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ZÁVĚR 

Považujeme-li svobodu člověka za nejcennější statek, pak trest odnětí svobody 

představuje nejpřísnější trestní sankci, neboť jde o nejcitelnější zásah do základních 

práv a svobod člověka, který zákon umožňuje.  

 

Jeho uložením se sleduje účel trestu, kterým je ochrana společnosti před pachateli 

trestných činů, zabránit odsouzenému v další trestné činnosti a vychovat jej, aby vedl 

řádný život. Plní tak represivní i preventivní funkci, a zároveň působí výchovně i na 

ostatní členy společnosti. Pro generálně preventivní působení trestu je důležité, vnímá-li 

společnost trest jako spravedlivý, přiměřený a hlavně neodvratný.  

 

Často je diskutován problém krátkodobých trestů odnětí svobody. Podle některých 

názorů nepůsobí jeho výkon na společnost dostatečně odstrašujícím dojmem a 

z hlediska působení na pachatele neposkytuje dost času k cílené resocializační terapii, 

která by byla s to jej převychovat k řádnému životu, avšak doba strávená ve výkonu 

trestu stačí k působení negativních vlivů uvěznění. Již tak přeplněné věznice jsou dále 

naplňovány odsouzenými k výkonu trestu v trvání několika měsíců. Zde se otevírá pole 

působnosti alternativním trestům. Jde o tresty nespojené s odnětím svobody, případně 

jen minimálním. Při jejich výkonu dochází k výchovnému působení, aniž by byl 

odsouzený vytržen z kontextu existujících sociálních vazeb a prostředí. V rámci 

alternativních trestů je důležité, vytvořit funkčně ucelený systém s rozlišnými 

variantami sankcí, protože pak je možné trest co nejvíce individualizovat vzhledem ke 

konkrétnímu trestnému činu i osobě pachatele. 

 

Protipólem problematiky krátkodobých trestů jsou tresty výjimečné, zejména pak trest 

odnětí svobody na doživotí. V mnoha zemích byl po pádu totalitního režimu zaveden 

jako humánnější náhrada za zrušený trest smrti. Tento trest je častým tématem 

penologických studií, neboť jeho výkon přináší řadu specifických otázek. Doživotní 

trest je ukládán těm nejnebezpečnějším pachatelům, recidivistům, u kterých již není 

prakticky předpoklad k převýchově. Jeho hlavní úlohou je tak izolace pachatele od 

společnosti. Při výkonu dlouhodobých trestů je efekt prizonizace nejsilnější, o to 
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náročnější je pak reintegrace v případě propuštění. Ve většině evropských zemí však 

existuje možnost podmíněného propuštění i u doživotních trestů. Je to motivační faktor, 

bez kterého by, dle mého názoru, doživotní trest nebyl o moc humánnější než trest 

smrti. 

 

Ať už se trest odnětí svobody bude v budoucnu vyvíjet v jakýchkoliv formách a 

podobách, bude pro určité jedince či skupiny společnosti jediným v úvahu přicházejícím 

trestem, a to – domnívám se – především díky jeho izolační funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


