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8. Záv�ry 

V následujících �ádcích se pokusím stru�n� shrnout záv�ry této 

rigorózní práce v�nované výkonu alternativních trest�. Cílem bylo 

v p�edkládané práci na�rtnout problematiku alternativních trest�, jelikož se 

jedná o dynamicky se rozvíjející oblast, a to nejen v �eské republice, nýbrž 

ve všech moderních spole�nostech. Jelikož se ve své praxi v�nuji výkonu 

trest�, mohu jen potvrdit skute�nost, že alternativní tresty dnes p�edstavují 

p�evažující �ást ukládaných trest�. P�es jejich nesporné výhody jsem však 

�asto sv�dkem také mnoha problém�, které se objevují v rámci jejich 

výkonu. 

Domnívám se, že úsilí o nahrazování krátkodobých trest� odn�tí 

svobody r�znými druhy alternativních trest� je správné. Je však t�eba mít na 

pam�ti, že alternativní tresty by m�ly být ukládány pouze v opodstatn�ných 

p�ípadech, s p�ihlédnutím k individuální osobnosti každého pachatele. 

V opa�ném p�ípad� se tyto tresty míjejí svým ú�inkem, neúm�rn� zat�žují 

soudy ve vykonávacím �ízení a v d�sledku p�em�ny v trest odn�tí svobody 

zat�žují i v�znice.  

Mezi pachatele, kterým by alternativní tresty m�ly být ukládány, 

bych za�adila p�edevším mladistvé, prvotrestané a pachatele mén� závažné 

trestné �innosti. V praxi by se pak m�lo stát pravidlem pe�livé zkoumání 

osobnosti konkrétního pachatele a zjiš�ování jeho stanoviska 

k zamýšlenému trestu, aby se eliminovaly p�ípady p�em�n alternativních 

trest� v trest odn�tí svobody. Lze tedy shrnout, že alternativní tresty jsou 

smysluplné pouze v p�ípad�, že je odsouzený p�i jejich výkonu ochoten 

spolupracovat. 

Efektivnost výkonu jednotlivých trest� vždy zna�n� záleží práv� na 

osob� pachatele. Obecn� lze �íci, že nejv�tší problém �iní ve vykonávacím 

�ízení pen�žitý trest spolu s obecn� prosp�šnými pracemi. Nejmén�

problematickým se pak jeví podmín�né odsouzení  a podmín�né odsouzení 

s dohledem, p�i�emž potíže s výkonem t�chto trest� pak nastávají p�edevším 

v souvislosti s uložením konkrétní povinnosti, která je odsouzenému v rámci 
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podmín�ného odsouzení uložena.  

Vzhledem k p�sobení jednotlivých alternativních trest� na pachatele 

pak nejp�ízniv�ji hodnotím zejména obecn� prosp�šné práce, ale pouze za 

podmínky, že jsou �ádn� vykonávány, a také podmín�né odsouzení 

s dohledem. U obou výše zmín�ných trest� je d�ležitý výchovný ú�inek a 

ú�ast Proba�ní a media�ní služby v rámci jejich výkonu, což podle mého 

názoru m�že zna�nou m�rou p�isp�t k náprav� pachatele.  

Pokud se jedná o �etnost ukládání jednotlivých alternativních trest�, 

je nej�ast�ji ukládán trest podmín�ného odsouzení, který tvo�í nadpolovi�ní 

v�tšinu všech trest� (57,5 %). V drtivé v�tšin� p�ípad� je podmín�né 

odsouzení ukládáno ve své nejjednodušší podob�, tedy bez uložení dohledu 

�i bez stanovení p�im��ených omezení nebo povinností. Dle statistické 

ro�enky kriminality 2008 vypracované Ministerstvem spravedlnosti bylo 

podmín�né odsouzení dopln�no dohledem pouze ve 4 % p�ípad�. Obecn�

prosp�šné práce jsou ukládány p�ibližn� p�tin� odsouzených (17 %) a 

pen�žitý trest je ukládán ve stále mén� p�ípadech (6 %). 
57

Trest obecn� prosp�šných prací byl do �eského práva zaveden 

s ú�inností od 1.1.1996 na základ� pozitivních zahrani�ních zkušeností. 

Jedná se o vhodný druh alternativního trestu, který navíc dokáže být do 

zna�né míry prosp�šný pro spole�nost. Soudy je široce využíván, jeho 

ú�innost však velmi závisí na osob� pachatele a jeho p�ístupu k danému 

trestu.  

Vzhledem k tomu, že v praxi ješt� není zcela b�žný postup 

spo�ívající v podrobném zkoumání individuální osobnosti pachatele, 

vznikají n�kdy p�i výkonu tohoto trestu ur�ité komplikace. Mezi 

odsouzenými  se vždy najdou lidé, kte�í se s uloženým trestem neztotožní a 

obecn� prosp�šné práce ani neza�nou vykonávat. Pozitivní zm�ny p�ináší 

nový trestní zákoník, který zp�ís�uje pravidla pro p�epo�et hodin 

nevykonaných obecn� prosp�šných prací na dny odn�tí svobody a také se 

snaží zabránit tomu, aby byl tento trest ukládán lidem, kterým byl 

v minulosti již uložen a nebyl �ádn� vykonán. Tyto zm�ny tak bezpochyby 
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mohou p�isp�t ke zvýšení motivace odsouzených tento trest �ádn� vykonat a 

zárove� zvýšit pravd�podobnost, že tento trest nebude ukládán zbyte�n�

v p�ípadech, kdy je pravd�podobné, že by nebyl vykonán. 

Velmi d�ležitou roli hraje p�i výkonu obecn� prosp�šných prací 

Proba�ní a media�ní služba, jejíž úloha by se m�la ješt� zvýraznit, a to 

p�edevším ve stadiu p�ed uložením odsuzujícího rozhodnutí, na jehož 

základ� je tento trest uložen. Práv� p�edjednání podmínek výkonu obecn�

prosp�šných prací s odsouzeným a d�kladné zjišt�ní jeho stanoviska m�že 

velmi výrazn� p�isp�t k jejich bezproblémovému výkonu. 

V praxi pak bude jist� zapot�ebí sjednotit postupy soud� p�i p�em�n�

obecn� prosp�šných prací v trest odn�tí svobody, jelikož stále dochází 

k tomu, že n�kdy je doba jednoho roku pro výkon tohoto trestu po�ítána od 

právní moci na�ízení a jindy až od jeho doru�ení odsouzenému. Dále by 

bylo vhodné právn� ošet�it ty p�ípady, ve kterých se neda�í po dlouhou dobu 

obecn� prosp�šné práce na�ídit, zejména z d�vodu neznámého pobytu 

odsouzeného. Domnívám se, že v t�chto p�ípadech by m�lo být 

postupováno jednotným zp�sobem tak, že by bylo na�ízení výkonu trestu 

vydáváno dle trvalého pobytu odsouzeného, jehož faktický pobyt se 

nepoda�ilo soudu zjistit, nebo by p�ípadn� m�la být jasným zp�sobem 

stanovena možnost p�em�ny obecn� prosp�šných prací v nepodmín�ný trest 

odn�tí svobody, aniž by bylo nutné odsouzenému doru�ovat na�ízení 

výkonu trestu. 

P�estože lze �íci, že obecn� prosp�šné práce jsou velmi dobrým 

druhem alternativního trestu, bude t�eba se ješt� zam��it na takové zm�ny 

v právní úprav� i soudní praxi, jež by pomohly výkon tohoto trestu 

zefektivnit.  

 Jak již bylo konstatováno shora, podmín�né odsouzení a podmín�né 

odsouzení s dohledem p�edstavují alternativní tresty, které jsou z hlediska 

výkonu trest� pro soudy nejmén� náro�né a nejmén� problematické. Aby 

byl však jejich výkon skute�n� ú�inný, je zapot�ebí kvalitní spolupráce 

soud� s orgány obcí a policie, které zpracovávají zprávy o pov�sti 

odsouzeného a v p�ípad� uloženého dohledu s Proba�ní a media�ní službou. 
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 V rámci výkonu t�chto trest� bych považovala za vhodné, aby soudy 

stanovovaly lh�ty, kdy budou �init dotazy na pln�ní povinností 

odsouzeným, vždy v závislosti na konkrétním p�ípadu, jelikož v praxi bývá 

v�tšinou automaticky využívána lh�ta jednoho roku. Dále je nutné 

p�istupovat k obdobným p�ípad�m stejným zp�sobem tak, aby bylo 

rozhodování soud� p�edvídatelné. Nem�lo by tedy docházet k tomu, kdy 

jednomu odsouzenému je podmín�né odsouzení p�em�n�no v trest odn�tí 

svobody ješt� v pr�b�hu zkušební doby a jinému je v obdobném p�ípad�

pouze prodloužena zkušební doba �i je dokonce kv�li pomalému postupu 

orgán� �inných v trestním �ízení osv�d�en tzv. ze zákona. V neposlední �ad�

by pak bylo zapot�ebí zvýšit úrove� zpracovávaných zpráv o pov�sti 

odsouzeného z místa bydlišt�, které jsou v drtivé v�tšin� naprosto formální a 

o chování odsouzeného ve zkušební dob� p�íliš nevypovídají. Jedním 

z možných �ešení by mohla být nap�íklad kvalitn�jší a podrobn�jší 

formulace dotaz� �in�ných soudy, které sm��ují na p�íslušné orgány obcí a 

policie. 

 U podmín�ného odsouzení s dohledem je velmi d�ležitá �innost 

Proba�ní a media�ní služby, která nejenže kontroluje odsouzeného a 

poskytuje soudu v�tšinou velmi kvalitní a podrobné informace o osob� a 

pom�rech odsouzeného, ale také poskytuje odsouzenému pot�ebnou pomoc, 

poradenství a snaží se ho vést k �ádnému životu. 

 Novou právní úpravu, která po�ítá s možností podmín�ného odložení 

trestu odn�tí svobody nep�evyšujícího t�i léta, aniž by byl stanoven dohled, 

nepovažuji za velký p�ínos, jelikož se domnívám, že práv� v p�ípad� t�chto 

p�ísn�jších trest� by byl dohled Proba�ní a media�ní služby pot�ebný. 

Pen�žitý trest je alternativním trestem, jehož výkon bývá v praxi 

mnohdy komplikovaný a možná práv� proto není ukládán p�íliš �asto. 

Obtíže �iní p�edevším doru�ování výzvy k zaplacení odsouzenému. 

Domnívám se, že podmínka p�evzetí výzvy odsouzeným je nadbyte�ná a 

m�lo by sta�it její uložení na pošt�, což by zna�n� zjednodušilo výkon 

pen�žitého trestu. �asto také dochází k tomu, že vzhledem k tomu, že 

pen�žitý trest není zaplacen, dojde k na�ízení náhradního trestu, který je 
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následn� odvrácen zaplacením celé výše pen�žitého trestu. Takový postup 

podle mého názoru není v souladu s ú�elem pen�žitého trestu a zbyte�n�

zat�žuje soudy ve vykonávacím �ízení. Problematické je také p�epo�ítávání 

�ásti náhradního trestu odn�tí svobody, kterou má odsouzený vykonat, 

pokud odsouzený platí pen�žitý trest po �ástech, �ímž vždy ur�itou �ást 

výkonu trestu odn�tí svobody odvrátí.  

 Jako pozitivní hodnotím zm�nu provedenou na základ� zákona        

�. 152/1995 Sb., na jejímž základ� byla vypušt�na podmínka pro p�em�nu 

pen�žitého trestu v trest odn�tí svobody spo�ívající v bezvýsledném 

vymáhání pen�žitého trestu a p�ípadném zma�ení výkonu tohoto trestu. 

Taková zm�na bezpochyby alespo� �áste�n� p�isp�la k efektivnímu výkonu 

pen�žitého trestu, proto nemohu souhlasit se zm�nami, s kterými po�ítá od 

1.1.2010 trestní �ád, když se op�t vrací k jeho vymáhání. 

 S další d�ležitou zm�nou po�ítá nový trestní zákoník, který hodlá 

zavést systém denních sazeb, což umožní spravedliv�jší výpo�et výše 

ukládaného trestu. Dále bude na základ� nové právní úpravy možné stanovit 

náhradní trest odn�tí svobody až na �ty�i léta, �ímž by se mohla zvýšit 

motivace odsouzených pen�žitý trest ve stanovené lh�t� �ádn� zaplatit.  

Osobn� nehodnotím pen�žitý trest p�íliš pozitivn�, protože u n�j 

postrádám výchovný ú�inek �i jakékoli pozitivní p�sobení na pachatele, 

jaké se objevuje u obecn� prosp�šných prací a podmín�ného odsouzení 

s dohledem. Dalším d�ležitým aspektem je nestejný dopad pen�žitého trestu 

na více a mén� majetné osoby. Zatímco u mén� majetných lze o�ekávat 

problémy, jež nastanou p�i výkonu tohoto trestu, u bohatších osob ztrácí 

pen�žitý trest svou sank�ní povahu. Výjime�nými nejsou ani p�ípady, kdy je 

pen�žitý trest zaplacen p�íbuznými odsouzeného, p�i�emž tímto ztrácí 

uložený trest již zcela jakýkoli smysl. Jelikož zaplacený pen�žitý trest plyne 

do státního rozpo�tu, neplní ani funkci p�ípadné náhrady škody �i 

odškodn�ní ob�ti trestného �inu, naopak pachatelovu schopnost nahradit 

zp�sobenou škodu spíše snižuje. Podle mého názoru by bylo p�inejmenším 

vhodné vázat výt�žek z pen�žitého trestu na obecn� prosp�šné ú�ely tak, 

jako tomu je v p�ípad� v p�ípad� institutu narovnání, �i z pen�žitých trest�
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vytvo�it zvláštní fond, z n�hož by byli odškod�ováni poškození.
58

Pokud se týká druh� alternativních trest�, které sou�asná právní 

úprava zahrnuje, považuji tento rozsah za dostate�ný, p�i�emž se 

domnívám, že plánované zavedení trestu domácího v�zení a trestu zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné spole�enské akce tento systém vhodn�

doplní. P�ípadné nedostatky právní úpravy a možné problémy p�i výkonu 

t�chto nových trest� se zajisté objeví až s odstupem �asu.  

Podle mého názoru však již nebude zapot�ebí další výrazn�jší 

rozši�ování �eské právní úpravy o nové alternativní tresty, jelikož takový 

postup by z�ejm� vedl k obtížn�jšímu rozhodování soud�, kterou z variant 

uložit, a komplikace by nejspíš nastávaly také ve vykonávacím �ízení. Navíc 

se domnívám, že pokud by byla škála alternativních trest� p�íliš široká, 

nebyly by v takovém p�ípad� všechny tresty pln� využívány. Z t�chto 

d�vod� bude spíše zapot�ebí v�novat úsilí o zefektivn�ní výkonu t�ch 

nejproblemati�t�jších alternativních trest�, tedy obecn� prosp�šných prací a 

pen�žitého trestu. 

 Jelikož alternativní tresty p�edstavují relativn� mladou oblast 

trestního práva, lze o�ekávat, že v následujících letech dozná jejich právní 

úprava ješt� ur�itých pot�ebných zm�n, aby se lépe poda�ilo dosáhnout 

jejich hlavního cíle – snížení p�epln�nosti �eských v�znic.  

Už nyní lze však konstatovat, že díky zavedení nových druh�

alternativních trest� se za posledních n�kolik let poda�ilo snížit po�et 

p�ípad�, kdy je ukládán nepodmín�ný trest odn�tí svobody, p�ibližn� o 

polovinu, a to z p�vodních 30 % ve druhé polovin� 80. let na p�ibližn� 15 % 

od roku 2002.
59

 Dle statistické ro�enky kriminality 2008 zpracované 

Ministerstvem spravedlnosti tvo�ily nepodmín�né tresty dokonce pouze     

13 % uložených trest�, bohužel stále velkou �ást t�chto trest� p�edstavují 

tresty krátkodobé (do jednoho roku) – p�ibližn� 66 % všech nepodmín�ných 
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trest�. I tak lze považovat snížení po�tu uložených trest� odn�tí svobody za 

jistý úsp�ch. 

 A�koli se v pr�b�hu výkonu všech alternativních trest� vyskytují 

v�tší �i menší problémy a ob�as je jim vytýkána jejich vysoká náro�nost na 

organizaci a kontrolu,
60

 je jejich úloha v systému trest� zajisté 

nezastupitelná. 
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