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„Trestati nepoctivé je málo, jestliže je výchovou neučíme být poctivými.“ 

 

Ačkoliv jsou tato slova, tvořící nápis v průčelí římské káznice sv. Michala téměř tři sta 

let stará, myšlenka, kterou vyjadřují, se za ta léta stala jedním z vůdčích principů 

ovládajících penologické přístupy k trestání obecně. Vyjadřují naději v převýchovu 

pachatelů trestných činů a otevírají otázku do jaké míry je možná právě v takových 

zařízeních, jako je to, jehož bránu zdobí. Nestačí odsouzeného vězením potrestat, je 

třeba s ním pracovat, vštípit mu takové morální postoje, aby mu chování podle práva 

bylo vlastním. Právě dnes se stává tato otázka možnosti nápravy odsouzeného během 

výkonu trestu odnětí svobody tolik aktuální. 

 

Toto téma jsem si pro svou práci vybrala na základě mého několikaměsíčního působení 

v Českém helsinském výboru (ČHV), což je nevládní nezisková organizace, zabývající 

se ochranou lidských práv. Jednou z monitorovaných oblastí je též vězeňství. ČHV 

působí jako organizace, na kterou jsou oprávněny se obracet odsouzení ve výkonu trestu 

odnětí svobody se svými žádostmi a stížnostmi. V rámci této případové agendy jsem se 

nejčastěji setkávala s žádostmi odsouzených o podpůrné stanovisko k podmíněnému 

propuštění, přemístění do věznice blíže místu jejich bydliště, ale i stížnostmi na 

nedostatečné řešení jejich problémů v rámci věznice. 

 

1.   HISTORIE – VÝVOJ TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

1.1 STAROVĚK 

 

V těchto nejstarších dobách neměl trest vězení široké uplatnění, neboť byl vedle tehdy 

užívaných trestů (mrzačící tresty, tresty majetkové) značně ekonomicky náročný. První 
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zmínky o věznicích pocházejí z dob římského císařství. Tehdy však šlo spíše o institut 

krátkodobého zajištění osob.1 

 

1.2 FEUDALISMUS 

 

Vězení má mít především odstrašující účel. U krátkodobých trestů odnětí svobody se 

však začíná prosazovat i výchovný účel. V českých zemích najdeme úpravu trestu 

vězení v městských právech Koldínových z roku 1579. Systém vězení není jednotný, 

ale podléhá různým zřizovatelům, např. církevní, vojenská, panská. Tzv. šatlava byla 

určena pro městskou chudinu. Odsouzení byli také vnímáni jako dobrá pracovní síla. 

 

1.3 OSVÍCENSTVÍ 

 

V době osvícenství se pod vlivem reformních vlivů klasické trestně-právní a 

kriminologické školy, jež je reprezentována jmény jako Voltaire, Montesquieu, Diderot, 

začíná prosazovat humanizace i do sféry trestní politiky. Důraz je kladen na přiměřenost 

trestu, jeho proporcionalitu vůči trestnému činu a konečně i na převýchovnou funkci 

trestu vězení.  Odnětí svobody je v kontextu tehdejší doby považováno za jakýsi 

humánnější trest, neboť v předchozím období feudalismu převládala odstrašující funkce 

trestu a s tím spojené tresty mučení, mrzačící, označení cejchem, popravy. Trest má 

odstrašovat, musí být dostatečně předvídatelný a přiměřený zločinu. 

 

1.4 18. A 19. STOLETÍ – NOVODOBÉ POJETÍ TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

 

Konec 18. století je v Anglii spjat s reformními snahami penologa Johna Howarda. 

Cestoval po věznicích v Anglii i ve světě, porovnával podmínky vězněných 

v jednotlivých zemích. Do vězeňského režimu zavedl prvek izolace, jímž chtěl vězňům 

poskytnout čas a prostor k rozjímání o svém činu a životě.2 

                                                 
1 PhDr. Černíková, CSc., V., PhDr. Sedláček, V. Základy penologie pro policisty. Policejní akademie ČR, 
Katedra kriminologie, Praha, 2002, str. 16 a násl. 
2  Lyons, L., Historie trestu. Svojtka  & Co., 2004, str. 115 
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Významné dílo této doby sepsal italský autor Cesare Beccaria. Ve svém pojednání O 

zločinech a trestech vyslovil myšlenku, že člověk má být zbaven svobody jen do té 

míry, která je nutná pro ochranu společnosti. Byl proti krutým trestům a trestu smrti. 

Trestu nepřisuzuje roli odplatnou, nýbrž zábrannou a generálně preventivní. Tyto 

funkce bude nejlépe plnit trest, který je především neodvratný, nikoli nutně 

nejpřísnější.3 

Beccariovy myšlenky jakoby našly vyjádřením Všeobecném zákoníku o zločinech a 

trestech na ně Josefa II. z roku 1787. Odráží změnu v přístupu k trestání, přiklání se 

k úměrnosti trestu nebezpečnosti činu, za který je ukládán, všímá si výchovného 

působení na pachatele.4 

Postupem času dochází ke změně pojetí trestu z pouhé odplaty na možnost působení na 

pachatele, a tím se alespoň pokusit dosáhnout pozitivní změny v jeho chování.  V 18. a 

19. století se trest odnětí svobody dostává do popředí a začíná nahrazovat jiné tresty.  

V tomto období také rozkvétá rozmanitost penologických přístupů k zacházení 

s odsouzenými. Pensylvánský systém klade důraz na izolaci odsouzeného, čímž mu 

dává příležitost k zamyšlení se nad sebou a z toho plynoucí nápravě. Tento přístup se 

však ukázal spíše jako kontraproduktivní vzhledem k velmi negativním dopadům na 

lidskou psychiku. Auburnský systém mlčení sice ustoupil od absolutní izolace 

společnou prací odsouzených, při které však museli zachovávat naprosté ticho. 

Progresivní systémy sázely na snahu vězňů o polepšení, bude-li jim odměnou za to 

přeřazení do mírnějšího režimu. Podle míry zlepšení jejich chování jim byly průběžně 

udělovány různé výhody. Známkovací systém byl postaven na myšlence „práce 

šlechtí“ a délka trestu tak byla vyjádřena určitým objemem práce, která byla vyjádřena 

body.  Práce vede k zlepšení charakteru a ten zase k možnosti propuštění provinilce na 

svobodu. 5 

 

V 18. století byly evropské věznice spravovány soukromými vlastníky, jejichž hlavním 

cílem byl zisk, což se negativně odrazilo na kvalitě výkonu trestu. Otřesné hygienické 

                                                 
3 Lyons, L., Historie trestu. Svojtka  & Co., 2004, str. 107 
4 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Řada teoretická, svazek 260, 2002, 1. vydání, str. 12 
5 PhDr. Černíková, CSc., V., PhDr. Sedláček, V. Základy penologie pro policisty. Policejní akademie ČR, 
Katedra kriminologie, Praha, 2002, str. 23 
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podmínky, poutání vězňů místo zajištění jejich kontroly dozorci, to vše mělo blíže spíše 

k mučení, nežli trestu vězení.6  

 

Následující století je ve znamení dalších propracování vězeňských systému, která se 

orientují především na možnosti výchovného působení na odsouzené. Zaměřují se na 

individuální přístup k jednotlivým odsouzeným a jejich úspěšnou reintegraci do 

společnosti po propuštění, čemuž napomáhá vzdělávání již během výkonu trestu. Právě 

získání mnohdy značně nedostatečné kvalifikace či rekvalifikace podle aktuální potřeby 

na trhu práce, přispívá ke zvýšení šance na úspěšné znovuzačlenění do společnosti a 

může být faktorem pozitivně ovlivňujícím případné recidivní chování. 

 

Významným českým reformátorem v oblasti vězeňství byl František Josef Řezáč, 

který formuloval myšlenky humanizace trestu ve svém spise Vězeňství v posavádních 

spůsobech svých. Vyzdvihl v něm význam postpenitenciární péče a důraz na prevenci. 

 

Do třicátých let 20. století byly ve valné většině evropských vězeňských systémů 

zakotveny, v duchu zásady humanizace výkonu trestu odnětí svobody, požadavky na 

odpovídající materiální podmínky ve věznicích, standardy zacházení s vězni i odborné 

požadavky na personál.7 

 

1.5 VÝVOJ VĚZEŇSTVÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Po vzniku samostatného Československa roku 1918 převzala naše nová republika trestní 

zákon Rakouska-Uherska z roku 1852. Ten zakotvoval možnost individualizace trestu 

soudem, trest vězení i za spáchání přestupku a jeho alternativu – domácí vězení.8 

 

Období první republiky je plné příprav nového trestního zákona, k jehož přijetí však 

v této době nedošlo. Za zmínku stojí zákon ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb., o 

                                                 
6 Lyons, L. Historie trestu. Svojtka  & Co., 2004, str. 111 
7 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Řada teoretická, svazek 260, 2002, 1. vydání, str. 15 
8 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Řada teoretická, svazek 260, 2002, 1. vydání, str. 17 a násl. 
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státním vězení, podle nějž se trest vykonával v trestnici nebo věznici krajského soudu 

v obvodu bydliště odsouzeného. Odsouzení nesměli být nuceni k práci. 

 

Následující trestní zákon č. 86/1950 Sb. zakotvuje dualistickou koncepci sankcí, a to 

tresty a ochranná opatření. Trest odnětí svobody bylo možno uložit na 25 let nebo na 

doživotí. Výkon trestů do jednoho roku měl být za přihlédnutí k obecnému zájmu 

podmíněně odložen, přičemž se přihlíželo také k prognóze řádného života pracujícího 

člověka. Trest smrti byl běžným trestem. Novelou z roku 1956 byl zrušen doživotní 

trest. 

 

Po schválení Ústavy z roku 1960 nastává období přijímání řady zákonů; jedním z nich 

je i v pozměněné podobě dosud platný trestní zákon č. 140/1961 Sb. Při výkonu trestu 

odnětí svobody bylo zdůrazněno výchovné působení na pachatele trestné činnosti. Trest 

smrti byl trestem výjimečným. Výkon trestu odnětí svobody byl ovládán především 

ideologií represe a využívání odsouzených jako pracovní síly podle požadavků 

centrálně plánovaného hospodářství. Určitý posun představovalo přijetí zákona č. 

59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který zavedl diferenciovaný výkon trestu 

dle penitenciární diagnózy a nikoliv na základě třídního politického dělení. V roce 1968 

byl umožněn příchod odborného personálu do vězeňství.  

 

Následující léta jsou spojena s politickými vězni, odsouzenými za projevy svého 

přesvědčení, kritiku vlády nebo náboženskou činnost. Ve výkonu trestu není rozhodující 

náprava odsouzených, ti naopak představují levnou pracovní sílu.9 Celkové počty 

vězněných osob nebyly zveřejňovány, trestná byla i taková jednání, která tak v ostatních 

zemích posuzována nebyla. Řád výkonu trestu v nápravně výchovných skupinách vyšel 

tajným rozkazem ministra spravedlnosti, neznali jej ani mnozí dozorci, kteří se prostě 

jen řídili rozkazy nadřízeného.10 Převýchova odsouzených se měla dít na základě 

vojenského drilu, který ve věznicích panoval, vězni zde byli nuceni k práci, materiální 

podmínky ve věznicích byly velmi špatné, vězni byli ve výkonu trestu ponižováni. 

 

                                                 
9 O československém vězeňství (Sborník Charty 77), Orbis Praha 1990, str. 10 
10 Tamtéž, str. 163 
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Sbližování naší trestně-právní legislativy s tehdy vznikajícími mezinárodními 

dokumenty bylo možné vzhledem k zde vládnoucímu totalitnímu komunistickému 

režimu až po roce 1989. Vliv minulého režimu byl znatelný i po revoluci roku 1989 – 

v trestní politice převládaly represivní prvky, což vedlo k nadužívání trestu odnětí 

svobody, poměry ve věznicích byly velmi formální, hromadné ubytování odsouzených 

neodpovídalo mezinárodním dokumentům atd. Z těchto důvodů bylo potřeba se 

vězeňstvím znovu zabývat a určit další směr jeho vývoje. Proto byla roku 1991 

vypracována Koncepce rozvoje vězeňství v ČR, kde byla vytýčena potřeba pojmout tuto 

oblast jako součást sociální péče, nutnost zaměřit se na společenskou rehabilitaci 

každého jedince a zlepšení materiálních podmínek ve věznicích. Roku 1990 byl v duchu 

humanizace novelou zrušen trest smrti a po delší době obnoven trest odnětí svobody na 

doživotí. U trestných činů s trestní sazbou odnětí svobody, jejíž horní hranice 

nepřesahuje jeden rok, je nepodmíněné odsouzení pojímáno jako výjimečné. Byly 

přijaty moderní právní předpisy upravující trestněprávní oblast: zákon ČNR č. 555/1992 

Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu 

odnětí svobody a vyhláška č. 247/1992 Sb. řád výkonu trestu odnětí svobody. Byla 

přijata nová Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015, která se zabývá 

především rozvojem prvků dynamické bezpečnosti věznic (jde o „vyvážený poměr mezi 

přiměřenou náročností při vyžadování kázně a pořádku a současným pochopením pro 

potřeby vězněných osob“11), problémem přeplněnosti. Jedním ze strategických cílů je 

také zjednodušit systém věznic. Pro příště by tak měly existovat jen věznice s dozorem 

nebo ostrahou a vazební věznice. Při zařazování odsouzených by se měli více uplatnit 

odborníci VS ČR. 

 

1.6 MEZINÁRODNÍ VÝVOJ 

 

S nárůstem poznatků o výkonu trestu odnětí svobody a jeho zásadách se různila i jeho 

úprava a praxe v jednotlivých zemích. Vyvstala tak i možnost jejich porovnávání a 

vzájemné inspirace, která byla realizována na poli četných mezinárodních kongresů a 

institucí. Jsou datovány již od třetí čtvrtiny 19. století. Z novodobějších je nutno zmínit 

                                                 
11 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015. Vězeňská služba ČR, 2005. 
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především I. Kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, který se 

konal roku 1955 v Ženevě, jehož zásadním přínosem bylo přijetí doporučení OSN o  

Standardních minimálních pravidlech  pro zacházení s vězněnými osobami. Tato 

poskytují ochranu základních práv osob omezených na svobodě, shrnují základní 

postuláty do té doby formulované penologickou teorií, jako např. individuální přístup 

k odsouzeným, právo na standardní zdravotní péči, odborné požadavky na personál. 

Stanoví, že režim v trestní instituci by měl minimalizovat rozdíly mezi životem ve 

vězení a životem na svobodě a nesnižovat pocit odpovědnosti odsouzených a jejich 

lidskou důstojnost.12  Tato Pravidla byla roku 1987 přepracována rezolucí Rady Evropy 

v Evropská vězeňská pravidla, která zdůraznila důstojnost člověka ve výkonu trestu, 

potřebu nediskriminačního přístupu k odsouzeným, zákonnost fungování věznic a jejich 

kontrolu. Připomínají význam zachování sociálních vazeb pro polepšení odsouzených, 

význam vzdělání, přiblížení režimu pracovních podmínek odsouzených běžnému 

civilnímu životu, význam volnočasových aktivit. Podmínky ve věznicích by se měly 

přibližovat životu na svobodě, aby byla lépe umožněna reintegrace odsouzeného zpět do 

společnosti a předcházelo se tak nežádoucím jevům tzv. prizonizace (jde o proces přijetí 

subkulturních pravidel, fungujících uvnitř vězení; ztráta soukromí, vězeňské předpisy a 

rutina přinutí člověka chovat se konformně s prostředím; negativní adaptace na 

vězeňské vzorce chování, neuplatnitelné v normálním životě13). Evropská vězeňská 

pravidla se stala východiskem pro přípravu reformy českého vězeňství počátkem 90. 

let.14 

 

2.   ÚČEL TRESTU 

Trestem je zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání. Historicky 

jsou známé dvě základní koncepce pojetí trestu. 

 

                                                 
12 Pravidlo 60 (1) Rezoluce OSN ze dne 30. srpna 1955 - Standardní minimální pravidla pro zacházení 
s vězni a příslušná doporučení 
13 Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha, 2004, str. 144 
14 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Řada teoretická, svazek 260, 2002, 1. vydání, str. 72 
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Absolutní teorie – „punitur, quia peccatum est“, tedy trestá se, protože bylo pácháno zlo. 

Základní myšlenkou absolutní teorie odplaty byla filosofie indeterminismu, podle které 

se pachatel rozhoduje zcela svobodně, ze své vůle, spáchat trestný čin, čímž přistupuje 

na to, že za tento čin bude potrestán.  

Relativní teorie – „punitur, ne peccetur“, trestá se, aby nebylo pácháno zlo. Sem patří 

například teorie prevence, která klade důraz na zábrannou funkci trestu, trest je zde 

lékem. 

Smíšené teorie spojují obě funkce trestu. 

 

Základním cílem trestu podle našeho právního řádu je ochrana společnosti před 

pachateli trestných činů. Prostředkem k jeho dosažení je zabránit mu v páchání takové 

činnosti a vychovat jej k řádnému životu. 15  Vedle této represivní a individuálně 

preventivní složky působí trest i generálně preventivně, tedy výchovně na ostatní členy 

společnosti. Je třeba mít na paměti, že opatření trestní represe mají mít vždy pomocnou 

úlohu a k dosažení účelu trestu je třeba vyvážit poměr mezi přísností represe a 

výchovným účinkem trestu.16 S tím souvisí požadavek, že výkonem trestu nesmí být 

ponížena lidská důstojnost. Jde o tzv. zásadu humanity, která pramení z čl. 7 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod (dále LPS), podle nějž „nikdo nesmí být mučen ani 

podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“. Ve vztahu 

k výkonu trestu odnětí svobody je tento požadavek konkretizován v zákoně č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (dále ZVTOS) tak, že jeho výkon musí probíhat 

s respektováním důstojnosti odsouzeného, s omezením škodlivých účinků zbavení 

svobody. Při výkonu trestu odnětí svobody musí být zachováno zdraví odsouzeného a je 

třeba vynaložit snahu k podpoře takových postojů a dovedností, které mu po návratu na 

svobodu umožní žít soběstačně a v souladu se zákonem. Také vyhláška č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále Řád VTOS) obsahuje speciální 

ustanovení týkající se ochrany důstojnosti odsouzeného. Zde stanoví zaměstnanci 

Vězeňské služby povinnost učinit kroky proti ohrožení důstojnosti odsouzeného 

výhrůžkami, ponižováním či násilím a oznámit věc řediteli věznice. 

                                                 
15 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 38 
16 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 181 
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Závazek k dodržování lidské důstojnosti vyplývá též z řady mezinárodních dokumentů, 

např. Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvy proti mučení a 

jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech. 

 

Dle našeho právního řádu je trest prostředkem státního donucení, který stát užívá 

k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy 

a jejich pachateli. Účelem trestu podle § 23 trestního zákona je chránit společnost před 

pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti (tzv. 

zábranný účinek trestu, který představuje represivní složku funkce trestu) a vychovat jej 

k tomu, aby vedl řádný život (individuální prevence), a tím působit výchovně i na 

ostatní členy společnosti (generálně-preventivní účinek trestu).  

Speciálně preventivním účelem trestu odnětí svobody je ochrana společnosti po dobu 

výkonu trestu a omezení odsouzeného v páchání další trestné činnosti, jeho izolace od 

společnosti. Ukazuje se však, že možnosti výchovného působení na odsouzeného 

v průběhu výkonu trestu odnětí svobody jsou zřejmě přeceňovány. Dokladem toho je 

počet recidivistů a zkušenosti věznic s celými generacemi od dědů po vnuky, kteří se do 

jejich zařízení dostávají. Trest odnětí svobody provází řada negativních účinků, a to 

mnohdy v takové míře, že jeho výkon může na odsouzeného působit jako jeden 

z kriminogenních faktorů. Základem výchovného působení na odsouzeného by mělo být 

jeho aktivní zapojení do činností, které mají nastartovat pozitivní změny v jeho chování. 

Význam resocializačního působení na odsouzené trefně vystihuje slogan „Vězeň se 

jednoho dne stane vaším sousedem.“17 

 

3.   ZÁSADY UKLÁDÁNÍ TRESTU 

Zásada nullum crimen sine lege, ovládající trestání, podle níž jen zákon stanoví, které 

jednání je trestným činem, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho 

                                                 
17 Cit. Oyvind Alnaes, Norsko. Zpráva z Konference „Mezi vězením a komunitou“, 12. a 13. 6. 2008, 
Praha, zpracoval Mgr. Valeš, F., Český helsinský výbor. 
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spáchání uložit, je vyjádřena v čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Zásada 

humanismu se projevuje do ustanovení čl. 7 odst. 2 Listiny – nikdo nesmí být mučen ani 

podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Tento princip 

byl zdůrazněn při provedení novely trestního zákona roku 1990, kdy byl zrušen trest 

smrti a nahrazen doživotním trestem odnětí svobody a zároveň připuštěna možnost 

podmíněného propuštění. Podle čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1 Listiny rozhoduje o vině a 

trestu za trestné činy jen soud. Článek 40 odst. 6 Listiny stanoví, že trestnost činu se 

posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. 

Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Při ukládání trestu 

je třeba zhodnotit veškeré zvláštnosti konkrétního případu a podle nich vybrat 

nejvhodnější druh trestu, případně jejich kombinaci a výměru (zásada individualizace 

trestu). Újmy trestem způsobené by měly dopadat především a pokud možno pouze na 

pachatele, nikoliv například na jeho rodinu či poškozeného.18 
 

 

Trestní zákon taxativně vyjmenovává, jaké druhy trestu lze za spáchaný trestný čin 

uložit. Převažují zde tresty nespojené s odnětím svobody, neboť tento představuje 

nejcitelnější zásah do práv a svobod jednotlivce. Jako takové s sebou nese i vážné 

negativní důsledky. Dochází k přetrhání rodinných a sociálních vazeb vůbec, ztrátě 

zaměstnání, je tu nebezpečí negativního působení více narušených spoluodsouzených, 

v neposlední řadě je výkon tohoto druhu trestu značně finančně náročný.19  

 

Při stanovení druhu a výměry trestu přihlédne soud ke stupni nebezpečnosti trestného 

činu pro společnost, možnostem nápravy a poměrům pachatele. Jde o tři obecná kritéria 

ukládání trestu, k nimž mohou přistoupit další, určená např. pro trestání spolupachatelů 

či pokusu a přípravy. Stupeň nebezpečnosti se v konkrétním případě odvozuje od 

zákonem vymezené sankce – jejího druhu, jsou-li připuštěny alternativy nebo jen jediný 

druh trestu nebo třeba rozpětí trestní sazby. V rámci individualizace trestu se přihlédne 

k přitěžujícím či polehčujícím okolnostem. Jde o skutečnosti, které nejsou znakem 

skutkové podstaty činu; pokud by jím zároveň byly, přihlíželo by se k nim z principu 

                                                 
18 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 247 
19 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 244 
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zákazu dvojího přičítání jen jako k naplnění znaku skutkové podstaty. Naproti tomu 

okolnosti podmiňujícím použití vyšší trestní sazby (tj. zvláště přitěžující okolnosti) jsou 

znakem kvalifikované skutkové podstaty. Možnosti nápravy pachatele lze hodnotit na 

základě účinnosti v minulosti uložených trestů, průběhu jejich výkonu, časovému 

odstupu recidivy, osobnostní analýzy pachatele. Poměry pachatele jsou skutečnosti 

ohledně pachatele existující v době rozhodování soudu o trestu (zdravotní stav, rodinné 

poměry), nikoliv fakta v době spáchání činu, která jsou určující pro nebezpečnost činu 

pro společnost.20 

 

Základní úpravu institutu trestu odnětí svobody najdeme v zákoně č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), bližší 

úpravu pak v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, vyhlášce č. 

345/1999 SB., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a v dalších právních 

předpisech. 

4.   MÍSTO TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY V SYSTÉMU 

TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ 

Trest odnětí svobody byl dlouhou dobu pojímán jako jakýsi hlavní trest. Od něj se 

úpravou odvíjely ostatní tresty, ať už jako možnou alternativou či eventuální přeměnou 

v něj při neúčinnosti jiných trestů.  S hojností a jakousi univerzalitou užití trestu odnětí 

svobody se však začaly projevovat i jeho nedostatky. V dnešní době již odborníci 

otevřeně uznávají, že možnosti, jak při jeho výkonu pozitivně působit na pachatele jsou 

omezené a převýchovné snahy nedosahují takových výsledků, jaké byly zřejmě 

původně očekávány. K tomu přistupuje ještě problematika nákladnosti výkonu tohoto 

druhu trestu, přeplněnost věznic, destrukční vliv vězeňského prostředí, zpřetrhání 

rodinných, sociálních a pracovních vazeb odsouzeného i problém následného úspěšného 

návratu a zařazení do společnosti. Tyto aspekty vedly až k tzv. krizi trestu odnětí 

                                                 
20 Jelínek, J., a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. přepracované a 
aktualizované vydání, Linde Praha, 2008, str. 386 
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svobody 21, kterou dnes můžeme zaznamenat. Do popředí se tedy dostává diskuze o 

alternativních trestech, jakými jsou především obecně prospěšné práce, peněžitý trest, 

ale například i moderní institut domácího vězení. 

  

5.   TREST ODNĚTÍ SVOBODY 

Trest odnětí svobody lze uložit za všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části 

trestního zákona. Nepodmíněný trest odnětí svobody má však vždy subsidiární povahu. 

Znamená to tedy, že jej lze uložit, jen pokud ke splnění účelu trestu nepostačí některý 

z uvedených alternativních trestů. Je největším zásahem do základních práv a svobod 

člověka, představuje nejtěžší sankci, kterou trestní zákon umožňuje pachateli trestného 

činu uložit. Dochází k omezení některých práv, na druhou stranu je odsouzenému 

stanovena řada povinností. Podle ustanovení ZVTOS musí dodržovat stanovený 

pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby, pokud je mu 

přidělena práce a není dočasně práce neschopný či zdravotně nezpůsobilý, musí 

pracovat atd. 

 

Za trestné činy, u nichž horní hranice trestu nepřevyšuje tři roky, lze uložit 

nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele 

uložení jiného trestu zjevně nevedlo k dosažení účelu trestu. Toto ustanovení je 

projevem depenalizace a pomocné role trestní represe.22 

 

5.1 VÝMĚRA TRESTU 

 

Obecná hranice pro výměru trestu odnětí svobody je patnáct let, konkrétní rozpětí 

trestní sazby stanoví trestní zákon ve zvláštní části u každé skutkové podstaty. Takto 

relativně určité stanovení trestní sazby poskytuje soudu prostor pro konkretizaci trestu. 

                                                 
21 Vybrané problémy sankční politiky. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2005, str. 11 
22 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 61 
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Ve vyšší výměře může být trest uložen v  případech, které splňují podmínky pro 

uložení výjimečného trestu uvedené v § 29 trestního zákona. Výjimečným trestem je 

trest odnětí svobody v trvání 15 – 25 let nebo na doživotí. Tato nejvyšší výměra nemůže 

být překročena ani u zvlášť nebezpečného recidivisty, ani v případě pachatele trestného 

činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení, nejde-li u nich o uložení 

výjimečného trestu. De lege ferenda by mělo být zákonem upraveno, zda při souběhu 

hodnocení pachatele jako zvlášť nebezpečného recidivisty, který spáchal trestný čin ve 

prospěch zločinného spolčení, dochází ke zvyšování trestní sazby dvakrát. Pro dvojí 

zvýšení může hovořit zásada hodnocení trestného činu podle všech ustanovení, která na 

případ dopadají 23, proti zase zákaz použití analogie v neprospěch pachatele.24 

 

Zvlášť nebezpečným recidivistou je pachatel, který znovu spáchal zvlášť závažný 

úmyslný trestný čin, ač již byl pro takový čin potrestán, pokud je naplněna i materiální 

podmínka, tedy zvyšuje-li tento fakt podstatně stupeň nebezpečnosti činu pro 

společnost. Za předchozí potrestání nelze považovat, pokud si odsouzený celý trest 

vykonal vazbou, neboť v jejím rámci, coby zajišťovacího institutu, nedochází 

k cílenému výchovnému působení na pachatele takového činu, takže při jejím výkonu 

vůbec nedochází k plnění účelu trestu odnětí svobody, kterým je náprava pachatele.25  

Z úpravy trestání zvlášť nebezpečného recidivisty vyplývá, že mu vždy bude uložen 

právě nepodmíněný trest odnětí svobody, eventuálně ještě s dalším druhem trestu. 

Zvlášť nebezpečnému recidivistovi se zvyšuje horní hranice sazby o jednu třetinu a 

soud uloží trest v horní polovině takto zvýšené sazby. Dochází tedy vlastně k dvojímu 

zpřísnění, jednak horní hranice a následně posunutím celé výměry sazby do horní 

poloviny. Postup je tedy následující – k horní hranici sazby se připočte její třetina, k této 

se pak připočte dolní hranice sazby a polovina tohoto součtu určuje dolní hranici horní 

poloviny konečné sazby.26 

                                                 
23 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 392 
24 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 68 
25 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 389 
26 R 30/1964 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 400 
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Stejným způsobem se vyměřuje trest pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

zločinného spolčení, neboť jde o velice závažnou formu trestné činnosti. 

Minimální hranice trvání trestu odnětí svobody zákonem stanovena není, v několika 

případech však soud může uložit trest pod dolní hranicí stanovenou u konkrétní 

skutkové podstaty: 

1. mimořádné snížení trestu (§ 40 odst. 1 tr. zákona) – pokud má soud vzhledem 

k okolnostem nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní 

sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně 

přísné a že lze účelu trestu dosáhnout i trestem kratšího trvání, může trest odnětí 

svobody snížit pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené 

2. trest za přípravu či pokus – pokud má soud vzhledem k povaze a závažnosti 

přípravy nebo pokusu za to, že by použití trestní sazby pro dokonaný čin bylo 

pro pachatele nepřiměřeně přísné a účelu trestu lze dosáhnout i kratším trestem 

(§ 40 odst. 2 tr. zákona) 

3. u pachatele, který významně přispěl k objasnění trestné činnosti spáchané ve 

prospěch zločinného spolčení nebo napomohl zabránit trestné činnosti, kterou ve 

prospěch zločinného spolčení jiný připravoval nebo se o ni pokusil, jestliže 

vzhledem k možnostem nápravy pachatele a povaze jím spáchané trestné 

činnosti má soud za to, že účelu trestu lze dosáhnout i trestem kratšího trvání. 

Tento fakt je také jednou z polehčující okolností, ke které se přihlédne při 

výměře trestu. V takovém případě však stačí, aby pachatel „přispěl“ k objasnění 

takové trestné činnosti, zatímco k mimořádnému snížení trestu je třeba vyšší 

míra přispění k objasnění (slovy trestního zákona „významného přispění“). 

Ustanovení o polehčující okolnosti se tu aplikuje subsidiárně.27 

 

Mimořádná možnost snížit trest odnětí svobody je projevem depenalizace trestního 

zákona a individualizace trestu. Při jejím využití je jedno, zda soud ukládá trest odnětí 

svobody nepodmíněný či s podmíněným odkladem výkonu. Logicky ji nelze využít, 

                                                 
27 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 379 
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není-li dolní hranice u trestu stanovena.28 Taktéž pokud soud zvýší hranici trestní sazby 

v důsledku spáchání činu za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, která pro 

svou závažnost podstatně zvyšuje nebezpečnost činu pro společnost, nemůže zároveň 

využít mimořádného snížení sazby pod dolní hranici z důvodů výjimečných okolností 

případu.29 

Ve výše uvedených případech musí soud při mimořádném snížení trestu respektovat 

hranice stanovené v § 40 odst. 4 tr. zákona, pod které nelze trest snížit: 

− pod 5 let, je-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň dvanáct let 

− pod 3 roky, je-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň osm let 

− pod 1 rok, je-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let 
 

4. u osob blízkých věku mladistvých (§ 40 odst. ř tr. zákona) – pokud to 

odůvodňují jejich poměry nebo okolnosti případu a zároveň by použití řádné 

trestní sazby bylo nepřiměřeně přísné a účelu trestu lze dosáhnout i trestem 

kratším, může soud uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby snížené o 

jednu čtvrtinu; toto snížení však není možné u zvlášť závažných trestných činů. 

Neuplatní se zde omezení minimální délkou trestu, pod kterou jej nelze snížit, 

ale i přes to nemusí být aplikace tohoto speciálního snížení trestu pro pachatele 

vždy výhodnější než postup podle obecného důvodu mimořádného snížení trestu 

podle § 40 odst. 1 tr. zákona. Jeho použití sice dovoluje snížení pouze dolní 

hranice trestu, ta je však z hlediska účelu použití těchto ustanovení klíčová. 

Obecně může dojít ke snížení reálně většímu než jen o jednu čtvrtinu a to i při 

vázanosti omezeními minimální sazby v § 40 odst. 4 tr. zákona. Navíc obecné 

ustanovení nevylučuje z použití ani zvlášť závažné trestné činy. 30 

5. za čin spáchaný ve stavu zmenšené příčetnosti (§ 32 odst. 2 tr. zákona) – pokud 

si pachatel tento stav nepřivodil vlivem návykové látky, a to ani z nedbalosti, 

může soud uložit kratší trest než v rámci zákonné sazby, má-li za to, že by 

                                                 
28 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 375 
29 R 36/1963 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 383 
30 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 382 
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vzhledem ke zdravotnímu stavu pachatele bylo možno za současného uložení 

ochranného léčení dosáhnout účelu trestu i tímto kratším trestem  

Je také třeba zmínit trest odnětí svobody jako trest náhradní, a to při ukládání 

peněžitého trestu nebo trestu obecně prospěšných prací. Ukládá-li soud peněžitý trest, 

stanoví pro případ, že by nebyl ve lhůtě vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na 

dva roky. Pokud Však již byl vedle peněžitého trestu původně uložen i tento, nesmí 

celková doba obou trestů odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby. Pokud 

však je trest odnětí svobody, vedle kterého byl peněžitý trest uložen, vyměřen na horní 

hranici trestní sazby, náhradní trest již nelze uložit.31 U obecně prospěšných prací je 

trest odnětí svobody koncipován jako „přeměněný trest“. Pokud během výkonu obecně 

prospěšných prací pachatel nevedl řádný život nebo nevykonal práce, přemění soud 

trest obecně prospěšných prací nebo jeho nevykonaný zbytek v trest odnětí svobody. 

Každé i jen započaté dvě nevykonané hodiny tresty obecně prospěšných prací se 

počítají jako jeden den trestu odnětí svobody. Zde se praxe soudů různí. Některé 

ukládají náhradní trest odnětí svobody i dříve, než uplyne lhůta jednoho roku pro 

vykonání obecně prospěšných prací, pokud odsouzený nejeví zájem, jiné soudy čekají 

do uplynutí lhůty.32 

 

5.2 VÝJIMEČNÝ TREST 

 

Dle § 29 trestního zákona je výjimečným trestem trest odnětí svobody v délce nad 15 do 

25 let nebo na doživotí. Výjimečný trest lze uložit jen za trestný čin, u nějž to trestní 

zákon ve zvláštní části dovoluje. Jsou jimi nejtěžší trestné činy proti republice, proti 

lidskosti, obesně nebezpečné trestné činy, trestné činy vojenské a trestný čin vraždy 

spáchaný za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Ještě užší je taxativní 

vymezení trestných činů, za jejichž spáchání lze uložit trest doživotí. Ve všech 

ustanoveních zvláštní části trestního zákona, která dovolují uložení výjimečného trestu, 

je jeho uložení koncipováno jako alternativní možnost a vždy je vedle něj umožněno i 

uložení jiného, kratšího trestu odnětí svobody. 

                                                 
31 R 28/1972 cit. Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a 
judikaturou a předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 
32 Vybrané problémy sankční politiky. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2005, str. 69 
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U mladistvých pachatelů platí zvláštní úprava obsažená v ZSVM. Spáchá-li mladistvý 

provinění, u kterého trestní zákon povoluje uložení výjimečného trestu a je-li stupeň 

nebezpečnosti provinění pro společnost mimořádně vysoký vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení, zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo zvlášť 

těžkému a těžko napravitelnému následku, může soud pro mládež uložit odnětí svobody 

na pět až deset let, má-li za to, že obecné snížení trestních sazeb dle ZSVM, tj. o 

polovinu, by k dosažení účelu trestního opatření nestačilo. 

 

Dalším společným jmenovatelem obou výjimečných trestů je skutečnost, že pachatelé 

trestných činů, za které byly tyto tresty uloženy, jsou vždy zařazováni do věznice se 

zvýšenou ostrahou. Zároveň platí, že při uložení výjimečného trestu může soud 

rozhodnout, že doba výkonu trestu strávená ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro 

účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává. Z věznice se 

zvýšenou ostrahou může být odsouzený k výjimečnému trestu přeřazen do věznice 

mírnějšího typu až po výkonu 10 let trestu. V souvislosti s faktem, že osoba odsouzená 

k výjimečnému trestu odnětí svobody nad 15 do 25 let může být podmíněně propuštěna 

až po výkonu dvou třetin uloženého trestu, resp. u doživotního trestu po dvaceti letech, 

znamená nezapočítání doby trestu vykonaného ve věznici se zvýšenou ostrahou značné 

prodloužení doby, za kterou může k podmíněnému propuštění dojít. 

 

5.2.1 ODNĚTÍ SVOBODY NAD 15 – 25 LET 
 

Trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let může soud uložit jen, pokud je stupeň 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost velmi vysoký nebo možnost nápravy 

pachatele je obzvláště ztížena, a to za trestné činy, za jejichž spáchání to trestní zákon 

ve zvláštní části dovoluje. Do konce roku 2001 byly podmínky stanoveny kumulativně 

(stupeň nebezpečnosti činu velmi vysoký, a zároveň možnost nápravy pachatele 

obzvláště ztížena), po novele zákonem č. 265/2001 Sb. stačí naplnění jedné z nich.33 

 

5.2.2 ODNĚTÍ SVOBODY NA DOŽIVOTÍ 

                                                 
33 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 255 
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Tento druh trestu nahradil v České republice roku 1990 tehdy zrušený trest smrti. 

Zároveň byla připuštěna možnost podmíněného propuštění z něj, jinak by se takový 

trest v podstatě rovnal sociální popravě odsouzeného.34 U doživotního trestu je 

zdůrazněna zábranná funkce trestu. Výchovná funkce zde přichází v úvahu, pokud 

právní řád nevylučuje u tohoto typu trestu možnost podmíněného propuštění. Závažnost 

tohoto trestu se odráží i v tom, že uložení doživotního trestu je samostatným dovolacím 

důvodem. Trestní řád zde nedává žádná vodítka k tomu, v jakém rozsahu a z jakých 

důvodů by se měl dovolací soud napadeným rozhodnutím zabývat, lze však 

předpokládat, že i zde musí být rozhodnutí vytýkány konkrétní vady.35 

 

Trest na doživotí může soud uložit jen pachateli trestného činu vraždy podle § 219 odst. 

2 tr. zákona, nebo který při spáchání zde taxativně vyjmenovaných trestných činů (např. 

vlastizrady, teroru) úmyslně zavinil smrt jiného. Zároveň musí být splněny další 

podmínky: stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem 

k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zavrženíhodné pohnutce 

nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, uložení tohoto trestu vyžaduje 

účinná ochrana společnosti, nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit 

trestem odnětí svobody nad 15 do 25 let (zde je vyjádřena subsidiarita doživotního 

trestu vůči druhému typu výjimečného trestu). Formulaci „není naděje“ je třeba chápat 

nikoli jako pouhý nedostatek jistoty, že se pachatel napraví kratším trestem, ale jako 

požadavek rozumné jistoty, že se takovým nenapraví. Tak je zdůrazněna potřeba 

izolovat pachatele nejzávažnějších trestných činů od společnosti.36   

 

Novelou trestního zákona č. 320/2006 Sb. byla úprava doživotního trestu rozšířena o § 

29 odst. 4, který umožňuje soudu uložit doživotní trest u dalších šesti trestných činů. 

Tato novela přinesla zásadní změnu v tom, že dosud byl doživotní trest připuštěn pouze 

u trestných činů, kterými byla způsobena smrt úmyslně, nyní jej lze u těchto šesti 

                                                 
34 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 45 
35 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 748 
36 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 260 
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trestných činů uložit i při způsobení smrti z nedbalosti, neboť zde jde o okolnost 

podmiňující použití vyšší trestní sazby, a jako takové tu stačí zavinění z nedbalosti.37 I 

zde musí být splněny obecné podmínky pro uložení doživotního trestu, tedy 

požadovaný stupeň nebezpečnosti činu, požadavek účinné ochrany společnosti a 

prognóza, že k nápravě pachatele nebude stačit mírnější ze dvou forem výjimečného 

trestu. Zároveň v těchto případech však musí být splněn předpoklad, že pachatel spáchal 

tyto trestné činy opakovaně a byl již pro takový trestný čin potrestán. Podmínka 

předchozího potrestání je – jako jinde - splněna při alespoň částečném výkonu trestu za 

tento čin. Dosud není ohledně této novinky dostupná žádná judikatura, bude tedy 

zajímavé do budoucna sledovat, jak budou soudy k této možnosti přistupovat. 

 

Odsouzený k doživotnímu trestu může být podmíněně propuštěn až po výkonu dvaceti 

let trestu (k nezapočtení doby strávené ve věznici se zvýšenou ostrahou do celkové doby 

výkonu trestu pro účely podmíněného propuštění viz níže).  

 

Zajímavý systém funguje ve Velké Británii. Jde o tzv. tarifní systém, kdy soudce, který 

rozsudek vynesl, oznámí individuálně určenou minimální dobu nutnou k odpykání, jejíž 

výměra závisí na povaze trestného činu.38 Mezinárodním dokumentem, zakotvujícím 

zákaz ukládání mladistvým doživotní trest bez možnosti podmíněného propuštění, je 

Úmluva o právech dítěte, přijatá OSN roku 1989. 

 

Doživotní trest má své zastánce i odpůrce. Mezi argumenty proti patří tíživý vliv na 

psychiku pachatele, který může vést až k rezignaci, což ztěžuje možnost výchovného 

působení na pachatele. Za pozornost stojí i faktická beztrestnost doživotně odsouzených 

za činy spáchané ve výkonu trestu, neboť jsou si vědomi, že při stávajícím systému 

trestů jim žádný přísnější trest již uložen být nemůže.39 Argumenty pro tento trest 

vycházejí především jeho funkce trestu nahrazující tret smrti. Je humánnější, 

                                                 
37 Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a 
předpisy související. 26. aktualizované vydání. Linde Praha, 2008, str. 45 
38 Úřad OSN ve Vídni, Life Imprisonment, ev. č. ST/CSDHA/24. 1994. Přeložil Michl, O. Trest odnětí 
svobody na doživotí. VS ČR, str. 5 
39 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 
první vydání, 1995, Řada teoretická, svazek 161, str. 55 
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napravitelný v případě justičních omylů, poskytuje „druhou šanci“, tedy možnost 

resocializace pachatele, nesleduje pouze odplatu nebo zábranu páchání trestných činů.  

 

5.3 KRÁTKODOBÉ TRESTY 

 

Teoretickým protikladem k těmto trestům je problematika krátkodobých trestů. Jde o 

tresty odnětí svobody v trvání zhruba do jednoho roku, některé penologické teorie sem 

řadí jen tresty do šesti měsíců. F. von Liszt o krátkodobém trestu napsal: „ … 

Neodstrašuje, nenapravuje a odsouzeného nakazí.“40  Negativa krátkého trvání trestu 

jsou spatřována v tom, že takový trest nemá dostatečně odstrašující účinek, poskytuje 

málo času na možnost převýchovného působení na pachatele, ale tato doba je dostatečná 

k působení škodlivých vlivů vězeňského prostředí.41 Odrazem je ustanovení  ZVTOS, 

podle nějž se program zacházení zpracovává jen u trestů přesahujících tři měsíce. 

Během tak krátké doby většinou není odsouzený ani zaměstnán. Proto je u ukládání 

takto krátkých trestů potřeba pečlivě zvážit, zda by nebyla vhodnější alternativa trestu 

nespojeného s odnětím svobody. 

 

6.   ALTERNATIVNÍ TRESTY 

Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že účinek převážného ukládání trestu svobody 

v minulosti není zdaleka tak přínosný, jak se očekávalo, navíc s logickým důsledkem 

přeplněnosti věznic, nastupuje nyní ke slovu využívání jiných, alternativních trestů. 

Jsou to tresty, které se liší svou povahou – peněžití tresty postihují majetek 

odsouzeného, obecně prospěšné práce představují i zásah do jeho volného času. 

Důsledkem častého ukládání trestu odnětí svobody je přeplněnost věznic, kterou nelze 

                                                 
40 Krátkodobé tresty odnětí svobody. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2000, str. 5 
41 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Řada teoretická, svazek 260, 1. vydání, 2002, str. 103 
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dlouhodobě řešit výstavbou nových zařízení, ale změnou v politice ukládání trestních 

sankcí.42 

 

Peněžitý trest systémem denních pokut lépe umožňuje větší míru individualizace trestu.  

Veřejné práce představují jedno z nejprogresivnějších opatření evropského trestního 

práva.43 Další, např. domácí vězení či víkendové tresty, sledují také omezení osobní 

svobody, ale zároveň minimalizují negativní důsledky trestu odnětí svobody. Zkrátka 

lze říci, že čím více druhů systém trestů obsahuje, tím je dán větší prostor pro 

individualizaci trestu. 

 

Mezi hlavní výhody alternativních trestů patří právě to, že převýchova odsouzeného 

probíhá na svobodě, nedojde k přetrhání sociálních vazeb. Úspěšnost těchto trestů a od 

ní se odvíjející četnost uplatňování soudy, závisí v neposlední řadě na kvalitě dohledu 

nad odsouzeným při jejich výkonu.44 

 

7.   PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ 

 

Při výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody se pozornost většiny odsouzených 

soustředí na možnost podmíněného propuštění z jeho výkonu. To je mimo jiné také jeho 

účelem – motivovat touto možností odsouzené k naplňování účelu trestu. Jsou-li 

naplněny stanovené podmínky, svědčí to o tom, že účelu trestu bylo dosaženo a dalšího 

jeho výkonu není třeba.45 Význam tohoto institutu lze spatřovat i z hlediska 

                                                 
42 Doporučení RE č. R (99) 22 ohledně přeplněnosti vězeňských zařízení a nárůstu počtu vězněných osob, 
ze dne 30. září 1999. 
43 Rentzmann, W., Robert, J. P. Konference ředitelů Vězeňské správy. Alternativní opatření k trestu 
odnětí svobody. Strasbourg, 1986. 
44 K problematice alternativních trestů a opatření. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 
1996, str. 11 
45 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 550 
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resocializačního a reintegračního, neboť je vlastně určitým přechodným bodem mezi 

uvězněním a životem po propuštění.46 

 

Soud může po výkonu poloviny trestu odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, 

jestliže ve výkonu trestu prokázal svým chováním a plněním povinností polepšení, a 

zároveň od něj lze očekávat, že v budoucnu povede řádný život, nebo soud přijme 

záruku za dovršení jeho nápravy. Při hodnocení polepšení je třeba citlivě posuzovat 

hranici mezi pouhým adaptováním se na vězeňské podmínky a prostředí a projevem 

opravdové vnitřní změny pachatelovy osobnosti natolik, že je předpoklad jejího 

projevení řádným způsobem života po propuštění.47 Další hlediska závazná pro toto 

rozhodování přinesla novela trestního řádu, provedená zákonem č. 129/2008 Sb. Od 1. 

ledna 2009 soud při rozhodování přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil 

do výkonu trestu a zda nahradil nebo jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou 

trestným činem, případně i k průběhu ochranného léčení, bylo-li odsouzenému uloženo. 

Soud může hodnotit chování prostřednictvím získaných kázeňských odměn či trestů, 

plněním povinností při práci, ve věznici, udržování kontaktů s rodinou, náhrady škody 

způsobené trestným činem, chováním k zaměstnancům věznice apod. Přihlíží k tomu, 

má-li pro případ podmíněného propuštění zajištěno zaměstnání a bydlení.  

 

O podmíněné propuštění může žádat odsouzený, zájmové sdružení, které nabídlo 

záruku, může jej navrhnout ředitel věznice či státní zástupce nebo o něm soud 

rozhoduje i bez žádosti. O podmíněném propuštění rozhoduje soud, v jehož obvodu 

odsouzený trest vykonává.  

 

Při spáchání taxativně vyjmenované skupiny trestných činů nebo je-li pachatelem 

jakéhokoliv trestného činu zvlášť nebezpečný recidivista nebo je odsouzenému uložen 

výjimečný trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, může k podmíněnému 

propuštění dojít až po výkonu dvou třetin trestu. 

                                                 
46 Několik poznámek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí a přerušení 
výkonu trestu odnětí svobody. Trestní právo, 2007, č. 11, str. 3 
47 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 553 
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Odsouzený k doživotnímu trestu může být podmíněně propuštěn až po výkonu dvaceti 

let trestu. 

 

Postupně uložené a dosud ne zcela vykonané tresty se podle trestního zákona považují 

z hlediska výkonu trestu na trest jediný. To je významné z hlediska posuzování 

poloviny, resp. dvou třetin trestu, které je třeba stanovovat ze součtu všech těchto 

trestů.48 

 

Pokud soud odsouzeného podmíněně propustí, stanoví zároveň zkušební dobu v rozsahu 

od jednoho do sedmi let, během které se sleduje, vede-li řádný život, eventuálně také 

plní-li soudem uložená přiměřená omezení či povinnosti nebo nahradil-li trestným 

činem způsobenou škodu, jak mu soud uložil. Soud může zároveň vyslovit nad 

pachatelem dohled (tzv. parole). V letech 2002 – 2006 byl dohled uložen 17, 6 % 

z celkového počtu podmíněně propuštěných. V praxi platí, že čím delší je trest odnětí 

svobody, ze kterého je odsouzený podmíněně propouštěn, tím delší zkušební sobu mu 

soud stanoví a také, že mladším pachatelům je ukládána kratší zkušební doba, než 

starším.49 

Dohledem, spočívajícím v kontrole a sledování chování odsouzeného, je pověřen 

pracovník Probační a mediační služby. Z § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 257/2000 Sb., o 

Probační a mediační službě, vyplývá, že tuto kontrolu provádí i během zkušební doby 

podmíněného propuštění bez výslovného stanovení dohledu. 

Pokud podmíněně propuštěný ve zkušební době vedl řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil a dochází tak vlastně k definitivnímu 

prominutí výkonu zbytku trestu. V opačném případě nařídí výkon zbytku trestu, což 

může učinit již během zkušební doby. Při takovém rozhodnutí soud již neurčuje, do jaké 

věznice odsouzeného zařadí, ale ve výkonu trestu se pokračuje ve věznici stejného typu, 

z které byl podmíněně propuštěn. Fikce osvědčení nastává ex lege, pokud do roka od 

uplynutí zkušební doby soud nerozhodl o osvědčení, a to bez viny podmíněně 

propuštěného. Ne každé porušení podmínek osvědčení musí nutně znamenat nařízení 

                                                 
48 R 30/1974 – II. cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 560 
49 Mgr. Rozum, J., Mgr. Kotulan, P., Mgr. Tomášek, J. Dohled u podmíněně propuštěných z hlediska jeho 
efektivity. Trestněprávní revue, 2008, č. 10, str. 314 a násl. 
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výkonu zbytku trestu. Menší prohřešky může soud řešit domluvou nebo výstrahou a 

podmíněné propuštění může ponechat dál v platnosti.50 

Následné opětovné podmíněné propuštění z téhož trestu je možné zase po výkonu 

poloviny, resp. dvou třetin trestu.  

 

8.   ZAŘAZOVÁNÍ ODSOUZENÝCH 

 

Odsouzení k trestu odnětí svobody jej vykonávají ve věznicích nebo zvláštních 

odděleních vazebních věznic. Dělíme je na čtyři základní typy, a to podle způsobu jejich 

vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti. Jedná se o věznice s dohledem, s dozorem, 

s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Jde o tzv. vnější diferenciaci, oproti diferenciaci 

vnitřní, podle níž jsou odsouzení zařazování do tří prostupných skupin na základě jejich 

chování ve výkonu trestu, plnění programu zacházení a dalších povinností. V  jedné 

věznici mohou být zřízena oddělení různých typů, nebude-li tím ohrožen účel výkonu 

trestu. Trestní zákon stanoví způsob, podle kterého soud zpravidla odsouzené zařazuje 

do jednotlivých typů věznic: 

 

Soud zpravidla zařadí do věznice 

1. s dohledem - pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný 

z nedbalosti a dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin. Pokud byl 

ve výkonu trestu uloženého za čin, který v pozdější době rozhodování o zařazení 

není již trestný, nelze k jeho výkonu přihlížet.51 

2. s dozorem – pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný 

z nedbalosti a již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin a pachatele, 

kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřesahující 2 roky 

a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin 

                                                 
50 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 569 
51 R 17/1994 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 357 
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3. s ostrahou – pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin a nejsou 

zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou 

ostrahou a pachatele odsouzeného za trestný čin nedbalostní a nebyl zařazen 

k výkonu trestu do věznice s dohledem nebo dozorem 

4. se zvýšenou ostrahou – pachatele, kterému byl uložen trest odnětí svobody na 

doživotí, pachatele označeného soudem za zvlášť nebezpečného recidivistu, 

pachatele zvlášť závažného trestného činu s trestem odnětí svobody minimálně 

osm let, pachatele, který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti 

letech uprchl z vazby nebo výkonu trestu 

 

Požadavek, že pachatel již byl ve výkonu trestu, není splněn, pokud sice ve výkonu 

takového trestu byl, ale ohledně tohoto odsouzení a následného výkonu trestu platí fikce 

neodsouzení, tedy bylo-li odsouzení zahlazeno nebo trest zmírněn či prominut milostí či 

amnestií prezidenta, s vyslovením tohoto účinku.52 

 

Od tohoto postupu zařazování se však může odchýlit, pokud se domnívá, že s ohledem 

na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení pachatele, bude jeho náprava 

lépe zajištěna ve věznici jiného typu. Toto je projevem individualizace trestu, jeho 

přizpůsobení „na míru“ konkrétnímu případu, konkrétnímu pachateli.53  V praxi to však 

může přinášet i komplikace. Podle zákonných předpokladů „pravidelného“ zařazování 

odsouzených do jednotlivých typů věznic, je věznice s dozorem profilována pro méně 

narušené vězně bez významnějších zkušeností z výkonu trestu. Soudy se však od tohoto 

zákonného vodítka v praxi běžně odchylují a do dozorových věznic zařazují odsouzené, 

kteří již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, leckdy i opakovaně a déle nežli 

na dva roky. Takovéto odsouzené v této věznici pak zpravidla nelze zařazovat na 

nestřežená pracoviště mimo věznici, jak stanoví Řád VTOS. Ve věznici s dozorem se 

také často střetávají již „zkušení vězni“, přeřazeni sem z věznice s ostrahou 

s prvotrestanými odsouzenými, kteří jsou zde vystavováni nátlaku a šikaně ze strany 

této zběhlejší sorty vězňů. V této souvislosti by bylo de lege ferenda vhodné obnovit 

                                                 
52 R 34/1983 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 364 
53 R II/1966 cit.  Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 364 
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pravomoc ředitelů věznic a orgánů VS ČR rozhodovat o zařazování odsouzených, neboť 

tito jsou dané problematice nejblíže a s využitím odborníků z jejich řad by tak 

docházelo k optimálnímu působení na odsouzeného.54 

 

Výjimka, kdy se musí striktně držet zákona a nelze se od zde uvedeného pravidla pro 

zařazování odchýlit, platí pro odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest, jehož 

soud vždy zařadí do věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznice s dohledem a s dozorem 

zpravidla nebude zařazen odsouzený, kterému byl vedle trestu odnětí svobody uložen 

také trest vyhoštění nebo kterému bylo nařízeno ochranné léčení v ústavní formě. 

Zákonodárce stanovil toto omezení zřejmě kvůli vyššímu riziku útěku a tím zmaření 

výkonu vyhoštění, neboť v těchto věznicích je volnější režim vnějšího střežení a 

bezpečnosti. V druhém případě zase často nebývají ve věznicích těchto typů vytvořeny 

podmínky pro výkon ochranného léčení v ústavní formě, které se během výkonu trestu 

odnětí svobody vykonává ve věznici, pokud to podmínky věznice umožňují, a to ve 

specializovaných odděleních.55 

 

O zařazení odsouzeného do konkrétního typu věznice rozhoduje vždy soud. Činí tak 

přímo v rozsudku, kterým nepodmíněný trest odnětí svobody ukládá. K rozhodnutí o 

zařazení odsouzeného do určitého typu věznice dochází však i v dalších situacích, např. 

při ukládání náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný peněžitý trest či trest 

obecně prospěšných prací, nebo pokud se pachatel ve zkušební době podmíněného 

upuštění od potrestání neosvědčí, i v dalších situacích. Naproti tomu pokud se ve 

zkušební době neosvědčí podmíněně propuštěný, nastupuje výkon zbytku trestu do typu 

věznice, ze které byl podmíněně propuštěn.56 

 

Odsouzený je do věznice přijat na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí 

soudu a nařízení výkonu trestu nebo výzvy soudu k nastoupení trestu, nebo je do 

výkonu trestu dodán. Není-li obava, že odsouzený výkon trestu neoprávněně 

                                                 
54 Plk, JUDr. Bednář, M. Některé důsledky zařazování pachatelů trestných činů soudy do věznice 
s dozorem. 7. mezinárodní konference o vězeňství – Evropské vězeňské systémy, Kroměříž 2004 
55 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 363 
56 R 8/1970 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 364 
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nenastoupí, může mu soud poskytnout nejdéle měsíční lhůtu k nástupu trestu k obstarání 

svých záležitostí.  

Po ověření totožnosti a osobní prohlídce je prokazatelným způsobem seznámen se 

svými právy a povinnostmi dle ZVTO a Řádu VTOS a vnitřního řádu, a následně je 

maximálně na dobu jednoho týdne zařazen na přijímací oddělení, kde se podrobí 

lékařské prohlídce a správa věznice poté zašle GŘ VS ČR podklady pro rozhodnutí o 

umístění do konkrétní věznice. Hlediskem pro umístění jsou jednak druhy programů 

zacházení realizované jednotlivými věznicemi, zároveň má být přihlíženo k místu 

pobytu blízkých osob. Posledně zmiňovaný požadavek lze v dnešní době přeplněnosti 

věznic jen stěží dodržet. V „cílové“ věznici je odsouzený zařazen na nástupní 

oddělení, zpravidla nejdéle na dva týdny. Během pobytu zde je zpracována komplexní 

zpráva o odsouzeném, včetně návrhu programu zacházení. 

 

Pokud by výkon trestu ohrozil zdraví odsouzeného, může soud nařídit jeho odklad. Před 

nástupem trestu, i pokud již bylo ve výkonu trestu započato, může upustit od jeho 

výkonu, jestliže odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou nebo 

nevyléčitelnou duševní nemocí. Těhotné ženě a matce novorozeného dítěte bude výkon 

trestu odložen do doby jednoho roku po porodu. Také výkon trestů v trvání maximálně 

do jednoho roku může soud z důležitých důvodů odložit, a to maximálně na tři měsíce, 

s prodloužením nejdéle na dobu šesti měsíců.  

9.   PŘEŘAZOVÁNÍ  

Zařazení, stanovené soudem pro nástup trestu odnětí svobody, se uplatní právě jen při 

jeho nástupu. Během výkonu trestu může dojít na základě pozitivního či negativního 

chování odsouzeného při výkonu trestu k jeho přeřazení do jiného typu věznice. Může 

se jednat o přeřazení do mírnějšího nebo přísnějšího typu, vždy však jen o jeden stupeň 

rozdílného oproti věznici, kde odsouzený trest aktuálně vykonává. 

 

O přeřazování odsouzených rozhoduje soud. Zde je třeba zmínit významný nález 

Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., který zrušil původní způsob rozhodování o přeřazení 
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odsouzeného během výkonu trestu stanovený ZVTOS a Řádem VTOS, podle nějž o 

něm rozhodoval ředitel věznice.57 Nadále tedy bude o přeřazování v rámci vnější 

diferenciace rozhodovat vždy soud, zatímco přeřazování mezi různými odděleními 

uvnitř věznic jednoho typu (tzv. vnitřní diferenciace) bude v rukou generálního 

ředitelství Vězeňské služby ve spolupráci s ředitelem věznice, ve které odsouzený 

výkon trestu nastoupil. 

 

Ředitel věznice má zákonnou povinnost podat návrh na přeřazení odsouzeného do 

jiného typu věznice, domnívá-li se, že to přispěje k dosažení účelu výkonu trestu. 

Vychází při tom z vyhodnocení průběhu a účinnosti programu zacházení s odsouzeným 

a z doporučení odborných zaměstnanců (sociální pedagog, sociální pracovník, 

psycholog, vychovatel). Ti navrhnou přeřazení odsouzeného do mírnějšího typu 

věznice, pokud je jeho hodnocení celkově kladné a z hlediska nápravného působení mu 

již nemá program zacházení v dosavadní věznici co nabídnout. Kladné hodnocení 

předpokládá řádné plnění povinností, vyplývajících z  režimu odnětí trestu, ale i dalších, 

jako je vyživovací povinnost, náhrada škody způsobené trestným činem, udržování 

kontaktů s rodinou, pracovní morálka, chování k ostatním.58 Naopak návrh na přeřazení 

do přísnějšího režimu přichází v úvahu, pokud má odsouzený jen minimální program 

zacházení po delší období nebo spáchá ve věznici trestný čin či jinak závažně poruší své 

povinnosti. 

Návrh na své přeřazení může podat také odsouzený, pokud v daném typu věznice 

vykonal nepřetržitě alespoň jednu třetinu trestu, minimálně však 6 měsíců. Na tomto 

místě je zajímavé upozornit na institut započtení doby strávené ve vazbě do výkonu 

trestu odnětí svobody, ke které obecně v rámci jednoho trestního řízení dochází. Pro 

účely přeřazení se doba strávená ve vazbě považuje za dobu strávenou v jakémkoliv 

typu věznice.59 Při výkladu o pachateli, označeném za zvlášť nebezpečného recidivistu 

a souvisejícím požadavkem předchozího potrestání, jsem již zmiňovala nemožnost 
                                                 
57 ÚS 59/1993-1994-n. cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 373. V nálezu ÚS vyslovil tento názor: „Rozhodnutí o 
přeřazování odsouzeného z jednoho typu věznice do druhého, bez ohledu na přísnost jeho režimu, je 
rozhodováním o trestu za trestný čin, což čl. 40 odst. 1 LPS svěřuje výlučně do pravomoci soudu, 
v žádném případě správního orgánu.“ 
58 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 367 
59 R 36/1997 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 373 
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považovat za potrestání výkon vazby, neboť při něm nedochází k záměrnému 

výchovnému působení na pachatele. Naopak, i když výjimečně, lze podmíněně propustit 

odsouzeného, který si požadovanou polovinu trestu odpykal vazbou a po právní moci 

rozsudku se již nalézá na svobodě.60 

 

Odsouzený sám může žádat jen o přeřazení do mírnějšího typu věznice, nikoli do 

přísnějšího. Od tohoto výkladu se odvozuje také pravidlo, že ani odsouzený mladistvý 

nemůže sám žádat po dovršení 19. roku o přeřazení do věznice pro ostatní odsouzené, 

neboť to se považuje za přeřazení do věznice přísnějšího typu.61 Konečně může návrh 

na přeřazení podat i státní zástupce nebo o něm rozhodne i bez návrhu okresní soud, 

v jehož obvodu odsouzený trest vykonává. Rozhodování soudu o přeřazování je 

limitováno ustanovením trestního zákona, podle nějž nelze přeřadit z věznice se 

zvýšenou ostrahou odsouzeného vykonávajícího tam výjimečný trest dříve, než po 

deseti letech a odsouzeného, který také je také zařazen do této věznice, nevykonává 

však výjimečný trest, jehož lze přeřadit po výkonu jedné třetiny trestu.  

Do věznice s dozorem nebo s dohledem nelze přeřadit (stejně jako zařadit) odsouzené, 

kterému bylo zároveň nařízeno ochranné léčení v ústavní formě nebo mu s trestem 

odnětí svobody byl uložen také trest vyhoštění.  

 

Přeřazením mladistvého se blíže zabývám v kapitole věnované výkonu trestního 

opatření odnětí svobody mladistvých. Pouze bych zde připomněla, že v případě 

mladistvých se nepostupuje při zařazování do základních typů věznic podle trestního 

zákona, tudíž ani obecnou úpravu přeřazování na ně nelze aplikovat. Ředitel věznice 

navrhne přeřazení mladistvého, který dovršil devatenáctý rok, do věznice pro ostatní 

odsouzené, má-li za to, že tak bude dosaženo účelu trestního opatření. Při tom přihlíží 

k dosaženému stupni jeho výchovy a délce zbytku trestu. 

10.   PŘEMISŤOVÁNÍ 

                                                 
60 R 2/1984 cit. Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 
str. 2474 
61 R 5/1998 cit. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 373 
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Od přeřazování, které se děje mezi různými typy věznic, je potřeba odlišovat 

přemisťování odsouzených, ke kterému dochází mezi jednotlivými věznicemi téhož 

typu. Přemístění může být dočasné nebo trvalé.  

 

Na přechodnou dobu se odsouzený přemístí do jiné věznice na žádost policejního 

orgánu, na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu za účelem výslechu, na návrh 

lékaře kvůli poskytnutí potřebné zdravotní péče, na návrh ředitele věznice z důvodů 

zvláštního zřetele hodných nebo za účelem jeho účasti v občanskoprávním řízení.  

 

K trvalému přemístění dochází rozhodnutím GŘ VS ČR z důvodů zvláštního zřetele 

hodných v zájmu zabezpečení plnění účelu trestu nebo na základě dohody ředitelů 

věznic stejného typu, s obdobnými programy zacházení, za účelem prohloubení 

výchovného působení na odsouzeného nebo jako důsledek vyhovění jeho žádosti (příp. 

osob blízkých) o přemístění. Důvodem takové žádosti je ve většině případů nemožnost 

dodržovat pro přeplněnost věznic požadavek na umisťování odsouzených s ohledem na 

místo pobytu osob blízkých. Odsouzení si stěžují na velkou vzdálenost od domova, 

finanční náročnost realizace návštěv blízkými osobami, které jsou převážně ve značné 

finanční tísni, vedoucí až k přerušení kontaktů s rodinou, což je jedním ze základních 

negativních dopadů tohoto druhu trestu. 

11.   VNĚJŠÍ DIFERENCIACE 

Věznice jsou zřizovány ministrem spravedlnosti. Střežení odsouzených, metody 

zacházení a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba ČR.  

 

Základními typy věznic jsou věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou 

ostrahou. Vedle nich se zřizují zvláštní věznice pro mladistvé. 

 

Ve věznici s dohledem je uplatňován nejmírnější režim výkonu trestu, proto by sem 

měli být zařazováni pachatelé nejméně závažných trestných činů.  

Věznice s dozorem je druhým nejmírnějším zařízením. 
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Pachatelé, u kterých nejsou splněny podmínky pro zařazení do mírnějšího ani 

přísnějšího režimu, jsou zařazeni do věznice s ostrahou. Dále jsou sem zařazováni 

pachatelé nedbalostních trestných činů, kteří nebyli zařazeni do věznice s dohledem ani 

s dozorem. K tomu může dojít pouze tak, že soud využil možnosti § 39a odst. 3 tr. 

zákona nedržet se striktně zákonných pravidel pro zařazování odsouzených a vzhledem 

ke konkrétním okolnostem případu zařadil tohoto pachatele do věznice s ostrahou. 62 

Z taxativně uvedeného okruhu případů výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou 

vyplývá, že sem nebudou zařazováni pachatelé nedbalostních trestných činů. 

Obligatorně jsou zde umisťováni odsouzení k výkonu výjimečného trestu. 

 

V Řádu VTOS jsou v návaznosti na rozlišování těchto typů věznic diferencovaně 

stanovena některá práva a povinnosti odsouzených.  

Ve věznici s dohledem nejsou užívány speciální stavebně technické prostředky ani 

ozbrojené stráže k zabránění útěku, vězně kontrolují vychovatelé. Odsouzení si zde 

mohou sami připravovat jídlo, v mimopracovní době mohou nosit vlastní oděv a obuv, 

ředitel věznice jim může při plnění pracovních úkolů či k docházce do školy povolit 

volný pohyb mimo věznici. V mimopracovní době tak může povolit k návštěvě různých 

kulturních nebo sportovních akcí. V prostorách věznice se pohybují bez omezení. 

Obvykle pracují mimo věznici, kde je vychovatel kontroluje minimálně jednou týdně. 

Návštěvy probíhají většinou bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby, ředitel jim 

může jednou za dva týdny povolit opustit věznici na 24 hodin v souvislosti s návštěvou. 

 

Věznice s dozorem je taktéž bez speciálních bezpečnostních zabezpečení proti útěku, 

kromě vychovatelů zde odsouzené kontrolují také dozorci. Po věznici se odsouzení 

pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem zaměstnance Vězeňské služby. Volný 

pohyb ve věznici či mimo věznici v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo 

k návštěvě zdravotnického zařízení může povolit ředitel věznice odsouzeným, kteří toho 

pravděpodobně nezneužijí. Práce je organizována zpravidla na nestřežených 

pracovištích mimo věznici, kde na ně dohlíží pověřený zaměstnanec Vězeňské služby 

alespoň jedenkrát za hodinu. Návštěvy probíhají zpravidla také bez dohledu, ale 

dočasné 24hodinové opuštění věznice v souvislosti s návštěvou zde může ředitel povolit 
                                                 
62 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 359 
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jednou za měsíc. Vlastní příprava stravy, možnost povolení volného pohybu mimo 

věznici při plnění pracovních úkolů či k docházce do školy je stejná jako u věznice s 

dohledem. V mimopracovní době tak může povolit k návštěvě různých kulturních nebo 

sportovních akcí. Vlastní oděv a obuv zde mohou nosit jen v době návštěv, na 

bohoslužbách, na akcích mimo věznici a ve výstupním odděleni. 

 

Ve věznici s ostrahou jsou používány speciální stavebně technické prostředky a 

ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. V prostorách věznice se odsouzení 

pohybují organizovaně pod dohledem, pracují obvykle uvnitř věznice nebo na 

střežených pracovištích mimo věznici, kde se nad nimi provádí dohled alespoň jednou 

za tři čtvrtě hodiny. Odsouzení, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, mohou být 

zařazeni na nestřežené pracoviště mimo věznici. Návštěvy probíhají většinou pod 

dohledem zaměstnance VS, ředitel může v souvislosti s návštěvou povolit dočasné 

opuštění věznice na 24 hodin, a to jedenkrát za dva měsíce. Stravu si odsouzení mohou 

připravovat sami jen ve výstupním oddělení. Nosit vlastní oděv a obuv jim umožněno 

není, pouze sportovní při tělovýchovných aktivitách. 

 

Věznice se zvýšenou ostrahou má stejný, tedy vyšší, stupeň zabezpečení proti útěkům. 

Stejně tak pohyb uvnitř věznice probíhá organizovaně pod dohledem, ani v rámci plnění 

pracovních úkolů není možný volný pohyb. Práce probíhá uvnitř věznice, eventuálně 

v celách, kontrola se uskutečňuje po půl hodině. Návštěvy se konají zpravidla pod 

dohledem, dočasné opuštění věznice není možné. Vlastní příprava stravy je opět možná 

jen ve výstupním oddělení. 

12.   SPECIALIZOVANÁ ODDĚLENÍ 

Jde o rozdělení odsouzených uvnitř věznice jednoho typu, a to na základě různých 

kritérií vzhledem k rozlišným specifickým požadavkům a možnostem působení na tyto 

jednotlivé skupiny. Při takto diferencovaném výkonu se přihlíží k psychickým, 

fyziologickým a věkovým zvláštnostem. Problematické může být odborné zajištění 

provozu takovýchto oddělení, konkrétně postavení vychovatelů. Zatímco na 
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standardních odděleních mají postavení klasických vychovatelů, tak na těchto 

specializovaných odděleních vykonávají terapeutickou práci. Též dodržení požadavku 

na ubytovací plochu, která je u běžných odsouzených 4 m² na osobu, může být 

například u handicapovaných odsouzených obtížné.63 

 

Můžeme se však setkat i s názory, že řazení odsouzených k výkonu trestu do 

stejnorodých skupin není zcela vyhovující. Heterogenní skupiny více odpovídají reálné 

společnosti, co se terapeutických účinků týče, může být jakýmsi oživením. 

V homogenních skupinách dochází více k šikaně slabších jedinců a takto seskupení 

pachatelé jsou více rezistentní snahám o nápravu než skupiny, kde jsou odsouzení 

různého věku, trestné činnosti i nebezpečnosti.64 

 

Odděleně by měli vykonávat trest recidivisté od prvotrestaných a odsouzení za 

úmyslný trestný čin od odsouzených za trestný čin z nedbalosti. 

 

Dále jde o následující skupiny odsouzených: 

 

12.1 ŽENY 

 

Ženy tvoří 5,3 % z celkového počtu vězněných. Koncem roku 2008 jich bylo ve 

věznicích 1079.65 Umisťují se odděleně od mužů. Trest vykonávají ve Věznici Světlá 

nad Sázavou, Opava, Praha – Ruzyně (objekt Řepy), Ostrava. Specifickou skupinu žen 

tvoří matky, které u sebe mají ve výkonu trestu odnětí svobody své nezletilé dítě. 

V případech zvláštního zřetele hodných, a pokud to podmínky ve věznici a osobnostní 

předpoklady odsouzené umožňují, může požádat, aby měla u sebe a starala se ve 

výkonu trestu o své dítě, zpravidla do 3 let jeho věku, pokud nebylo svěřeno soudem do 

výchovy jiné osoby. O žádosti rozhodne ředitel věznice na podkladě lékařského 

posudku, klinického psychologa a orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Posledně 

                                                 
63 PaeDr. Kadlec, P., Specializovaná oddělení výkonu trestu – ano, ale jak dále?, České vězeňství, 2004, 
č. 4, str. 27 
64 Mezník, J., Kalvodová, V., Kuchta, J. Základy penologie. Masarykova univerzita v Brně, 1995, str. 44 
65 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2008, dostupné na 
http://ad.vscr.cz/news_files/vzvscr2008.pdf 
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jmenovaný orgán pak pravidelně sleduje vývoj dítěte ve věznici. Pokud má žena u sebe 

ve výkonu trestu dítě, je základem jejího programu zacházení celodenní péče o něj. 

Veškeré potřeby dítěte zajišťuje matka vlastními prostředky. Matka je s dítětem 

ubytována v samostatné ložnici. 

 

Ženská specifika nalezneme také v úpravě kázeňských trestů. Těhotné ženě a ženě do 

půl roku po porodu, nelze za kázeňský přestupek uložit kázeňský trest snížení 

kapesného, umístění do uzavřeného oddělení a do samovazby, zákaz přijetí balíčku a 

pokutu.  

 

Dobu, na kterou je přerušen výkon trestu, lze prodloužit o 10 dnů za rok ženě, která na 

svobodě řádně pečovala o své nezletilé dítě, a to právě jeho návštěvě, nachází-li se 

v péči jiné osoby. Je zde třeba předchozího vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany 

dětí. 

 

Ženám se ve výkonu trestu zajišťuje možnost denního koupání, používání vlastní 

kosmetiky, vlastní obuv a oděv mohou nosit ve věznici s dohledem a dozorem 

v mimopracovní době, v ostatních typech věznic v době návštěv.  

 

12.2 TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÍ 

 

Trvale pracovně nezařaditelní odsouzení vykonávají trest ve specializovaných 

odděleních. Pokud jsou na nich společně odsouzení zařazení do různých základních 

typů věznic, musí být ubytováni odděleně. Při ubytování se přihlíží k jejich zdravotnímu 

stavu, nekuřáci musí být na vlastní žádost odděleně od kuřáků. 

 

Pracovně nezařaditelnými jsou osoby starší 65 let, pokud o zařazení do práce sami 

nepožádají, plně invalidní a ti, jejichž zdravotní stav trvalý výkon práce neumožňuje. 

Vztahují se na ně jen kázeňské tresty jako pro mladistvé.  

 

12.3 ODSOUZENÍ S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI A PORUCHAMI CHOVÁNÍ 
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Odsouzení s duševními poruchami a poruchami chování vykonávají trest ve 

specializovaných odděleních pouze na základě doporučení odborného lékaře. Zde však 

není možné, na rozdíl od trvale pracovně nezařaditelných, seskupovat takové odsouzené 

z různých základních typů věznic. Jak ve vnitřním řádu, tak při přípravě jejich programu 

zacházení se přihlíží k potřebě terapeutického působení na tyto odsouzené a vychází se 

při tom z odborného lékařského posudku.   

 

12.4 MLADISTVÍ 

 

Mladiství vykonávají trestní opatření odnětí svobody ve zvláštní věznici pro mladistvé. 

V České republice vykonávají muži toto trestní opatření ve Věznici Opava a Všehrdy, 

ženy ve Světlé nad Sázavou.  

 

Oproti dospělým odsouzeným, se u mladistvého klade důraz na jeho výchovu a přípravu 

k budoucímu povolání a na individuální způsoby zacházení. Cílem je usnadnit 

mladistvému nástup do zaměstnání a celkový návrat do společnosti po propuštění. Těm, 

kteří jsou školou povinní, zajistí věznice plnění této povinnosti formou denního studia. 

Ředitel věznice pro mladistvé může k docházce do školy povolit volný pohyb mimo 

věznici. Vzdělávání a další činnosti jsou součástí programu zacházení, který je pro 

mladistvého povinný. K přípravě na budoucí povolání se musí vyjádřit zákonný 

zástupce mladistvého a orgán sociálněprávní ochrany dětí, naopak jejich souhlas není 

nutný v případě zařazení mladistvého do práce. Věznice informuje o chování nebo 

zdravotním stavu mladistvého jeho rodiče.  

V prostorách věznice se mladiství pohybují organizovaně pod dohledem. Pokud pracují, 

tak obvykle uvnitř věznice, pokud toho nezneužijí, mohou být zaměstnání na 

nestřežených pracovištích mimo věznici. 

Návštěvy může mladistvý přijímat ve vlastním oděvu, a to po dobu 5 hodin za měsíc a 

konají se zpravidla pod dohledem zaměstnance Vězeňské služby. Na návrh vychovatele 

může ředitel věznice povolit opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, a to na 

maximálně 24 hodin. Též ohledně přijímání balíčků je jeho oprávnění širší než u 

dospělých. Mladistvý jej může přijmout čtyřikrát za rok do hmotnosti pěti kil. Co se 



36 
 

rozdílu v odměňování týče, u možnosti odměnit mladistvého mimořádným 

prodloužením doby návštěv, se tato zvyšuje až na 8 hodin za měsíc a odměnu 

mimořádného povolení balíčku, kterou u dospělých nenajdeme vůbec. Formou odměny 

může být také přerušení výkonu trestu až na 20 dnů ročně. To může mladistvému 

povolit ředitel v případě úspěšného plnění programu zacházení a naplňování účelu 

trestu, pokud se mladistvý během této doby nebude pohybovat v prostředí, které by jej 

negativně ovlivňovalo. Naopak z kázeňských trestů se u mladistvých neuplatňuje 

pokuta; snížení kapesného je možné jen maximálně na dva měsíce, maximální doba 

umístění do uzavřeného oddělení, stejně jako do samovazby se oproti dospělému 

snižuje na polovinu. Umožňuje se jim, aby si sami prali a žehlili prádlo, ve dnech 

pracovního klidu sami vařili. 

Podle osobnosti a spáchaného provinění jsou mladiství ve věznicích pro mladistvé 

rozdělováni do čtyř základních diferenciačních skupin. Liší se obsahem a způsobem 

zacházení, ale součástí každé je vzdělávání a sociální výcvik. O tom, do které skupiny 

bude mladistvý zařazen, rozhodne ředitel věznice na základě doporučení odborníků.  

1. Ve skupině A jsou odsouzení s normální charakteristikou osobnosti, u kterých 

na poruchy chování nemělo vliv nevhodné sociální prostředí, nevyzrálost nebo 

špatné zacházení. 

2. Do skupiny B se zařadí odsouzení, s možným disharmonickým vývojem 

osobnosti. 

3. Skupinu C tvoří problémový odsouzení a užívající návykové látky. 

4. Do skupiny D se zařazují mentálně retardovaní odsouzení. 

Tyto skupiny se dále dělí na tři prostupné skupiny, do kterých se odsouzení dělí podle 

jejich chování, postojů k výkonu trestu a spáchanému provinění; jsou tedy určitým 

motivačním řazením. O posunech mezi těmito skupinami rozhoduje vedoucí výkonu 

trestu.  

1. V první prostupné skupině jsou převážně aktivní odsouzení, kteří neporušují 

vnitřní řád věznice. 

2. Ve druhé prostupné skupině jsou zařazeni odsouzení s nevyjasněným a 

kolísajícím postojem vůči svým povinnostem. 

3. Do třetí prostupné skupiny se řadí pasivní odsouzení, neplnící povinnosti. 
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Blíže se trestním opatřením odnětí svobody, ukládaným mladistvým, věnuji ve speciální 

kapitole. 

 

12.5 VÝKON OCHRANNÉHO LÉČENÍ VE VĚZNICÍCH 

 

Zpravidla se umisťují zvlášť také odsouzení, kterým bylo uloženo ochranné léčení. 

Pokud bylo nařízeno v ambulantní formě, začne se s ním ihned po nástupu do věznice a 

uskutečňuje se v poradně zřízené ve věznici. S ochranným léčením v ústavní formě se 

také započne co nejdřív po nástupu, je-li to vzhledem ke kapacitě věznice a tamějším 

podmínkám možné, a to na specializovaných odděleních. Odsouzeného, kterému bylo 

vedle trestu odnětí svobody nařízeno ochranné léčení, nelze umístit do věznice pro 

místní výkon trestu. Ochranné léčení v ústavní formě je vykonáváno ve Věznici Opava, 

Znojmo, Rýnovice, Heřmanice a Kuřim. 

 

12.6 ZABEZPEČOVACÍ DETENCE 

 

Nový institut, který se sice nevykonává ve věznici, nýbrž v ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence, ale neboť ten je zřizován Vězeňskou službou, myslím, že je 

vhodné se o něm zde zmínit. Jde o nový druh ochranného opatření, zavedený zákonem 

č. 229/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, účinného od 1. ledna 2009. Využije 

se pro vysoce nebezpečné osoby, které trestnou činnost páchají v důsledku duševního 

narušení, tedy pro sexuální devianty a podobné agresory.  

 

Soud může upustit od potrestání pachatele úmyslného trestného činu, za jehož spáchání 

zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující pět let, spáchal-li 

jej ve stavu zmenšené příčetnosti nebo stavu vyvolaném duševní poruchou, přičemž 

nelze očekávat, že by postačovalo uložení ochranného léčení, a soud se domnívá, že 

zabezpečovací detence, kterou v tomto případě obligatorně uloží, zajistí ochranu 

společnosti lépe než trest. Je tedy subsidiárním opatřením ve vztahu k ochrannému 

léčení. Také je uloží pachateli činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zvlášť 
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závažného trestného činu, jež není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na 

svobodě je nebezpečný a nelze-li očekávat, že by stačilo uložit ochranné léčení. 

Fakultativně může dojít k uložení zabezpečovací detence u pachatele úmyslného 

trestného činu s horní hranicí zákonné trestní sazby odnětí svobody přesahující 5 let, 

pokud jej spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný, a nelze očekávat, že by stačilo uložit ochranné léčení. Zabezpečovací 

detenci lze uložit samostatně, při upuštění od potrestání nebo vedle trestu.  

 

Toto zařízení je jakýmsi spojníkem mezi ústavy, kam byli tito pachatelé umisťování 

doposud – mezi psychiatrickou léčebnou a věznicí. Dochází zde jak k terapeutickému 

působení na pachatele pod dohledem specializovaných odborníků, tak k jeho 

dostatečnému střežení a zamezení útěku a tím naplnění účelu tohoto ochranného 

opatření – ochrany společnosti.66 Na rozdíl od trestu odnětí svobody, není předem 

určena jeho délka a potrvá tak, dokud to bude vyžadovat ochrana společnosti. Pokud 

dojde ke změně osoby k léčbě, může být přeměněna na ústavní ochranné léčení. 

 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence byl zřízen v Brně, kde prvního chovance přijali 

v březnu letošního roku. Kapacita tohoto prvního ústavu je 48 lůžek a dalších 150 míst 

přibude v Opavě. Chovanci by měli být umisťováni po jednom, maximálně po dvou na 

pokoji, přičemž na osobu bude připadat 6 m².67 

 

12.7 DOŽIVOTNĚ ODSOUZENÍ  

 

Zvláštní skupinou jsou doživotně odsouzení. Ti vykonávají trest zásadně v oddělení se 

zesíleným stavebně technickým zabezpečením, kde také pracují, pokud jsou zařazeni do 

práce.  

 

                                                 
66 Pplk. Mgr. Firstová, J. Zabezpečovací detence pro ochranu společnosti. České vězeňství, 2008, č. 2, str. 
23 
67 PhDr. Haluzová, S. První chovanec byl umístěn do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně. 
Dostupné na stránkách Vězeňské služby http://brno.vscr.cz/clanky/?cl_id=448 
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U odsouzených k doživotnímu trestu dochází ke změně vnímání času, často rezignují na 

podmínky výkonu trestu (tzv. situační rezignace“).68 Nedochází u nich k pozitivní 

změně osobnosti, naopak se spíše adaptují na prostředí, za kterého nemají vyhlídku 

úniku, proto je možnost podmíněného propuštění tolik potřebným motivačním 

faktorem. Je třeba zohlednit výjimečnou povahu doživotního trestu, i jich samotných 

jako pachatelů. Z těchto specifik vyplývá např. nemožnost udělit jim jako kázeňskou 

odměnu dočasné opuštění věznice či přerušit trest. Návštěvy, vycházky a výkon 

kázeňských trestů probíhá u doživotně odsouzených odděleně od ostatních vězňů. Při 

vycházce mohou být ve zvlášť odůvodněných případech poutáni. Návštěvy probíhají 

pod přímým dohledem pracovníka Vězeňské služby. 

 

Při výkonu doživotního trestu dochází k dalšímu zajímavému faktu, možnosti tzv. 

profesionální slepoty dozorců. Během dennodenního styku s takovým odsouzeným není 

nepravděpodobné navázání bližšího vztahu, ať již pozitivního či negativního, prostě 

k jakémusi propojení zde může dojít. Z toho důvodu je omezena maximální doba 

působnosti dozorců a odborných zaměstnanců na odděleních pro doživotně odsouzené 

vězně (nejdéle jeden, resp. dva roky). Dopady stereotypního prostředí jsou mírněny také 

rotací těchto odsouzených mezi jednotlivými věznicemi.69  

 

V souvislosti s doživotním trestem jsem výše zmínila oddělení se zesíleným stavebně 

technickým zabezpečením (OZSTZ). Na tomto oddělení jsou většinou ubytováni 

odsouzení, kteří v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo výkonu trestu, dále ti, 

proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný trestný čin, který spáchali 

během výkonu vazby nebo trestu nebo na základě jiných výjimečných okolností, 

například při nebezpečí útěku, vyhrožování personálu nebo spoluodsouzených. Režim 

tohoto oddělení není zakotven v zákoně, nýbrž ve vyhlášce č. 345/1999 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Na tomto oddělení jsou odsouzení ubytování 

po dvou až čtyřech osobách, vybavení ložnic je přidělané napevno, vycházky probíhají 

odděleně od ostatních odsouzených. Při sestavování programu zacházení se klade důraz 

na terapeutické aktivity. Zaměstnávání sem umístěných vězňů není jednotné. Některé 

                                                 
68 PhDr. Blatníková, Š. Osobnost recidivního pachatele a výkon dlouhodobého trestu. České vězeňství 
2005, č. 1, str. 17 
69 Trest odnětí svobody na doživotí. Dostupné na http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=784 
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věznice umožňují výkon práce, avšak jen uvnitř tohoto oddělení, jinde při zařazení na 

OZSTZ dochází k vyřazení odsouzeného ze zaměstnání. De lege ferenda by bylo 

žádoucí upravit procesní postup fungování OZSTZ jednotným interním předpisem 

Vězeňské služby.70 V rámci mého působení v Českém helsinském výboru, jsem se při 

řešení případové agendy setkala se stížnostmi odsouzených na nejasné podmínky a 

vyřazování z tohoto oddělení. Není totiž jasné, co je rozhodujícím faktem při 

hodnocení, že již není třeba, aby byl odsouzený zařazen v tomto speciálním oddělení, 

pokud toto neupravuje ani vnitřní řád věznice.  

 

12.8 CIZINCI 

 

Dalšími odsouzenými, u nichž lze spatřovat určité zvláštnosti výkonu trestu odnětí 

svobody, jsou cizinci. V našich věznicích je jich relativně málo, převážně jde o občany 

Ukrajiny a Slovenské republiky.71 

 

Pokud to není v rozporu s účelem trestu, jsou umisťovány do věznic skupiny cizinců 

stejného státního občanství nebo jazyka. Mají přístup ke knihám v jazyce, který 

ovládají, mohou se ve věznici učit česky, přihlíží se k jejich kulturním a náboženským 

tradicím. Během výkonu trestu má právo obracet se na diplomatické a konzulární úřady 

jeho státu, též mohou přijmout návštěvu z těchto míst, aniž by se jim započítávala do 

celkové povolené doby návštěv. Na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, mohou žádat o předání k výkonu trestu do jejich domovského státu. 

Pokud odsouzený byl nebo má být vyhoštěn, může soud upustit od výkonu trestu odnětí 

svobody nebo jeho zbytku; ministr spravedlnosti tak může učinit, má-li být vydán do 

cizího státu nebo předán do státu Evropské unie. 

                                                 
70 Závěry projektu Českého helsinského výboru – Právo na soudní a jinou právní ochranu v detenci – 
monitoring a litigace 2003 – 2005. Materiální podmínky ve věznicích ČR, zacházení s vězněnými 
osobami, monitoring. Dostupné na 
http://www.helcom.cz/download/sborniky/vezenstviOSI2005/monitoring.doc 
71 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2008, dostupné na 
http://ad.vscr.cz/news_files/vzvscr2008.pdf 
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13.   ZVLÁŠTNÍ TYPY VĚZNIC 

13.1 VĚZNICE PRO MÍSTNÍ VÝKON TRESTU 

 

Zvláštním druhem zařízení je věznice pro místní výkon trestu. Slouží pro společný 

výkon trestu odsouzených, zařazených do věznice s dohledem, s dozorem, výjimečně 

s ostrahou, do maximální délky trestu 6 měsíců. Finanční provoz a stavební podmínky 

této věznice zajišťuje obec, která dostává za tímto účelem dotace od státu. Odsouzení 

vykonávají práce ve prospěch této obce, a to zpravidla mimo věznici, bez přímého 

dohledu. V mimopracovní době mají volný pohyb mimo věznici k účasti na sportovních 

a kulturních akcích. Vězni mohou nosit vlastní oděv. Vězeňská služba odpovídá za 

střežení a dodržování zákonných podmínek výkonu trestu. Ředitel věznice může 

odsouzeným, řádně plnícím své povinnosti, přerušit výkon trestu na dny pracovního 

klidu. Uvnitř věznice se odsouzení pohybují bez omezení.  

 

13.2 VÝKON TRESTU V OBJEKTECH NESPRAVOVANÝCH VĚZEŇSKOU SLUŽBOU 

 

Ministr spravedlnosti může na základě smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem 

objektu zřídit věznici i v prostorách nespravovaných Vězeňskou službou. Objekt pak 

provozuje a spravuje vlastník budovy, Vězeňská služba však nadále odpovídá za 

střežení, zacházení s odsouzenými a dodržování zákonných podmínek výkonu trestu. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP („Public Private Partnership“), už 

nyní ukazuje směr vývojových trendů budoucnosti vězeňství, rozhodující služby ve 

vězeňství jsou už dnes zajišťovány soukromým sektorem.72 Není zcela jasné, jaké 

konkrétní činnosti zákon pod pojmy „správa a provoz“ zahrnuje. Lze se domnívat, že 

činnosti, při kterých dochází k přímému zásahu do základních práv a svobod, je 

oprávněna vykonávat pouze VS ČR.  

 

Například ve Velké Británii, kde se provoz soukromých věznic již osvědčil, vykonává 

státní správa pouze dozor, ale samotné činnosti jsou většinou vykonávány soukromými 
                                                 
72 Navrátilová, J. Výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech. In Pocta Otovi Novotnému k 80. 
narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 211- 212 
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subjekty.73 V České republice se v rámci PPP projektu chystá výstavba věznice 

s ostrahou v Rapoticích, s kapacitou pro 500 odsouzených. Soukromý subjekt by měl 

věznici navrhnout a postavit, financovat a provozovat po vymezené období. Vězeňská 

služba určí přesné podmínky provozu. Jednou z nich bude minimálně 60 % 

zaměstnanost vězňů. Ubytovací prostor by měl být 6 m² na jednoho odsouzeného, což je 

o dva m² více než je standard.74 

 

13.3 OTEVŘENÁ VĚZENÍ 

 

Ve světě, např. v Norsku a Chorvatsku, fungují tzv. otevřená vězení, kde mají být 

vytvořeny podmínky co možná nejvíce podobné životu na svobodě. Odsouzení jsou 

ubytování v domech, široce se jim umožňuje kontakt s rodinou, věznici mohou opustit 

za účel zaměstnání nebo návštěvy školy. Motivací, aby volného režimu nezneužili, je 

vědomí hrozby přeřazení do klasické věznice, pokud režim poruší. Odsouzení jsou sem 

zařazování na základě vlastního zájmu změnit se, nikoliv podle spáchaného činu.75 

14.   PROGRAM ZACHÁZENÍ 

Program zacházení stanoví okruh konkrétních činností, které odsouzený musí nebo 

může vykonávat. Měl by být koncipován tak, aby odsouzené nenechával jen v pasivní 

resistenci, pouhé adaptaci ne vězeňské prostředí, ale motivoval je k vlastní práci a 

vytváření lepšího sebepojetí.76 

Jde o základní formu cílevědomého a komplexního působení na odsouzeného, s cílem 

dosáhnout účelu výkonu trestu. Je vypracován na základě komplexní zprávy o 

odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku jeho osobnosti a příčiny trestné 

činnosti. Obsahuje konkrétní cíl působení na odsouzeného, metody zacházení a způsob 

                                                 
73 Navrátilová, J. Výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech. In Pocta Otovi Novotnému k 80. 
narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 215 
74 Ministerstvo spravedlnosti může zahájit projekt Soukromé věznice. Dostupné na 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/7226/_s.155/10202?docid=2573 
75 Zpráva z Konference „Mezi vězením a komunitou“, 12. a 13. 6. 2008, Praha, zpracoval Mgr. Valeš, F., 
Český helsinský výbor, str. 3 - 4 
76 Mezník, J., Kalvodová, V., Kuchta, J. Základy penologie. Masarykova univerzita v Brně, 1995, str. 33 
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a četnost jeho hodnocení. Součástí tohoto programu je určení formy zaměstnávání 

odsouzeného, účast na pracovní terapii, vzdělávání nebo jiné náhradní činnosti. Pokud 

je trest odsouzeného kratší než tři měsíce, program zacházení se nezpracovává. Pokud 

přichází v úvahu více variant, bude volba konkrétního programu na odsouzeném; 

věznice při tom musí využívat nejširší možnou škálu aktivit, metod a prostředků, které 

vyžadují aktivní přístup odsouzených a obsahují prvky sebeobsluhy. Jestliže si 

odsouzený nezvolí žádný z nabízených programů, musí se zúčastnit alespoň 

minimálního programu zacházení, jež stanoví vnitřní řád. Základem takového 

minimálního programu jsou pracovní aktivity korespondující se zdravotním stavem 

odsouzeného. Aby bylo dosahováno optimálního výsledku při zacházení s odsouzeným, 

je naplňování programu pravidelně hodnoceno, a na základě hodnocení aktualizováno. 

Toto hodnocení je také základním podkladem pro přeřazení odsouzeného do věznice 

jiného typu (mírnějšího či přísnějšího; blíže k tomu v kapitole Přeřazování), které 

podává soudu ředitel věznice na doporučení odborných zaměstnanců.  

 

Program zacházení se skládá z pracovních aktivit (jejichž součástí je i pracovní terapie), 

vzdělávacích aktivit, speciálně výchovných aktivit (různé druhy terapií, sociálně právní 

poradenství, zvládání agresivity), zájmových aktivit (rozvíjení sociálních dovedností) a 

oblasti utváření vnějších vztahů. 

 

V českých podmínkách je úprava konkrétních programů zacházení nejednotná, je věcí 

každé věznice, jaké programy si vytvoří, což může z hlediska kontinuity působit obtíže 

při umisťování odsouzených a následném přeřazování či přemisťování.77 

15.   VNITŘNÍ DIFERENCIACE 

Podle obsahu a plnění programu zacházení jsou odsouzení rozdělování do tří 

prostupných skupin vnitřní diferenciace. Roli zde hraje i chování odsouzeného jeho 

postoj ke spáchanému trestnému činu. 

                                                 
77 Mgr. Valeš, F. Vězeňství a trestní justice. Český helsinský výbor, 2007, dostupné na 
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2008030403 
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Do první skupiny jsou zařazeni odsouzení, kteří převážně plní aktivně program 

zacházení i další povinnosti a chovají se v souladu s vnitřním řádem. 

V druhé skupině jsou odsouzení s nevyjasněným a kolísavým přístupem k programu 

zacházení a jiným povinnostem.  

Třetí skupinu tvoří ti, kteří odmítají a neplní program nebo jiné povinnosti či porušují 

vnitřní řád.  

Možný posun mezi těmito skupinami působí na odsouzené motivačně.  

16.   PRÁVA A POVINNOSTI ODSOUZENÝCH 

Podrobnosti ohledně denního chodu věznice a činnosti odsouzených upravuje vnitřní 

řád věznice, stanovený jejím ředitelem, se souhlasem generálního ředitelství Vězeňské 

služby (GŘ VS). ZVTOS zakotvuje rovnost práv odsouzených, za podmínek 

stanovených tímto zákonem.  

Odsouzení dostávají pravidelně odpovídající stravu nebo se jim dle druhu věznice či 

režimu oddělení (např. na výstupním oddělení) umožňuje vlastní příprava stravy. Každý 

odsouzený má své lůžko a uzamykatelnou skříňku na osobní věci, v místnosti jsou i stůl 

a židle. Je-li společně ubytováno více odsouzených, musí na jednoho připadat ubytovací 

plocha minimálně 4 m², což odpovídá současným mezinárodněprávním požadavkům. 

Výjimkou je, přesáhne-li počet vězňů celorepublikovou kapacitu věznic, určenou podle 

tohoto měřítka. 

Oděv a obuv se poskytují odsouzeným v závislosti na klimatických podmínkách tak, 

aby nebylo ohroženo jejich zdraví. V mírnějších typech věznic (s dohledem, s dozorem) 

nebo určité skupiny odsouzených (matky s dětmi), mohou nosit v určitých případech 

vlastní oděv. 

Odsouzení mají denně osmihodinovou dobu ke spánku a minimálně jednohodinová 

vycházka, kdy záleží na nich, zda se jí zúčastní. 

Zdravotní péče se odsouzeným poskytuje v rozsahu zákonů, platících obecně pro 

občany na svobodě, ovšem právě s omezeními, vyplývajícími z účelu trestu. Zajišťuje ji 

zdravotní středisko ve věznici nebo jiné zdravotní zařízení VS ČR. Není-li možné 

poskytnout akutní zdravotní péči ve věznici, musí být na příkaz lékaře převezen do 
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nejbližšího zdravotního zařízení, kde mu potřebnou péči poskytnou. Pokud si 

odsouzený nezpůsobil zdravotní újmu úmyslně, doba přerušení výkonu trestu z důvodů 

poskytnutí zdravotní péče mimo zařízení VS ČR v rozsahu do 30 dnů za rok se započte 

do doby výkonu trestu. Se zajišťováním zdravotní péče souvisí i povinnost umístit 

odsouzeného nekuřáka na jeho žádost odděleně od kuřáků. Nikoliv zcela ojediněle se 

stává, že si odsouzení snaží prosadit své požadavky ve věznici držením hladovky. O 

tom musí být hned informován lékař a státní zástupce vykonávající dozor nad výkonem 

trestu. Je třeba říci, že v případě hodnocení chování odsouzeného (kupříkladu 

v souvislosti s přeřazením či podmínečným propuštěním), není takovéto chování 

hodnoceno kladně.78 

Korespondence odsouzených probíhá pod kontrolou VS ČR, mimo korespondence mezi 

odsouzeným a jeho advokátem či mezinárodní organizací, chránící lidská práva. 

Odsouzený odesílá korespondenci na svůj náklad. 

Telefonovat může jen v odůvodněných případech, a pouze osobě blízké, jen výjimečně 

je mu umožněn hovor s jinou osobou než blízkou. Kromě případů, kdy nelze 

kontrolovat ani korespondenci, může VS ČR hovory monitorovat. Stejně tak bez 

kontroly probíhá hovor mezi mladistvým odsouzeným a zaměstnancem obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, pověřeným sociálněprávní ochranou dětí. 

Osoby blízké mohou odsouzeného ve věznici navštívit, a to na dobu celkem tří hodin za 

měsíc. Výjimečně lze povolit návštěvu jiných osob než blízkých či mezi odsouzenými 

navzájem, jsou-li k sobě ve vztahu osob blízkých. Ředitel věznice může povolit 

návštěvu, která neprobíhá pod kontrolou, nebo naopak může z bezpečnostních důvodů 

nařídit, že návštěva musí být oddělena od odsouzeného přepážkou. Během návštěvy 

nesmějí odsouzení přijímat ani odevzdávat peníze ani jiné věci, nejsou-li schváleny 

ředitelem věznice. Před i po návštěvě je odsouzený podroben osobní prohlídce. 

Odsouzeným se ve věznici dle jejich zájmu zajišťují též duchovní služby. Církve zde 

poskytují tyto služby formou bohoslužeb, individuálních rozhovorů či přednášek. 

Na vlastní náklad si odsouzený může objednat knihy a časopisy. V prodejně věznice si 

může nakupovat potraviny a věci osobní potřeby. Děje se tak většinou formou 

bezhotovostní platby, jejíž výši může ředitel omezit. Tyto věci může také přijímat v 

                                                 
78 Vycházím z případové agendy Českého helsinského výboru řešení stížností vězňů, kdy „hladovkářům“ 
bylo předně doporučováno tuto formu protestu co nejdříve ukončit. 
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podobě balíčku, a to dvakrát ročně, do pěti kil. Obsah balíčku je samozřejmě 

kontrolován. 

Pokud byly odsouzenému zaslány peníze, věznice mu je uloží na účet zde vedený. Na 

tomto účtu musí být vždy zůstatek minimálně dostačující na cenu jízdného a stravného 

do místa bydliště. 

K uplatnění svých práv smí odsouzený podávat žádosti a stížnosti příslušným orgánům. 

Těmito jsou státní orgány ČR a různé mezinárodní organizace (např. Výbor a Komise 

pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva, Amnesty International, Mezinárodní 

helsinská federace pro lidská práva a další). Advokát odsouzeného s ním smí hovořit 

bez přítomnosti třetích osob. Odsouzený může také žádat o rozhovor s ředitelem 

věznice, který by se pak měl uskutečnit do jednoho týdne.  

Z podstaty výkonu tohoto druhu trestu vyplývá, že nutně musí dojít k omezení určitých 

práv jednotlivce. Jde o právo na nedotknutelnost osoby a soukromí, svobodu pohybu a 

pobytu, zachování listovního tajemství a souvisejících. Z ekonomicky zaměřených práv 

jde o právo na stávku, sdružovací, podnikání. Ve výkonu trestu odnětí svobody nelze 

založit politickou stranu ani si svobodně zvolit lékaře. Pokud dojde k ponižování či 

jinému násilí vůči odsouzenému, musí zaměstnanec VS ČR tomuto jednání zamezit a 

oznámit to řediteli věznice, který je povinen skutečnost prošetřit.  

 

Mezi povinnosti odsouzeného patří dodržování pořádku a kázně, plnění pokynů a 

příkazů zaměstnanců VS ČR a pracovat, pokud je mu přidělena práce, není uznán 

dočasně práce neschopným nebo zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce. Odsouzený 

musí plnit úkoly, vyplývající z programu zacházení, nepoškozovat cizí majetek, slušně 

jednat s osobami, s kterými přichází do styku a dodržovat vnitřní řád věznice. Je 

povinen podrobit se potřebným lékařským i osobním prohlídkám, strpět identifikační 

úkony, dodržovat zásady hygieny atd. Nesmí vyrábět ani přechovávat alkoholické 

nápoje a jiné návykové látky, hrát hry o peníze, tetovat jiného či sebe, bez souhlasu VS 

ČR nesmí prodávat, měnit nebo darovat věci, které má u sebe ve věznici. V zájmu 

dodržování těchto povinností a zákazů je VS ČR oprávněna po neúčinném napomenutí 

použít prostředky povolené zákonem. 

Jednou z povinností odsouzených je též hradit náklady výkonu trestu. Na tuto položku 

se sráží 40 % z čisté odměny, maximálně však 1500,- Kč měsíčně. Pokud nelze tuto 
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částku srazit z odměny za práci, může věznice k jejich úhradě použít peněžní prostředky 

na účtu odsouzeného ve věznici. Náklady nehradí odsouzený, který nebyl nezaviněně 

zařazen do práce a nemá jiný příjem nebo hotovost, zdravotně pojištěný odsouzený 

během poskytování ústavní nemocniční péče, dále ten, který nedovršil osmnáctý rok, 

odsouzený, zařazený do vzdělávacího nebo terapeutického programu v rozsahu 

minimálně 21 hodin týdně. Náklady výkonu trestu se nehradí za dobu jeho přerušení, 

účasti na soudním jednání jako svědek nebo poškozený, při dočasném předání do 

ciziny, na útěku. V případech zřejmé neúspěšnosti vymáhání pohledávky, od něj lze za 

určitých podmínek upustit. Ředitel může po propuštění hrazení nákladů prominout, 

z důvodů tíživých sociálních poměrů odsouzeného. Odsouzený též hradí další zaviněné 

náklady. 

17.   ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH 

Jde o významnou složku výkonu trestu odnětí svobody, proto bych se u této 

problematiky ráda zastavila. Zaměstnání je u odsouzených významné z hlediska jejich 

budoucího uplatnění na svobodě a úspěšné reintegrace do společnosti. V České 

republice se v současnosti pohybuje zaměstnanost vězněných osob mezi 56 a 57 %.79 

Ve světě je dosahované procento zaměstnaných ve výkonu trestu odnětí svobody 

považováno za měřítko vyspělosti vězeňského systému toho kterého státu.80 Pracovně 

nezařazení rychle ztrácejí pracovní návyky, pokud je ovšem vůbec měly vytvořeny. 

Práce nepředstavuje pro odsouzeného jen terapeutickou činnost, ale i smysluplnou náplň 

dne. S odměnou musí naložit podobně jako na svobodě, hradí výživné, dluhy, 

ubytování.81 Zaměstnávání vězněných osob není přínosem jen pro ně samotné, ale i pro 

společnost, neboť takový odsouzený se sám podílí na úhradě sociálního a zdravotního 

pojištění, podílu na platbě daní z příjmu, hradí náklady výkonu trestu. 

Odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud je k práci zdravotně 

způsobilý. Při jeho zařazení do práce věznice přihlédne k jeho zdravotní způsobilosti a 

                                                 
79 Vysoká zaměstnanost vězňů je prioritou. VS ČR, 27. 3. 2009, dostupné na 
http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=1073 
80 JUDr. Král, V. K zaměstnávání odsouzených. Trestněprávní revue. Praha, 2007, č. 2, str. 59 
81 Bc. Vrba, B. Výkon trestu odnětí svobody u nezaměstnaných vězněných osob a jeho rizika. 7. 
mezinárodní konference o vězeňství – Evropské vězeňské systémy, Kroměříž 2004 
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odborným znalostem a dovednostem. Věznice zajišťuje odměňování odsouzených a 

vytváří podmínky pro možné zvyšování kvalifikace. Pro odsouzené platí zákaz práce 

s výbušninami, při práci s omamnými látkami nebo jedy podléhají zvýšené kontrole. 

Pracovní podmínky, pracovní doba a přesčasová práce se řídí zákoníkem práce. Práce k 

zajištění každodenního provozu věznice (úklid apod.) a pracovní terapie coby součást 

programu zacházení se do pracovní doby nepočítají a odsouzení je vykonávají bez 

nároku na pracovní odměnu. Odsouzený musí být zaškolen k výkonu daného typu 

práce, pokud to její povaha vyžaduje. Odsouzení jsou zpravidla rozdělováni do 

pracovních skupin; ti, u nichž je předpoklad, že toho nezneužijí, jsou zařazeni do 

nestřežených pracovních skupin. 

 

 

Řád VTOS stanoví, kteří odsouzení nemají povinnost pracovat. Jde o následující osoby: 

1. starší 65 let, 

2. plně invalidní, 

3. jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení, 

4. dočasně práce neschopný, 

5. pokud z povahy překážky vyplývá, že je jeho práce vyloučena. 

 

Odměňování se řídí nařízením vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování 

odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Podle 

druhu práce rozlišuje nařízení tři skupiny pro určení základní složky odměny, od 4500,- 

Kč do 9000,- Kč. Z odměny se po srážce zálohy na daň a pojistné provádí další srážky: 

30 % na úhradu výživného, 40 % na náklady výkonu trestu. Další srážky jsou stanoveny 

vyhláškou č 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí 

svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců 

zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, takto: 12 % srážky na 

nařízený výkon rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy, 4 % ostatní srážky, 12 % 

kapesné a 2 % úložné.  

 

Zaměstnávání odsouzených může věznice zajišťovat v podstatě čtyřmi způsoby: 

1. ve své vnitřní režii  
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2. vzděláváním – formou denního studia, 

3. ve střediscích hospodářské činnosti VS ČR, 

4. u podnikatelských subjektů na základě smluvního ujednání. 

 

Ad 1. Ve vnitřní režii jde o práce zabezpečující každodenní chod věznice. Jde o různé 

úklidové či údržbářské práce ve věznici nebo výrobu produktů pro potřeby VS ČR, 

např. nábytku. 

Ad 2. Odsouzení, kteří se vzdělávají ve formě denního studia, se posuzují dle ZVTOS 

jako zařazení do práce. Studují ve Středním odborném učilišti VS ČR, které zahrnuje tři 

typy škol v závislosti na dosaženém stupni vzdělání. Mladistvým věznice musí zajistit 

povinnou školní docházku. Z dokladů, osvědčujících vzdělání, nesmí být patrné, že byly 

získány ve výkonu trestu. 

Ad 3. Vězeňská služba provozuje hospodářskou činnost prostřednictvím provozoven 

střediska hospodářské činnosti VS ČR, které jsou zřízeny u jednotlivých věznic. Jejich 

služeb využívají především drobní podnikatelé, za které tak provozovna střediska 

hospodářské činnosti organizuje práci a provozní podmínky. Podnikatelé většinou 

dodají výrobní technologii či materiál. Z hlediska Vězeňské služby zde není hlavním 

účelem dosažení zisku, ale zajištění práce pro odsouzené. 82 

Ad 4. Zaměstnávání u podnikatelských subjektů představuje klíčovou možnost řešení 

práce odsouzených do budoucna. Práce je realizována buď na pracovištích uvnitř 

prostor VS ČR, které má podnikatel v nájmu, nebo mimo věznici, v jeho prostorách. 

V případě práce mimo věznici musí však odsouzený splňovat podmínky pro zařazení na 

takovéto pracoviště, pro zaměstnání uvnitř věznice alespoň pro udělení možnosti 

volného pohybu při plnění pracovních úkolů. Problémem sjednání práce pro 

podnikatelské subjekty, je zpravidla velmi nízká kvalifikace odsouzených, nákladnost 

zajištění bezpečnostních opatření na pracovišti, hrazení dopravy zaměstnanců, pokud je 

pracoviště mimo věznici, možná fluktuace zaměstnanců z řad odsouzených v případě 

přemístění, nedostačující ekonomické zvýhodnění ze strany státu pro takovéto 

zaměstnavatele. Konečně i vazba na Vězeňskou službu, pokud by šlo o výrobu vysoce 

                                                 
82 Ing. Jeřábek, M. Formy zaměstnávání vězněných osob. Příspěvek konference 7. mezinárodní 
konference o vězeňství – Evropské vězeňské systémy, Kroměříž 2004, str. 317 
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kvalitních komodit, nebude většinou podnikatelů považována za devizu.83 Výhodu by 

naopak mohla představovat možnost nižších nákladů na odměny zaměstnanců z řad 

odsouzených, neboť ta se řídí výše zmíněným nařízením vlády, nikoliv předpisy o 

minimální mzdě. Podnikatel poukazuje odměny za práci přímo věznici, která je pak 

vyplácí odsouzenému. Také relativně pružné zvyšování i snižování počtu zaměstnanců 

z těchto řad podle potřeby zaměstnavatele je oproti úpravě zákoníkem práce jistě 

výhodou.84 Podrobnější podmínky výkonu práce stanoví konkrétní smlouva mezi 

podnikatelským subjektem a věznicí. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se řídí 

zákoníkem práce. Tato forma zaměstnávání může být uplatněna pouze, vyjádřil-li 

odsouzený písemný souhlas se zařazením do práce u jiného subjektu než věznice. Takto 

daný souhlas může odsouzený kdykoliv odvolat, aniž by se to považovalo za odmítnutí 

práce, což by bylo hodnoceno jako závažné porušení povinnosti. Zde je významnou 

změnou novela ZVTOS účinná od 5. ledna 2008, podle níž není již souhlasu 

odsouzeného třeba, pokud je zaměstnávám Českou republikou, krajem, obcí, 

dobrovolným svazkem obcí nebo subjektem, který jimi byl zřízen nebo založen a 

v němž mají většinovou majetkovou účast, podíl na hlasovacích právech nebo 

rozhodující vliv na jeho řízení či provozování. Od této změny se očekává zvýšení počtu 

zaměstnaných odsouzených.  

 

18.   KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC 

Pokud odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje 

odpovědný přístup k plnění povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu 

trestu, lze mu udělit odměnu. Tou může být pochvala mimořádné zvýšení doby návštěv 

až na 5 hodin za měsíc (u mladistvého 8 hodin), povolení jednorázového nákupu 

potravin a věcí osobní potřeby, pokud to nemá povoleno, zvýšení kapesného až o třetinu 

na maximálně tři měsíce, věcná či peněžitá odměna do 1000,- Kč, rozšíření osobního 

volna po dobu až jednoho měsíce nebo povolení opustit věznici až na 24 hodin 

                                                 
83 Ing. Jeřábek, M. Formy zaměstnávání vězněných osob. Příspěvek konference 7. mezinárodní 
konference o vězeňství – Evropské vězeňské systémy, Kroměříž 2004, str. 319 
84 Všetečková, V. Zaměstnej si svého vězně. Lobby, 9. ročník, 2007, č. 3, str. 18 
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v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení či přerušení trestu až na 20 dní. 

Doba přerušení se počítá do výkonu trestu. Přerušit výkon trestu lze též pro naléhavé 

rodinné důvody nebo pro nutnou zdravotní péči mimo zařízení VS ČR. U mladistvého 

navíc mimořádné povolení balíčku.  

 

Naopak za spáchání kázeňského přestupku může být odsouzenému uložen trest – může, 

ale nemusí – lze jej řešit též výchovným pohovorem. Takovým přestupkem je zaviněné 

porušení povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu. Naplňuje-li zároveň 

znaky trestného činu, uložení kázeňského trestu nevylučuje trestní stíhání. Kázeňským 

trestem může být postiženo i jednání, které naplňuje znaky přestupků, došlo-li k němu 

v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Trest nemusí být uložen, pokud stačí již 

samotné projednání. Kázeňskými tresty jsou důtka, snížení kapesného maximálně o 

třetinu až na 3 měsíce (u mladistvého a trvale pracovně nezařaditelného dva měsíce), 

zákaz přijetí 1 balíčku v roce, pokuta do 1000,- Kč (nelze mladistvým a trvale pracovně 

nezařaditelným, ukládá se zpravidla za závažná nebo opakovaná porušení povinností), 

propadnutí věci, umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dní (mladiství a trvale 

pracovně nezařaditelní na 14 dní), celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 

dní (mladiství a trvale pracovně nezařaditelní na 10 dní; režim výkonu je zde jako u 

samovazby, ale s tím, že odsouzený se zde musí ještě účastnit úklidové práce a práce 

nezbytné k zajištění běžného provozu věznice), umístění do samovazby až na 20 dní 

(mladiství a trvale pracovně nezařaditelní na 10 dní; odsouzený zde nepracuje a 

neúčastní se programu zacházení, odpočívat na lůžku smí jen v době určené vnitřním 

řádem) nebo odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny. Při těchto 

izolačních trestech musí být odsouzený nejprve prohlédnut lékařem. Výkon trestu na 

uzavřeném oddělení může být uložen také podmíněně se zkušební dobou až na 6 

měsíců. Pokud během ní nespáchá jiný kázeňský přestupek, kázeňský trest bude 

zahlazen.  

Pro uložení kázeňského trestu musí být náležitě objasněny všechny okolnosti a 

prokázána vina odsouzeného; má právo se k věci vyjádřit. Trest musí odpovídat zásadě 

úměrnosti závažnosti spáchaného provinění, nelze jej uložit po uplynutí jednoho roku 

od spáchání. Kázeňskou pravomoc vykonávají generální ředitel VS ČR a ředitelé 

věznic. Při rozhodování o trestu přihlíží k závažnosti kázeňského přestupku, okolnostem 



52 
 

jeho spáchání a dosavadnímu chování odsouzeného. Odsouzený může do tří dnů podat 

proti uložení kázeňského trestu stížnost, o které rozhodne ředitel věznice nebo v případě 

jeho prvoinstančního rozhodnutí generální ředitel VS ČR. Problematické je ustanovení, 

které vylučuje rozhodnutí v kázeňském řízení ze soudního přezkumu. Za určitých 

podmínek lze výkon kázeňského trestu prominout či od něj upustit. K zahlazení 

kázeňského trestu může dojít v důsledku dosažení na kázeňskou odměnu po jeho 

výkonu. Ta mu ovšem udělena nebude a místo ní dojde k zahlazení předchozího trestu. 

19.   PROPUŠTĚNÍ Z VÝKONU TRESTU. POSTPENITENCIÁRNÍ 

PÉČE A REINTEGRACE PACHATELE DO SPOLEČNOSTI 

Věznice odsouzeného propustí po uplynutí doby trestu, na základě příkazu soudu, na 

příkaz státního zástupce krajského státního zastupitelství pověřeného dozorem nad 

dodržováním právních předpisů při výkonu trestu nebo na základě udělení milosti. 

 

Pro odsouzené, kteří vykonávali trest delší než 3 roky a ty, kterým je třeba pomáhat při 

vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života, se ve věznicích zřizují 

výstupní oddělení, kam jsou zařazování přiměřenou dobu před očekávaným skončením 

trestu, zpravidla 6 měsíců.  

Propuštění jsou poučeni o povinnosti přihlásit se k pobytu, o právech a povinnostech 

uchazečů o zaměstnání. Propuštěný by se měl do tří dnů dostavit ke koordinátorovi péče 

o občany společensky nepřizpůsobivé.  

 

Příprava na návrat do společnosti je náročným úkolem, který zajišťuje řada subjektů, 

působících na odsouzeného, jak během výkonu trestu, tak po jeho skončení. Věznice 

vytváří předpoklady pro plynulý přechod odsouzených do samostatného způsobu života, 

přičemž spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení, poskytuje jim informace a 

umožňuje jim kontakt s odsouzeným.  

Postpenitenciární péči mohou propuštěným poskytovat především probační úředníci 

nebo obce s rozšířenou působností, které poskytují služby a dávky sociální péče 

občanům společensky nepřizpůsobeným. Je důležité věnovat pozornost osobám po 
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propuštění z výkonu trestu a akceptovat fakt, že vykonáním trestu působení na pachatele 

nekončí. Recidivy se pachatelé dopouštějí nejčastěji během prvního roku po 

propuštění.85 Domnívám se, že by bylo vhodné zakotvit povinný systém 

postpenitenciární péče, kdy by se propuštěný musel zúčastnit nějakého reintegračního 

programu, ať už připravovaného nevládními organizacemi s dotací státu nebo v síti 

státních probačních orgánů.  

 

Nevládní i jiné organizace připravují pro tuto skupinu lidí různé reintegrační programy. 

Jedním takovým je Projekt Šance, který organizovala Koalice Šance v letech 2004 – 

2008, který se zabýval zaměstnáváním osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 

svobody. Prostřednictvím komplexu činností podporoval klienty v řešení klíčových 

životních situací (hledání práce, ubytování, komunikace s úřady). S klienty se začalo 

pracovat již ve věznici a na dobrovolné bázi mohla spolupráce pokračovat i po 

propuštění.86 Český helsinský výbor zase připravil projekt Děti odsouzených rodičů – 

posílení práv a povinností, který např. formou společných návštěv ve věznici posiluje 

vzájemné vazby dětí a jejich rodičů, kteří jsou ve výkonu trestu, což působí pozitivně na 

budoucí návrat do společnosti a existujícího rodinného zázemí.87 Nyní připravuje VS 

ČR se Sdružením pro probaci a mediaci v justici připravován projekt Sanace dluhů, 

který má pomoci odsouzeným v oddlužení ještě před propuštěním z výkonu trestu.88 

20.   SPECIFIKA TRESTNÍHO OPATŘENÍ ODNĚTÍ SVOBODY 

UKLÁDANÉHO MLADISTVÝM 

Ekvivalentem trestu odnětí svobody za spáchaný trestný čin je u mladistvých pachatelů 

trestní opatření odnětí svobody za spáchané provinění. Oproti obecnému účelu trestu, 

jak je vyjádřen v trestním zákoně, zdůrazňuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, individuálně preventivní účel trestního opatření. Vyzdvihuje potřebu 

                                                 
85 PhDr. Černíková, CSc., V., PhDr. Sedláček, V. Základy penologie pro policisty. Policejní akademie 
ČR, Katedra kriminologie, Praha, 2002, str. 140 
86Hrušková, V. Reintegrační program: pomoc propuštěným vězňům. České vězeňství, 2008, č. 2, str. 8, 
též http://www.equal.spj.cz 
87 http://www.helcom.cz/show.php?rstema=186 
88 Výroční zpráva VS ČR za rok 2008. 
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vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím 

dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné 

výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, jeho ochranu před škodlivými 

vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. Převládá zde tedy výchovné působení 

na mladistvého a jeho ochrana před škodlivými vlivy. V České republice tvoří mladiství 

zhruba 1 % odsouzených, ke konci roku 2008 to bylo 152 mladistvých.89 

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody je pro mladistvé pachatele jasně subsidiární sankcí, 

až poslední možností trestního postihu (ultima ratio).90  Soud  pro mládež ho může 

mladistvému uložit, jen pokud by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého 

nebo předchozí použitá opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo 

k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Při rozhodování, zda tuto 

nejzazší možnost uložení trestního opatření použije, musí soud zvážit všechny 

okolnosti, které by snižovaly vinu mladistvého (např. jedná-li se jen o neobvyklý exces 

z jinak bezproblémového chování). 

 

Z těchto zásad vychází i ustanovení § 77 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které 

umožňuje odklad výkonu odnětí svobody ze zvláštního důvodu, vycházejícího právě ze 

specifických potřeb a požadavků na trestání mladistvých pachatelů. Na návrh 

mladistvého lze odložit výkonu odnětí svobody nepřesahujícího jeden rok na dobu 

potřebnou k dokončení vzdělání nebo jiné přípravy k povolání. Doba odkladu výkonu 

však nesmí přesáhnout dva roky. V případě, že mladistvý v době odkladu nespáchá 

žádné provinění nebo trestný čin a úspěšně dokončí své vzdělání, může soud upustit od 

výkonu odnětí svobody. V potaz při tom bere povahu a závažnost spáchaného 

provinění, délku vzdělání nebo jiné přípravy k povolání, hodnotí osobu mladistvého a 

jeho poměry. 

 

20.1 VÝMĚRA TRESTNÍHO OPATŘENÍ 

                                                 
89 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2008, dostupné na 
http://ad.vscr.cz/news_files/vzvscr2008.pdf 
90 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A.,Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 384 
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U mladistvých se trestní sazby odnětí svobody snižují na polovinu oproti jejich rozmezí 

v trestním zákoně. Dolní hranice takto snížené sazby nesmí převyšovat jeden rok, horní 

hranice pak pět let.  

Dolní hranici nepodmíněného odnětí svobody lze snížit u mladistvých pachatelů 

obdobně jako u dospělých, tedy pokud vzhledem k zdravotnímu stavu pachatele, který 

spáchal provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, byť z nedbalosti, nepřivodil 

vlivem návykové látky, by bylo možno za současného uložení ochranného léčení 

dosáhnout účelu trestního opatření i trestem kratším.  

Mimořádné snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby je u mladistvých možné za 

stejných podmínek jako u dospělých pachatelů, tedy má-li soud vzhledem k okolnostem 

případu nebo poměrům mladistvého za to, že by použití trestní sazby stanovené 

v trestním zákoně bylo nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření dosáhnout i 

odnětím svobody kratšího trvání. Stejně tak je tomu, odsuzuje-li soud mladistvého za 

přípravu nebo pokus provinění a má vzhledem k povaze a závažnosti přípravy či pokusu 

za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené zákonem bylo pro 

mladistvého nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření dosáhnout i trestním 

opatřením kratším. Soud pro mládež může také výměru odnětí svobody pod dolní 

hranici, odsuzuje-li pachatele, který významně přispěl k objasnění trestné činnosti 

spáchané ve prospěch zločinného spolčení nebo napomohl zabránit trestné činnosti, 

kterou ve prospěch zločinného spolčení jiný připravoval nebo se o ni pokusil, jestliže 

vzhledem k možnostem nápravy mladistvého a povaze jím spáchané trestné činnosti má 

za to, že účelu ukládaného trestního opatření lze dosáhnout i jeho kratším trváním. 

Omezení počtem let, pod které nesmí soud trestní opatření snížit, se v případě 

mladistvých nepoužije. 91 V těchto případech soud není vázán omezením, které stanoví 

minimální počet let, pod které nelze sankci snížit.  

V přísnější výměře lze toto trestní opatření uložit jen za provinění, za které trestní 

zákon ve zvláštní části umožňuje uložit výjimečný trest, stupeň nebezpečnosti takového 

provinění je mimořádně vysoký vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu 

provedení nebo k zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 

napravitelnému následku a zároveň k dosažení účelu trestu nestačí odnětí svobody 
                                                 
91 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A.,Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 384  
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v obecné výměře určené pro mladistvé, tedy poloviční než v trestním zákoně. Nepoužijí 

se zde však výměry výjimečného trestu v trestním zákoně, ale speciální ustanovení 

ZSVM, tedy trestní opatření odnětí svobody v trvání 5 až 10 let. 

 

20.2 ZAŘAZOVÁNÍ 

 

Mladiství, kteří nepřekročili devatenáctý rok věku, vykonávají trestní opatření odnětí 

svobody umístěni odděleně od dospělých ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro 

mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace. Děje se tak proto, aby bylo zabráněno 

negativnímu působení dospělých pachatelů na mladistvé. Podle zákona č. 169/1999 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody, který se vztahuje i na výkon trestního opatření odnětí 

svobody mladistvému, se vedle typů věznic s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou 

ostrahou zřizují zvláštní věznice pro mladistvé. V rámci jedné věznice mohou být 

zřízena oddělení různých typů, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestního 

opatření odnětí svobody. V praxi z uvedeného vyplývá, že soud pro mládež nařídí 

výkon trestního opatření odnětí svobody ve zvláštní věznici pro mladistvé, tedy 

odděleně od ostatních odsouzených, avšak aniž by jej zařadil do konkrétního typu 

věznice podle § 39a trestního zákona. 

 

20.3 PŘEŘAZENÍ 

 

Pokud mladistvý dovrší ve výkonu odnětí svobody devatenáctý rok, může jej soud 

přeřadit do věznice pro ostatní odsouzené. V tomto případě již soud postupuje podle 

výše zmíněného § 39a trestního zákona a musí rozhodnout, do kterého typu věznice 

odsouzeného zařazuje, neboť zákon o soudnictví ve věcech mládeže tuto úpravu 

neobsahuje. Prakticky nelze mladistvého přeřadit do věznice se zvýšenou ostrahou, 

neboť nebude splňovat podmínky stanovené trestním zákonem pro zařazení do věznice 

tohoto typu. Při rozhodování přihlédne k dosaženému stupni jeho převýchovy a k délce 

zbytku trestu. Na dosažený stupeň převýchovy lze usuzovat ze zapojení mladistvého do 

pracovní činnosti, vzdělávání, plnění povinností, vztah k vězeňskému personálu i 

spoluodsouzeným, z uložených kázeňských opatření. Délka zbytku trestu ovlivňuje 
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rozhodování soudu tím směrem, že čím kratší je zbytek nevykonaného trestu do 

dosažení 19. roku odsouzeného, tím pečlivě je třeba zvážit přeřazení mezi dospělé 

odsouzené.92  

Přeřazení mladistvého může navrhnout státní zástupce nebo ředitel věznice, případně o 

něm rozhoduje okresní soud pro mládež i bez návrhu. Z možnosti žádat o své přeřazení 

je vyloučen sám mladistvý, neboť vzhledem k tomu, že toto přeřazení se považuje za 

přeřazení do přísnějšího typu věznice, uplatní se zde zásada, že se nemůže domáhat 

zhoršení svého postavení. 93 

Pokud soud ponechá mladistvého i po dovršení devatenáctého roku ve věznici 

mladistvé, nebrání to pozdějšímu návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného, 

pokud ten soustavně porušuje nebo závažným způsobem porušil stanovené povinnosti, 

pořádek nebo kázeň. Rozhodne-li soud o přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní 

odsouzené, vždy se to považuje za přeřazení do přísnějšího typu věznice. Proto se 

dovozuje, že k tomuto přeřazení mladistvého po dosažení 19. let by mělo docházet jen 

při výše uvedeném porušování povinností. 94 

 

20.4 PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ 

 

Také podmíněné propuštění zde platí s odchylkou vůči obecné úpravě v trestním 

zákoně. Mladistvého lze podmíněně propustit za splnění stejných podmínek jako u 

dospělého pachatele, avšak může se tak stát i dříve než po vykonání poloviny, resp. 

dvou třetin uloženého trestního opatření. Návrh na takové dřívější propuštění musí 

podat státní zástupce nebo ředitel věznice. Vedle tohoto dřívějšího podmíněného 

propuštění platí samozřejmě i pro mladistvé obecná úprava § 61 trestního zákona, podle 

které soud může mladistvého podmíněně propustit po vykonání poloviny trestního 

opatření odnětí svobody, jestliže odsouzený při jeho výkonu svým chováním a plněním 

povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede 

řádný život nebo pokud soud přijme záruku za dovršení jeho nápravy. Při hodnocení 
                                                 
92 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A.,Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 782  
93 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A.,Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 784 
94 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A.,Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 784  
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těchto požadavků soud vychází stejně jako u dospělých z chování mladistvého během 

výkonu odnětí svobody, plnění programů zacházení, postoji ke spáchanému provinění, 

z hodnotící zprávy věznice. Specifikem tohoto posuzování mladistvých je potřeba 

přihlédnout k míře vlivu dalšího pobytu ve věznici na dosud ne plně vyvinutou osobnost 

mladého člověka.  

Pokud soud mladistvého podmíněně propustí, má možnost, jak dále pozitivně ovlivnit 

jeho reintegraci do společnosti. Může mu uložit výchovná opatření, směřující 

k řádnému životu a náhradě škody způsobené proviněním, vyslovit nad mladistvým 

dohled probačního úředníka, který pak pravidelně mladistvého navštěvuje a kontroluje, 

jednou za šest měsíců podá soudu zprávu o průběhu výkonu dohledu, při méně 

závažném porušení podmínek dohledu může mladistvému uložit výstrahu, maximálně 

však dvě ročně, jinak o tom informuje příslušného soudce. Probační úředník má ze 

zákona povinnost provádět úkony směřující k tomu, aby mladistvý vedl řádný život i 

v případě podmíněného propuštění mladistvého bez soudního nařízení dohledu. 

Je-li mladistvý podmíněně propuštěn na základně možnosti dané trestním zákonem, 

tedy po výkonu poloviny, resp. dvou třetin uloženého trestu, stanoví se mu zkušební 

doba na jeden rok až sedm let. Pokud je však propouštěn na základě speciální možnosti 

dle ZSVM na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice dříve, soud určí zkušební 

dobu v rozmezí jednoho až pěti let. Povede-li během ní řádný život a vyhoví uloženým 

podmínkám, bude mu nevykonaná část odnětí svobody prominuta. Pokud podmínky 

poruší, rozhodne soud, že zbytek trestního opatření vykoná. 

21.   REKODIFIKACE TRESTNÍHO PRÁVA 

Závěrem práce bych se ještě ráda zastavila u změn, které přinesl nový trestní zákoník č. 

40/2009 Sb., který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2010. Dosud platný trestní zákon 

pochází z dob před téměř padesáti lety a navzdory četným novelizacím, byl v mnohém 

stále odrazem doby svého vzniku. Nový kodex přinese jak systematické změny, tak 

změny v teorii pojetí trestného činu, ale i zcela nové instituty. Na tomto místě se budu 

věnovat pouze těm, které se týkají tématu mé práce. 
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Hlediska, rozhodná pro soud při stanovení druhu a výměry trestu, jsou v novém 

zákoníku formulovány více konkrétně oproti dosavadní „nebezpečnosti činu pro 

společnost, možnosti nápravy a poměrům pachatele“. Jedním z nových výslovně 

stanovených požadavků je, aby soud přihlédl k účinkům a důsledkům, které lze 

očekávat od trestu pro budoucí život pachatele (§ 39 odst. 1 in fine).  

U mnoha trestů proti životu a zdraví dochází ke zvýšení trestní sazby odnětí svobody. U 

méně závažné trestné činnosti rozšiřuje možnost použití alternativních trestů. Systém 

trestů doplňují dva zcela nové tresty, a to domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce.  

Trest domácího vězení nelze uložit vedle trestu odnětí svobody a obecně prospěšných 

prací. V systému trestů je z hlediska závažnosti zařazen právě mezi tyto dva druhy 

trestů. Ovšem zhruba 15 % odsouzených jej nepovažuje za mírnější, nežli trest odnětí 

svobody, který by preferovali.95 Lze jej uložit jako trest samostatný, i když jej trestní 

zákon u daného trestného činu nezmiňuje. Tento trest může soud uložit až na dva roky 

pachateli přečinu (tj. nedbalostní trestný čin nebo úmyslný čin se zákonem stanovenou 

horní hranicí trestu do pěti let), pokud vzhledem k závažnosti a povaze činu a osobě a 

poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí tento trest a pachatel dá písemný 

slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese. Nestanoví-li 

soud jinak, musí se na tomto místě zdržovat ve dnech pracovního klidu celý den a 

v pracovních dnech od 20:00 do 05:00 hodin, vyjma případů výkonu zaměstnání nebo 

poskytnutí zdravotní péče. Soud mu může povolit návštěvy bohoslužeb. Pohyb 

odsouzeného bude monitorován elektronickým náramkem, případně probačním 

pracovníkem. 

Může také na dobu výkonu trestu uložit odsouzenému přiměřená omezení a povinnosti, 

zpravidla mu uloží povinnost k náhradě škody. Pro případ zmaření výkonu tohoto 

trestu, soud uloží náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok. 

Jde o v mnoha zemích úspěšně zavedenou alternativu trestu odnětí svobody, která nemá 

za následek násilní vytržení odsouzeného ze života, nedochází k přetrhání sociálních 

vazeb, ztrátě zaměstnání, takže odpadá komplikované řešení opětovné reintegrace 

odsouzeného zpět do společnosti. Nezanedbatelným faktorem je také nesrovnatelně 

                                                 
95 JUDr. Král, V. Domácí vězení – další alternativní trest? Trestněprávní revue, 2007, č. 8, str. 236 
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nižší ekonomická náročnost tohoto trestu, jehož náklady jsou o polovinu nižší než 

náklady výkonu trestu odnětí svobody.96 

 

U trestu odnětí svobody byly zákonnou formulací definovány tři jeho podoby: 

nepodmíněný, podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem.  

Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest. Ten zahrnuje i nadále dvě 

podoby – trest na doživotí a trest časově omezený, u nějž se zvýšila sazba z maxima 15 

– 25 let na 20 – 30 let. Výjimečný trest lze uložit za zvlášť závažný zločin (úmyslný 

trestný čin se zákonnou horní hranicí nejméně deset let), u nějž to trestní zákon 

předpokládá. 

1. Trest odnětí svobody nad 20 až do 30ti let může soud uložit, jestliže závažnost 

zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele 

obzvláště ztížena.  

2. Doživotní trest odnětí svobody může uložit opět za taxativně vyjmenované 

trestné činy, přičemž jejich okruh je rozšířen o některé trestné činy válečné a 

proti míru. Podmínkou je, že tento zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný. 

Mimořádná závažnost je – jako doposud – spatřována ve zvlášť zavrženíhodném 

způsobu provedení, zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo zvlášť těžkém a těžko 

napravitelném následku. Současně musí uložení tohoto trestu vyžadovat účinná 

ochrana společnosti a nadále je zdůrazněno jeho subsidiární postavení vůči 

druhé formě výjimečného trestu, pokud není naděje, že by pachatele napravil 

tento trest mírnější. Zůstává zachována možnost soudu rozhodnout, že pro účely 

podmíněného propuštění se doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou 

do doby výkonu trestu nezapočítává. 

Jde tedy v podstatě o stejné podmínky jeho uložení, jako stanoví dosavadní trestní 

zákon, avšak jinak formulované, kdy již není používán termín „nebezpečnosti činu pro 

společnost“, ale „ závažnosti“. Opouští však již možnost uložit doživotní trest v případě 

nedbalostního způsobení smrti. 

 

Maximální výměra trestu odnětí svobody se zvyšuje z patnácti na dvacet let. Novinkou 

je, že k překročení této hranice může dojít při ukládání trestu pachateli, který znovu 

                                                 
96 JUDr. Král, V. Domácí vězení – další alternativní trest? Trestněprávní revue, 2007, č. 8, str. 236 
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spáchal zvlášť závažný zločin, ač již byl pro takový potrestán (obdoba dnes zvlášť 

nebezpečného recidivisty) a soud mu může uložit trest v horní polovině trestní sazby 

zvýšené o jednu třetinu, je-li závažnost tohoto zločinu vzhledem k recidivě a ostatním 

okolnostem vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena. Dosud nesměl trest ani 

v tomto případě převyšovat obecnou výměru patnácti let. Na rozdíl o této změny stále 

platí omezení maximální dobou, nově tedy dvaceti let, při zvyšování trestní sazby 

pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké slupiny (§ 

108 odst. 2 nového trestního zákoníku). 

Trest odnětí svobody ve výměře do tří let bude i nadále ukládán převážně v podmíněné 

podobě; jako nepodmíněný bude uložen za předpokladu, že by jiný trest nevedl k tomu, 

aby pachatel vedl řádný život. V současném trestním zákoně je hlediskem pro uložení 

nepodmíněného trestu možnost dosažení účelu trestu, což lze považovat za širší 

formulaci. 

Typy věznic i pravidla obvyklého zařazování odsouzených zůstávají stejná, 

s následujícími úpravami: při spáchání úmyslného trestného činu se pachatel zařazuje 

do věznice s dozorem, nebyl-li ještě ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, pokud 

mu byl uložen trest do tří let (dosud byl hranicí trest dvouletý).  

Odsouzeného, zařazeného do věznice se zvýšenou ostrahou, který zde vykonává jiný 

než výjimečný trest, lze přeřadit do věznice mírnějšího typu již po výkonu jedné 

čtvrtiny trestu (zatím po výkonu jedné třetiny). Stejně tak se snižuje doba, po jejímž 

výkonu ve věznici určitého typu může odsouzený žádat o přeřazení do věznice 

s mírnějším režimem. Minimální hranice 6ti měsíců zůstává.  

Varianty mimořádného snížení trestu se rozšiřují o možnost snížit trest odnětí svobody 

pod dolní hranici pachateli, který byl označen za spolupracujícího obviněného. Soud 

přihlíží k povaze trestného činu v jeho doznání a činu, jehož objasnění přispěl nebo jeho 

dokonání pomohl zabránit. Dále může soud snížit trest pod stanovenou dolní hranici, 

jednal-li pachatel v právním omylu, kterého se však mohl vyvarovat nebo při nesplnění 

podmínek krajní nouze či nutné obrany. V těchto případech není vázán omezeními 

minimální sazby trestu, která jsou stejná jako dosud. 

 

V úpravě podmíněného propuštění přibylo ustanovení, podle nějž může soud 

podmíněně propustit pachatele přečinu i dříve než vykoná polovinu trestu, pokud svým 
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vzorným chováním a plněním povinností prokázal, že dalšího výkonu trestu není třeba. 

Soud mu uloží ve zkušební době povinnost zdržovat se ve stanovené době (nejdéle rok), 

zejména v nočních hodinách a dnech pracovního klidu, ve svém obydlí, nebo povinnost 

vykonávat práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí 

(50 – 200 hodin), nebo aby složil určitou peněžní částku na pomoc obětem trestné 

činnosti (2 tisíce až 10 milionů korun). 

V souvislosti s celkovou probíhající reformou trestního práva bych ještě ráda zmínila 

návrh zákona, který je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně ČR. Dosavadní 

poradní sbory ředitelů věznic, které zakotvuje ZVTOS97, mění na občanské poradní 

komise, které mají být zárukou objektivního výkonu vězeňství. Členy komise budou 

poslanci a senátoři, zastupitelé, psychologové, pracovníci Probační a mediační služby, 

nevládních neziskových organizací a církví. Tyto komise budou vytvářet systémová 

opatření v oblasti výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Komise se bude scházet 

nejméně 4x ročně a odsouzení ji budou moci adresovat podněty a stížnosti. Mohou 

řediteli navrhovat opatření ohledně programů zacházení, zacházení zaměstnanců VS ČR 

s odsouzenými a ke zlepšení materiálních podmínek výkonu trestu. Pokud se činnost 

komisí osvědčí, mohlo by se do budoucna uvažovat i o tom, že by rozhodovaly o 

podmínečném propuštění namísto soudů, jak je tomu dnes v několika státech USA. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 § 4 ZVTOS „ K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají 
k dosažení účelu výkonu trestu, zřídí ředitel věznice poradní sbor. Členy poradního sboru jmenuje ředitel 
věznice s jejich souhlasem z odborníků, kteří nejsou zaměstnáni ve věznici…“ 
98 Vládní návrh novely zákona o výkonu trestu. Sněmovní tisk 664/0, dostupné na 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=664&CT1=0 
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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. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČHV – Český helsinský výbor 

tr. zákon – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

ZVTOS - zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody  

Řád VTOS -  vyhláška č. 247/1992 Sb., řád výkonu trestu odnětí svobody 

ZSVM - zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

VS ČR – Vězeňská služba České republiky 

GŘ VS ČR – Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 
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SUMMARY 

Unconditional prison sentences 

 

If we consider freedom of the person as the most valuable estate then the sentence to 

serve a prison represents the most strictest punitive sanction since it is the most 

sensitive interference into basic and freedom rights which are allowed by the law.    

 

The imposition of the sentence pursue the protection of the society from the  offenders   

and to prevent the convicted from continuation in criminal activity as well as to bring 

him up to live impeccably. It performs repressive and preventive function, and operates 

educationally on other members of society. For the general preventive action of the 

sentence, it is important if the society sees the sentence as fair, reasonable and most 

inevitable. 
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Short-term prison senteces are often topics for discussion. According to some views on 

sentence performance it does not adequately deterrent effects on the society and in 

terms of action on the perpetrators it does not give enough time for social rehabilitation 

which would be able to reeducate them but time spent in the exercise of punishment is 

sufficient for effect  of the negative  influencess of imprisonment. The already 

overcrowded prisons are still filled with more convicted offenders to serve the sentence 

for couple of monthes. This opens the scope for alternative sentences. Its about 

sentences not connected with imprisonment, in case of need only minimal. There is 

reeducational element during serving this sentences without taking these person out of 

existing social or environmental context.  In the context of alternative sanctions, it is 

important to create a functionally integrated system with the variety of sanctions 

because only then it is possible to impose sentences individually  and particularly to 

offenders and their offense. 

 

Short-term prison sentences counterpart are exceptional sentences, especially life 

sentence. This sentence was implemented in most countries after the transition from 

totalitarian regime as more human substitute for capital punishment. This sentence is a 

common theme of penological studies since its servis has a number of specific issues. 

Life sentence is imposed on those most dangerous offenders, habituat offenders, where 

there is no practical presumption for reeducation. Its main task is the protection against 

the most dangerous offenders. Negative influence of imprisonment has strongest effect 

in serving long-term sentences, the reintegration in the society after that is even more 

difficult.  

In most European countries, however, there is the possibility of conditional release even 

for life sentences. In my opinion it is a motivational factor, without which a life 

sentence would not be  much more human than the death penalty. 

 

No matter into which forms or variation will the sentece develope in the future, it will 

be for certain individuals or groups in society only possible punishment, and - I believe 

- mainly due to its insulating function.   
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