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Úvod  

 

I přes to, ţe zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní zákoník“) výslovně neuvádí, co je účelem 

trestu, jako to dělal trestní zákoník z roku 1961 v tehdejším § 23, teorie se v tomto ohledu 

shoduje na stejném závěru. Kromě ochrany společnosti před pachateli trestných činů, 

zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a výchovného působení na ostatní 

členy společnosti je účelem trestu také výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný ţivot.
1
 

Pokud tedy odsouzený spáchá i po odsouzení další trestný čin, je moţné dovodit, ţe námi 

uloţený trest nesplnil svůj vytčený účel, nebo alespoň ne zcela. 

Moţná právě proto je míra recidivy v kriminologii často pouţívána jako jeden z klíčových 

ukazatelů efektivity trestní politiky a zároveň je na ni nahlíţeno jako jeden ze zásadních 

problémů. Počty recidivistů dosahují alarmujících procent mezi stíhanými a vyšetřovanými 

osobami a z  veřejně dostupných statistik z posledních několika desítek let je patrný spíše 

vzestup recidivy, coţ by mohlo vést k zhodnocení současného stavu jako nedostatečného. 

Právě proto, ţe recidiva zůstává tak citelně negativním společenským jevem, zkoumání jejích 

příčin, podmínek, které ji mohou ovlivňovat a na podkladě toho předloţení plánů její 

prevence by mělo patřit k prioritním tématům, na které je potřeba se zaměřit. 

Proto bych problematice recidivy ráda dále věnovala pozornost v této diplomové práci. Moje 

práce se člení do pěti kapitol. Jelikoţ nelze hovořit o recidivě bez definování tohoto pojmu, 

obsahuje práce nejprve v kapitole první její vymezení, jelikoţ uţ při něm můţe nastat mnoho 

nejasností. Pojednává o jednotlivých moţnostech nahlíţení na ni a porovnává jejich výhody, 

nevýhody a vhodná pouţití. V kapitole druhé pak řeším to, jakým způsobem se odráţí 

recidiva v platné právní úpravě. Dále se chci v kapitole třetí zaměřit na četnost recidivy 

v České republice na základě informací z veřejně dostupných statistik a zhodnocení tohoto 

stavu.  

Jádro práce je pak tvořeno kapitolou čtvrtou a pátou, které v podstatě pojednávají o moţných 

příčinách recidivy a v tomto ohledu nabízejících se řešení. V kapitole čtvrté se zabývám 

ukládanými tresty a zhodnocuji moţný vliv těchto trestů na recidivu. Je otázkou, zda jsou 

tresty samy o sobě schopné přispět řešení problému recidivy, či zda určité tresty jsou 

k tomuto účelu více způsobilé neţ jiné. K zodpovězení těchto otázek zkoumám studie 

                                                           
1
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2019. Str. 401 
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uskutečněné na toto téma, a to jak české tak zahraniční. Pozornost věnuji také posouzení 

nedostatků těchto studií, které v rámci jejich zkoumání nelze opomenout. Na základě těchto 

podkladů se poté zamýšlím nad kroky, které by se v tomto směru daly podniknout ke zlepšení 

situace.  

Jelikoţ na trestnou činnost je moţné reagovat i jinými prostředky neţ prostředky trestního 

práva, je třeba se zabývat tím, zda by tyto nebyly vhodnější k dosaţení námi vytyčeného cíle, 

tedy jiţ zmiňované výchovy odsouzeného k tomu, aby vedl řádný ţivot. Další otázka, která se 

v tomto směru nabízí, potom je, zda tu tedy jsou určité jiné faktory neţ uloţené tresty, které 

by potenciálně mohly ovlivňovat recidivu. V takovém případě by bylo vhodné se zabývat 

tím, jaké tyto faktory jsou a mimo jiné i zkoumat, na základě jakých zákonitostí tento vztah 

příčinnosti funguje a samozřejmě jakým způsobem by se dal ovlivnit k zamezení tohoto 

nepříznivého jevu. Proto je poslední pátá kapitola věnována právě výše uvedeným otázkám, 

k jejichţ zodpovězení přistupuji pomocí zkoumání jiţ provedených studií a vyvozování 

závěrů z nich. Domnívám se, ţe právě vyřešení těchto otázek je klíčové k vytvoření 

prostředků schopných zlepšení stavu této problematiky, a proto se jedná o zásadní a obsahem 

nejrozsáhlejší část mé diplomové práce, kterou také tuto práci uzavírám.  

Mezi metody zde pouţité patří deskripce, analýza, syntéza a komparace. Je důleţité zmínit, 

ţe hledání dostatečně obsáhlých a aktuálních studií povedených v českém prostředí je značně 

komplikované, a proto jsou pouţity i studie zahraniční, byť si jsem vědoma problematiky 

aplikování jejich závěrů v naprosto odlišném právním prostředí. Jako hlavní zdroj je kromě 

jiţ zmíněných vědeckých studií pouţita odborná literatura. I přes to, ţe se jedná o problém, 

kterému společnost čelí od pradávna, máme k dispozici překvapivě málo odborné literatury, 

která by s dostatečnou jistotou odpovídala na výše poloţené otázky. Ať uţ je slabým místem 

nedostatek zkoumaného vzorku, dostatečně spolehlivé provedení výzkumu či aktuálnost, 

nedostatek zabývání se tímto jevem řádně a do hloubky je znatelný.   

I toto pro mě bylo jedním z faktorů hrajících roli v rozhodnutí ohledně zpracování tohoto 

tématu, společně s jeho aktuálností, jeho stále zhoršující se situací a samozřejmě osobním 

zájmem. I tak jsem si vědoma nemoţnosti komplexního pojetí tohoto značně spletitého 

problému v rámci diplomové práce a nalezení určitého univerzálního řešení. Chystám se 

zabývat jen mnou vybranými aspekty, které vyjmenovávám výše a doufám v alespoň 

nepatrné přispění do jiţ dlouho vedené diskuze o této bezpochyby poutavé problematice.  
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1. Začněme pojmem recidivy 

 

Pokud se chceme problematikou recidivy zabývat, je třeba nejprve tento pojem nějakým 

způsobem definovat. Jeho přesné vymezení je ovšem poměrně problematické, jelikoţ se 

v teorii setkáme s více způsoby, jak na recidivu nahlíţet. Proto je tato úvodní kapitola 

významná pro další pokračování mé diplomové práce, a je věnována problematice pojmu 

recidivy, rozdíly mezi jednotlivými způsoby nahlíţení na ni a jejímu moţnému dělení. 

Původ tohoto pojmu nalezneme v latinském slově recidivus, tedy opakující se.
2
 Obecně je 

tedy moţné recidivu označit za opakování něčeho, co jiţ minulo.
3
 Nejedná se však o pojem, 

který by byl pouţíván výhradně v rámci trestního práva, i kdyţ tento je bezpochyby 

nejrozšířenější, ale je moţné se s ním setkat i např. v medicíně při opakování se nemoci. 

V kaţdém případě se zdá, ţe je pojem spojen s opakováním se něčeho výhradně negativního. 

Začněme kriminální recidivou, kterou můţeme chápat jako případ, kdy pachatel po 

předchozím odsouzení k trestu pravomocným rozsudkem spáchá další trestný čin.
4
 I kdyţ se 

jedná o poměrně starou definici, kterou Suchý pouţil ve své knize z roku 1971, věřím, ţe je 

stále aktuální a mnoţství autorů zabývající se touto problematikou s ní pracuje dodnes.
5
 Aby 

se jednalo o kriminální recidivu, musí být tedy splněny dvě podmínky najednou. Zaprvé tu 

musí být přítomný nějaký odsuzující rozsudek a za druhé musí být spáchán další trestný čin 

po nabytí právní moci daného odsuzujícího rozsudku. Pokud by nebyla splněna podmínka 

odsuzujícího rozsudku, jednalo by se o souběh trestných činů
6
 a pokud by byl trestný čin 

spáchán sice po vyhlášení odsuzujícího rozsudku, ale před jeho nabytím právní moci, nešlo 

by ani o souběh ani o recidivu v pravém slova smyslu, ale jednalo by se o tzv. recidivu 

nepravou
7
. Stejně jako u souběhu však jde o mnohost trestných činů u stejného pachatele.

8
 

Právě popsané vymezení kriminální recidivy odpovídá recidivě ve významu trestně právním.
9
 

Pokud se tedy budeme řídit tímto pojetím, nebude vůbec brána v potaz trestná činnost, která 

                                                           
2
 ŠENKOVÁ, Silva. Latinsko-český, česko-latinský slovník. 2. opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 

1999. Str. 102 
3
 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005. 

Beckovy mezioborové učebnice. Str. 329 
4
 SUCHÝ, Oldřich. Recidiva. Komparativní studie I. Praha: Výzkumný ústav kriminologický, 1971. Str. 221 

5
 Např. - MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, moţnosti trestní 

justice). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Str. 10, 11 
6
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2019. Student (Leges). Str. 348 
7
 Tamtéţ, str. 349 

8
 Tamtéţ, str. 348 

9
 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2011. Str. 8 
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nebyla stíhána, či pachatel za ni nebyl odsouzen. Stejně tak se nebude jednat o recidivu, 

pokud by se na pachatele hledělo, jako by nebyl odsouzen. Nepopiratelnou výhodou tohoto 

nahlíţení na recidivu je, ţe jejím jasným vymezením nenastanou potíţe při sbírání dat, jelikoţ 

údaje o odsouzení jsou zaznamenávány ve veřejných statistikách.   

Na druhé straně tu ale máme také recidivu v kriminologickém významu, u které jde o 

opětovné páchání trestné činnosti bez ohledu na to, zda byl pachatel za předchozí skutek 

odsouzen či potrestán.
10

 Vzhledem k tomu, ţe zde není vyţadováno jakékoliv odsouzení, 

potrestání, či ani stíhání pachatele, jedná se o mnohem širší pojetí neţ v případě recidivy 

v trestněprávním pojetí. V rámci recidivy v kriminologickém významu by tedy skutečnost, ţe 

se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, byla nepodstatná. I v tomto pojetí se ale 

vyţaduje určité resocializační působení, a to v jakékoliv formě, které však bylo neúčinné.
11

 

Podle Suchého
12

 právě pomocí tohoto širšího pojetí mohly orgány činné v trestním řízení lépe 

posoudit osobu pachatele z hlediska jeho nebezpečnosti pro společnost, neţ by dovolovalo 

pojetí trestněprávní, které je podstatně uţší. Zjevným problémem tohoto nahlíţení na recidivu 

je však obtíţnost při získávání dostatečného mnoţství spolehlivých dat. Proto, pokud budeme 

pracovat s touto definicí, budeme mít k dispozici vţdy pouze neúplná data, která nám 

nenabídnou skutečnou představu o celém problému.  

Problém se spolehlivým sbíráním dat však zcela eliminujeme, pokud budeme na recidivu 

nahlíţet v kriminalisticko-statistickém významu, který zahrnuje pouze pachatele opětovně 

evidované v kriminálních statistikách
13

 a v souvislosti s tím můţeme tak zmínit ještě uţší 

penologické pojetí, které zahrnuje pouze pachatele, kteří opakovaně vykonávají trest odnětí 

svobody.
14

  

V návaznosti na více moţností nahlíţení na pojem recidivy by bylo jistě vhodné si něco říct i 

k dělení recidivy. Recidivu můţeme dělit například podle druhu nového spáchaného činu, či 

podle času, který od posledního odsouzení nastal. Co se týče prvního dělení, mnoţství autorů 

odlišuje recidivu obecnou, u které stačí odsouzení za jakýkoliv trestný čin, a recidivu 

speciální, u které jde o opakované odsouzení za stejný trestný čin.
15

 Bývá uváděn i třetí typ, a 

                                                           
10

 Tamtéţ, str. 10 
11

 SUCHÝ, Oldřich. Příčiny a prevence recidivy: Výzkumný ústav kriminologický, 1984. Str. 89 
12

 Tamtéţ, str. 89 
13

 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2011. Str. 9 
14

 Tamtéţ, str. 10 
15

 SUCHÝ, Oldřich. Recidiva. Komparativní studie I. Praha: Výzkumný ústav kriminologický, 1971. Str. 222, 

223 
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to recidiva stejnorodá, u které jde o odsouzení za trestný čin téhoţ druhu.
16

 Motivací 

k rozdělení na tyto druhy recidivy bývá úvaha, ţe recidiva je nebezpečná pro společnost 

právě tím, ţe zásah, který byl proveden vůči danému jedinci, byl neúčinný. U speciální či 

stejnorodé recidivy pak reflektujeme moţnost, ţe zásah sice mohl být účinný, ale pouze u 

daného konkrétního druhu trestné činnosti. Recidiva speciální se mimo jiné odráţí i v naší 

právní úpravě, kdyţ umoţňuje u některých vybraných trestných činů uloţit pachateli přísnější 

trest, ale pouze za podmínky, pokud se dopustil toho samého trestného činu. To však více 

rozebírám v nadcházející kapitole.  

Při nahlíţení na recidivu mohou hrát významnou roli i intervaly nacházející se mezi 

jednotlivými odsouzeními. V tomto ohledu můţeme zmínit recidivu trvalou, u které se nebere 

v potaz, jak dlouhá doba uplynula od odsouzení. Alternativou k tomuto nahlíţení je pak 

recidiva dočasná, u které bereme v potaz jen takovou recidivu, která se odehraje v určitém, 

námi určeném časovém úseku.
17

 Takto definovaná recidiva bývá pouţívána v mnoha 

studiích, kdy se vymezí určitý časový úsek, typicky 2-3 roky, a sleduje se, zda daný jedinec 

bude recidivovat právě v tomto úseku, jelikoţ by bylo značně nepraktické a zdlouhavé moci 

formulovat závěry vycházející z jednotlivých studií aţ potom, co by se ukázalo, ţe jedinec 

opravdu celý ţivot nerecidivoval. Navíc takto nastavený časový úsek se opírá o zjištění, ţe 

k recidivě nejčastěji dochází v prvních 3 letech po odsouzení a pravděpodobnost recidivování 

po něm je značně sníţena.
18

 

Uţ tedy na úvod nám tu vyvstává základní problém, který spočívá právě v mnohosti 

moţností, jak na recidivu nahlíţet. Výsledek kaţdého zkoumání kriminální recidivy bude 

nepochybně ovlivněn tím, s jakou definicí recidivy budeme pracovat, jelikoţ tento výběr 

ovlivní i to, z jakých zdrojů budeme čerpat data. Tato nejednotnost potom způsobí, ţe 

jednotlivé nálezy ohledně recidivy se budou lišit, coţ vytváří komplikaci při porovnání 

jednotlivých studií. K porovnání českých a zahraničních studií a závěrů z nich vyplývajících 

je potom třeba přistupovat s ještě větší opatrností. Nezbývá neţ zváţit výhody a nevýhody 

jednotlivých definic a vybrat tu, která pro naše účely bude vyhovovat nejvíce. V této práci 

budu pracovat hlavně s recidivou ve významu, který vychází z kritéria dalšího odsouzení, coţ 

                                                           
16

 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, 

Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. Str. 554 
17

 SUCHÝ, Oldřich. Recidiva. Komparativní studie I. Praha: Výzkumný ústav kriminologický, 1971. Str. 224 
18

 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Str. 175 
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je údaj nejsnáze zjistitelný z dostupných statistik. Pojem recidiva, i pouţitý bez přívlastku, je 

dále pouţíván ve smyslu kriminální recidivy.  

Kromě vymezení recidivy je dále třeba zmínit nedostatky při jejím zkoumání z dostupných 

dat. Daný problém spočívá především v tom, ţe ne všechny trestné činy jsou náleţitě zjištěny 

a projednány. Míra objasněnosti kriminality v České republice se posledních několik let 

pohybuje okolo 50%
19

, a tak nikdy nebudeme pracovat s kompletními informacemi, ale 

s jakýmsi neúplným výstupem, který se podařilo zaznamenat. Tento výstup však neodpovídá 

zcela realitě a podává nám o ní jen zkreslené informace. I přes to je recidiva cennou zpětnou 

vazbou, která se nám nabízí ohledně účinnosti trestní politiky, a tedy i tyto (byť neúplná) 

data, nám mohou poskytnout ničím nenahraditelnou představu o zkoumané situaci a případně 

nás nasměrovat k jejímu případnému zlepšení. 

  

                                                           
19

 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky z roku 2019, str. 

133 (dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx)  

https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
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2. Recidiva a její úprava v trestním zákoníku 

 

Neţ se dále dostaneme k samotnému zkoumání situace recidivy v České republice a 

hodnocení jejích případných nedostatků, je třeba se také zabývat tím, jak se problematika 

recidivy odráţí v právní úpravě. Vzhledem k tomu, ţe recidiva obecně stupňuje nebezpečnost 

trestného činu pro společnost, jsou s ní logicky spojeny určité důsledky v rámci právní 

úpravy, a to v trestním zákoníku. Tato kapitola se bude věnovat právě zakotvení recidivy 

v právní úpravě a tomu, jak můţe recidiva ovlivnit samotné potrestání pachatele.  

Za prvé můţe recidiva představovat přitěţující okolnost. Podle § 42 písm. p trestního 

zákoníku soud přihlédne jako k přitěţující okolnosti k tomu, ţe pachatel jiţ byl pro trestný 

čin odsouzen. Ustanovení se tedy nevztahuje na situace, kdy bylo předchozí odsouzení 

zahlazeno nebo ohledně předchozího trestu platí fikce zahlazení.
20

 Dále se nebude aplikovat 

ani v případech, kdy je pachatel odsouzen za sbíhající se trestné činy a je mu ukládán úhrnný 

trest, kdy je mu ukládán společný trest za pokračování v trestném činu, a kdy je mu ukládán 

souhrnný trest (tedy v případech, kdy pachatel spáchá další trestný čin před tím, neţ je 

vyhlášen odsuzující rozsudek).
21

 Potrestání se pro pouţití tohoto ustanovení nevyţaduje. 

Soud k přitěţující okolnosti opětovného odsouzení přihlíţí při stanovení druhu a výměry 

trestu podle § 39 odst. 3 trestního zákoníku. 

Naše pojetí recidivy je koncipováno fakultativně a soud je oprávněn podle povahy 

předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěţující, zejména s ohledem na určité, 

v zákoně vyjmenované, okolnosti. Tyto okolnosti jsou v daném ustanovení vyjmenovány 

demonstrativně. Mezi ně patří význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob 

provedení činu, jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osoba pachatele, míra 

jeho zavinění, jeho pohnutka a doba, která uplynula od posledního odsouzení. Co se týče 

doby, která uplynula od posledního odsouzení, Král
22

 v souvislosti s tím zmiňuje jako 

dostačující uplynulou dobu v řádech desítek let. Dále uvádí jako příklad těchto okolností 

situaci, kdy nově spáchaný trestný čin s předchozí trestnou činnosti nijak nesouvisí (pachatel 

v minulosti spáchal krádeţ a nyní se dopustí ublíţení na zdraví při dopravní nehodě).
23

 

                                                           
20

 DRAŠTÍK, Antonín; FREMR, Robert; DURDÍK, Tomáš; RŮŢIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexander a 

kol. Trestní zákoník, Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2015. Str. 347 
21

 Tamtéţ, s. 347 
22

 Tamtéţ, s. 347 
23

 DRAŠTÍK, Antonín; FREMR, Robert; DURDÍK, Tomáš; RŮŢIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexander a 

kol. Trestní zákoník, Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. Str. 347, 348 
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V tomto ohledu však Púry
24

 zdůrazňuje rozdíl mezi vnitřním vztahem pachatele 

ke spáchaným trestným činům a jejich druhovou podobností. I u trestných činů naprosto 

rozdílného druhu mohou být přítomny stejné pohnutky pachatele a v tomto ohledu bude 

podle něj podstatný právě vnitřní vztah pachatele k trestné činnosti.  

Mezi další případy opravňující soud k nepokládání nového odsouzení za přitěţující okolnost 

zákonodárce zařadil do stejného ustanovení situace, kdy pachatel spáchal trestný čin ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou, nebo se pachatel oddává zneuţívání návykové látky a spáchal 

trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneuţíváním. Pouze však, pokud 

započal léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení. Nedochází zde tedy 

k automatickému označení recidivy za přitěţující okolnost a soudce má určitý prostor pro 

vlastní uváţení okolností. Pokud ale některé z těchto okolností jsou dány, soud je musí vzít 

v potaz a nějakým způsobem se s nimi vypořádat.
25

  

Dále můţeme zmínit ustanovení § 59 odst. 1 trestního zákoníku upravující recidivu jako 

důvod mimořádného zvýšení trestu. Podle něj můţe soud zvýšit horní hranici trestní sazby u 

trestu odnětí svobody a uloţit trest v horní polovině takové sazby, pokud pachatel spáchá 

znovu zvlášť závaţný zločin, ač jiţ byl pro takový nebo jiný zvlášť závaţný zločin potrestán, 

pokud je závaţnost zvlášť závaţného zločinu vzhledem k takové recidivě a ostatním 

okolnostem případu vysoká nebo moţnost nápravy pachatele je sníţena. Toto zohlednění 

recidivy se tedy nevztahuje na všechny trestné činy, ale pouze na zvlášť závaţné zločiny. 

Kromě této podmínky musí daný zvlášť závaţný zločin dosahovat určité závaţnosti, 

popřípadě musí být dána sníţená moţnost nápravy pachatele. Dále zde uţ nestačí pouhé 

odsouzení, ale vyţaduje se i potrestání za trestný čin. Zpřísnění trestu je však i zde nastaveno 

fakultativně a soud má tedy opět určitý prostor k vlastnímu uváţení. 

Mimo to také nalezneme recidivu jako součást kvalifikované skutkové podstaty některých 

trestných činů a je tedy podmínkou k tomu, aby byla pouţita vyšší trestní sazba. Tento případ 

se v trestním zákoníku nachází ve dvojí podobě.  

První z nich vyţaduje opětovné spáchání trestného činu a je v trestním zákoníku vyjádřen 

slovem „opětovně“. Je tomu tak u trestných činů vraţdy dle § 140 odst. 3 písm. h), těţkého 

                                                           
24

 PÚRY, František. § 42 [Přitěţující okolnosti]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, 

KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, 

Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. Str. 554 
25

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

revue 11/2009, str. 325 – 331. Str. 326, 327 
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ublíţení na zdraví dle § 145 odst. 2 písm. g), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení 

dle § 149 odst. 2 písm. e), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ţeny dle 

§ 159 odst. 2 písm. d), neoprávněného odebrání tkání a orgánů dle § 164 odst. 3 písm. e), 

nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány dle § 165 odst. 3 písm. a), nedovoleného 

nakládání s lidským embryem a lidským genomem dle § 167 odst. 3 písm. b), svěření dítěte 

do moci jiného dle § 169 odst. 2 písm. c), prostituce ohroţující mravní vývoj dětí dle § 190 

odst. 3 písm. b), opuštění dítěte nebo svěřené osoby dle § 195 odst. 2 písm. b), ohroţování 

výchovy dítěte dle § 201 odst. 3 písm. c), svádění k pohlavnímu styku dle § 202 odst. 2 písm. 

d), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe dle § 248 odst. 3 písm. b), provedení 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence dle § 265 odst. 2 

písm. c), obecného ohroţení dle § 272 odst. 2 písm. b), poškození a ohroţení ţivotního 

prostředí dle § 293 odst. 2 písm. a), poškození lesa dle § 295 odst. 2 písm. a), neoprávněného 

vypuštění znečišťujících látek dle § 297 odst. 2 písm. b), neoprávněného nakládání s odpady 

dle § 298 odst. 3 písm. c), neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími 

ozonovou vrstvu dle § 298a odst. 2 písm. a), týrání zvířat dle § 302 odst. 3 písm. d), 

neoprávněné výroby, drţení a jiného nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 

uţitkovost hospodářských zvířat dle § 305 odst. 3 písm. b), maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 2, organizování a umoţnění nedovoleného překročení 

státní hranice dle § 340 odst. 2 písm. d), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 

republiky dle § 341 odst. 2 písm. c), neoprávněného zaměstnávání cizinců dle § 342 odst. 3 

písm. c), šíření poplašné zprávy dle § 357 odst. 3 písm. a), výtrţnictví dle § 358 odst. 2 písm. 

a).  

Druhý případ obsahuje podmínku, podle které pachatel musel být v předchozích několika 

letech (jejichţ počet je v zákoně specifikován u jednotlivých skutkových podstat, většinou 

dvou aţ pěti) za takový trestný čin odsouzen nebo potrestán, a to u trestného činu krádeţe 

podle § 205 odst. 2, trestného činu zpronevěry podle § 206 odst. 2, trestného činu podvodu 

podle § 209 odst. 2, trestného činu pojistného podvodu podle § 210 odst. 3, trestného činu 

úvěrového podvodu podle § 211 odst. 3, trestného činu dotačního podvodu podle § 212 odst. 

3, trestného činu provozování nepoctivých her a sázek podle § 213 odst. 2, trestného činu 

poškozování spotřebitele podle § 253 odst. 2 písm. c), trestného činu ohroţení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 odst. 2 písm. c), trestného činu nedovolené výroby a jiného 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 2 písm. b) a 

trestného činu pytláctví podle § 304 odst. 2 písm. e). 
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Kromě toho je recidiva také jedním z faktorů, který bude určovat povahu a závaţnost 

trestného činu podle § 39 odst. 1 trestního zákoníku při stanovení druhu a výměry trestu.
26

  

Co se týče právní úpravy recidivy a jejích moţných nedostatků, můţeme zmínit, ţe jedním 

z nejvíce zaznamenávaných trestných činů u recidivy je krádeţ.
27

 Zároveň se jedná o 

nejčetnější trestný čin pachatelů ve výkonu trestu odnětí svobody.
28

 Tato zjištění poukazují 

na moţnost, ţe ani trest odnětí svobody není dostatečnou hrozbou a nepřispívá k nápravě 

pachatelů tohoto trestného činu a v důsledku toho dochází k zahlcování vězeňských kapacit, 

často pro bagatelní majetkovou kriminalitu. Pokud se u tohoto trestného činu vyskytuje 

vysoké procento recidivujících, kteří jiţ za sebou mají trest odnětí svobody, o výchovném 

efektu trestu by se dalo pochybovat. Na podkladě toho se zde nabízí moţnost zmírnění 

postihu recidivy u tohoto často frekventovaného trestného činu.  

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci byl proveden výzkum zaměřený na sankční 

politiku a dopad úpravy trestněprávních sankcí v aplikační praxi a za tímto účelem byli 

dotazováni soudci, státní zástupci a probační úředníci na jejich zkušenosti a názory. I v rámci 

tohoto výzkumu se velká část soudců a státních zástupců přiklonila k zmírnění trestného činu 

krádeţe dle ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku, který umoţňuje stíhat tento trestný 

čin nezávisle na výši způsobené škody, pokud jiţ byl pachatel za takový trestný čin potrestán 

nebo odsouzen.
29

 V případě bagatelní trestné činnosti pak taková dolní sazba neumoţňuje 

uloţit niţší trest odnětí svobody. Výměra trestu je v daném ustanovení stanovena na šest 

měsíců aţ tři léta, v souvislosti s čímţ je oprávněný poţadavek sníţení či kompletní zrušení 6 

měsíční spodní hranice sazby.  

  

                                                           
26

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

revue 11/2009, str. 325 – 331. Str. 327 
27

 ROZUM, Jan, Jan TOMÁŠEK, Jiří VLACH, a Lucie HÁKOVÁ. Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. Str. 21 
28

 Statistická ročenka Vězeňské sluţby České republiky pro rok 2019. Str. 121 
29

 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Str. 32 
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3. Recidiva v České republice ve světle statistik 

 

Po shrnutí pojmu kriminální recidivy a její úpravy v trestním zákoníku můţeme přejít ke 

zkoumání četnosti recidivy. V této kapitole si dovolím uvést statistiky, aby si čtenář mohl 

vytvořit představu o situaci v České republice. Údaje o recidivě je moţné nalézt ve Zprávách 

o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky 

zveřejňovaných kaţdoročně Ministerstvem vnitra.
30

 Právě z dat z těchto zpráv je vypracována 

následující tabulka. V době zpracovávání této diplomové práce byly nejaktuálnější dostupné 

údaje z roku 2019. 

Ve sloupci „Pachatelé celkem“ jsou uvedeny osoby, které byly stíhané nebo vyšetřované.
31

 

„Recidivistou“ se pak rozumí pachatel úmyslného trestného činu, který byl jiţ za jiný 

úmyslný trestný čin dříve odsouzen.
32

 Jedná se tedy o trestně-právní pojetí recidivy. 

Rok Pachatelé celkem Recidivisté % 

1993 106 874 35 213 32,9 % 

1994 103 094 30 179 29,3 % 

1995 114 791 33 035 28,8 % 

1996 118 456 33 727 28,5 % 

1997 118 395 33 732 28,5 % 

1998 129 271 37 095 28,7 % 

1999 127 887 36 096 28,2 % 

2000 130 234 38 664 29,7 % 

2001 127 856 40 736 31,9 % 

2002 123 964 48 764 39,3 % 

2003 121 393 51 838 42,7 % 

2004 121 531 54 880 45,2 % 

2005 121 511 55 856 46,0 % 

2006 122 753 56 661 46,2 % 

2007 127 718 56 773 44,5 % 

                                                           
30

 Dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx  
31

 Např. zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 

2019, Str. 8 
32

 Např. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 

2016, str. 8 

https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
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2008 122 053 53 321 43,7 % 

2009 123 235 56 594 45,9 % 

2010 112 477 53 405 47,5 % 

2011 114 975 55 717 48,5 % 

2012 113 026 56 489 50 % 

2013 117 682 61 934 52,6 % 

2014 114 611 61 020 53,2 % 

2015 101 883 53 015 52 % 

2016 93 379 43 230 46,3 % 

2017 87 168 ?
33

 45,7 % 

2018 84 990 32 215 37,9 % 

2019 86 209 33 597 39 % 

34
 Zdroj: vlastní zpracování dat ze Zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti na území České republiky 

Z tabulky vyplývá, ţe hladina recidivy se uţ několik let pohybuje okolo 40-50%. Lze si 

všimnout převáţně vzrůstající tendence podílu recidivistů a to aţ do roku 2015, od kterého 

dochází k, i kdyţ ne příliš výraznému, poklesu. Ani po tomto posunu se však současný stav 

nedá nazvat ideálním. Pokud bychom tedy recidivu označili za jeden z ukazatelů, na němţ 

můţeme sledovat úspěšnost či selhání trestní politiky, dojdeme k závěru, ţe rozhodně je co 

zlepšovat. Proto nelze podceňovat potřebu zkoumání tohoto negativního jevu včetně jeho 

příčin a moţných preventivních opatření k jeho účinnému předcházení. 

Pro úplnost je třeba dodat, ţe kromě těchto údajů zveřejňovaných Ministerstvem vnitra ještě 

existují data ze soudních statistik. Z těchto dat však vyplývá pouze mnoţství pachatelů za 

recidivisty označených soudem, a protoţe toto označení je fakultativní na základě ustanovení 

rozebraného v předchozí kapitole, jedná se o pouhý vzorek z celkového počtu, který 

dostatečně neodráţí váţnost námi zkoumané situace.  

Dále můţeme zmínit data zaznamenávaná Vězeňskou sluţbou České republiky, ve kterých se 

nachází údaje o tom, jaké mnoţství odsouzených vykonávalo trest odnětí svobody poprvé a 

jaké opakovaně jako recidivisté. V tomto případě by tedy šlo o recidivu v penologickém 

                                                           
33

 Údaj chybí 
34

 Data ze zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky pro rok 

2004, str. 125, pro rok 2009, str. 79, 80, pro rok 2015, str. 93, pro rok 2016, str. 8, pro rok 2017, str. 7, pro rok 

2018, str. 8, pro rok 2019, str. 8 
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pojetí. Jelikoţ jde opět o pouhý vzorek z celého počtu recidivistů, jsou údaje o penologickém 

pojetí recidivy zmiňovány v této práci dále pouze v souvislosti s trestem odnětí svobody a 

jeho efektivitou ohledně zmírňování recidivy. 
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4. Ukládané tresty a jejich role v problematice recidivy 

 

Co se týče zkoumání údajů o sankcích ukládaných recidivistům, je situace komplikovanější. 

Z výše zmíněných zpráv a statistik totiţ máme velice omezené moţnosti zjistit, jaké tresty 

byly ukládány odsouzeným recidivistům, a jaké pachatelům, kteří se dále recidivy 

nedopustili. Vzhledem k tomu, ţe ukládání jakýchkoliv sankcí bude mít nepopiratelný vliv na 

ţivot jedince, do jehoţ svobod je jimi zasahováno, měly by takové zásahy být podloţeny 

daty, na základě kterých by bylo moţné zhodnotit jejich účinnost. Samotný trestní zákoník v 

§ 38 odst. 2 poţaduje ukládání co nejméně postihující sankce. K tomu je třeba vyhodnotit, 

jaké sankce a za jakých podmínek budou vhodnější k nápravě pachatele a tedy sníţení 

pravděpodobnosti recidivy. Pokud chybí data, podle kterých by bylo moţné tyto dopady 

zhodnotit, jsou rozhodnutí o sankcích ničím nepodloţené odhady s nepopiratelným vlivem 

na lidské ţivoty s příslibem něčeho, čeho ani nemusí být schopny dosáhnout. O tom mimo 

jiné svědčí i enormní rozdíly v ukládání trestů mezi jednotlivými soudy v České republice i 

jednotlivými soudci v rámci těchto soudů.
35

 Procenta počtu uloţených nepodmíněných trestů 

odnětí svobody se diametrálně liší nejen celkově, ale i pokud tyto rozdíly porovnáváme u 

jednotlivých skutkových podstat. Rozdíly sahají od 1% do 25 % například v případě řízení po 

zákazu či od 5% do 65% v případě opakované krádeţe.
36

  

Je však otázkou, pokud bychom zaznamenávali údaje o tom, jaké tresty byly ukládány 

recidivistům, a jaké pachatelům, kteří se jiţ recidivy nedopustili, zda by nám byly schopné 

vůbec něco sdělit. Pachatelé, kteří by se dopustili recidivy, a ti, kteří ne, by se mohli odlišovat 

v jiných aspektech, které by ve výsledku mohly ovlivnit pokračování či ukončení trestné 

činnosti. V takové situaci je stále přítomné příliš velké mnoţství proměnných, neţ aby se 

z toho daly vyvodit definitivní závěry. Otázka, jak velký vliv a jestli vůbec nějaký měly právě 

uloţené tresty, by však zůstala nezodpovězená. Kdybychom chtěli s jistotou prohlásit, ţe 

oním rozhodujícím rozdílem byl opravdu jen uloţený trest, muselo by se jednat o dvě 

naprosto stejné skupiny pachatelů, kteří by se lišili pouze v jediném aspektu, a to v tom, jaký 

trest jim byl uloţen. Pak by bylo moţné s jistotou prohlásit, zda a jaký měl daný konkrétní 

trest vliv na další páchání trestné činnosti pachatele. Získání těchto identických skupin se 

však zdá být nepravděpodobné z hlediska praktického provedení.  

                                                           
35

 DRÁPAL, Jakub. Metody měření vlivu nepodmíněného trestu odnětí svobody na recidivu (aneb přiřazujme 

pachatelům tresty náhodně). Trestní právo. 2018, číslo 4. Str. 5 
36

 Tamtéţ, str. 5 
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4.1. Jaké tresty ukládáme 

  

Informace o tom, jaké tresty ukládáme obecně, jsou dostupné v databázi CLAV (Centrální 

statistické listy a výkaznictví), ve které je moţné nalézt statistické Ročenky kriminality 

Ministerstva spravedlnosti.
37

 Můţeme si všimnout, ţe nejvyšší podíl na všech ukládaných 

trestech zaujímá trest odnětí svobody s podmíněným odloţením.  

rok Odsouzených 

celkem 

Odnětí 

svobody 

nepodmíněně 

Odnětí 

svobody 

podmíněně 

odloţené 

Domácí 

vězení 

Obecně 

prospěšné 

práce 

Peněţitý 

trest 

zbytek 

2002 60182 12533 21% 32817 55% - - 8835 15% 3324 6% 2673 

2003 65098 9659 15% 34942 54% - - 13424 21% 3500 5% 3573 

2004 66131 9797 15% 35676 54% - - 13592 21% 2941 4% 4125 

2005 68443 10192 15% 36162 53% - - 13031 19% 2913 4% 6145 

2006 67561 10253 15% 37302 55% - - 12512 19% 2682 4% 4812 

2007 69445 9997 14% 41864 60% - - 12273 18% 2685 4% 2626 

2008 75761 10255 14% 42157 56% - - 11193 15% 5307 7% 6849 

2009 73685 10419 14% 40488 55% - - 11240 15% 5270 7% 6268 

2010 70651 11818 17% 44403 63% 114 0,16% 7420 11% 3461 5% 3435 

2011 70160 11733 17% 45783 65% 228 0,32% 6514 9% 3078 4% 2824 

2012 71471 11602 16% 45675 64% 398 0,56% 8094 11% 2847 4% 2855 

2013 77976 8579 11% 57465 74% 177 0,23% 6746 9% 2491 3% 2518 

2014 72825 9568 13% 50203 69% 159 0,22% 7962 11% 2569 4% 2364 

2015 65569 9531 15% 43802 67% 130 0,20% 7702 12% 2343 4% 2061 

2016 61423 9485 15% 39251 64% 106 0,17% 7143 12% 3192 5% 2246 

38
 Zdroj: vlastní zpracování dat ze statistických ročenek kriminality 

O ukládání trestů recidivistům máme jiţ údaje velice omezené. Ve Zprávách o situaci 

v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky jsou 

zaznamenány údaje o tom, jaké tresty byly ukládány odsouzeným označeným soudem jako 

                                                           
37

 Dostupné na https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 
38

 Statistická ročenka kriminality pro rok 2002, str. 13., pro rok 2003, str. 13, pro rok 2004, str. 188, pro rok 

2005, str. 13., pro rok 2006, str. 438 , pro rok 2007, str. 11., pro rok 2008, str. 10., pro rok 2009, str. 10., pro rok 

2010, str. 11., pro rok 2011, str. 11., pro rok 2012, str. 10., pro rok 2013, str. 10., pro rok 2014, str. 10., pro rok 

2015, str. 20., pro rok 2016, str. 21. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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recidivisté. Jak uţ ale bylo zmíněno v předchozích kapitolách, jedná se o nepatrný vzorek, 

který zahrnuje pouze případy, kdy je recidiva soudem pokládána za přitěţující okolnost, coţ 

není obligatorní a tento údaj tedy nepředstavuje skutečný podíl recidivistů. Údaje se navíc 

objevují jen ve zprávách pro rok 2018 a 2019. Ve zprávách z přechozích let tyto údaje chybí. 

Z těchto informací jiţ vyplývá vzrůstající tendence ukládání nepodmíněných trestů odnětí 

svobody a zmenšená četnost podmíněných trestů odnětí svobody.  

roky Odsouzení 

označení za 

recidivisty 

celkem 

Nepodmíněné 

tresty odnětí 

svobody 

Podmíněné 

tresty odnětí 

svobody 

Peněţitý trest ostatní 

2018 2 785 1 329 704 162 590 

2019 2 682 1 284 745 162 590 

39
 Zdroj: vlastní zpracování dat ze zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti na území České republiky  

Co se týče detailnějších informací, jsme odkázáni na jednotlivé kriminologické výzkumy. 

Například podle údajů zjištěných v rámci výzkumu provedeného Marešovou a kol. byly 

odsouzeným z jejich vybraného vzorku, kteří v té době byli prvopachately, většinově 

ukládány tresty, které nebyly spojeny s odnětím svobody (konkrétně 78,6%). Nejčastěji byl 

ukládán trest odnětí svobody podmíněně odloţený (konkrétně 69%).
40

 

Dále stojí za zmínku údaje dostupné na webových stránkách www.jaktrestame.cz, kde si lze 

přehledně zobrazit uloţené tresty podle jednotlivých skutkových podstat a nastavit si počet 

předchozích odsouzení, který nás zajímá. Data pro tento projekt byla poskytnuta 

Ministerstvem spravedlnosti. Zde přikládám pro představu tabulku pro trestný čin krádeţe, 

jelikoţ se jedná o jeden z nejčastějších trestných činů, co se týče recidivy. Data jsou sbírána 

za roky 2016-2019. I kdyţ s počtem odsouzení přibývá i procento trestů nepodmíněného 

odnětí svobody, četnost podmíněného trestu odnětí svobody je stále poměrně vysoká a pro 1-

2 odsouzení dokonce stále převyšující. 

 

                                                           
39

 Dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
40

 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, moţnosti trestní justice). 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Str. 114 

http://www.jaktrestame.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
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Krádeţ 

Počet 

předchozích 

odsouzení 

Celkový 

počet 

odsouzených 

nepodmíněný 

trest odnětí 

svobody 

podmíněný 

trest odnětí 

svobody 

podmíněný 

trest odnětí 

svobody s 

dohledem 

obecně 

prospěšné 

práce 

peněţitý 

trest 

Upuštění 

od 

potrestání 

0  13874 3466 28% 5668 46% 588 5% 1588 13% 372 3% 306 2% 

1-2 15172 1103 14% 3337 42% 842 11% 2146 27% 312 4% 107 0% 

3-5 13680 3010 42% 1517 21% 636 9% 1592 22% 199 3% 187 3% 

6-10 10020 3412 53% 998 15% 491 8% 1197 18% 136 2% 186 3% 

Více jak 10 3537 2184 62% 367 10% 230 7% 545 15% 51 1% 113 3% 

Zdroj: vlastní zpracování dat z webových stránek www.jaktrestame.cz 

4.2. Význam trestů při snižování recidivy 

 

Přesto, ţe je u nás ukládán trest odnětí svobody s podmíněným odloţením s takovou 

převahou, dochází k recidivě u většiny pachatelů. I přes jeho značné výhody spočívající 

v zamezení negativního vlivu, který by trest odnětí svobody jinak znamenal, by šlo tedy 

pochybovat o jeho převýchovném účinku. Přitom se jedná se o markantní rozdíl, kdy je 

ukládán o okolo 40% více neţ druhá nejčastěji ukládaná sankce (nepodmíněný trest odnětí 

svobody). I ostatní alternativní tresty v posledních letech nabývají na popularitě jako méně 

škodlivý zásah do pracovního a sociálního ţivota pachatele. O jejich vlivu na nápravu 

pachatele toho ale s jistotou víme stejně málo. Stejně tak u trestu odnětí svobody, který je 

druhý nejčastěji ukládanou sankcí.  

Pokud se nyní zaměříme na trest odnětí svobody a podíváme se na recidivu v penologickém 

pojetí, nezdá se, ţe by trest odnětí svobody nějak výrazně přispíval k nápravě pachatele. Ve 

statistických ročenkách Vězeňské sluţby jsou zaznamenávány mimo jiné údaje o pachatelích, 

kteří jiţ byli dříve vězněni.  

 

 

 

 

http://www.jaktrestame.cz/
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Roky Počet odsouzených, kteří 

vykonávali trest odnětí 

svobody poprvé 

Počet odsouzených, kteří 

vykonávali trest odnětí 

svobody opakovaně (alespoň 

po druhé) 

1999 6 327 9 799 61 % 

2000 6 236 9 335 60 % 

2001 5 820 8 917 61 % 

2002 4 989 7 840 61 % 

2003 5 329 8 539 62 % 

2004 5 907 9 167 62 % 

2005 6 236 9 841 61 % 

2006 - - - 

2007 - - - 

2008 - - - 

2009 - - - 

2010 - - - 

2011 7 601 12 940 63% 

2012 7 299 13 130 64 % 

2013 4 168 10 133 71 % 

2014 5 085 11 348 69 % 

2015 6 473 12 377 66 % 

2016 7 609 12 892 63 % 

2017 7 548 12 723 63 % 

2018 7 261 12 416 63 % 

2019 6 958 12 197 64 % 

41
 

Můţeme si všimnout, ţe celkový počet odsouzených je poměrně vysoký a má tendenci se 

zvyšovat. Z tabulky je zřejmé, ţe většina vězněných pachatelů si jiţ trestem odnětí svobody 

alespoň jednou prošla. Pachatelé jsou přitom v některých případech vězněni i více jak 

                                                           
41

 Ročenka vězeňské sluţby České Republiky pro rok 1999, str. 39., pro rok 2000, str. 32., pro rok 2001, str. 32., 

pro rok 2002, str. 32., pro rok 2003, str. 32., pro rok 2004, str. 32., pro rok 2005, str. 32., pro rok 2011, str. 85., 

pro rok 2012, str. 84., pro rok 2013, str. 96., pro rok 2014, str. 87., pro rok 2015, str. 92., pro rok 2016, str. 100., 

pro rok 2017 str. 94., pro rok 2018, str. 109., pro rok 2019, str. 117 
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desetkrát,
42

 coţ nepochybně svádí k úvahám o účinnosti samotného trestu. Zdá se, ţe většina 

odsouzených je rezistentní vůči jakýmkoliv snahám státu o jejich nápravu a začlenění zpět do 

společnosti. Na základě těchto dat se tedy nezdá, ţe by trest odnětí svobody, i opakující se, 

napomáhal k zamezování recidivy.  

Dále mohou vyvstat obavy ohledně kriminogenních rizik tohoto trestu. Z nich lze jmenovat 

neţádoucí sociální prostředí tvořené pouze ostatními spoluvězni, které dozajista nepřispívá 

ke kýţenému výchovnému účinku. Můţeme zmínit s tím související zpřetrhání rodinných 

popř. jiných sociálních vazeb. Problematická také bývá určitá změna společenského statusu 

vězně a vytvoření stigmatu, coţ jsou všechno faktory, které mohou ve výsledku stěţovat 

hladký návrat pachatele do společnosti a tedy i uspokojování jeho ţivotních potřeb 

nekriminální cestou. Pokud má trest odnětí svobody tyto negativní následky spočívající 

ve znevýhodnění jedince, co se týče jeho budoucích moţností začleňování se do společnosti, 

včetně hledání stabilního zaměstnání, a ve své podstatě tímto nepřímo podporuje další 

kriminální chování jedince, není se čemu divit, ţe data ohledně recidivy v penologickém 

pojetí vypadají tímto způsobem. Podle některých autorů můţe vést dlouhodobější trest odnětí 

svobody ke ztrátě sociální a psychické způsobilosti k ţivotu na svobodě.
43

 S ohledem na tyto 

překáţky resocializaci, které uloţení trestu odnětí svobody vytváří, a jeho poměrně časté 

uţívání (V České republice bylo v roce 2019 vězněno 21 048 osob, tedy zhruba 197 vězňů na 

kaţdých 100 000 obyvatel
44

), víme jen pozoruhodně málo o jeho vlivu na recidivu.  

Pouze na základě těchto dat však není moţné dojít k závěru, zda zkušenost s trestem odnětí 

svobody skutečně sniţuje nebo zvyšuje míru recidivy. Jedinci, kteří se recidivy nedopustili, si 

takto mohli počínat bez ohledu na uloţený trest a nemáme jak zjistit, zda by i bez tohoto 

zásahu v páchání trestné činnosti nepokračovali. Je tu moţnost, ţe tento pozitivní výsledek 

byl způsoben jinými vlivy a faktory neţ uloţeným trestem. Je pravděpodobné, ţe se 

v průměru pachatelé odsouzeni k trestu odnětí svobody dopustili závaţnějších trestných činů 

a byli jiţ v minulosti vícekrát odsouzeni neţ pachatelé, kteří oproti nim byli odsouzeni 

k jiným trestům. Mohou to pak být právě tyto rozdíly, které pak ve výsledku zapříčinily ne 

jenom pouţití přísnějšího trestu, ale také jejich dopuštění se trestné činnosti znovu.  

                                                           
42

 Ročenka vězeňské sluţby České Republiky pro rok 2019. Str. 117 
43

 SCHEINOST, Miroslav. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2010. Str. 42  
44

 Statistická ročenka Vězeňské sluţby České republiky 2019. Str. 72 
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Navíc, i kdybychom byli schopni s jistotou určit, zda a jaký má tento trest vliv na recidivu, 

zachycení a zaznamenání určitého jevu ještě neznamená, ţe budeme schopni vysvětlit 

procesy, které za ním stojí. Například z nich nezjistíme, jak se odsouzený k danému zásahu 

stavěl, jak výkon trestu probíhal, zda se jedinec skutečně jiţ znovu trestné činnosti 

nedopustil, či zda se pouze vyhnul odhalení, případně jaká byla jeho motivace k vrácení se 

k trestné činnosti, závaţnost spáchaného trestného činu a události či okolnosti, které k tomu 

vedly. Bez detailního zkoumání jednotlivých případů je obtíţné s dostatečnou jistotou na tyto 

otázky odpovědět, přitom odpovědi na ně jsou nezbytné ke spolehlivému vyhodnocení 

skutečného dopadu zásahu na jedince. 

Uchýlení se ke zkoumání dat z oficiálních statistik je tedy rozhodnutí spíše pragmatické, 

nikoliv ideální. K našemu účelu jsou proto vhodnější kriminologické výzkumy, které mají 

moţnost porovnávat skupiny pachatelů s podobnými charakteristikami případů a zmírnit tak 

počet proměnných, které by mohly ztíţit spolehlivou interpretaci závěrů. 

V České republice byl dosud nejrozsáhlejší výzkum uskutečněn pod záštitou Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci a zahrnovala celkem 4 233 osob.
45

 Cílem bylo porovnat trest 

odnětí svobody a alternativní tresty (konkrétně trest domácího vězení, obecně prospěšných 

prací a podmíněný trest odnětí svobody s dohledem) z hlediska potenciální následující 

recidivy odsouzeného. Pachatelé odsouzení k trestu odnětí svobody představovali kontrolní 

skupinu a pachatelé odsouzení k alternativním trestům představovali experimentální skupinu. 

Recidiva byla sledována podle záznamů v rejstříku trestů podle případného dalšího záznamu 

o odsouzení a to ve dvouletém období. Recidiva byla zjištěna u zhruba poloviny vzorku, 

konkrétně 48,1%
46

, přičemţ však rozdíly mezi pachateli odsouzenými k jednotlivým trestům 

byly nepatrné. U trestu podmíněného odsouzení s dohledem byla zjištěna míra recidivy 49,4 

%, u obecně prospěšných prací 48,8%, u trestu domácího vězení 46% a u odnětí svobody 

45%.
47

 Z těchto výsledků by tedy vyplývalo, ţe druh uloţeného trestu nemá na recidivu 

podstatnější vliv. 

 

 

                                                           
45

 SCHEINOST, Miroslav. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních 

sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie. Str. 15 
46

 Tamtéţ, str. 24 
47

 Tamtéţ, str. 92 
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4.3. Ze zahraničí 

 

Při zkoumání studií týkajících se vlivu trestů na zamezování recidivy nejsme odkázáni pouze 

na Českou republiku. Například ve Švýcarsku byla v letech 1993-1995 provedena studie,
48

 ve 

které pachatelé odsouzení ke krátkodobému trestu odnětí svobody (do 14 dnů) byli 

informováni o moţnosti vykonat svůj trest ve formě obecně prospěšných prací. Pachatelé se 

zúčastnili výběrového pohovoru, a pokud byli shledáni způsobilými k trestu obecně 

prospěšných prací (na základě motivace, nedostatku rizikových faktorů atd.), byli náhodně 

přiděleni buď ke krátkému trestu odnětí svobody (do 14 dní), nebo obecně prospěšným 

pracím. Recidiva byla mírně vyšší u skupiny vykonávající trest odnětí svobody, ale nebyly 

shledány podstatné rozdíly, na základě kterých by bylo moţné učinit definitivní závěry. 

Pachatelé přiřazení k trestu odnětí svobody však byli častěji evidováni v policejních 

statistikách (ve kterých jsou evidovány i přestupky). Hodnoty byly porovnávány po dvou 

letech od náhodného přiřazení. Tyto výsledky by tedy odpovídaly závěrům, ke kterým došli 

Scheinost a kol.
49

, tedy ţe nejsou výraznější rozdíly mezi jednotlivými tresty, co se recidivy 

týče.  

Další studie, kterou můţeme zmínit, je studie míry recidivy u trestu odnětí svobody a 

podmíněného trestu odnětí svobody provedená ve Španělsku.
50

 Daná studie odhalila, ţe 

pachatelé, kterým byl uloţen podmíněný trest odnětí svobody, měli niţší míru recidivy neţ 

pachatelé, kterým byl uloţen trest odnětí svobody nepodmíněný (konkrétně 13,8% k 73,2%). 

Podle autora výsledky této studie dokazují, ţe alternativní tresty jsou efektivnější variantou 

k trestu odnětí svobody. Bylo by moţné oponovat, ţe pachatelům s vyšším rizikem páchání 

další trestné činnosti byl uloţen trest odnětí svobody a bylo to tedy toto počáteční riziko a ne 

samotný trest, který zapříčinil spáchání dalšího trestného činu z jejich strany. Skupina 

zkoumaných pachatelů byla tedy dále rozdělena do tří skupin, skupiny s nízkým, středním a 

vysokým rizikem recidivovat podle různých kritérií jako je přechozí odsouzení, předchozí 

uvěznění, finanční problémy a drogová závislost. Pravděpodobnost recidivovat byla však 

vyšší u všech skupin pro pachatele odsouzené k trestu nepodmíněného odnětí svobody.  
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Podle této studie se zdá, ţe podmíněný trest odnětí svobody má pozitivnější vliv na zamezení 

recidivy neţ trest odnětí svobody. Z přechozích kapitol však vyplývá, ţe podmíněný trest 

odnětí svobody je u nás ukládán většinově a údaje o četnosti recidivy neodpovídají závěrům 

této studie. Nutno v této souvislosti také dodat, ţe závěry ze zahraničních studií nemusí být 

nutně aplikovatelné pro poměry České republiky. Neznamená to nutně, ţe zjištění vyplývající 

ze studií provedených v určitých zemích neobstojí v zemích jiných, pouze ţe je nutné 

interpretovat a aplikovat s určitou dávkou opatrnosti.  

V této oblasti je potřeba věnovat pozornost také způsobu výkonu trestu, jelikoţ právě ten 

bude určovat finální podobu výsledků. I pokud by teoreticky nějaký trest měl prokázané 

příznivé výsledky u pachatelů a zmenšoval pravděpodobnost spáchání recidivy, nedá nám to 

záruku, ţe bude mít svůj zamýšlený účinek, pokud jeho výkon nebude odpovídat výkonu v 

dané studii. To by pak mohlo vést k nesprávným úvahám, ţe závěry dotčené studie nejsou 

správné, přičemţ však důvod selhání bude v nesprávném postupu. 

4.4. Zamyšlení se nad zkoumanými studiemi 

 

Zda však můţeme i při zohlednění těchto informací shrnout, ţe daný trest selhává ve své 

funkci v nápravě pachatele, zůstává nejisté. Tento pohled na věc by příliš zjednodušoval 

celou situaci a redukoval výsledek na pouhá dvě východiska. Na výsledek nápravy pachatele 

je často nahlíţeno jako na binární, a to s moţností „selhání“ a „úspěchu“. Proces nápravy 

pachatele je však komplexní. Nejedná se o náhlou změnu, nýbrţ o plynulý proces, ve kterém 

se jedinec postupně od kriminální činnosti distancuje. To, ţe pachatel znovu spáchá trestný 

čin, neznamená nutně, ţe trest absolutně selhal. Moţná přispěl k nápravě pachatele, i kdyţ ne 

zcela vytyčeným způsobem. Moţná prodlouţil interval mezi jednotlivými trestnými činy, 

moţná pachatel přešel na méně závaţnou činnost, či získal vyhlídky na stabilní zaměstnání. 

Tyto případné přínosy jsou bohuţel přehlíţeny, pokud je na výsledek určitého zásahu 

nahlíţeno pouze z hlediska nového odsouzení.  

Pokud chceme zkoumat dopad čehokoliv, ve velice málo případech se bude jednat buď o 

kompletní úspěch či kompletní selhání. Porovnáváním jednotlivých skupin pouze na základě 

opětovného odsouzení dostaneme značně zkreslené výsledky. Závěry takto učiněné nebudou 

odráţet odlišné důvody opakovaného odsouzení a odlišnosti samotných pachatelů. Změna 

nahlíţení a zaznamenávání výsledku určitého zásahu by nám mohla pomoci identifikovat a 

lépe porozumět faktorům společným úspěšným případům. Například bychom místo pouze 
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toho, zda bylo či nebylo u jedince zjištěno další odsouzení nebo ne, mohli přijmout širší škálu 

variant a zaměřit se také na to, zda se například intervaly mezi spáchanou trestnou činností 

prodluţují, zkracují či zůstávají stejné, zda se jedná o méně závaţnou trestnou činnost či 

naopak závaţnější či zda stupeň závaţnosti zůstává stejný. Uţ jenom určitým způsobem 

pozitivní vliv na pachatele, který by bylo moţné alespoň částečně připsat učiněnému zásahu, 

by se dal kvalifikovat jako úspěch. 

Výsledky studií tedy nemusí nutně značit to, ţe trest ve svém účelu selhal. Pokud se u 

dotyčného podařilo dosáhnout vytvoření určitých předpokladů pro resocializaci, lze mluvit o 

částečném úspěchu a tedy i splnění účelu, alespoň do určité míry. Dopuštění se recidivy navíc 

nelze vţdy připisovat neúčinnému trestu, jelikoţ na resocializaci pachatele má vliv mnoho 

dalších okolností v jeho ţivotě a trest nemusí být ani tou nejsilnější. Jinak řečeno, pachatel se 

můţe dopustit recidivy i přes velice příznivý účinek určitého trestu a vlivy jednotlivých 

faktorů, které k tomuto závěru vedly, se budou velice sloţitě zjišťovat, jelikoţ se vzájemně 

prolínají. A samozřejmě to platí i naopak. Kdyby trest měl mizivý či snad negativní vliv na 

pachatele, můţe i ten dosáhnout úspěšné resocializace bez ohledu na tento trest vlivem jiných 

pozitivních faktorů.  

Harper a Chitty
51

 také upozorňují na skutečnost, ţe různé studie zabývající se touto 

problematikou mají rozdílnou kvalitu a tedy jejich závěry nejsou na stejné úrovni, co se týče 

jejich výpovědní hodnoty. V jejich knize je navrhován systém přidělení skóre od 1 do 5 

jednotlivým studiím, přičemţ musí dosáhnout ohodnocení alespoň 3, aby jejich závěry mohly 

být povaţovány za spolehlivé. Bylo hodnoceno celkem 30 studií a tohoto minimálního 

standardu dosáhla více jak polovina, coţ je v tomto případě zcela neuspokojivý výsledek, 

pokud téměř polovina ani na tuto minimální hranici nedosáhla. Nutno dodat, ţe nejvyššího 

hodnocení nedosáhla ţádná. I na základě této skutečnosti je tedy třeba nahlíţet na výsledky 

dříve zmíněných studií a brát jejich závěry v úvahu s určitou dávkou opatrnosti. 

Data, kterými v současnosti disponujeme, tedy bohuţel nejsou dostatečně jednoznačná, 

abychom na jejich základě mohli připsat výkyvy hodnot kriminální recidivy účinku 

jednotlivých trestů. Bylo by vhodné se však v tomto směru vyhnout ukvapeným a 

definitivním závěrům. I takto negativní výsledky mohou představovat hodnotný příspěvek do 

diskuze o recidivě. Není nutné dané výsledky interpretovat jako „ţádné tresty nefungují“, 
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nýbrţ by bylo vhodnější usoudit, ţe „jednotlivé tresty mají vůči sobě navzájem stejnou 

pravděpodobnost uspět, jako mají pravděpodobnost selhat“. 
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5. O faktorech ovlivňujících recidivu 

 

Pokud podle výsledků výše zmiňovaných studií je moţné pochybovat o vlivu trestů na 

recidivu, je zásadní otázkou, zda existují určité jiné faktory, které by bylo moţné přímo 

s touto problematikou spojit. Tyto by pak mohly přispět k zodpovězení otázky, proč se určitý 

konkrétní pachatel za daných okolností dopouští trestné činnosti znovu a jiný ne. Znalost 

těchto faktorů svým způsobem vyţaduje i ustanovení trestního zákoníku § 39, které hovoří 

při stanovení druhu a výměry trestu o přihlédnutí k moţnostem nápravy pachatele. A 

abychom byli schopni zhodnotit moţnosti nápravy pachatele, musíme vědět, které prediktory 

hrají klíčovou roli pro jeho nápravu a tedy i pro recidivu. Těmto faktorům se říká 

kriminogenní faktory a jsou definovány jako rizikový činitelé (příčiny nebo podmínky), které 

vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestních činů.
52

 V podstatě to jsou takové 

ţivotní okolnosti a charakteristiky pachatele, které jsou opakovaně pozorované u recidivistů a 

mají tedy, alespoň co se recidivy týče, určitou výpovědní hodnotu. Další zkoumání těchto 

faktorů je zásadní k porozumění, proč pachatel opětovně páchá trestnou činnost a následně 

omezení tohoto jevu. Bez pochopení, proč se jedinci vrací k páchání trestné činnosti je také 

sloţité určit, které aspekty jejich ţivotů by měly být upřednostněny, co se týče moţných 

intervencí ze strany státu. Scheinost, i přes to, ţe se tedy nepodařilo prokázat přímou 

souvislost mezi uloţenou sankcí a následnou recidivou, zmiňuje právě tyto faktory, u kterých 

se opakovaně prokázal silný vliv na případnou recidivu.
53

 Dále o těchto faktorech také 

pojednává například Marešová a spol.
54

 a Blatníková a Netík
55

 a jiní autoři, přičemţ u všech 

víceméně dochází k velice podobným závěrům o charakteristikách kriminogenních faktorů a 

jejich vlivu na recidivu. Následující kapitola, která tvoří jádro mé diplomové práce, 

pojednává právě o těchto kriminogenních faktorech.  

Neţ přejdeme k jednotlivým faktorům, je důleţité si uvědomit, ţe tyto faktory pracují ve 

vzájemné souvislosti a ţádný z nich sám o sobě neznamená stoprocentní záruku, ţe námi 

zkoumaný jedinec se dopustí recidivy.
56

 Komplexní procesy jako je tento budou mít nutně 
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několik příčin a vznikají jako následek reakcí těchto faktorů mezi sebou, které mají také 

různou váhu. Blatníková a Netík zmiňují rozdělení těchto faktorů do kategorií (kategorie 

hlavní, střední a minoritní) podle jejich významu při předpovídání recidivy.
57

  

Samotná znalost těchto faktorů pak neznamená, ţe budeme u pachatele schopni s dostatečnou 

jistotou předpovědět případné pokračování v trestné činnosti. Nejedná se v ţádném případě o 

faktory jednoznačně prokázané, jde o pouhé moţné činitele. Jak trefně poznamenal Cejp, 

„Jde o zachycení mozaiky sil, které mohou působit na to, že zločin se může rozvíjet.“
58

 

Zformulovat jednoznačný závěr o spáchání recidivy je značně problematické a vţdy se bude 

jednat o pouhé odhady pravděpodobností. Určitá prognóza nemá být ani v nejmenším jakousi 

jistou předpovědí, ale pouze zhodnocením moţných variant, které mohou, avšak nemusí, 

nastat. Cílem je zjistit, zda určité okolnosti měly vliv na námi sledovaný slet událostí, a zda 

by změna daných okolností vyústila v jiné uspořádání těchto událostí. I přes značnou 

nejednoznačnost těchto úvah však nelze zkoumat problematiku recidivy bez zmínění těchto 

faktorů, jelikoţ nám právě ony poskytují informace, na základě kterých můţeme učinit 

odpovědná rozhodnutí o případné sankci a jiných nápravných opatřeních. 

Také je nutno dodat, ţe problematika těchto faktorů je navíc velice obsáhlá, a tak jsem 

pozornost soustředila hlavně na faktory podle mého úsudku nejpodstatnější a nejčastěji se 

objevující ve mnou zkoumaných studiích. Po popisu jednotlivých faktorů následuje úvaha, co 

můţeme z těchto faktorů vyvodit a zda by bylo moţné tyto znalosti pouţít ke zlepšení situace 

a kapitola je zakončena zhodnocením pouţitých studií a určitým výhradám k nim.  

5.1. Jednotlivé faktory 

 

Někteří autoři rozlišují individuální faktory a společenské faktory.
59

 Individuální jsou takové 

faktory, které se pojí přímo s pachatelem, jeho osobností, psychickými či fyzickými 

vlastnostmi a chováním (jako je například věk, osobnostní rysy, případné poruchy osobnosti, 

předchozí trestná činnost či závislosti) a sociální faktory, které existují vně pachatele a 

ovlivňují ho v rámci společenského systému (tedy faktory vyplývající z jeho sociální situace 

jako je zaměstnání, bydliště, vzdělání, či rodinného zázemí). Ani při tomto rozlišování však 

nemůţeme opomenout, ţe tyto dva druhy faktorů od sebe nejsou bezvýhradně odděleny. 
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Stejně jako lidskou bytost nelze oddělit od společnosti a zkoumat ji samostatně bez ohledu na 

její prostředí, individuální a společenské faktory se navzájem prolínají a působí na sebe.  

Věk se často objevuje jako jeden z nejspolehlivějších prediktorů případného pokračování 

v trestné činnosti jak v zahraničních tak českých studiích. Ve studii Marešové
60

 byla většina 

jedinců (tedy 55,5%) z jejich vybraného vzorku recidivistů odsouzena jiţ mezi svými 15-18 

lety a s přibývajícím věkem pravděpodobnost recidivy značně klesala. Blatníková a Netík
61

 

zase uvádí, ţe více jak třetina (38,6 %) souboru pachatelů, které zkoumali oni, započala 

s kriminálním chováním ve věku mladistvém a dvě třetiny pak do věku 19 let (66,7%). Podle 

jejich výzkumu bývají recidivisté častěji poprvé trestáni ve věku 15- 18 let.
62

 Dále Suchý
63

 

upozorňuje na souvislost mezi ranou trestnou činností a recidivou. Ze všech těchto výzkumů 

vyplývá, ţe čím dříve jedinec spáchá trestný čin, tím je pravděpodobnější, ţe bude 

s pácháním trestné činnosti pokračovat.  

Mimo to vyšlo najevo, ţe jedinci, kteří začnou páchat trestnou činnost v takto raném věku, 

končí s pácháním trestné činnosti mnohem později.
64

 Navíc u osob, které se své první trestné 

činnosti dopustili mezi 15-18 lety, bylo u naprosté většiny z nich (70%) zaznamenáno 6 a 

více odsouzení, tedy je tu moţnost určité souvislosti mezi věkem při počátku páchání trestné 

činnosti a jakousi „intenzitou“ recidivy. Ke stejným závěrům dospěla i Blatníková a Netík,
65

 

v jejichţ studii se s přibývajícím věkem počátku kriminální kariéry sniţovala její délka i 

počet odsouzení a čím dříve tedy jedinec započal s pácháním trestné činnosti, tím více měl 

poté záznamů v trestním rejstříku.
66

  

Objevila se i jistá souvislost mezi věkem a závaţností trestné činnosti, kdyţ se 

nejzávaţnějšího trestného činu dopustili pachatelé převáţně mladšího věku (52,4% spáchalo 

nejzávaţnější trestný čin ve věku 22-29 let)
67

.  
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Z hlediska vlivu na recidivu nelze opomenout ani zaměstnání. Ve studii Marešové bylo mezi 

zkoumanými recidivisty bez zaměstnání 67,5 % odsouzených.
68

 Ve studii Farralla
69

 55% 

jedinců z jejich zkoumaného vzorku uvedlo zaměstnání jako pro ně problémový faktor (a 

53% finance, coţ spolu úzce souvisí). Nejde pouze o kvantitativní výzkumy. V rámci 

rozhovorů, které byly prováděny v rámci této studie
70

, pachatelé, kteří se nakonec k trestné 

činnosti nevrátili, byli dotazováni, co mělo vliv na tuto jejich ţivotní změnu. Velká část 

z nich odpověděla, ţe tímto hybatelem bylo získání zaměstnání. Zaměstnanost byla zmíněna 

jako silný faktor i v dalších studiích.
71

 Toto zjištění není nijak překvapivé, jelikoţ nalezení 

zaměstnání je často provázeno změnami, které přímo přispívají k sníţení pravděpodobnosti 

spáchání recidivy. Můţe například v tomto směru vést k tomu, ţe jedinec tráví více času, 

který je určitým způsobem uspořádaný a naplánovaný. Pro někoho tato struktura 

kaţdodenního ţivota odebere příleţitosti k páchání trestné činnosti a dá mu prostor, kde můţe 

vynaloţit energii a úsilí. Můţe také přispět k zvýšení sebevědomí a vytvoření určité identity, 

která nesouvisí pouze s trestnou činností a vytvoření motivací a cílů jako je například získání 

povýšení či odvedení dobré práce při plnění úkolu. A samozřejmě lze zmínit také stabilní 

příjem, který do určité míry můţe odebírat důvody páchání majetkové trestné činnosti z 

důvodu nedostatku finančních prostředků. I přes určitou probíhající snahu zaměstnávat co 

nejvíce odsouzených i při výkonu trestu odnětí svobody a tím pomoci odsouzeným 

vybudovat či udrţet pracovní návyky zůstává však tento faktor silným prediktorem při 

zkoumání budoucí recidivy.  

Harper a Chitty
72

 zase upozorňují na to, ţe zaměstnání samo o sobě nemusí být faktorem, 

který by přímo ovlivňoval pokles či zvýšení kriminální recidivy, nýbrţ kvalita a stabilita 

daného zaměstnání. Stejně tak Farrall
73

 upozorňuje na to, ţe získání „dobrého“ a stabilního 

zaměstnání významně přispívá k pravděpodobnosti, ţe pachatel přestane páchat trestnou 

činnost, zatímco nepravidelné či „špatné“ zaměstnání mohou vést ke zvýšení této 

pravděpodobnosti. 
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Vliv stabilního bydliště zdůrazňovalo několik autorů. Probační úředníci ve studii
74

 

uskutečněné v rámci Institutu pro kriminologii a sociální prevence mimo jiných faktorů 

nejvíce zmiňovali ztrátu bydliště jako jednu z největších překáţek úspěšné resocializace. Ve 

studii Marešové zase většina vybraných recidivistů před nástupem do vězení neměla stabilní 

bydliště. Nejčastěji se zdrţovali u partnerky (ve dvou pětinách) a dále často u rodičů.
75

 

Bydliště zmiňuje jako silný faktor i Rozum.
76

 

Můţeme dále zmínit rodinné zázemí. V rámci studie Marešové bylo mezi pachateli 

majetkové trestné činnosti zaznamenáno 71 % svobodných jedinců. Autorka však připouští, 

ţe tento znak dost moţná nebude něčím, co by recidivisty významným způsobem odlišovalo 

od běţné populace.
77

 Na druhou stranu Blatníková uvádí, ţe podle výzkumů manţelský 

svazek obecně vede ke sníţení trestné činnosti v porovnání se svobodnými jedinci a případný 

pozdější rozvod má opačný efekt.
78

 Dalším autorem, který spojoval rodinný stav s recidivou, 

je Suchý
79

, podle kterého se u svobodných a rozvedených bez partnerského vztahu sniţuje 

interval mezi páchanou trestnou činností a zmiňuje pozitivní působení ţivota v manţelském 

svazku na základě 41% svobodných jedinců mezi jeho zkoumaným vzorkem recidivistů.
80

 Co 

se týče zahraničních studií, Knight a kol.
81

 nezjistili spojitost mezi mnoţstvím odsouzení a 

manţelským svazkem či jeho neexistencí. Ve studii Farralla
82

 32% z vybraného vzorku uvádí 

jako problémový faktor „partnera“ a 39% rodinu. Je otázkou, zda by se tato procenta 

významným způsobem odlišovala od „běţné“ populace. Warr
83

 navrhuje teorii, ţe to není 

manţelství samotné, které by snad sniţovalo pravděpodobnost recidivy, ale jeho důsledek, 

v rámci kterého jedinec tráví méně času se svými vrstevníky. Ve studii Farralla, kde byli 
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pachatelé dotazováni na důvod opuštění kriminální kariéry, značná část z nich odpověděla, ţe 

důvodem bylo nalezení vztahu.
84

 

Lze si představit, ţe určitá forma partnerství by, podobně jako zaměstnání, vedla k tomu, ţe 

jedinec bude trávit čas způsobem, který nezahrnuje trestnou činnost. Navíc existence rodiny 

by mohla dát jedinci pocit, ţe „má co ztratit“, pokud by se rozhodl znova jít touto cestou. 

Tento faktor pak můţe vést i ke zdrţení se nadměrného pití alkoholu, braní drog a jiných 

aktivit, které často s trestnou činností souvisí.  

Kriminální infekce (tedy skutečnost, ţe některý z rodinných příslušníků dotyčného jedince 

také spáchal trestnou činnost) však byla ve studii Marešové zjištěna u 41 % pachatelů násilné 

trestné činnosti a u 29 % pachatelů majetkové trestné činnosti.
85

 Ve studii, kterou zmiňuje 

Suchý
86

, mělo 44% ze 769 jedinců trestaného otce a 14% matku. Citelný vliv rodinného 

prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, je způsobem snadnějším pochycením negativních 

vzorců v raném věku. 

Suchý
87

 také upozorňuje na riziko recidivy u jedinců, kteří se během dětství setkali se 

strukturálními změnami v rodinách (úmrtí rodičů, rozvody), nebo vyrůstali v nepříznivých 

rodinných podmínkách a vyzdvihuje potřebu úplné a harmonické rodiny jako stabilizační 

faktor potřebný k vývoji dítěte. Podle něj je moţné úroveň rodinné výchovy a obecně 

podmínky rodinného ţivota označit za indikátory trestné činnosti a později recidivy.
88

 

Dalším výrazným ukazatelem pravděpodobnosti recidivy se ukázala být předchozí zkušenost 

s trestnou činností. Zhruba 70% sledovaných pachatelů ve vybraném vzorku bylo jiţ před 

posledním odsouzením odsouzeno minimálně 5x.
89

 Suchý
90

 také upozorňuje na to, ţe čím 

více měl za sebou jedinec předchozích odsouzení, tím kratší byl interval spáchání nového 

trestného činu. Je moţné dojít k závěru, ţe předešlé chování jedince bude nejspolehlivějším 

prediktorem chování budoucího, a tedy ţe předchozí trestná činnost bude významným 

faktorem při odhadování budoucího kriminálního chování pachatele. V tomto by měly 
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vystupovat na povrch i indikátory jako četnost trestných činů, jejich stejnorodý či 

nestejnorodý charakter či jejich závaţnost, ne pouze okolnost, ţe došlo v ţivotě pachatele ke 

spáchání trestného činu, jelikoţ tento přístup by značně generalizoval celou problematiku a 

omezil se pouze na zhodnocení „ano nebo ne“ a nereflektoval by skutečnou komplexnost 

daného faktoru. 

V rámci faktorů ovlivňujících recidivu nelze opomenout ani závislost na psychotropních 

látkách, která byla zjištěna u 40% z vybraného vzorku Marešové.
91

 Z jiné studie zase vyšlo 

najevo, ţe vězni, kteří dokončili programy zaměřené na léčení drogové závislosti, měli menší 

pravděpodobnost recidivy po propuštění neţ neléčení pachatelé.
92

 Autoři však připouští, ţe 

k těmto závěrům je potřeba přistupovat opatrně, jelikoţ výsledky neobsahovali jedince, kteří 

program nedokončili a vzorek „úspěšných pachatelů“ tedy mohl obsahovat pouze ty, kteří 

měli největší pravděpodobnost nepokračovat v páchání trestné činnosti bez ohledu na 

program. Ve studii Farralla
93

 se závislost na drogách či nadměrné uţívání alkoholu také 

ukázalo jako silný faktor, který podle rozhovorů s pachateli a jejich probačních úředníků hrál 

významnou roli, proč se nakonec dopustili recidivy, a to přesto, ţe jejich původní zhodnocení 

rizika recidivování vypadalo příznivě. Suchý zmiňuje 45% jedinců z jím zkoumaného 

vzorku, kteří vykazovali rysy alkoholismu.
94

 

Co se týče vzdělání, 45 % z pachatelů z vybraného vzorku Marešové mělo vystudovanou 

pouze základní školu, 45% z nich bylo vyučeno a 10% mělo středoškolské vzdělání.
95

 Uţ 

Suchý upozorňuje na moţnost, ţe se sniţujícím se vzděláním se současně sniţuje interval 

mezi páchanou trestnou činností.
96

 V souvislosti s tím zmiňuje 63% jedinců s nejvyšším 

dokončeným základním školním vzděláním mezi zkoumanými recidivisty.
97

 Je však 

podstatné podotknout, ţe výsledky zkoumání inteligence u vybraných pachatelů v prvně 

zmiňované studii se nijak nevymykalo běţnému rozloţení ve společnosti.  
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Co se týče druhu trestné činnosti, v rámci výzkumu Blatníkové a Netíka byla nejvíce početně 

zastoupená trestná činnost majetková a poté násilná, které dohromady představovaly 92% u 

všech zkoumaných pachatelů.
98

 Zkoumaný vzorek pachatelů byl rozdělen na recidivisty a 

nerecidivisty a tyto skupiny byly pak zkoumány ohledně zde zmíněných faktorů. Mimo jiné 

vyšlo i najevo, ţe recidivisté bývají častěji poprvé trestáni za majetkové trestné činy, zatímco 

nerecidivisté spíše za nemajetkové trestné činy.
99

  

Vzhledem k tomu, ţe většina zmiňovaných studií se zaměřovala čistě na recidivisty muţe, či 

z podstaty věci zahrnují z drtivé většiny muţe, jelikoţ ti tvoří opakovaně 80-90% všech 

pachatelů,
100

 nelze s jistotou prohlásit, ţe stejné faktory budou mít stejný vliv i na ţeny. 

Graham a Bowling
101

 nabídli teorii, ţe faktory napomáhající ţenám odklonit se od páchání 

trestné činnosti jsou do jisté míry odlišné. Podle jejich studie tomuto procesu u nich 

předcházely události jako odstěhování se od rodičů, dokončení školy a zaloţení rodiny. 

Stejný vliv těchto faktorů se však nepodařilo prokázat u muţů. Farrall
102

 v tomto kontextu 

však upozorňuje na to, ţe zkoumaný vzorek obsahoval pouze jedince ve věku od 15 do 25 let, 

a pokud muţi tímto procesem obecně prochází později neţ ţeny, bylo by sloţité vyhodnotit 

skutečný přínos těchto závěrů. Je moţné, ţe pokud by vzorek obsahoval muţe starší, rozdíly 

mezi těmito pohlavími by nebyly tak významné. 

Jinak rozdíl mezi pohlavími, co se týče recidivy, se neukázal jako významný faktor.
103

 

Psychologické charakteristiky 

Stejně jako neexistuje určitá magická kombinace psychologických aspektů, která by z jedince 

dělala „typického pachatele“, není tomu tak ani u recidivisty. Viděli jsme, ţe samotná 

problematika recidivy a tomu, jak k ní dochází, je výsledkem spletitých faktorů a ani 

zmapování osobnosti recidivisty není jednoduché a univerzální. Výčet určitých jasně daných 

charakteristik a vytvoření určitých stereotypů vázajících se k „typickému recidivistovi“ by 

v tomto směru mohlo spíše uškodit. Jelikoţ není v prostorových moţnostech této práce se do 

detailů zabývat osobností recidivistů a jejich spletitostí, uvádím následující zjištění, ke 
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kterým došla Marešová, spíše pro zajímavost. Jedinci ve vybraném vzorku recidivistů ve 

studii Marešové byli podrobeni psychologickému vyšetření za účelem zkoumání jejich 

charakteristik osobnosti za účelem hledání určitých společných znaků. Výsledky odhalily 

výskyt převáţně jedinců s extravagantními rysy a to v 67,8 % u majetkové kriminality a v 66 

% u kriminality násilné.
104

 Byla zjišťována také četnost recidivistů podle čtyř typů osobností 

(flegmatik, melancholik, sangvinik, cholerik), přičemţ v souboru majetkových recidivistů 

byli nejvíce vyskytovaným typem cholerici s 54% (melancholici se ve vzorku nacházeli 

v 19,4, sangvinici v 16,1% a flegmatici v 9,7%).
105

 Podobně u pachatelů násilné trestné 

činnosti bylo zaznamenáno nejvíce choleriků (53%).
106

 

Poměrně často se u vybraného vzorku recidivistů vyskytovaly psychopatologické symptomy. 

Jelikoţ se však jednalo o pachatele odsouzené k trestu odnětí svobody, autoři podotýkají, ţe 

by se v tomto případě mohlo jednat spíše o důsledek náročné ţivotní situace neţ o trvalou 

charakteristiku recidivujícího jedince.
107

 Byl pouţit osobnostní dotazník MHQ, na základě 

kterého byla zjištěn vysoký výskyt úzkostí (48,4%), depresí (77,4%), somatizace (58,1%), 

fobií (87,1%), obsedantně kompulzivní rysy (51,6%) a emoční lability (74,2%).
108

 

Podobných výsledků pak dosahovali recidivisté násilné trestné činnosti.
109

 

Mezi dalšími osobnostními charakteristikami jsou jmenovány ve vysokých procentech 

sníţená sociální nezralost, emoční nezralost, nezdrţenlivost a nedostatečné zábrany.
110

 

5.2. Vypozorovali jsme faktory, co teď s nimi 

 

V této podkapitole bych se ráda zaměřila moţnosti boje s recidivou, konkrétně moţnosti 

vyuţití znalostí o jednotlivých dříve probraných faktorech. Můţeme na tomto místě shrnout, 

ţe studie opakovaně směřují k závěru, ţe ačkoliv druh či intenzita trestu mají zanedbatelný 

vliv na případnou recidivu pachatele, nejniţší pravděpodobnost spáchat recidivu se 

opakovaně objevuje u pachatelů nacházejících se v určitých příznivých ţivotních okolnostech 

jako je např. stabilní zaměstnání, stálé bydliště či rodinné zázemí.  
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Pokud ostatně vliv určitých škodlivých okolností posiluje páchání trestné činnosti, není se 

čemu divit, ţe studie zaměřující se na vliv trestů opakovaně dochází k negativním závěrům. 

Vzniká jakýsi bludný kruh, ve kterém recidivista, který je v takovém prostředí, se po výkonu 

trestu opět vrací do onoho prostředí, mnohdy ještě zhoršeném například výkonem trestu 

odnětí svobody. 

Opět zde ale docházíme k problému, ţe pokud dospějeme k závěru, které faktory vedou 

k jakým výsledkům, nedostaneme ještě odpověď na to, jakým způsobem probíhají procesy, 

které to způsobují. Je jedna věc přijít na to, ţe určitý faktor „x“ přispívá k události „y“, avšak 

určit na základě jakých zákonitostí k tomuto jevu dochází je věcí další. Jenom poznání těchto 

zákonitostí nám umoţní pochopení problematiky recidivy a nasměrování nás k jejímu 

zlepšení. Je otázkou, zda některé z těchto faktorů opravdu mají vliv na kriminální chování 

pachatele, či zda charakteristiky pachatele v tyto faktory spíše nevyústí (výběrem partnerů, 

zaměstnání atd.), a zda tedy nejsou spíše důsledky neţ příčinami.
111

  

Nelze podceňovat svobodnou volbu jedince, která nutně předchází kaţdé trestné činnosti ve 

formě způsobu myšlení a rozhodovacích procesů. Výše zmíněné okolnosti tuto volbu mohou 

pouze určitým způsobem ovlivnit, ne však zcela vyloučit. Není pochyby o tom, ţe někteří 

jedinci odolávají kriminálnímu chování navzdory přítomnosti těchto kriminogenních faktorů. 

Je dosud nezodpovězenou otázkou, na kolik se v kriminálním chování jedince odráţí právě 

jeho osobnostní rysy a na kolik vnější sociální vlivy. I přes tuto nezodpovězenou otázku je 

však moţné pouţít data, které o kriminogenních faktorech jako určitý základ ve snaze sníţit 

četnost recidivy. 

Blatníková a Netík
112

 navrhují predikční nástroj, který by pomocí určitých dat vyhodnotil 

pravděpodobnost spáchání recidivy ve formě skóre. Podle autorů je moţné na základě těchto 

dat zhodnotit nebezpečnost konkrétního pachatele pro společnost (ve smyslu 

pravděpodobnosti spáchání recidivy) a zvolit nejvhodnější prostředek k jeho nápravě. Do 

faktorů, které slouţily ke konečnému zpracování výsledků, byly zařazeny věk pachatele 

v době prvního odsouzení (první odsouzení ve věku mezi 15-18 lety přidalo 1 bod skóre), 

porušení uloţené povinnosti, spolupachatelství v kriminální anamnéze, multirecidiva (3 a 

více odsouzení v opisu rejstříku trestů přidalo jeden bod skóre) a krádeţ vloupáním 
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v kriminální anamnéze. Jelikoţ některé z těchto faktorů jsou zde zmíněny poprvé, bylo by 

vhodné k nim něco málo uvést. Faktor „porušení uloţené povinnosti“ byl zvolen, jelikoţ 

podle autorů silně souvisí s počtem odsouzení a dalo by se domnívat, ţe reflektuje 

neschopnost pachatele dodrţovat povinnosti a normy.
113

 Krádeţ vloupáním byla zase 

spojována na základě dat s recidivou s odůvodněním, ţe tento trestný čin nebývá impulsivní a 

je třeba určité přípravy k jeho spáchání, tedy lze z něj vyvodit určité odhodlání pachatele 

v této trestné činnosti pokračovat.
114

 Celkem se tedy jednalo o 5 faktorů, přičemţ pokud byl 

daný faktor přítomen, přičetl se pachateli jeden bod. Hodnoty skóre se pohybovaly od 0 do 5, 

přičemţ při výsledných hodnotách 0-1 se jednalo o příznivou predikci, při které recidivování 

pachatele bylo nepravděpodobné. Při výsledných hodnotách 2 aţ 3 se jednalo o predikci 

nejistou, u které se recidiva nedala vyloučit a u hodnot 4 aţ 5 se jednalo o nepříznivou 

predikci, při které se recidiva jevila jako velmi pravděpodobnou.
115

 Jejich nástroj se při 

testování na vybraném vzorku pachatelů ukázal jako poměrně přesný s 96% správně 

zařazených pachatelů.
116

 

Samozřejmě uloţit přísnější trest pouze na základě kriminogenních faktorů je poměrně 

problematické, jelikoţ predikce mohou být chybné a zahrnují nesnadno zjistitelné vztahy 

podmíněnosti. Kdyţ pomineme problematiku zpřísňování trestu pachatele na základě úvahy o 

potenciálním trestném činu, který vlastně dosud nespáchal, je dalším rizikem jejich 

uplatňování samotný fakt, ţe neplatí absolutně, tedy za kaţdých okolností a u všech. V rámci 

těchto úvah je nutné mít na mysli rozmanitost lidské osobnosti, prostředí a vlivů společnosti, 

které se neustále mění a v podstatě činí jakékoliv stoprocentně jisté a neovlivnitelné 

předvídání nemoţným. Kromě zákonitostí výše zmíněných faktorů je třeba zohlednit fakt, ţe 

někteří jedinci i s přítomností těchto faktorů v jejich ţivotě, a tedy i teoreticky vysokým 

rizikem recidivování, se jiţ znova trestné činnosti nedopustí. Například, nezaměstnanost 

nevede sama o sobě nutně k opakování trestné činnosti. Nezaměstnaný jedinec můţe přestat 

páchat trestnou činnost a zaměstnaný jedinec můţe recidivovat. Jde pouze o určité opakující 

se znaky, které se podařilo vypozorovat při provádění studií, a které se s určitou převahou 

vyskytují u recidivujících jedinců a povaţování je za směrodatné by bylo příliš 

deterministické.  
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Tyto faktory se dají ale vyuţít i k jiným účelům neţ k odhadům týkajícím se recidivy 

pachatele. Na výsledky výše zmíněných studií se můţeme dívat jako na moţné problémové 

body, na které se zaměřit v rámci snahy zlepšování sociální politiky směřující k zamezování 

recidivě. Samozřejmě ne všechny zmíněné faktory jsou v rámci moţností práva řešitelné. Je 

zřejmé, ţe na část z těchto faktorů, především těch osobnostních, jakékoliv právní prostředky 

nestačí. Pokud je to zejména odhodlání pachatele neporušovat dále zákony, těţko si lze 

představit právní prostředek schopný tohoto cíle dosáhnout. Pomocí některých z nich by se 

však dalo identifikovat určité problematické místo a na základě vyhodnocení rizikových 

faktorů a potřeb jedince navrhnout plán intervence, který by pomohl pomoci se sniţováním 

kriminální recidivy.  

V souvislosti s tím jsou na místě pochybnosti o tom, zda je vůbec trestní politika sama o sobě 

schopna mít znatelnější efekt, co se zamezování recidivy týče. Část soudců a státních 

zástupců se v tomto ohledu shoduje, ţe by bylo vhodné spíše vkládat důvěru do politiky 

sociální, a to především v oblasti bydlení a zaměstnání.
117

  

Poskytnutí postpenitenciární péče na základě odpovídajícího posouzení pachatele a jeho 

osobnosti je pro resocializaci klíčové. Pomoc potřebují pachatelé zvláště v prvních několika 

měsících po propuštění, jelikoţ interval, ve kterém dochází k opakování trestné činnosti, je 

poměrně krátký. Nejrizikovější je časový úsek do 6 měsíců od spáchání posledního trestného 

činu.
118

 Ve studii popsané Marešovou recidivovalo 40% odsouzených po svém prvním 

odsouzení do 6 měsíců.
119

 Podle Suchého se 50% recidivistů dopouští dalšího trestného činu 

6 měsíců po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
120

 Je potřeba poskytnout vhodné 

resocializační programy, které by byly schopné zajistit alespoň základní existenční potřeby 

odsouzených, a to především co se týče bydlení a zaměstnání, a tím vytvářet potřebné 

podmínky pro jejich resocializaci.  

Značně problematickou oblastí, jak uţ bylo zmíněno, je bydlení. Pokud ze studií vyplývá, ţe 

pachatelé se stálým bydlištěm recidivují méně, bylo by vhodné zřídit programy na podporu 

nalezení vhodného bydliště či poskytnutí sociálního bydlení (např. ubytoven), a to např. ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi.  
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Z opakovaně prokázaného vlivu nezaměstnanosti na recidivu plyne i potřeba zaměřit se na 

tuto problematiku. Nabízí se zavedení určité práce odsouzených jiţ při výkonu trestu odnětí 

svobody za účelem pomoci odsouzeným získat pracovní návyky popřípadě jim i poskytnout 

moţnost rekvalifikace. Z některých průzkumů však vyplývá, ţe i pokud se odsouzení 

účastnili programů v rámci výkonu trestu zaměřených na přípravu na zaměstnání, skutečně 

zajištěné zaměstnání v okamţiku propuštění měla méně neţ třetina z nich.
121

 Podle některých 

průzkumů je také vztah mezi pracovními zkušenostmi získanými při výkonu trestu a 

zaměstnáním ve vězení pouze nepatrný.
122

 Na druhou stranu lze nalézt i takové výzkumy, 

podle kterých mají programy pro odsouzené zaměřené na zaměstnání příznivý vliv na 

kriminální recidivu.
123

 Při jednom z nich byla pravděpodobnost znovu zatčení těch, kteří 

pracovali ve vězení, o 35% niţší neţ u skupiny, která se této práce neúčastnila. Nabízí se také 

moţnost adresovat problematiku zaměstnávání osob, které svůj trest jiţ vykonaly. Bylo by 

moţné snaţit se zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání odsouzených pomocí například 

jejich zvýhodněním. Další moţností by bylo nabízení určité podpory či poradenství pro osoby 

po výkonu trestu zahrnující pomoc při hledání zaměstnání či zvládání pohovorů.  

Mezi recidivisty majetkové trestné činnosti se často objevují zadluţení jedinci, coţ svědčí o 

problému finanční gramotnosti. Je potřeba tuto problematiku řešit pomocí například zavedení 

moţnosti dluhového poradenství pro odsouzené ve výkonu trestu
124

 Ve výzkumu Marešové
125

 

byl vybraný vzorek recidivistů dotazován na důvody, proč se dopustili spáchaných trestných 

činů. U recidivistů majetkové trestné činnosti byla celkem nepřekvapivě zmiňována špatná 

finanční situace, snaha zabezpečit rodinu a získávání finančních prostředků na nákup 

návykových látek. 
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Několik studií zaměřených na řešení problému drogové závislosti u pachatelů hlásí značně 

sníţenou míru recidivy u pachatelů, kteří se zúčastnili a dokončili programy zaměřené na 

léčení drogové závislosti.
126

 

Co se týče výše zmíněného faktoru věku, můţeme v tomto ohledu zmínit moţnost 

preventivních programů směřujících k zamezení kriminality určených mládeţi.
127

 

Ve studii Farralla
128

 byl zkoumán vliv probace na recidivu, a jaké postupy či strategie 

v dosaţení tohoto cíle mohou fungovat. Co se často ukázalo jako rozhodující faktor při 

pomoci jedincům s ukončením páchání trestné činnosti byl aktivní přístup některých 

probačních úředníků. Probační úředníci, jejichţ hlavní náplň probace se skládala z konverzací 

s odsouzeným a případných rad, měli menší úspěšnost neţ probační úředníci, kteří se aktivně 

podíleli na překonávání rizikových faktorů odsouzeného. Příkladem takového aktivního 

působení bylo například pomoc s hledáním ubytování, pomoc se sháněním zaměstnáním jako 

je komunikace s agenturami za odsouzeného či jeho fyzický doprovod při zmíněných 

činnostech, kontaktování jeho rodinných příslušníků atd. 

Samozřejmě k jakýmkoliv projektům je potřeba kvalifikovaný personál v dostatečném 

mnoţství a finanční prostředky, na kterých bude záviset kvalita těchto nabízených intervencí, 

coţ není nejsnáze dosaţitelné, ale pokud jde o tak závaţnou problematiku jako je recidiva a 

s ní spojená bezpečnost společnosti, bylo by moţné dojít k závěru, ţe se jedná o prioritní 

úlohu. Jsou to právě tato opatření, která jsou způsobilá vytvořit podmínky, za kterých bude 

mít pachatel největší šanci se znovu trestného činu nedopustit. Tato zjištění by měla být 

dostačujícím důvodem k vynaloţení úsilí směřujícího k potlačení problému recidivy. 

Co se týče konkrétních plánů v rámci České republiky, v Koncepci vězeňství do roku 2025 

Ministerstvo spravedlnosti zmiňuje zaměstnávání vězňů, resocializaci propuštěných vězňů a 

návaznost na prevenci a postpenitenciární péči jako jeden ze svých cílů.
129

 Konkrétně pak 

uvádí zvýšení zaměstnanosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2019 činil počet 

zaměstnaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody 58,65%
130

. Dále je uváděna podpora 
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zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody jako jeden z cílů. Především 

poslední uváděný bod je zásadní. Dle metodiky zaměstnávání vězněných osob a osob se 

záznamem v trestním rejstříku Vězeňské sluţby ČR dle údajů z 2015 mělo 425.000 jedinců 

alespoň jeden záznam v Rejstříku trestů.
131

 Je potřeba snaţit se zmírnit stigmatizaci těchto 

osob, která vede ke ztíţení jejich pracovního uplatnění, jelikoţ to je jedním z důvodů, proč se 

často vrací k páchání trestné činnosti. Zvýhodňování zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se 

záznamem v rejstříku trestů by proto mohl potenciálně pomoci sníţit riziko recidivy. 

Dalším bodem je zaměření se na problematiku vězněných osob závislých na drogách a jiných 

návykových látkách. V roce 2019 činil počet drogově závislých 12 429
132

, z celkového počtu 

19 155
133

 vězněných to tedy činí 64,89%.  

Je uvedeno i sníţení recidivy pomoci práce s propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a 

vytváření prostředí k úspěšné integraci a vytvoření systému postpenitenciární péče. Jsou 

vyzdvihovány především programy napomáhající s bydlením, závislostmi, prací, dluhy a 

vzděláváním
134

 a je zmiňován koncept probačního domu.
135

 

Přesto se na základě dostupných dat o četnosti recidivy nezdá, ţe bychom zatím byli úspěšní 

v tom učinit dostatečná opatření, která by byla schopná dostatečným způsobem sníţit hladinu 

recidivy. 

5.3. Má stát opravdu možnost něco změnit? 

 

Je samozřejmé, ţe úspěch či neúspěch těchto intervencí bude z velké míry záviset na 

samotném pachateli a ţádné mnoţství zásahů ze strany státu nebude úspěšných, pokud 

samotný pachatel, na kterého jsou namířeny, nebude chtít spolupracovat. Farrall
136

 v jeho 

studii sice vypozoroval, ţe mnohem více jedinců přestalo páchat trestnou činnost, pokud u 

nich nebyla zjištěna přítomnost výše zmiňovaných faktorů, nebo se je podařilo je v rámci 

probace eliminovat, avšak i u jedinců, u kterých se toto nepodařilo, recidivovalo 49%, coţ 

znamená, ţe přes polovinu vzorku přestala páchat trestnou činnost navzdory těmto faktorům.  
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Pokud si odsouzený odmítá připustit, ţe jeho chování není správné, cítí se ukřivděn a věří 

tomu, ţe zásahy pouţité proti němu jsou ztrátou času, pak jejich výsledky budou ovlivněny 

v souladu s tímto přístupem. V naposled zmiňované studii v případech, kdy probační úředník 

inicioval snahu překonat problémové faktory, byli v pouhých 22% úspěšní, kdeţto pokud 

sami odsouzení iniciovali snahu překonat tyto potíţe, 91% z nich bylo úspěšných.
137

 

V rámci těchto závěrů se lze zamyslet nad významností vlivu osobního přístupu jedince a 

limitovaností vlivu zásahů ze strany státu. Pozitivní však stále je, ţe pokud jedinci byla 

poskytnuta pomoc probačním úředníkem, byla jejich úspěšnost vyšší neţ v případech, kdy 

probační úředník neasistoval. Nabízené programy tedy mohou nabízet mnoho podpory a 

pomoci, ale ve výsledku to můţe být pouze a jenom dotyčný jedinec, kdo se se rozhodne 

spolupracovat a aktivně směřovat k vymezenému cíli. To ale neznamená, ţe bychom význam 

těchto podporných faktorů měli podceňovat. 

Nabízí se zde také další pohled na věc, podle kterého nejde ani spíš o to, zda jedinec chce či 

nechce přestat s pácháním trestné činnosti, ale zda si myslí, ţe toho bude schopen. V té samé 

studii 95% vybraných jedinců odpovědělo na otázku, zda chtějí přestat recidivovat, pozitivně. 

Na otázku, zda si myslí, ţe budou schopni přestat recidivovat, však uţ odpovědělo pozitivně 

pouhých 15%.
138

 Stejně tak v rámci studie Burnetta
139

 došlo k podobnému výsledku, kdyţ 

82% vězňů odpovědělo, ţe chtěli přestat páchat trestnou činnost, avšak pouze 41% se cítilo, 

ţe jsou toho schopni. Farrall dále vypozoroval, ţe typ intervence pouţité při probaci neměl 

vliv na řešení problematických faktorů odsouzených, ale jejich motivace ano.
140

 Ze skupiny 

pachatelů, kteří se domnívali, ţe budou schopni přestat s pácháním trestné činnosti, okolo 

80% bylo opravdu úspěšných.
141

 Ze skupiny pesimistických pachatelů, kteří si v tomto 

ohledu nevěřili, toho byla schopna dosáhnout pouhá polovina. 

Pokud k tomuto údaji ale ještě budeme brát v potaz okolnosti, ve kterých se jedinci nacházeli, 

dojdeme opět k odlišným závěrům. Z těch, kteří nevěřili, ţe dokáţou přestat páchat trestnou 

činnost a zároveň nečelili ţádným překáţkám (tedy výše zmíněným kriminogenním 

faktorům), které by jim v tom mohli bránit, byla recidiva zaznamenána u 33% z nich. Pokud 
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se u nich na počátku taková překáţka nacházela, ale podařilo se ji překonat, byla recidiva 

zaznamenána u 36% z nich. A pokud u nich překáţka byla, ale nepodařilo se ji překonat, 

recidivovalo 69%.
142

 Motivace tedy v tomto ohledu hraje roli avšak také v souvislosti 

s okolnostmi, ve kterých se jedinec nachází. 

5.4. Zamyšlení se nad zkoumanými studiemi 

 

Také je potřeba podotknout, ţe společnost neustále prochází změnami a tedy závěry, ke 

kterým došli výše zmiňovaní autoři, uţ dnes nemusí platit, či mohou působit jiným neţ 

původně očekávaným způsobem. V tomto ohledu je potřeba podstupovat další studie 

zaměřující se na toto téma a poţadovat soustavné shromaţďování dat ohledně recidivistů, 

která by nám umoţnila zkoumat tuto situaci kontinuálně a přizpůsobovat řešení nově 

nastalým okolnostem.  

Stejně tak se budou pravděpodobně výsledky lišit podle místa, kde ke zkoumání dochází. 

Kriminogenní faktory nelze zkoumat odděleně od určitých kulturních, ekonomických a 

jiných sociálních podmínek, ve kterých se jedinec nachází. Například by bylo moţné si 

představit, ţe pokud by v rámci některých kultur byl kladen menší důraz na zaloţení rodiny či 

budování kariéry jako jakéhosi poznávacího znamení „úspěšnosti“ v ţivotě jedince, tyto 

faktory by jiţ pak nemusely mít takový význam při sniţování recidivy.  

Dále by bylo moţné jmenovat podmínky jako je například stupeň nezaměstnanosti či 

nedostatek nabídky bydlení, které mohou přispět nebo naopak ztíţit opuštění kriminální 

kariéry a často závisí na samotné situaci v zemi či obci, kde se jedinec bude nacházet. Ani 

tyto okolnosti nemůţeme zcela ignorovat při hodnocení výsledků jakékoliv studie, jelikoţ tím 

bychom ignorovali moţná právě ty komponenty, které ve výsledku utváří její selhání či 

úspěch. Například, pokud bychom zkoumali program na pomoc hledání zaměstnání, který by 

byl realizován v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a velice málo nabídkami práce, 

mohli bychom dojít k závěru, ţe program selhal, a ţe tedy nefunguje, kdeţto mnohem 

výstiţnější by bylo usuzovat, ţe program selhal a tedy nefunguje pouze za těchto 

specifických a nepříznivých okolností. I kdyby byl úspěšný v tom ohledu, ţe by zúčastněným 

jedincům pomohl vyvinout dobrou pracovní morálku a schopnosti související se získáním 

zaměstnání, pokud k tomu nejsou příznivé podmínky, ţádné mnoţství pomoci bez ohledu na 

její kvalitu a intenzitu nebude mít kýţený výsledek. 
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Proto, pokud z nějaké studie vyplývá, ţe určitý zásah funguje k dosaţení určitého cíle, měla 

by nám tato studie také popsat mechanismus, jakým právě tento zásah funguje pro koho a 

v rámci jakých okolností. Například, pokud bychom chtěli uzavřít, ţe určitý program 

zaměřený na pomoc s hledáním zaměstnání funguje se sniţováním míry recidivy u jedinců, 

kteří se programu zúčastnili, je třeba také popsat, jaký aspekt tohoto programu skutečně 

pomohl dosazení vytyčeného cíle (např. pomoc a vedení účastníků k přípravě ţivotopisů a 

motivačních ţivotopisů), charakterizace vybraného vzorku (pohlaví, věk, úroveň jejich 

schopností) a jiţ zmíněné podmínky (stupeň nezaměstnanosti). Právě tyto podstatné 

informace mi často u procházení některých výše zmiňovaných studií chybělo. Pokud 

nebudeme znát tyto zákonitosti a okolnosti, nebudeme schopni přesně replikovat ţádoucí 

účinek studií. Je také důleţité podotknout, ţe určití jedinci podstupující tyto zásahy začínají 

nutně ve „výhodnější“ pozici neţ jiní, co se týče počtu a intenzity problémových faktorů, 

které jsou u nich přítomni. Pokud je některý z nich „úspěšný“ ve snaze opustit kriminální 

kariéru, můţe to být právě touto počáteční příznivou pozicí spíše neţ poskytnutým 

programem. 

Dále nemůţeme opomenout personální aspekty jakékoliv intervence. Výsledek bude 

samozřejmě ovlivněn osobou či osobami, které se budou na dané intervenci podílet. Tyto 

osoby se budou lišit svou kvalifikací, mnoţstvím úsilí a času, které budou do své práce 

vkládat, zvolenými prostředky, kterými budou plnit své úkoly a samozřejmě osobnostními 

charakteristikami, které si mohou či nemusí sednout s těmi, které by pachatel v konkrétním 

případě preferoval či potřeboval. 

Kromě sníţených moţností vyhodnocení skutečné účinnosti těchto intervencí je také 

problematickou oblastí jejich správná implementace, jelikoţ právě ta bude určovat 

efektivnost výsledků. I pokud dokáţeme dostatečně spolehlivě odpovědět na otázku, co by 

mohlo fungovat ve snaze sníţení kriminální recidivy a jaké procesy za tímto úspěšným 

výsledkem stojí, nedá nám to záruku, ţe intervence budou opravdu mít svůj zamýšlený 

účinek, pokud provedení těchto zásahů v praxi nebude odpovídat plánu výzkumu. Při takové 

chybné implementaci by pak mohlo dojít k domněnkám, ţe závěry dotčených výzkumů 

nejsou správné, přičemţ však důvod selhání nebude v chybnosti těchto teoretických závěrů, 

ale v nesprávném postupu. 
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Závěr  

 

Je důleţité si uvědomit, ţe recidiva sama o sobě není problémem, ale důsledkem. Stejně jako 

blikající kontrolka varuje před závadou uvnitř zařízení, je recidiva indikací toho, ţe je něco 

v nepořádku a nefunguje tak, jak by mělo. Podle dat o četnosti recidivy totiţ dochází v tomto 

ohledu k selhávání systému a je třeba na toto selhání poukazovat a hledat cestu k jeho 

zlepšení. Jedná se o selhání, při jehoţ ignorování dochází k rozhodování, které má 

dalekosáhlé dopady na ţivoty lidí, aniţ by toto rozhodování efektivně dosahovalo svého cíle.  

Na otázku, čím jsou způsobena vysoká procenta recidivy, zatím neexistuje jednoznačná 

odpověď. Důkazy jsou nedostačující a ještě je toho mnoho, co je potřeba zjistit. Přesto se 

však zdá, ţe více na sobě nezávislých studií směřuje ke stejným závěrům ohledně vlivu 

určitých faktorů. Pachatelé přestávají páchat trestnou činnost z mnoha důvodů a jim uloţený 

trest můţe být jedním z nich, avšak nezdá se, ţe by byl zrovna tím rozhodujícím. Boj 

s recidivou by byl nejefektivnější ve formě prevence a prevence recidivy spočívající pouze 

v trestání se zdá být naprosto nedostačující. 

Podle Marešové „trest pouze blokuje nežádoucí chování, ale nevytváří vhodné alternativy 

k němu.“
143

 Trest by neměl být jediným prostředkem v boji proti recidivě. Jako takový se 

ostatně ukázal jako značně neefektivní. A pokud selhává ve své funkci nápravy pachatele, je 

otázkou, zda se nepříčí samotné své podstatě. Pokud se snahy společnosti o nápravu 

pachatele omezují pouze na sankce, není se čemu divit, ţe procenta recidivy se nacházejí na 

tak znepokojivých úrovních. Místo toho odborná společnost volá po zavedení systému 

efektivnějších preventivních prostředků, které by zabraňovaly vzniku takových podmínek, za 

kterých se recidiva zhoršuje. 

Značné procento odsouzených nemá kde bydlet, jejich moţnosti nalezení pracovního 

uplatnění jsou ztíţeny, sociální vztahy mohou být zpřetrhány. Pokud k tomu všemu přidáme 

předpoklad, ţe u většiny případů není opětovné potrestání dostatečnou hrozbou k vyvarování 

se následné trestné činnosti, pak se není čemu divit, ţe se potýkáme s tolika pachateli bez 

jakéhokoliv náznaku nápravy.  

Obecně se zdá, ţe nejmenší pravděpodobnost recidivovat je u pachatelů, kteří mají určité 

stabilní zaměstnání a rodinné zázemí a bydliště, tedy něco, co by přineslo určitou strukturu, 
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organizovanost a pocit zodpovědnosti či stability do ţivota jedince. Nacházení se v těchto 

okolnostech je spojováno se sniţováním rizika recidivy, na druhou stranu pokud je jeden 

z těchto faktorů narušen, riziko recidivy se zvyšuje. 

Studie tedy naznačují, ţe resocializace pachatelů by mohla být právě tím prostředkem, který 

by byl nejúčinnější v prevenci recidivy. Cílem by mělo být hlavně vytvoření a následné 

zabezpečení takových podmínek, které by dávali odsouzeným nejlepší šance na udrţení se 

mimo páchání trestné činnosti. Na závěr lze shrnout, ţe nadějnější vyhlídky na pozitivní 

účinek na recidivu je tedy přisuzován politice sociální a mezi odborníky panuje jistá shoda, 

ţe trestní politika jako taková má velice omezené moţnosti mít na problém recidivy znatelný 

vliv.
144

  

Není zde však ţádný jednoduchý návod, který by byl schopný zcela uspokojivě zamezit 

recidivě. Existují samozřejmě i faktory, které nelze zcela účinně řešit ţádnými způsoby, které 

je nám právo schopné nabídnout. A samotná motivace a aktivní snaha jedince je v tomto 

ohledu klíčová a na ní bude primárně záleţet konečný úspěch. Zásahy a snaha o pomoc ze 

strany státu se ukázali být spíše podpůrný faktor. I kdyţ data směřovala k tomu, ţe motivace, 

sociální a osobnostní okolnosti byly hlavními hybateli k pozitivní změně v ţivotě pachatelů, 

bylo také evidentní, ţe pomoc ze strany státu určitým způsobem zlepšila šance na tento 

úspěch. V případě těchto komplexních procesů, kde působí několik faktorů najednou v různé 

intenzitě, je však samozřejmě sloţité určit, jakou mírou jednotlivé činitele přispěly 

k dosaţenému výsledku.  

I s vědomím těchto překáţek je nutné se recidivou zabývat a snaţit se vytvářet ideální 

podmínky pro nápravu pachatele. Správný postup a konečnou podobu jednotlivých 

preventivních zásahů je potřeba zvolit na základě určitých dat a závěrů z nich vyvozených. I 

přes obtíţnost při vyvozování závěrů ohledně predikcí recidivy u pachatele a jejich 

nejednoznačnosti je potřeba zlepšit systém sbírání dat ohledně pachatelů, který je 

v současnosti značně nedostatečný, a samozřejmě pokračovat v uskutečňování 

kriminologických studií. Jenom další studie zaměřené na toto téma mohou přispět 

k prohloubení našich poznatků a pomoci nám zformulovat zásahy způsobilé k oddálení 

recidivy či jejímu zamezení. Je potřeba nadále zkoumat, co přispívá ke sníţení recidivy, u 

koho a proč, abychom byli schopni aplikovat ty správné intervence. Jenom tento postup nám 
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můţe přiblíţit, v jakých oblastech se nám nedaří snaha o potlačování kriminality a jakým 

směrem se zaobírat při vytváření efektivní sociální politiky. Vhodnější neţ spoléhat na 

kvantitativní sbírání dat, by bylo zaměřit se také na kvalitativní a podrobnější data. Neříkají 

nám totiţ pouze, jaký zásah funguje, ale také jakým způsobem funguje a hlavně jakým 

způsobem funguje ve specifických podmínkách. Na základě těchto dat by bylo totiţ moţné 

navrhnout opatření směřující k resocializaci pachatele. Také omezení se na pouhé dva závěry 

„selhání“ a „úspěchu“, pouze na základě opakovaného odsouzení se můţe ukázat jako 

klamné a vést k nepřesným závěrům.  

Na závěr znovu uvádím, ţe jsem si vědoma toho, ţe tato práce je pouhým malým úsekem ve 

zkoumání velice komplexní problematiky kriminální recidivy a v ţádném případě si neklade 

za cíl vyčerpávající pojetí a uţ vůbec ne kompletní vyřešení tohoto problému. Nezbývá neţ 

doufat, ţe nabídla alespoň vhled do této problematiky a moţné, i kdyţ ne jednoznačné, 

odpovědi na v úvodu poloţené otázky.  
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Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá pojmem kriminální recidivy, kterou můţeme definovat jako 

případ, kdy pachatel po předchozím odsouzení k trestu pravomocným rozsudkem spáchá 

další trestný čin. V posledních několika letech se výskyt recidivy v České republice pohybuje 

okolo 40 aţ 50%, coţ jsou značně znepokojivé údaje svědčící o aktuálnosti a naléhavosti této 

problematiky. Cílem práce je zkoumat, za jakých podmínek by mohlo docházet ke zvýšení či 

sníţení pravděpodobnosti recidivy u pachatelů a na základě toho předloţit moţné prostředky 

její prevence.  

Nejprve se v práci zabývám samotným pojmem recidivy a moţnostmi nahlíţení na něj, poté 

přecházím k úpravě recidivy v české právní úpravě a následně poskytuji údaje o četnosti 

recidivy v České republice z veřejně dostupných statistik. Jádrem práce je pak zkoumání, zda 

tresty jako takové jsou schopny převychovat pachatele tak, aby se jiţ znovu trestné činnosti 

nedopustil, a zda tu jsou jiné faktory, které by k tomuto cíli mohly přispívat.  

Ze zkoumané literatury a provedených studií lze vyvodit, ţe tresty mají samy o sobě velice 

omezenou roli, co se týče recidivy. Největší pravděpodobnost spáchat recidivu byla 

opakovaně zaznamenávána u osob, které začaly s pácháním trestné činnosti v nízkém věku, 

bez stabilního zaměstnání, bydliště, rodinného zázemí, či u kterých byla zaznamenána 

závislost na psychotropních látkách. 

Nabízí se úsudek, ţe prostředky sociální politiky jsou v převýchově pachatele a zamezování 

recidivy účinnější neţ prostředky politiky trestní. Mimo to se ale také ukázalo, ţe snaha a 

motivace samotného jedince je v tomto směru podstatná a nenahraditelná, i kdyţ nabízená 

pomoc ze strany státu byla stále výrazným pomocným faktorem. 

Vzhledem ke komplexnosti této problematiky a mnoha proměnných, které nutně provází 

kaţdou provedenou studii na toto téma je však nutné postupovat s určitou dávkou opatrnosti 

při vyvozování jakýchkoliv definitivních závěrů. 

Klíčová slova: recidiva, kriminologie, prevence 
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Criminological Aspects of recidivism 

Abstract 

This diploma thesis deals with the concept of recidivism, which is a term that could be 

described as an occurrence in which the offender commits another criminal offence after 

being convicted. In recent years the number of recidivism rates in Czech Republic reaches 

from 40 to 50% which is further evidence to the urgency of this current issue. The goal of this 

thesis is to examine what could be the conditions of increasing or lowering the probability of 

reoffending and to bring forward the possible means of prevention based on that.   

Firstly this thesis addresses the term of recidivism and several possibilities of looking at it, 

further follows the issue of how recidivism is translated into legislation and then it offers data 

about the frequency of recidivism in Czech Republic from publicly accessible statistics. The 

core part of the thesis then researches if it is possible with sentences alone to prevent 

reoffending and if there are other factors that could potentially contribute to this goal. 

It could be concluded from the researched literature and studies that sentences alone have 

very little possibility to reduce the chances of reoffending. The lowest probability of 

reoffending was repeatedly recorded with people who started offending at a very young age, 

without stable occupations, place to live, safe family environment or people who struggled 

with drug addictions.  

It could be argued that focusing on social policy rather than criminal policy would produce 

better results in efforts to lower recidivism rates. It was also discovered that the efforts and 

motivation of the offender were substantial and irreplaceable in these efforts although the 

help offered by the state was still a strong deciding factor.   

In regard to the complexity of this issue and many variables that necessarily go hand in hand 

with studies conducted on this issue it is necessary to proceed very carefully when trying to 

deduce any concrete conclusions. 

Key words: criminal recidivism, criminology, reoffending 

 


