, jak se v letech 2014 až 2019143 vyvíjela zaměstnanost v jednotlivých 

formách zaměstnávání vězněných osob. Pokud jde o Středisko hospodářské činnosti, tak z grafu 

vyplývá, že zaměstnanost se od roku 2014 v této formě zvýšila, a to až o 2 619 osob.  V posledních 

letech toto Středisko navíc zaměstnává nejvíce odsouzených osob. Je to způsobeno zejména tím, 

že počet jednotlivých provozoven u organizačních jednotek VS ČR již od roku 2002 stoupá. V roce 

2019 bylo zaměstnávání odsouzených v této formě realizováno již v 28 provozovnách. Jedná se 

například o věznici Horní Slavkov, Jiřice, Kuřim, Oráčov, Ostrov, Příbram, Světlá nad Sázavou či 

Stráž pod Ralskem, které denně průměrně zaměstnávají 272 odsouzených.144 Zatímco počet osob 

pracujících v této formě zaměstnávání se během let výrazně zvýšil, u ostatních dvou forem 

sledujeme spíše mírný nárůst (vnitřní provoz + vlastní výroba) či dokonce pokles počtu 

zaměstnaných osob v dané formě (cizí subjekty).  

 

 
142 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2014 až 2019 [cit. 

03.11.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
143 Statistické ročenky z let 2009 až 2013 neposkytují konkrétní data o zaměstnanosti v jednotlivých formách 
144 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 56 [cit. 

03.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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V posledních letech se také výrazně změnilo odměňování odsouzených, a to přijetím 

nového nařízení vlády č. 361/2017 Sb., které mimo jiné změnilo způsob výpočtu odměny 

odsouzených. Základní složku odměny nově tvoří časová nebo úkolová složka odměny. Pro jejich 

výpočet pak nejsou, jako tomu bylo doposud, stanoveny přesné částky, ale odměna odsouzených 

je navázána na nařízením vlády stanovenou minimální mzdu. Z toho důvodu může ročně růst i 

odměna odsouzených. 

 

Tato změna přinesla zvýšení průměrné měsíční odměny odsouzených, kdy v roce 2014 

činila průměrná měsíční odměna 3 725 Kč, zatímco v roce 2019 to bylo již 4 756 Kč. Tabulka č. 

7 pak uvádí, jak se průměrná měsíční odměna v letech 2014 až 2019 vyvíjela, jednak celkově, 

jednak v jednotlivých formách zaměstnávání.   

Tabulka č. 7 Průměrná měsíční odměna ve všech formách odsouzených v letech 2014 až 2019145 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Průměrná odměna 3725 3758 3695 3790 4345 4756 

SHČ 3826 3489 3478 3632 4049 4220 

Provoz + výroba 4068 4149 4078 4205 4928 5301 

Cizí subjekty 3834 3631 3617 3718 4423 4623 

průměrná odměna – průměrná měsíční odměna ve všech formách v Kč 

SHČ – průměrná měsíční odměna ve Středisku hospodářské činnosti v Kč 

provoz + výroba – průměrná měsíční odměna ve vnitřním provozu a vlastní výrobě v Kč 

cizí subjekty – průměrná měsíční odměna u cizích podnikatelských subjektů v Kč 

 

Pokud jde o průměrné měsíční odměny146 v jednotlivých formách zaměstnávání, tak i zde 

samozřejmě dochází k výraznému zvyšování. Ve středisku hospodářské činnosti měli odsouzení 

v roce 2019 průměrnou měsíční odměnu 4 220 Kč, oproti roku 2014 pak došlo k navýšení o téměř 

1 000 Kč. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě průměrná měsíční odměna dosahovala 5 301 Kč, 

oproti přechozím rokům pak došlo ke zvýšení až o cca 1 200 Kč. U cizích podnikatelských 

subjektů dosahovala odměna průměrně 4 623 Kč a zde došlo ke zvýšení o zhruba 800 Kč.  

5.3. Vzdělávání odsouzených 

 

Vedle zaměstnávání odsouzených, je další základní složkou programů zacházení 

vzdělávání odsouzených, které je důležitou součástí resocializace. Věznice odsouzeným umožňují 

 
145 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2014 až 2019 [cit. 

04.11.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
146 Tamtéž 
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nejen ziskát či si zvýšit svou pracovní kvalifikaci, ale vytváří i podmínky pro získání vzdělání na 

základní či střední škole, vyloučeno není ani studium na škole vysoké. Vzdělávání odsouzených 

nejčastěji zajišťují odloučená pracoviště středního odborného učiliště. Střední odborné učiliště 

Vězeňské služby je výchovně vzdělávací zařízení a organizační jednotka Vězeňské služby s 

celorepublikovou působností, poskytující osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech, 

doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání a doplnění nebo rozšíření 

kvalifikace ve vzdělávacích kurzech.147 Ve věznicích, kde pracoviště zřízena nejsou, mají na 

starost vzdělávání odsouzených oddělení výkonu trestu. Odsouzeným věznice také vytváří nejen 

samostatné místnosti ke samostudiu či učebny s potřebným vybavením, ale i začleňují dobu 

k samostudiu do rozvrhu dne či zajišťují možnosti výkonu studijních zkoušek.148 Ředitel věznice 

může také odsouzeným umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. Významnou 

skutečností pro budoucí život odsouzeného je i fakt, že na dokladech o vzdělání nesmí být 

uvedeno, že dané vzdělání bylo získano ve věznici a odsouzení, kteří vzdělání v době výkonu trestu 

nedokončí, mají právo jej dokončit v příslušné škole.  

 

Podle statistické ročenky149 se vzdělávání vězněných osob ve Vězeňské službě ČR dělí na 

formální a neformální. Formální vzdělávání je zajišťováno prostřednictvím vlastních školských 

vzdělávacích středisek středních odborných učilišť VS ČR, ale dále také ve spolupráci se státními 

i soukromými subjekty, jako jsou základní školy, střední odborná učiliště, střední školy, vyšší 

odborné školy, vysoké školy a univerzity. Toto formální vzdělání je zakončeno dokladem o 

dosaženém vzdělání. Neformální vzdělávání pak obsahuje vzdělávací aktivity programu 

zacházení, jako jsou například všeobecně vzdělávací kurzy, odborné kurzy, rekvalifikační kurzy 

aj. I tyto kurzy mohou být zakončeny dokladem o jeho absolvování.  

Současné vzdělávání odsouzených 
 

 Nepodmíněný trest odnětí svobody nejčastěji vykonávájí osoby se základním vzděláním, 

s vyúčním listem bez maturity a také osoby se středoškolským odborným vzděláním 

 
147 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 14 [cit. 

04.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
148 Kalvodová, V., op. cit. sub 14, s. 114 
149 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 155 [cit. 

02.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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s maturitou.150 Aktuální počty odsouzených vzhledem k jejich nejvyššímu dosaženému vzdělání 

k 31.12.2019 uvádím v tabulce č. 8.  

Tabulka č. 8 Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání k 31.12.2019151 

Nejvyšší dosažené vzdělání 2019 

Nezjištěno (cizinci), neuvedeno 300 

Zvláštní škola 431 

Bez základního vzdělání 43 

Nedokončené základní 314 

Základní vzdělání 8768 

Vyučení bez maturity 6796 

Vyučení s maturitou 423 

Středoškolské vzdělání bez maturity 99 

Středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou 306 

Středoškolské odborné vzdělání s maturitou 1325 

Vyšší odborné 27 

Vysokoškolské vzdělání – bakalářské 74 

Vysokoškolské vzdělání – magisterské 73 

Vysokoškolské vzdělání – inženýrské 140 

Vysokoškolské vzdělání – doktorské 36 

 

Z výše uvedené tabulky č. 8 vyplývá, že k 31.12.2019 se ve věznicích nacházelo 8 768 

osob, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání bylo základní, což tvořilo 46 % všech odsouzených. 35 

% odsouzených pak tvořilo skupinu osob s vyučením bez maturity. Třetí nejpočetnější skupinou 

pak k danému datu byly osoby se středním odborným vzděláním s maturitou. Ačkoliv se jedná o 

třetí nejpočetnější skupinu, tvoří pouze 7 % všech odsouzených. Osoby vysokoškolsky vzdělané 

(bakalář, magistr, inženýr, doktor) pak tvoří pouze 2 % všech odsouzených.  

 

V současné době střední odborné učiliště realizuje 12 učebních oborů celkem v 9 školských 

vzdělávacích střediscích. Odsouzení se mohou vzdělávat v oborech jako elektrotechnické a strojně 

montážní práce, práce ve stravování, strojírenské práce, obráběč kovů, provozní služby, šicí práce 

či dřevařská výroba. Tyto učební obory navštěvuje k 31.12.2019 592 žáků.152  

 

 
150 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2009 až 2019 [cit. 

01.11.2020]. Dostupné z https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 
151 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 116 [cit. 

02.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
152 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 155 [cit. 

02.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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Školská vzdělávací střediska dále umožňují i studium 46 kurzů, ve kterých se v současné 

době vzdělává 1080 žáků153. Jedná se zejména o kurzy v oblasti zednických, malířských, 

obráběcích a natěračských prací, dále v oblasti zámečnictví, keramiky, včelaření. Mezi další pak 

patří kurzy celoživotního vzdělávání či výuka cizích jazyků nebo naopak výuka českého jazyka 

pro cizince a nechybí ani základy práce na PC či trénování paměti.  

 

Pokud jde o vysokoškolské studium, statistická ročenka uvádí154, že toto studium je 

realizována zejména ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, a to v rámci pilotního projektu „Centrum 

pro vysoškolské vzdělávání“. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Katolickou teologickou 

fakultou Univerzity Karlovy a umožňuje studium, odsouzených mužů zařazených do věznice 

s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení, bakalářského studijního programu 

Teologické nauky. Přičemž odsouzení si toto studium hradí sami. I odsouzeným ženám je 

poskytnuta možnost vysokošlského studia, a to v objektu Řepy při Vazební věznici Praha-Ruzyně. 

Jedná se o kombinované studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy studijního programu 

Ošetřovatelství, obor Všeobecná zdravotní sestra. 

 

Pro vzdělávání vězněných osob musí být ve věznicích podmínky. Jedná se zejména o 

stavebně technické dispozice jednotlivých věznic. V současné době je školské vzdělávací středisko 

zřízeno ve věznici Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Světlá nad Sázavou, Valdice, Všehrdy, 

Kuřim-Znojmo a Stráž pod Ralskem. Současná nabídka tedy umožňuje studium zhruba 1672 žáků 

v rámci středního odborného učiliště. Toto číslo tvoří pouze 9 % všech odsouzených v roce 2019. 

Tato malá nabídka je způsobena zejména tím, že spousta věznic má nedostatek prostorů, a to jak 

pro vzdělávání, tak i pro další aktivity. Věznice se však snaží tyto nedostaky řešit, a to zejména 

rekonstrukcí či výstavbou prostor pro zacházení s vězněnými osobami či spoluprací s externími 

organizacemi, které nabízejí velké množství vzdělávání v širokém spektru oborů. Jedná se zejména 

o vzdělávací aktivity, rekvalifikace, učňovské vzdělávání, ale i maturitní studium. V neposlední 

řadě se také zvyšuje nabídka vzdělávacích aktivit nabízených samotnými zaměstanci VS ČR. 155 

 

 

 

 
153 Tamtéž, s. 150-151 
154 Tamtéž, s. 150 
155 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 156 [cit. 

02.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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6. Některé problémy výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a jejich 

řešení 

 

V této části práce se budu snažit identifikovat problémy či úskalí, na které jsem narazila 

nejen při zpracovávání statistických údajů o současném výkonu trestu odnětí svobody, ale i 

studiem právních předpisů, komentářů a odborné literatury. Každý takový problém nejprve stručně 

definuji, následně se zaměřím na jeho pravděpodobné příčiny a důsledky a v neposlední řadě také 

na možná řešení těchto problému.  

6.1. Krátkodobé tresty odnětí svobody 

 

Přijetí trestního zákoníku v roce 2009 přineslo změnu právní úpravy sankční politiky. 

Smyslem této změny bylo „nahradit krátkodobé nepodmíněné tresty odnětí svobody všude tam, 

kde jsou pro to vhodné podmínky, alternativním řešením“.156  

 

U krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody totiž převládájí spíše negativa než 

pozitiva, na což jsem také upozorňovala v kapitole 4.4. Jedná se zejména o to, že tyto tresty 

neposkytují dostatečný čas na převýchovu pachatele, odstrašující účinky těchto trestů jsou 

minimální a pro některé pachatele mohou dokonce představovat přijatelné riziko při páchání 

trestné činnosti.157 Pozitivním faktem tak je, že od roku 2009 počet vězněných osob s krátkodobým 

nepodmíněným trestem odnětí svobody klesá a ačkoliv v dalších letech můžeme sledovat mírný 

nárust, počet těchto osob již nedosahuje tak vysokých čísel jako v počátcích nového trestního 

zákoníku. V roce 2019 pak dokonce vykonávalo tento trest o 1 822 osob méně než v roce 

předchozím.  

 

Krátkodobé nepodmíněné tresty odnětí svobody však mohou mít na některé pachatele i 

pozitivní vliv. A to zejména v tom smyslu, že v tak krátkém časovém úseku se nestihnou projevit 

nežádoucí účinky vězeňského prostředí, které mohou mít vliv na budoucí resocializaci pachatele. 

Tento jev, kdy vězněná osoba je pozvolna vtahována do vězeňského prostředí nazýváme 

prizonizace. Osobně se domnívám, že tento pozitivní jev bychom mohli sledovat převážně u 

prvovězněných pachatelů, kteří ještě nebyli za žádný trestný čin odsouzeni. Pak ale narážíme na 

ten fakt, že krátkodobý nepodmíněný trest odnětí svobody by měl být ve smyslu zásady 

 
156 Šámal, P., Nejvyšší soud zhodnotil praxi soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí a odklonů 

v letech 2010 a 2011. Trestně právní revue. 2014. č. 9, s. 199 
157 ŠČERBA, Filip. (ed.). Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické 

dny pořádaný ve dnech 18.–19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s.  
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subsidiarity trestní represe ukládán jako prostředek ultima ratio a v takových případech je žádoucí 

dávat přednost alternativní trestům.  

 

Otázkou ale zůstává, zda ukládání alternativních trestů na úkor krátkodobých 

nepodmíněných trestů odnětí svobody plní svou funkci. I alternativní tresty totiž dost často 

neposkytují dostatečný postih pro pachatele a neodrazují ho od páchání další trestné činnosti. 

V praxi pak vyvstává myšlenka, zda by nebylo vhodnější se zaměřit na šokové působení 

krátkodobých trestů odnětí svobody. Je uváděno, že přednost krátkodobých trestů může být 

spatřována i v možnosti docílit psychologického šoku, který může být odstrašující pro dosud 

netrestané a nedemoralizované pachatele.158 K šokovému působení tohoto trestu se přiklání řada 

autorů. Například Štěrba uvádí, že „ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody, a to včetně 

trestů krátkodobých, může být nezřídka tou nejlepší reakci na spácháný trestny čín. Tzv. šokové 

nepodmíněné tresty mohou mít v některých případech nemalý odstrašující účinek, a mít tedy 

žádoucí individuálně preventivní efekt.“159 Opačný názor pak zastává Vicherek, když uvádí, že je 

obtížné najít hranici mezi tím, kdy krátkodobé tresty odnětí svobody povedou k zamyšlení 

pachatele a změně jeho dosavadního jednání, a tím, kdy převládnou negativa této formy trestu.160 

Dále také uvádí, na které pachatele nejčastěji krátkodobý NTOS dopadá. Jedná se především o 

pachatele přečinů, na které předcházející sankce nespojené s odnětím svobody neměly žádný 

pozitivní vliv a pachatele, kteří se po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody dopustí opětovné 

trestné činosti, pro kterou již byli ve výkonu trestu odnětí svobody. Krátkodobý nepodmíněný trest 

odnětí svobody tak ve většině případů dopadá na postih recidivy, nikoliv však na postih 

prvotrestaných pachatelů.161  

 

Z mého pohledu pak nelze krátkodobé nepodmíněné tresty odnětí svobody nahradit a 

domnívám se, že bez těchto trestů se v budoucnosti neobejdeme. V mnohých případech jsou totiž 

alternativní tresty nedostačující a v takových případech je nasnadě uložit nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Přičemž se přikláním k názoru, že ačkoliv dlouhodobé odkládání nepodmíněného trestu 

odnětí svobody ukládáním alternativních trestů sice snižuje celkový počet věznených osob, čehož 

se dlouhodobě snažíme dosáhnout, nelze tento způsob pokládat za správný a účinný. V mnoha 

 
158 Solnař, V., a kol. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, III. Tresty a ochranná opatření, s. 

56 
159 Štěrba, F., Tresty alternativní a nepodmíněné – doplnění diskuze. Státní zastupitelství, 2014, s. 65 
160 Vicherek, R. Krátkodobý nepodmíněný trest odnětí svobody – potřebujeme ho v praxi nebo ne? In: Ščerba, F. (ed.) 

Kriminologické dny 2018 (online). 1. vydání. Olomouc: Iuridicum 43 Olomoucense, o. p. s., 2018, s. 246. Dostupné 

z: http://www.czkrim.cz/cs/soubory-kestazeni/sbornik-z-konference-vi-kriminologicke-dny-2018/view. 
161 Tamtéž, s. 248 
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případech totiž dochází pouze k oddalování uvěznění recidivisty, nikoliv však k jeho zamezení.162 

Spornou otázkou potom zajisté zůstává, kolik alternativních trestů je schopno dosahovat účelu 

trestu.  

 

Pokud tedy vezmeme v potaz jak negativa, tak pozitiva spojená s krátkodobým 

nepodmíněným trestem odnětí svobody, určitý potenciál v tomto směru nalézám u věznic pro 

místní výkon trestu ve smyslu § 59 ZTOS a podkapitoly 5.5.1. této práce. Myslím si, že právě tyto 

věznice by mohli zamezit negativním účinkům spojených s klasickým výkonem NTOS. 

Odsouzení by byli zařazování do věznic v blízkosti jejich bydliště a nedocházelo by k přetrhání 

rodinných vazeb a vytržení pachatele z občanského života. K čemuž by zajisté dopomohlo i to, že 

tyto věznice zřizuje ministr spravedlnosti po dohodě s obcí a odsouzení zde vykonávají práci právě 

ve prospěch obce. Odsouzení tak mohou velmi pozitivně vnímat to, že někam patří, že jsou užiteční 

a vykonávají činnost ve prospěch „své“ obce. Odsouzení se v prostorách věznice pohybují bez 

omezení, až na dobu určenou ke spánku se ubytovny nezamykají a jejich ložnice se neliší od 

běžného internátního zařízení, a tak by došlo ke snížení negativního vlivu vězeňského prostředí. 

Odsouzení zde pracují zpravidla na pracovištích mimo věznice, a mimo věznice se také mohou 

pohybovat i v mimopracovní době, a to za účelem účasti na kulturních, sportovních či jiných 

výchovných akcích. Ředitel věznice může také odsouzeným umožnit přerušení výkonu trestu na 

dny pracovního volna. Osobně shledávám takové zacházení s odsouzenými za velmi kladné a 

domnívám se, že může mít podstatný vliv na snížení nejen penologické recidivy, ale i na 

resocializaci odsouzených pachatelů. S pachateli zde bude zacházeno tak, aby pobyt ve věznici 

neprohluboval propast mezi odsouzeným a jeho rodinou, potažmo společností, nýbrž odsouzeného 

do společnosti (znovu) začleňoval.  

6.2. Přeplněnost věznic 

 

Jedním z největších problémů, který v dnešní době sužuje české vězeňství je jeho 

přeplněnost. Tzv. vězeňský index163 řadí v evropském měřítku Českou republiku s hodnotou 185 

na 8. místo.164 V roce 2019 vykonávalo trest odnětí svobody 19 104 osob a kapacita některých 

organizačních jednotek Vězeňské služby ČR byla vytížena až na 130 %.  

 
162 Lata, J.: Tresty alternativní a nepodmíněné – pohled státního zástupce. Státní zastupitelství. 2014, roč. 12, č. 1, s. 

252 
163 Počet osob ve výkonu trestu na 100 000 obyvatel 
164 Highest to Lowest – Prison Population Rate. Institute For Criminal Policy Research. [online]. [cit. 10.11.2020 

Dostupné z: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=14 
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Přeplněnost věznic má mnoho negativních dopadů. V důsledku naplnění kapacit věznic 

téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou byla v některých organizačních 

jednotkách snížena ubytovací plocha na jednoho odsouzeného ze 4 m2 na 3m2.165 Se snižováním 

ubytovací plochy pak samozřejmě dochází ke stísnění ubytování, v důsledku toho pak 

k narušování soukromí a častější jsou také konflikty mezi vězněnými osobami. Věznice se také 

musí starat o více vězňů, než je jejich předpokládaná kapacita, což negativně ovlivňuje všechny 

služby a aktivity ve vězení. Dochází také k výraznému snižování kvality života, kdy jsou značně 

omezovány volnočasové aktivity, rozšiřuje se doba uzamykání cel a ložnic během dne a omezují 

se také programy zacházení.166 Osobně také jako velký nedostatek, na který mimo jiné upozornila 

tehdejší veřejná ochránkyně práv při svých návštěvách věznic v roce 2014 a 2015167, shledávám, 

že přeplněnost věznic brání účinnému působení některých motivačních faktorů, jako jsou 

například prostupné skupiny vnitřní diferenciace. V některých věznicích se rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami stíraly, když byli odsouzení umísťování do jednotlivých cel bez ohledu na 

zařazení do vnitřní diferenciace.  

 

Způsobů, jakými lze vyřešit přeplněnost věznic, je spousta. Ať už se jedná o pokusy 

dekriminalizovat některé trestné činy, využívat více alternativních trestů, výstavbu nových věznic 

či rekonstrukce věznic stávajích, až po úvahy o amnestii. Podle mého názoru se však jedná o řešení, 

která problém přeplněnosti věznic dlouhodobě neřeší a pouze přesouvají řešení tohoto problému 

do budoucna. Podle mnohých pak řešení spočívá ve změně trestní politiky, která by se zaměřila 

zejména na prevenci přeplněnosti věznic.168 Šabatová pak dodáva, že za vhodné považuje 

„usilování o napravení pachatele cestou převzetí odpovědnosti a dobrovolného odčinění 

protiprávního činu“ a „v tomto směru je podle ní namístě přehodnotit stávající trestní politiku a 

podpořit prvky restorativního pojetí justice“.169 A jelikož shledávám princip restorativní justice 

velice zajímavý a přínosný a souhlasím, že tímto směrem by se měla trestní politika 

v nadcházejících letech ubírat, pokusím se ho stručně vysvětlit a nastínit na jakých zásadách je 

tento koncept vystaven. 

 

Restorativní justice je podle Masopust Šachové „takový způsob řešení následků trestné 

činnosti, který se primárně orientuje na náhradu způsobené újmy, obnovu narušených vztahů, 

 
165 Veřejný ochránce práv: Věznice. Zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv. Brno, 2016, s. 16 
166 Tamtéž, s. 18 
167 Tamtéž, s. 19 
168 Tamtéž, s. 20 
169 Tamtéž 
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oslovení příčin trestné činnosti a na integraci oběti a pachatele zpět do společnosti. Řešení dané 

věci se nejlepé dosahuje společně za pomoci vzájemného dialogu a aktivní účasti přímých 

účastníků, osob na jejich podporu a dotčených komunit, případně zainteresovaných či trestným 

činem dotčených osob.“170 Jisté snahy o posílení restorativní justice zde byli již s přijetím trestního 

zákoníku v roce 2019, kdy za restorativní justici je v tomto zákoníku považováno zejména 

zohlednění zájmů poškozeného, široké užití alternativních trestů a trest odnětí svobody jako ultima 

ratio.171 Je nutné však podotknout, že spíše než o zavedení restorativní justice do české trestní 

politiky, si trestní zákoník vybírá pouze některé aspekty z restorativního směru, které ale nejsou 

schopné řešit následky trestné činnosti v duchu této koncepce.172 Masopust Šachová proto uvádí, 

soubor aktivit a přístupů, které lze již nyní do vězeňského systému zapojit. Jedná se zejména o 

následující restorativní programy, které reflektují hlavní témata restorativní justice, a to náhradu 

újmy způsobenou trestným činem a také podpoření aktivního přistupu pachatele k řešení příčin 

trestné činnosti a jeho integrace zpět do společnosti.173  

1) Restorativní program jako nástroj při řešení konfliktů, přestupků či trestné činnosti 

spáchané přímo ve věznici, jež pachatelům usnadní průběžné učení, jak v normálním 

životě přebírat za své jednání aktivní odpovědnost. 

2) Restorativní program umožňující setkání s obětí tretného činu, včetně varianty 

setkávání pachatelů a obětí, které byly dotčeny jiným trestným činem. Restorativní 

justice totiž klade důraz na to, aby si pachatel uvědomil, jak trestný čin zasáhl do jeho 

stávajícího života a vztahů s ostatními lidmi, a také se snaží zvyšovat povědomí o 

obětech trestných činů.  

3) Restorativní program zaměřující se na ukončení trestu odnětí svobody a na návrat 

pachatele zpět do společnosti. Tato koncepce totiž za zásadní okamžik považuje 

propuštění pachatele zpět na svobodu a snaží se ho na tuto situaci co nejlépe připravit. 

Zejména pak pomocí konkrétního plánu, který obsahuje řešení nejdůležitějších aspektů 

pachatelova života po propuštění z věznice. 

 

Vedle přeplněnosti věznic je dalším problém vysoká penologická recidivy, která v České 

republice dosahuje až 64 %. Domnívám se pak, že právě tyto restorativní programy by mohly 

pomoci snížit vězeňskou recidivu, zejména v těch případech, kdy pachatel sice snahu a chuť 

 
170 Masopust Šachová, P.: Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 13 
171 Masopust Šachová, P.: Alternativní neznamená restorativní aneb o co restorativní justici vlastně jde? (zaměřeno 

na aktuální otázky české sankční politiky). Trestněprávní revue 11-12/2016, Praha: C.H. Beck, s. 258 
172 Tamtéž 
173 Tamtéž 
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změnit svůj život má, ale vzhledem k negativním vlivům vězeňského prostředí, nepřijetí 

společnosti, nemožnosti si nalézt zaměstnání a také kvůli přetrhání rodinných a jiných sociálních 

vazeb, se znovu a znovu ocitá ve vězení.  

 

Pokud se vrátíme na začátek, tedy k možným řešením přeplněnosti věznic, ráda bych zde 

ještě zmínila projekt otevřené věznice, jako jeden z možných nástrojů, jak zvýšit úspěšnost 

resocializace pachatele po jeho propuštění na svobodu, a tím také minimalizovat nejen 

penologickou recidivu, ale právě i snížit vězeňskou populaci. Věznice otevřeného typu jsou 

realizovány například v Norsku, jejichž zkušenostmi se Česká republika při realizaci 1. otevřené 

věznice v České republice nechala inspirovat.174 Nejznámější otevřené věznice v Norsku jsou 

věznice Bastøy a Halden. Tyto věznice jsou založeny na principu oboustranné důvěry, dozorci 

nenosí zbraně, cely nemají mříže a vězni mají přístup k nožům či jinému nářádí. Odsouzení se ve 

věznici Bastøy podílí na jejím chodu, farmaří, starají se o hospodářská zvířata, mají ale také čas 

studium a učení se komunikace. Společné u těchto věznic, je jejich cíl, mají je finálně připravit na 

běžný život na svobodě.175  

 

Jedním z cílů Koncepce vězeňství do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) bylo zvážit realizaci 

projektu otevřených věznic za využití prostředku z Norských fondů176 Dne 16.10.2017 byla ve 

Věznici Jiřice zprovozněna první tzv. Otevřená věznice, kde se „budou odsouzení připravovat na 

návrat do společnosti“177 Tento pilotní projekt byl určen pro 32 odsouzených, kdy do budoucna se 

uvažuje až o 109 vězních, přičemž cílovou skupinou, jsou odsouzení, kteří vykonávájí trest odnětí 

svobody v režimu ostrahy – oddělení nízkého stupně zabezpečení.178 V rámci tohoto projektu byly 

postaveny čtyři domky pro odsouzené, kteří jsou zde umisťování zhruba rok až rok a půl do konce 

jejich trestu. Odsouzení zde tráví vždy půl dne v práci v okolních průmyslových podnicích, 

v druhé půli pak pracují v areálu. Náplní jejich činností ve věznici je i posilování sociální a 

pracovní kompetence či trénování komunikačních dovedností, které jim mají usnadnit budoucí 

život mimo vězeňské prostředí.179 Jako velké pozitivum této věznice shledávám i to, že je zde 

 
174 Vězeňská služba České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025. [online] s. 127 [cit. 11.11.2020] Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
175 Kovářová, K.: Otevřené věznice. Trestněprávní revue 4/2018. Praha: C.H.Beck, s. 89 
176 Vězeňská služba České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025. [online] s. 130-131 [cit. 11.11.2020] 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
177 Vězeňská služba České republiky: Vězeňská služba zprovoznila první tzv. Otevřenou věznici. [online]. Vězeňská 

služba České republiky, 16.10.2017 [cit. 11.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/novinky/vezenska-sluzba-cr-

zprovoznila-prvni-tzv-otevrenou-veznici/ 
178 Kovářová, K.: Otevřené věznice. Trestněprávní revue 4/2018. Praha: C.H.Beck, s. 89 
179 Bernáth, M..: Vězni u nás mají výhody, jsme na ně ale nadmíru přísní, říká ředitelka první české otevřené věznice. 

[online]. MAFRA, a.s., 12.09.2018 [cit. 11.11.2020]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/vezni-u-nas-maji-
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kladen důraz na co největší samostatnost vězňů. Odsouzení se do práce dopravují sami nebo si pro 

ně přijede zaměstnavatel, starají se o zvířata, perou si oblečení či myjí nádobí.180 Na hodnocení 

fungování tohoto pilotního projektu otevřené věznice je ještě brzy. Již teď ale můžeme 

z dostupných dat pozorovat, že minimálně uvnitř této věznice je míra recidivy velmi nízká. Téměř 

dva roky od fungování projektu se zpět za mříže vrátili pouze tři lidé.181  

 

Domnívám se, že pozitiva těchto věznic jsou zřejmé a je žádoucí realizovat v České 

republice více těchto zařízení. Snahy o rozšiřování tohoto projektu však aktuálně naráží na 

nedostatek financí. Náklady na provoz těchto věznic je ale potřeba vnímat v širokém měřítku, jak 

uvádí ředitelka 1. otevřené věznice Hana Prokopá: „jsme nízký stupeň zabezpečení, kde nejsou 

uniformovaní kolegové, tak by měl být provoz méně finančně náročný. Musíme si uvědomit, že u 

nás chodí odsouzení do zaměstnání, to znamená, že splácí náklady výkonu trestu. Tím, že s nimi 

intenzivně pracujeme, tak je veliký předpoklad, že po výkonu trestu nastoupí do zaměstnání, a 

budou platit daně. Ten pohled na úsporu je široký."182  

6.3. Zaměstnávání odsouzených 

 

Zaměstnávání odsouzených je jednou z hlavních činností stanovenou v programu 

zacházení a jako takové je důležitou součástí režimu výkonu trestu, když se jedná o podstatnou 

část rozvrhu dne. Odsouzeným umožňuje získat a vytvořit si pracovní návyky, potažmo i 

dosáhnout potřebné pracovní kvalifikace, což má v budoucnu pozitivní vliv na jejich resocializaci. 

Více k tomu uvádím v podkapitole 5.2. A ačkoliv se zaměstnanost vězněných osob v posledních 

11 letech podstatně zvýšila, i tak zaměstnávání odsouzených představuje jeden z aktuálních 

problémů českého vězeňství. Není totiž možné, zajistit pracovní místo všem zaměstnatelným 

odsouzeným, a to hned z několika důvodů, na které je upozorňováno i v Koncepci vězeňství.183 

 

 
vyhody-jsme-na-ne-ale-nadmiru-prisni-rika-reditelka-prvni-ceske-otevrene-

veznice.A180904_115225_ln_domov_mber 
180 Česká justice: Projekt otevřené věznice slaví úspěchy, zatím má nulovou recidivu. [online]. Praha: Media Networks 

s.r.o., 18.12.2018 [cit. 11.11.2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2018/12/projekt-otevrene-veznice-

slavi-uspechy-zatim-ma-nulovou-recidivu/ 
181 Kuchyňová, Z.: Otevřená věznice v Jiřicích na Nymbursku má zatím minimální recidivu. [online]. Praha: Radio 

Prague International, 13.08.2019 [cit. 11.11.2020]. Dostupné z: https://cesky.radio.cz/otevrena-veznice-v-jiricich-na-

nymbursku-ma-zatim-minimalni-recidivu-8123480 
182 Tamtéž 
183 Vězeňská služba České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025. [online]. [cit. 12.11.2020] Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
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Jeden z problémů při zařazování odsouzených do práce naráží na úskalí s vybíráním 

odsouzených, a to zejména na nestřežená pracoviště mimo věznice a na pracoviště s volným 

pohybem mimo věznice. Panuje zde totiž velká obava, že odsouzený této „výhody“ zneužije a 

pokusí se o útěk. Mnohdy pak dochází k dlouhému a mnohdy reálně nezjistitelnému zjišťování 

možných rizik u jednotlivých odsouzených. Existují ale vůbec taková rizika? Podle Statistické 

ročenky184 došlo v roce 2019 ke zneužití volného pohybu mimo věznici v souvislosti se 

zaměstnánín pouze v 8 případech. Pokud bych i tak měla navrhnout nějaké řešení této situace, tak 

se nejvíce přikláním k využití elektronického monitoringu při cestách do a ze zaměstnání a dále 

také na nestřežených pracovištích nebo pracovištích s volným pohybem.   

 

Dalším důvodem nedostatku pracovních míst, je ten, že je jen málo věznic, které disponují 

vhodnými výrobními a skladovacími prostory. Přičemž často na výstavbu těchto nových prostor 

či rekonstrukci prostor stávajících chybí finance. Osobně se domnívám, že stejně jako u otevřených 

věznic, je nutné vnímat tyto investice v širokém měřítku. Pozitiva zvýšení zaměstnanosti 

odsouzených totiž nespočívají pouze ve zvýšení ekonomické situace věznice, ale zaměstnání 

odsouzených zajisté přispěje k jejich resocializaci po propuštění z věznice, což bude mít vliv i na 

snížení penologické recidivy a tím i na snížení vězeňské populace.  

 

Problémem také je nedostatečná provázanost vzdělávacího systému Vězeňské služby ČR 

s potřebami v oblasti zaměstnávání.185 Vzhledem k tomu, že vzdělanost vězněných osob je velmi 

nízká, na což poukazuji v podkapitole 5.3., je nutné vytvořit takovou vzdělávácí nabídku, která 

odpovídá požadavkům na trhu práce a v souladu s výrobní činností spolupracujících subjektů. Jako 

velký problém pak shledávám, že velmi často není možný souběh vzdělávacích či terapeutických 

aktivit se zaměstnáváním a odsouzení se tak často musí rozhodovat, zda dají přednost vzdělání a 

zvýší si tak šanci na budoucí uplatnění nebo se spíše zaměří na práci, kde mají nárok na odměnu.186  

 

Z mého pohledu se jako nejzajímavější řešení nedostatku pracovních míst jeví tato. 

Podporovat zaměstnávání prostřednictvím realizace veřejných zakázek ve smyslu § 30 písm. b) 

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy v případě podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky, služby nebo stavební práce dodávané Vězeňskou službou České republiky, není 

 
184 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 166 [cit. 

13.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
185 Tamtéž, s. 11 (koncepce) 
186 Tamtéž, s. 11 
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zadavatel povinen zadat tuto zakázku v zadávacím řízení. Další řešení pak spočívá ve větší 

spolupráci se soukromými firmami, kterým by zaměstnávání odsouzených přinášelo daňové 

výhody. Stát by pak tyto subekty, jako motivaci pro zaměstnávání odsouzených, mohl podporovat 

formou příspěvku za určitý počet zaměstnaných vězněných osob. Další možností je také uzavírat 

s těmito soukromými subjekty jednak smlouvy na výstavbu nových výrobních hal, kde by mohlo 

být zaměstnáváno více odsouzených, jednak dohody o možnosti odsouzených pokračovat po 

propuštění z výkonu trestu v zaměstnání u dané firmy. Pokud jde o vytváření pracovních míst 

v rámci Střediska hospodářské činosti či vnitřního provozu a vlastní výroby, je řešením zavádět 

vícesměnné provozy, tam kde prostory neumožňují zaměstnaní více odsouzených či podporovat 

vznik nových projektů po vzoru zahraniční praxe.187  

6.4. Odměňování odsouzených 

 

Nyní zde uvedu pár úvah k odměňování odsouzených. Od 1.1.2020 vyslyšela Vláda České 

republiky doporučení ombudsmanky a pracovní odměna odsouzených se tak navázala na 

minimální mzdu. Stalo se tak po dlouhých 18 letech, kdy pracovní odměna odsouzených 

stagnovala. Tento krok pak vnímám jako velké pozitivum, díky kterému dochází ke zvyšování 

základní složky odměny odsouzených současně se zvyšováním základní sazby minimální mzdy. 

V roce 2020 je minimální výše mzdy 14 600 Kč za měsíc, z toho tedy vyplývá, že základní 

minimální sazba pracovní odměny odsouzených v 1. skupině by měla činit 7 300 Kč. V roce 2019 

byla průměrná měsíční odměna odsouzených 4 576 Kč. Po provedení všech nutných srážek 

odsuzeným ale často zbývalo pouze 100-300 Kč a oproti nepracujícím odsouzeným, tak neměli 

žádnou majetkovou výhodu, což bylo často demotivujícím faktorem.188 Pokud je jedním z pozitiv 

zaměstnávání odsouzených to, že tyto osoby mají možnost se finančně připravit na propuštění z 

věznice, a to zejména tím, že již budou mít splacenou určitou část dluhů, budou mít finance na 

zařízení prvního ubytování, což podstatně sníží jejich recidivu, domnívám se, že by pracujícím 

odsouzeným nemělo měsíčně zbývat 100-300 Kč. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se promění 

odměňování odsouzených v následujících letech a zda skutečně dojde ke zvýšení průměrné 

měsíční odměny. Osobně se však domnívám, že odměna odsouzených by měla být ještě vyšší než 

uváděných 7 300 Kč, a to z toho důvodu, že jsem toho názoru, že vyšší výdělky zajistí vězňům 

lepší vyhlídky do budoucna, když si budou moci spořit finance na život po opuštění věznic a 

 
187 Vězeňská služba České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025. [online] s. 16 [cit. 12.11.2020] Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
188 Výroční zpráva Českého helsinského výboru, 2010, s. 21-22 
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nebudou motivováni páchat další a další trestnou činnosti. Vyšší výdělky také vězňům pomohou 

splácet jejich dluhy již ve vězení. Právě ty totiž často ve věznici ještě více narůstají. Domnívám se 

pak, že díky vyšším výdělkům odsouzeným dojde ke snížení recidivy, což je, a i nadále by mělo 

být, hlavním cílem působení a práce s odsuzenými.  

6.5. Náhrada nákladů výkonu trestu  

 

Odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jsou povinni hradit náklady výkonu 

trestu. Tato povinnost je stanovena zákonem a výše náhrady pak vyhláškou ministerstva 

spravedlnosti, více k tomu rozebírám v podkapitole 4.4.3. Hrazení nákladů trestu je však 

v současné době velmi diskutovatelným tématem. Objevují se zde názory pro i proti placení 

poplatků. Někteří uvádí, že i mimo věznici by vězni platili jídlo a ubytování, shledávají tedy 

hrazení těchto poplatků za spravedlivé. Druhý tábor pak v těchto poplatcích vidí vedle trestu odnětí 

svobody další trest, který mnohdy směřuje k recidivě.189 Přičemž k otázce placení nákladů výkonu 

trestu se vyjadřují i mnohé instituce, a to jak na mezinárodní, tak vnitrostátní úrovni. Výbor OSN 

proti mučení pak nabádá Českou republiku k tomu, aby uvažovala o zrušení této povinnosti. Stejně 

kriticky se pak vyjadřuje i Rada vlády pro lidská práva ve svých Zprávach o stavu lidských práv 

v ČR. Ta pravidelně uvádí, že je vhodné uvažovat o úplném zrušení této povinnosti, jelikož výše 

této povinnosti představuje jen nepatrnou část reálných nákladů výkonu trestu, přitom má 

negativní vliv na resocializaci odsouzených.190 Česká republika pak provedla mnoho změn 

ohledně náhrady nákladů výkonu trestu, ale žádná taková doposud nevedla ke zrušení této 

povinnosti.  

 

V současné době denní náklady výkonu trestu na jednoho vězně dosahují 1 492 Kč. Na 

srážky k úhradě nákladů se přitom použije pouze 23 % čisté pracovní odměny odsouzených, 

nejvýše pak 1 500 Kč za kalendářní měsíc. Každý vězeň se tak na placení poplatků podílí zhruba 

3 %. Jaká je ale úspěšnost při vymáhání těchto pohledávek? Statistická ročenka udává191, že 

k 31.12.2019 činila úspěšnost vymáhání pohledávek za vězněnými osobami zhruba 30 % z objemu 

pohledávek. K tomu samému datu, je úspěšnost vymáhání pohledávek za osobami propuštěnými 

z výkonu vazby či trestu cca 5 %.  

 
189 Drápal. J.: Vězeňské poplatky z české a mezinárodní perspektivy – 1. část. Trestněprávní revue 5/2015. Praha: 

C.H. Beck., s. 107 
190 Tamtéž 
191 VSČR: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2019, s. 54 [cit. 

13.11.2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-

České-republiky-za-rok-2019.pdf 
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K čemu pak dochází? Odsouzení, kteří nejsou zařazeni do práce a nemají tak stálý příjem, 

nejsou schopni tyto pohledávky hradit. Jejich výše tak pouze narůstá a přidává se jen k další řádce 

dluhů, které si odsouzení z věznice odnáší. Neschopnost splácet tyto dluhy tak může vést 

k recidivě, která je již tak v České republice vysoká a kterou se dlouhodobě snažíme snížit. 

Vzhledem k výši měsíčních výdajů na jednoho vězně, je pak příspěvek na poplatky opravdu jen 

malým zrnkem v písku. Pachateli je tedy v současné době ukládán trest odnětí svobody a v tom 

skrytý další trest – povinnost platit náhrady výkonu trestu, které z mého pohledu přináší více 

negativ než pozitiv. Často pak mohou náklady na vymáhání těchto pohledávek převýšit jejich 

skutečnou výši. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že by mělo dojít ke zrušení této povinnosti. 

Vydělanou odměnu by tak odsouzení mohli použít na splácení jiných dluhů, jako jsou náklady 

trestního řízení, škody způsobené trestnou činností či výživné a případně i na spoření na čas po 

propuštění z vězení. Ostatně k omezování povinnosti hradit náklady výkonu trestu již dochází ve 

spoustě evropských zemí, Tyto země přistupují k omezování či zrušení poplatků placených vězni, 

a to jak na úrovni zákonné, tak na úrovni ústavní.192   

  

 
192 Drápal. J.: Vězeňské poplatky z české a mezinárodní perspektivy – 1. část. Trestněprávní revue 5/2015. Praha: 

C.H. Beck., s. 107 
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Závěr  

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

jež je trestem ze všech trestních sankcí nejpřísnějším, protože představuje nejzávažnější zásah do 

základních práv a svobod pachatele a také trestem univerzálním, protože může být uložen za každý 

trestný čin obsažený ve zvláštní části trestního zákoníku. Zároveň je nepodmíněný trest odnětí 

svobody prostředkem ultima ratio a měl by být ukládán v případech, kdy nepostačí uložení trestní 

sankce méně postihující. Účelem výkonu trestu odnětí svobody je snížit pravděpodobnost recidivy 

a působit na odsouzené tak, aby po propuštění vedli soběstačný život v souladu se zákony.   

 

Cílem této práce bylo podat souhrnný přehled o nepodmíněném trestu odnětí svobody, a to 

jak z pohledu teorie, tak z pohledu praxe. Domnívám se, že se tento cíl podařilo naplnit, protože 

práce poskytuje ucelený soubor informací o nepodmíněném trestu odnětí svobody, o jeho právní 

úpravě, pravidlech při jeho ukládání a dále také o jeho výkonu a možnostech resocializace 

odsouzených. Některé instituty jsou pak doplněny statistickou analýzou, na základě, které bylo 

možné kriticky zhodnotit aktuální stav českého vězeňství, pokračuji tím, jak se vyvíjelo členění 

odsouzených po přijetí nového trestního zákoníku a jaké bylo v roce 2019. Díky tomu bylo možné 

se v závěru této práce zamyslet nad problémy souvisejícími s výkonem nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Při zpracovávání diplomové práce byla využita analýza právních předpisů, 

odborné literatury a odborných článků a dále také statistických údajů vězeňské služby.  

 

Při zpracování tématu jsem narazila na některé problémové či diskutabilní oblasti, které se 

pokusím níže shrnout. Jedná se zejména o ukládání krátkodobých nepodmíněných trestů, 

přeplněnost věznic, zaměstnávání a odměňování odsouzených a v neposlední řadě také povinnost 

hradit náklady výkonu trestu.  

 

Soud ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody v těch případech, kdy uložení méně 

postihující trestní sankce není pro pachatele dostačující. Podle trestní sazby stanovené u trestného 

činu, za který soud nepodmíněný trest odnětí svobody ukládá, pak určí výměru tohoto trestu. 

Nepodmíněný trest odnětí svobody pak můžeme podle délky jeho trvání dělit na tresty krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé. V letech 2009 až 2019 pak nejpočetnější skupinou odsouzených byli 

odsouzení vykonávající střednědobý trest v délce od 1 roku do 2 let. Nejvíce pak ve společnosti 

rezonují krátkodobé tresty odnětí svobody, a to zejména z toho důvodu, že s jejich výkonem je 

spojeno více negativ než pozitiv. Ačkoliv počet odsouzených vykonávajících tento trest klesá, stále 
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mají v sankční politice své místo, když jsou ukládány zejména recidivujícím pachatelům, kterým 

již v minulosti byly uloženy alternativní sankce. Domnívám se pak, že krátkodobé tresty odnětí 

svobody mají v sankční politice své místo a určité řešení situace nalézám ve věznicích pro místní 

výkon trestu, které doposud v České republice nejsou zřízeny, ačkoliv přináší mnohá pozitiva. 

Zejména pak snížení recidivy, které by vedlo ke snížení vězeňské populace. 

 

V letech 2009 až 2019 se ve věznicích nacházelo průměrně 19 000 vězňů. Nejvíce 

odsouzených vykonávalo trest odnětí svobody v roce 2016 – 20 428 odsouzených. Od té doby 

počet vězněných osob stále klesá, a to až na 19 104 odsouzených v roce 2019. České věznice jsou 

i tak stále přeplněné a kapacity některých organizačních jednotek vězeňské služby jsou vytíženy 

až na 130 %. Přičemž vězeňská populace se v roce 2019 skládala ze 64 % recidivujících pachatelů. 

Jako možná řešení těchto problému shledávám v zařazení restorativních programů, které lze již 

nyní do vězeňského systému zapojit či zprovoznění více tzv. otevřených věznic. Domnívám se, že 

oba tyto směry mohou podstatnou měrou snížít penologickou recidivu a ulevit tak českým 

věznicím v přeplněnosti.  

 

Jedním z hlavních cílů výkonu trestu je resocializace odsouzených. Hlavním prostředkem 

působení na odsouzené jsou programy zacházení. Ty stanoví jednotlivé aktivity, kterým se 

vězněné osoby během výkonu trestu věnují. V práci jsem se zaměřila zejména na zaměstnávání a 

vzdělávání odsouzených. Ačkoliv je v posledních letech zaměstnáváno více odsouzených, stále 

není možné zaměstnat všechny zaměstnatelné odsouzené, a to zejména z důvodů nedostatku 

prostor, nedůvěry mezi vychovateli a odsouzenými při zařazování do práce mimo prostory věznice 

či z důvodu slabé spolupráce se soukromými podnikatelskými subjekty. Spousta těchto řešení ale 

naráží na nedostatek financí, které trápí snad většinu věznic České republiky. Domnívám se tak, 

že je nutné se zaměřit na ta řešení, která lze aplikovat ihned – zadávání veřejných zakázek, 

spolupráce se soukromými subjekty na výstavbě nových provozoven, daňové výhody pro tyto 

subjekty či závádění vícesměnných provozů, tam kde prostory neumožňují zaměstnání více 

odsouzených.  

 

Se zaměstnáváním odsouzených souvisí i jejich odměňování. V roce 2019 byla průměrná 

měsíční odměna odsouzených 4 576 Kč. Od roku 2020 je pracovní odměna navázana na základní 

sazbu minimální mzdy a v I. skupině by měsíčná odměna odsouzených měla činit 7 300 Kč. Tato 

částka již představuje sumu, kterou lze považovat za motivující a která by mohla zlepšit postavení 

odsouzených a přinést jim lepší vyhlídky na budoucnost. Osobně se domnívám, že pracovní 
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odměna by měla být ještě vyšší než uváděná částka 7 300 Kč, protože smyslem výkonu trestu 

odnětí svobody by mělo být to, aby se odsouzený do vězení již znovu nevrátil. Pokud však 

odsouzeným z vydělané odměny často zbývá 100-300 Kč, nelze předpokládat, že odsouzený bude 

s to splácet svého dluhy a nebude motivován znova páchat trestnou činnost. 

 

Odsouzení k trestu odnětí svobody jsou také povinni hradit náklady výkonu trestu. Měsíčně 

jim může být strhnuto až 1 500 Kč z pracovní odměny. Spousta vězňů však není do práce zařazena, 

a tak není schopna tyto pohledávky splácet a vytvaří se jim tak jen další dluh. Vymahatelnost 

těchto pohledávek se pak ročně pohybuje zhruba okolo 30 % u osob vykonávajích trest odnětí 

svobody a pouze okolo 5 % u osob propuštěných z výkonu trestu. Domnívám se tak, že by tato 

povinnost měla být zrušena, a to i s přihlédnutím k tomu faktu, že náklady na vymáhání těchto 

pohledávek mohou mnohdy překročit skutečnou výši pohledávky. Ušetřené finance by odsouzení 

mohli použít na úhradu jiných dluhů, jejichž splacení by zajisté pomohlo v (znovu) začlenění 

odsouzeného do společnosti. V současné době je trend bohužel opačný, což se ukazuje i v míře 

recidivy, která v roce 2019 činila 64 %.  

 

Akutální situace v českých věznicích není ideální. Jak jsem shrnula, české věznice se 

potýkají s mnohými problémy, které spolu úzce souvisejí, přičemž jejich řešení často jenom 

odsouvá problém na později. Za největší problém pak považuji podfinancování českého vězeňství, 

protože právě finance jsou to, co chybí při realiazci řešení jednotlivých. Není možné rozšířít 

prostory pro zaměstnávání odsouzených, často také chybí prostory pro vzdělávání odsouzených 

Chybí také finance na zřízení dalších otevřených věznic či věznic pro místní výkon. Takto lze 

vyjmenovat další a další úskalí, které mají společného jmenovatele. Nezodpovězenou otázkou 

zůstává, jak z této situace ven. Domnívám se, že východiskem může být jen dlouhodobá změna a 

nastavení trestní a sankční politiky, a dále i s vězeňstvím související, politiky sociální, které by 

české sankcionování přiblížilo moderním penologickým systémům. 
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Nepodmíněný trest odnětí svobody  

 

Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zaobírá problematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody, jež 

je trestem ze všech trestních sankcí nejpřísnějším, protože představuje nejzávažnější zásah do 

základních práv a svobod pachatele a také trestem univerzálním, protože může být uložen za každý 

trestný čin obsažený ve zvláštní části trestního zákoníku. Zároveň je nepodmíněný trest odnětí 

svobody prostředkem ultima ratio a měl by být ukládán v případech, kdy nepostačí uložení trestní 

sankce méně postihující. Účelem výkonu trestu odnětí svobody je snížit pravděpodobnost recidivy 

a působit na odsouzené tak, aby po propuštění vedli soběstačný život v souladu se zákony. Cílem 

této práce je podat ucelené shrnutí problematiky nepodmíněného trestu odnětí svobody a zmapovat 

a kriticky zanalyzovat aktuální stav českého vězeňství.  

 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje definování pojmu a účelu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Druhá kapitola je pak zaměřena na právní úpravu tohoto 

trestu. Ve třetí kapitole jsou rozebrány obecné zásady ukládání trestních sankcí, pravidla pro 

ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a v neposlední řadě jsou zde také uvedeny druhy 

nepodmíněných trestů vzhledem k jejich délce. Těžištěm práce je kapitola čtvrtá, která poskytuje 

ucelený souhrn právní úpravy výkonu trestu odnětí, který doplňuje o analýzu současného stavu 

vězeňství. Tato část je zaměřena zejména na členění odsouzených v letech 2009 až 2019, a to 

v souvislosti s mnoha kritériemi. Pátá, neméně důležitá kapitola se zabývá problematikou 

programů zacházení, kdy důraz je kladen na dvě nejdůležitější činnosti – zaměstnávání a 

vzdělávání odsouzených. Tyto dva fenomény jsou navíc podrobně kriticky zanalyzovány. 

V závěrečné, šesté kapitole práce upozorňuje na některé problémy výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a nabízí jejich možná řešení.  

 

 

Klíčová slova: nepodmíněný trest odnětí svobody, vězeňství, odsouzený 

pachatel  
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Unconditional imprisonment 

 

Abstract 
 

This diploma thesis deals with the issue of unconditional imprisonment, which is the most 

severe punishment of all criminal sanctions, because it represents the most serious interference 

with the offender's fundamental rights and freedoms and also a universal punishment because it 

can be imposed for every crime contained in a special part of the Criminal Code. At the same time, 

unconditional imprisonment is an ultima ratio and should be imposed in cases where the imposition 

of a less severe criminal sanction is not sufficient. The purpose of serving a custodial sentence is 

to reduce the likelihood of recidivism and to encourage convicts to lead a self-sufficient life in 

accordance with the law after release. The aim of this work is to provide a comprehensive summary 

of the issue of unconditional imprisonment and to map and critically analyze the current state of 

Czech prisons. 

 

The work is divided into six chapters. The first chapter deals with the definition of the 

concept and purpose of unconditional imprisonment. The second chapter is then focused on the 

legal regulation of this punishment. The third chapter discusses the general principles of imposing 

criminal sanctions, the rules for imposing an unconditional sentence of imprisonment and, last but 

not least, the types of unconditional sentences with regard to their length. The focus of the work is 

the fourth chapter, which provides a comprehensive summary of the legal regulation of the 

execution of imprisonment, which complements the analysis of the current state of prison. This 

part focuses mainly on the breakdown of convicts in the years 2009 to 2019, in connection with 

many criteria. The fifth, no less important chapter deals with the issue of treatment programs, 

where the emphasis is on the two most important activities - employment and education of 

convicts. In addition, these two phenomena are critically analyzed in detail. In the final, sixth 

chapter, he draws attention to some problems in the execution of unconditional imprisonment and 

offers possible solutions. 

 

Keywords: Unconditional imprisonment, Prison, Convicted offender 


