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Úvod 

Téma práce jsem si zvolila s ohledem na svojí aktuálnost, neboť kriminalita stále 

roste a je potřeba na ní vhodným způsobem reagovat. A alternativní tresty jsou jednou 

z moţností jak rostoucí kriminalitu řešit. Tradiční formy ochrany společnosti proti 

kriminalitě selhávají, vězení jsou přeplněna, odstrašující účinek trestu odnětí svobody je 

nedostatečný, k nápravě a resocializaci pachatelů nedochází, obětem trestným 

činnostem není nahrazována způsobená škoda. Hovoří se o krizi vězeňství a krizi trestu 

odnětí svobody, i kdyţ právě tento trest má dlouholetou tradici, je veřejnosti 

srozumitelný a v justiční praxi zaběhnutý. Pokud ale má být hlavní funkcí trestu 

náprava pachatele, jeho převýchova a reintegrace do společnosti, trest odnětí svobody 

tyto cíle nemůţe naplnit. Sice ochrání společnost, ale na jak dlouho? Ze statistik 

vyplývá, ţe více neţ polovina odsouzených k trestu odnětí svobody do dvou let spáchá 

nový trestný čin. Odnětí svobody jako nejtěţší trest by měl nastupovat aţ jako ultima 

ratio, aţ kdyţ nelze ochrany společnosti dosáhnout jinak. S výkonem trestu odnětí 

svobody souvisí řada známých neţádoucích účinků, jako devastující vliv vězeňského 

prostředí na osobnost odsouzeného, přerušení pozitivních sociálních vazeb s rodinou, 

přerušení pracovních aktivit a vztahů a ztíţené uplatnění po propuštění na svobodu. U 

méně narušených pachatelů mají tyto negativní vlivy nedozírné následky, zejména u 

mladých pachatelů, kteří jsou snadno ovlivnitelní vězeňskou subkulturou a je tak u nich 

mnohem větší riziko budoucí kriminální činnosti páchané na základě zkušeností 

získaných právě ve výkonu trestu odnětí svobody. Nelze ho však zavrhnout zcela, vţdy 

se budou vyskytovat pachatelé páchající závaţnou trestnou činnost, před nimiţ je třeba 

chránit společnost a zabránit jim v páchání další trestné činnosti. Zde má trest odnětí 

svobody svojí nezastupitelnou roli. 

Samotnou problematikou je otázka krátkodobých trestů odnětí svobody, které jsou 

součástí sankčních systémů. Neposkytují dostatek času k převýchově pachatele, ale na 

druhou stranu je to dostatečně dlouhá doba k tomu, aby na něj škodlivě působily vlivy 

vězeňského prostředí. Individuální a generální prevenci nenaplňují, odstrašující účinek 

je minimální. Zejména u těchto trestů je hledání účinných alternativ důleţité. 
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To vše nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku vyvolalo potřebu změnit sankční 

politiku, pohled na smysl a účel trestu a potřebu zabývat se otázkou účinností trestů. 

„Hlavní důvody, pro které je nutno usilovat o rozšíření alternativních sankcí, nutno 

spatřovat v tom, že resocializace odsouzeného se vykonává v rámci společnosti, bez 

zpřetrhání jeho sociálních vazeb s prostředím, ve kterém žije. Další jejich předností je, 

že umožňují podstatně vyšší individualizaci trestu při zohlednění osobnosti jedince a 

jeho vlastností. Nelze ani pominout, že přinášejí podstatně menší finanční náklady na 

jejich výkon. Alternativní opatření nesporně napomáhají ke zrychlení trestního řízení a 

k jeho ekonomičnosti.“
1
 

Zaznamenáváme tedy úsilí o širší vyuţívání trestů nespojených s odnětím 

svobody a jeho postupné nahrazování alternativami. Jako alternativní tresty jsou obecně 

označovány ty tresty, které nejsou spojeny s odnětím svobody a tedy s izolací od 

společnosti. Filozofie alternativních trestů je jednoduchá, spočívá v ponechání 

odsouzených na svobodě za současného uloţení povinností nebo omezení, které budou 

působit preventivně proti páchání další trestné činnosti, ochraně společnosti, uspokojení 

zájmů obětí trestných činů a vedení řádného ţivota. Neomezují tedy pouze práva a 

svobody pachatele, zejména hodnotu největší, lidskou svobodu, ale usilují o pozitivní 

působení. Můţou tak být určitým řešením k přeplněným věznicím a ke všem 

problémům, které jsou s tímto výkonem spojené. Hlavními přednosti jsou spatřovány 

zejména v uvolnění místa ve věznicích pro těţší zločince, ve sníţení nákladů na výkon 

trestů, ve větším zapojení veřejnosti do převýchovy a resocializace pachatelů a ve 

vytváření pocitu odpovědnosti za činnost trestní justice ve veřejnosti 

 

Cílem práce je objasnit, porovnat alternativní přístupy v oblasti trestání, zejména 

poukázat na výhody alternativních trestů, ale i upozornit na nevýhody a moţnosti 

budoucí úpravy. Stále zatím je to u nás úprava poměrně mladá, soudci ne úplně plně 

vyuţívána. I přesto, ţe právní úprava alternativních trestů u nás není ţádnou novou 

záleţitostí a změna sankční politiky v jejich prospěch u nás probíhá od roku 1989, jsme 

pořád na začátku cesty.  

 

                                                 

1
 Osmančík, O. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 1996, s. 20-21 



3 

 

V odborné literatuře nalezneme dělení alternativních trestů na alternativní tresty 

v uţším a širším pojetí. Do uţšího řadíme ty, které zahrnují odborné psychosociální 

vedení a kontrolu pachatele, v širším pojetí všechny tresty nespojené s odnětím 

svobody. Vedle alternativních trestů existují alternativní způsoby trestního řízení (tzv. 

odklony), se kterými je spojena aktivní účast pachatele trestného činu na řešení 

konfliktního vztahu mezi ním a jeho obětí – narovnání, podmíněné zastavení trestního 

stíhání, podmíněné odloţení podání návrhu na potrestání a dále alternativy k potrestání 

– upuštění od potrestání, podmíněné upuštění od potrestání s dohledem. 

Téma alternativ je velmi rozsáhlé a s ohledem na rozsah své práce jsem se snaţila 

podat ucelený přehled o alternativních sankcích v trestním právu hmotném, zejm. 

alternativních trestů v uţším pojetí, o moţnostech jejich vyuţití a jejich výkonu. 

Zaměřila jsem se na analýzu nové právní úpravy, na výhody i moţné úskalí i na rozbor 

širších souvislostí. Zejména jsem se soustředila na problematiku trestu obecně 

prospěšných prací, peněţitého trestu a podmíněného odsouzení, jako třech nejčastějších 

alternativních forem. Bohuţel vzhledem k rozsahu práce jsem nemohla zmínit a řešit 

problematiku alternativních trestních opatření podle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeţe, i kdyţ zrovna u mládeţe je předpokládaná větší úspěšnost neţ u dospělých 

pachatelů. Dala jsem přednost nové hmotně-právní úpravě a práci jsem se pojala jako 

zhodnocení a rozebrání úpravy alternativních trestů podle nového trestního zákoníku a 

novelizovaného trestního řádu. Bohuţel ze stejného důvodu jsem se nemohla zabývat 

procesními alternativami a alternativami k potrestání. Dá se tedy říci, ţe jsem dala 

přednost alternativním trestům v uţším pojetí (obecně prospěšné práce, podmíněné 

odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem) a k tomu ještě problematice peněţitého 

trestu, který u nás bohuţel není tolik ukládán na rozdíl od většiny evropských zemí, kde 

patří mezi velmi vyuţívané alternativní tresty. 

 

V úvodních kapitolách své práce se věnuji teoretickému vymezení pojmu trestu a 

účelu trestu, koncepci restorativní justice, neboť právě z ní vychází uplatňování 

alternativních trestů, rozvoji alternativních trestů jak na našem území, tak jaký vliv na 

jejich rozvoji měla činnost mezinárodních organizací. Následně jsem začlenila kapitolu 

o Probační a mediační sluţbě, kdy úspěšnost a efektivnost alternativních způsobů 

trestání ve značné míře závisí na jejich činnosti. 
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Těţiště práce je soustředěno do kapitol 5, 6 a 7, kde se věnuji trestu obecně 

prospěšných prací, peněţitému trestu, podmíněnému odsouzení a podmíněnému 

odsouzení s dohledem. Dále jsem začlenila kapitoly s dvěma novými alternativními 

tresty, trestem domácího vězení a trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. Následuje kapitola s dalšími alternativními tresty, tzv. alternativní 

tresty v širším pojetí, které nejsou tolik vyuţívány jako samostatné tresty a proto se jimi 

zaobírám jen okrajově a pro doplnění systému trestních sankcí. 

V závěru práce hodnotím teoretické záměry s praxí a analyzuji ukládání 

jednotlivých alternativních trestů v praxi v letech 1993 – 2008, kde vycházím se 

Statistických ročenek kriminality vydávané Ministerstvem spravedlnosti. Dále analyzuji 

ukládání na základě poznatků z publikací, zejm. z dotazníkových šetření a statistických 

výzkumů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a ze své praxe na Obvodním 

soudě pro Prahu 5. 

 

 Práce je zpracována podle právního stavu ke dni 28. 2. 2010. 
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1. Pojem trestu a účel trestu 

1.1 Pojem trestu 

Kaţdá lidská společnost si vytváří systém způsobů reagování na situace, kdy 

dochází k nedodrţování základních hodnot a norem a tím tak zajišťuje bezpečnost 

společnosti a její plynulý chod. Neexistuje ţádná moderní společnost, která by 

trestněprávní sankce nevyuţívala k utváření pořádku, avšak jsou jen jedním z nástrojů 

sociální kontroly. K dalším patří působení různých institutů, ať uţ formálních, jako jsou 

soudy a policie, tak neformálních, jako rodina, škola, veřejnost, církevní společenství a 

další. Názory na tresty a trestání se odráţí od kulturní, ekonomické úrovně společnosti, 

od vztahu společnosti k jedinci a jak jsem jiţ zmínila, jsou součástí konceptu sociální 

kontroly kriminality. Trest je nutným prostředkem k zachování právního řádu, bez něj 

by bylo právo nevynutitelné. 

„Trestní represe představuje nejintenzivnější formu reakce státu a společnosti na 

sociálně nežádoucí jednání a je významným, nikoli však rozhodujícím nástrojem 

sociální kontroly kriminality. Pokud trestní represe není spojena se společenským 

(morálním) odsudkem protiprávního jednání, má tato okolnost vždy velmi negativní vliv 

na účinnost trestního postihu, a tedy i na potlačování kriminality.“
2
 

            

V odborné literatuře se můţeme setkat s různými definicemi trestu, všechny se ale 

obecně shodují, ţe je to určitá odplata za něco, co nemělo nastat, zákonem stanovený 

právní následek za určité protiprávní jednání. 

 

„Trestněprávní sankce jako součást systému sociální a státní kontroly představují 

nejzávažnější zásah do právního postavení obviněného a proto je jejich použití 

přípustné, když je to nezbytné k obnovení a ochraně činem narušeného sociálního 

pořádku.“
3
 Tresty tedy mohou být uplatněny jen tehdy, nestačí-li prostředky mírnější 

(zásada subsidiarity trestní represe), jejich ukládání a výkon představuje řešení „ultima 

ratio“. 

                                                 

2
 Novotný, O., Zapletal, J. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 218 

3
 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha: 

Novantrix, 2009, s. 7 
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Podstatou trestu je újma ukládaná pachateli, kdy tato záměrná újma představuje 

zásah do ústavních občanských práv a svobod (zásah do osobní svobody, majetkových 

nebo jiných práv) a má odvracet pachatele od dalšího páchání trestné činnosti. „Trest 

spočívá v záměrném působení citelné újmy pachateli trestného činu spojené s jeho 

veřejným sociálně etickým odsudkem.“
4
 Újma není účelem trestu, ale prostředkem, jak 

ho dosáhnout. 

 

Tresty je moţno v našem trestním právu charakterizovat jako specifické zákonem 

stanovené a státem vynutitelné následky spáchaného trestného činu. Ukládají je soudy v 

trestním řízení a na rozdíl od ochranných opatření obsahují negativní hodnocení 

trestného činu a jeho pachatele a působí mu určitou újmu, jejímţ prostřednictvím se 

sleduje splnění účelu trestu a trestního zákona. 

Trest lze tedy vymezit jako „opatření státního donucení, ukládaný jménem státu 

k tomu povolanými soudy v trestním řízení, jímţ se působí určitá újma za spáchaný 

trestný čin jeho pachateli; tato újma musí odpovídat společenské nebezpečnosti 

spáchaného trestného činu a vyjadřovat tak společenské odsouzení činu a jeho 

pachatele.
5
 

 

1.2 Účel trestu 

V historickém vývoji se účel trestu proměňuje a koncipuje podle úrovně právního 

vědomí, sociálních hodnot. V minulosti byl pojímán odlišně od dnešního pojetí. 

Teorie o účelu trestu se v odborné literatuře dělí na absolutní (retributivní), 

relativní (preventivní nebo utilitární) a smíšené (slučovací). 

 

Jako absolutní se označují ty teorie, které s trestem nespojují ţádné další 

společenské účely, trest představuje spravedlivou odplatu (punitur, quia peccatum est – 

trestá se, protoţe bylo spácháno zlo). Má dlouhou historii, nejčastěji bývá spojována 

s Kantem a Hegelem a byla na ní zaloţena tzv. klasická škola trestního práva. Trest má 

účel sám v sobě. Od 70. let 20. století zaţívá absolutní teorie určitou renesanci, zejm. 

                                                 

4
 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha: 

Novatrix, 2009, s. 7 
5
 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 2007, s. 42 
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v USA, vyvolanou skepsí nad výsledky různých rehabilitačních a resocializačních 

metod a vzrůstající nedůvěrou v moţnost nápravy dospělých pachatelů. 

 

Relativní teorie přikládají trestu určité pro společnost uţitečné cíle, řídí se 

myšlenkou, ţe se trestá, aby v budoucnu nebylo pácháno zlo („punitur, ne peccetur“). 

Vychází z myšlenek osvícenství, učení o determinismu lidského chování a mezi její 

nejvýznamnější představitele patří C. Beccario, H. Grotius, A. Feuerbach a F. Liszt. 

Dělí se jednak podle směru působení trestu na teorie individuální a generální prevence, 

a jednak podle účinků trestů
6
 na teorie odstrašující, nápravné (rehabilitační), izolační 

(eliminační, vylučovací) a restituční (kompenzační).  

U teorie odstrašení představuje trest také újmu, ale na rozdíl od absolutní teorie 

není újma cílem trestu, ale prostředkem, který má předcházet od páchání trestných činů 

samotného pachatele (teorie individuální), ale i ostatních členů společnosti (teorie 

generální). Újma, která pachateli vzniká, můţe vést k tomu, ţe ho odstraší od dalšího 

kriminálního chování, aniţ se musí pouţít prostředky převýchovy. Jedná se ale o velmi 

individuální záleţitost, kaţdý jedinec vnímá újmu jinak. Pro prvopachatele můţe být 

uvěznění traumatizujícím záţitkem, naproti tomu pro recidivistu jde o návrat do 

známého prostředí. Teorie odstrašení se více spoléhá na generálně-preventivní účinek 

trestu, cílem je dosaţení všeobecného povědomí, ţe zločin se nevyplácí. V minulosti 

býval spojován s myšlenkou exemplárního potrestání (případy veřejného ocejchování – 

vypalování značek do kůţe, veřejné výkony trestů
7
), dnes se ale poukazuje hlavně na 

spravedlnost trestu, coţ je úskalím u tohoto přístupu, neboť můţe docházet k ukládání 

přísných trestů, které nebudou odpovídat závaţnosti spáchaných trestných činů.
8
 Přesto 

i v některých státech USA byly obnoveny principy zacházení s odsouzenými, které 

vycházejí z účinku odstrašení. Jedná se o tzv. „chain gangs“, poutání vězňů do okovů a 

vyvádění je na práce poblíţ silnic. 

Rehabilitační teorie je zaměřená na odborné zacházení s osobou pachatele, byla 

vypracována řada resocializačních a terapeutických programů pro určité skupiny 

pachatelů. Jejím cílem je „opětovné zařazení pachatelů do společnosti na základě 

dosaţené změny v chování vyplývající z porozumění jeho problémovosti v sociálním 

                                                 

6
 dělení, které je uplatňováno zejména v angloamerické literatuře 

7
 v současnosti uplatňované např. v islámském právu 

8
 Novotný, O., Zapletal, J. Kriminologie. 3. Vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 232 
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kontextu“.
9
 Tato teorie má stále velkou váhu na politiku trestání v USA i většině 

evropských zemí, umoţňuje individualizaci a výběr adekvátního trestu, i kdyţ aplikace 

nápravných programů je finančně nákladná a vyţaduje značnou odbornou úroveň 

personálu. 

Eliminační teorie vychází z dočasné či trvalé izolace pachatele od ostatních členů 

společnosti, typickým uskutečňováním je výkon trestu odnětí svobody či umísťování do 

detenčních zařízení. Vlivem rostoucí zločinnosti nachází širokou podporu veřejnosti. 

Prioritou je zde ochrana společnosti, kdy izolací pachatele se zabraňuje dalšímu páchání 

trestných činů. 

Restituční teorie zdůrazňuje význam náhrady škody a další zájmy poškozeného, 

její vliv je zřejmý u trestu obecně prospěšných prací a zavedení odklonů od trestního 

řízení. Vychází z konceptu restorativní justice. 

 

Z relativních teorií lze vyvodit počátek spojování ukládání trestů s dalšími 

preventivními aktivitami, jeţ mají zabránit páchání trestné činnosti v budoucnu a rovněţ 

zajistit ochranu společnosti před jejími případnými negativními důsledky.
10

 

 

Teorie smíšené (slučovací) se pokouší spojit myšlenku odplatné a účelové funkce 

trestu a většina trestních politik jednotlivých států má takovouto povahu. 

 

Problematika účelu trestu tedy není jen otázkou právní teorie, ale ovlivňuje 

sankční systém kaţdého státu. 

„Účelem trestu je tedy chránit společnost před trestnými činy, odvracet trestné 

činy směřující proti právům a svobodám občanů, zabraňovat pachatelům v další trestné 

činnosti, vychovávat je v řádné občany, napravit je a současně působit výchovně i na 

ostatní členy společnosti.“
11

 

                                                 

9
 Kuchta, J., Válková H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2005, s. 191 
10

tamtéţ, s. 186 
11

 Novotný, O.: O trestu a vězeňství, Academia, Praha, 1967, s. 7 
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1.3 Účel trestu podle českého trestního práva 

Účel trestu byl dříve definovaný v § 23 trestního zákona a teoreticky vycházel 

z relativní teorie. V novém trestním zákoníku jiţ není explicitně stanoven. V bývalé 

právní úpravě vycházelo teoretické pojetí účelu trestu ze smíšené teorie kombinující 

prvky teorie eliminační (chránit společnost a zabránit pachateli v trestné činnosti), teorie 

rehabilitační (výchova pachatele, aby vedl řádný ţivot) a teorie odstrašení (působit 

výchovně na ostatní členy společnosti – vyjádření generálně-preventivní funkce). 

Postrádalo tak prvky teorie restituční, coţ bylo způsobeno pozůstatkem minulosti, kdy 

bylo podceňováno postavení a nároků obětí trestného činu, coţ neodpovídalo v dnešní 

době se prosazující koncepci restorativní justice. Legislativní vymezení účelu trestu je 

nezvyklé a v moderních demokratických zemích neobvyklé, je to otázka trestněprávní 

vědy, kterou by pozitivně-právní úprava jen svazovala. V novém trestním zákoníku jiţ 

není účel trestu výslovně vyjádřen a je nahrazen úpravou zásad trestání, které na rozdíl 

od proklamativního účelu sankcí budou přímo aplikovatelné na konkrétní případy. 

Základní zásady je třeba brát jako vůdčí ideje trestání, vytvářející právní prostředí pro 

ukládání sankcí. Tyto zásady jsou formulovány jednak obecně pro všechny trestní 

sankce, jednak promítnuty do jednotlivých ustanovení o trestech a ochranných 

opatřeních. 

K obecným zásadám patří 

- zásada zákonnosti, neboť sankce lze ukládat jen na základě zákona (§ 37 odst. 1) 

- zásada humanity sankcí, vyplývající ze zákazu ukládání krutých a 

nepřiměřených sankcí (§ 37 odst. 2) 

- zásada přiměřenosti trestu spáchanému trestnímu činu, osobě pachatele a jeho 

poměrům (§ 38 odst. 1) 

- zásada subsidiarity trestní represe (§ 38 odst. 2) 

- zásada individualizace sankce 

- zásada personality sankce (sankce by měla postihovat jen pachatele a vliv na 

jeho okolí by měl být minimální) 

- zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí (např. majetkové sankce, zákaz 

pobytu a vyhoštění, obecně prospěšné práce a odnětí svobody, obecně prospěšné 

práce a domácí vězení, domácí vězení a trest odnětí,…) 

- zásada zajištění satisfakce poškozenému (§ 38 odst. 3) 
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2. Koncepce restorativní justice 

2.1 Obecná charakteristika 

Od 80. let 20. století se objevují a sílí snahy odborníků z oblasti trestní politiky o 

nalezení jiných přístupů k tradiční trestněprávní reakci na zločin. Toto úsilí vyústilo 

v koncepci restorativní (obnovující) justice
12

. 

Spojené národy definovaly restorativní justici jako „proces, ve kterém oběť, 

pachatel a/nebo jakýkoliv další jedinec nebo člen komunity dotčený zločinem aktivně 

participuje na společném řešení jeho důsledků“.
13

 Velmi výstiţnou definici přinesl 

velký průkopník principů restorativní justice Howerd Zehr, který uvedl: „Restorativní 

justice je proces, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná 

trestná činnost dotkla. Usiluje o maximální možnou danou míru uzdravení a obnovu 

trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně 

identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a 

závazky.“ 

Restorativní přístup vychází z myšlenky, ţe trestný čin je konfliktem mezi 

jednotlivci a ti by se měli snaţit narušené sociální vztahy obnovit. Nejedná se o ucelený 

paralelní systém k tradiční retributivní justici, působí vedle ní a vhodným způsobem jí 

doplňuje. Kaţdá země si tento princip upravuje podle svých moţností, proto některé 

země mají prvků restorativní justice více, některé méně. Jde tedy o pojetí trestní justice, 

z kterého vycházejí alternativní tresty, alternativní způsoby řešení trestních věcí, činnost 

probační a mediační sluţby, důraz na práva oběti a jejich ochrany a mimosoudní 

projednávání věcí. 

Vznik této koncepce lze spatřovat v 80. letech v Kanadě a USA a později 

v západní Evropě, kdy v souvislosti se zjevnou krizí trestní justice, krizí vězeňství a 

trestu odnětí svobody, projevující se růstem společenských nákladů na boj 

s kriminalitou, přeplněností věznic, neúčinnosti různých resocializačních programů při 

výkonu trestu, narůstá přesvědčení o bezvýchodnosti dosavadního pojetí trestní 

                                                 

12
 z angl. slova restore – obnovit, navrátit; v odborné literatuře se můţeme setkat a s jinými názvy, jako 

např. reintegrative justice, community justice, positive justice, transformative justice či relational justice 
13

 Kuchta, J., Válková H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2005, s. 180 
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spravedlnosti.
14

 Vychází se tedy z názoru, ţe tradiční trestní politika vyčerpala své 

moţnosti, není schopna řešit nárůst kriminality, přeplněnost věznic, zatíţenost soudů a 

nedostatečnou ochranu obětí. 

 

Prosazování restorativní justice se věnují především různé nevládní organizace, 

zejména Bílý kruh bezpečí, Sdruţení pro probaci a mediaci v justici, Český helsinský 

výbor aj. Sdruţení pro probaci a mediaci v justici bylo zaloţeno v roce 1994 a to 

profesory a studenty katedry sociální práce FFUK s cílem podpořit rozvoj alternativních 

trestů a opatření v ČR. Podporuje prosazování nových principů a metod uplatňovaných 

v rozvinutých trestněprávních systémech některých západních zemí, typicky o rozvoj 

probace, dále odklony v trestním řízení, alternativní tresty a obecného uplatňování 

mediace. Sdruţení se zúčastnilo připomínkových řízení ohledně novel trestního 

zákoníku v souvislosti s alternativními tresty, podílelo se na přípravě zákona o Probační 

a mediační sluţbě a celé řady jiných projektů, jejichţ cílem bylo či je pomoci při rozvoji 

restorativní justice. 

Český helsinský výbor byl zaloţen roku 1988 a zabývá se problematikou lidských 

práv, mimo jiné i v oblasti trestní justice. Zaměřuje se zejména na sledování stavu 

lidských práv, monitoring, řešení konkrétních případů, problematikou vězeňství, 

efektivity soudnictví, uplatňováním alternativních trestů a odklonů v trestním řízení a 

kontinuální penitenciární a postpenitenciární péčí. 

 

Hnutí za obnovující justici se stalo v devadesátých letech významnou součástí 

trestní politiky západních zemí, Česká republika nebyla výjimkou a tak od počátku 90. 

let pronikají tyto principy i do našeho práva. Postupně docházelo k legislativnímu 

zakotvení hmotně-právních institutů obecně prospěšných prací, peněţitého trestu, 

podmíněného odsouzení, podmíněného odsouzení s dohledem, z procesních moţnost 

narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání. V neposlední řadě přijetí zákona o 

Probační a mediační sluţbě.  

 

Nelze ale očekávat, ţe závaţná kriminalita se dá řešit výhradně restorativně 

orientovanými postupy a opatřeními. V tomto ohledu zůstávají tradiční instituce trestní 

                                                 

14
 Karabec, Z. Možnosti sankční politiky. In: Kriminalistika, 3/2001 
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justice nenahraditelné. Kdybychom totiţ klasickou odplatnou trestní spravedlnost 

nahradili koncepcí restorativní justice, mohlo by dojít k přílišnému uvolnění, případně i 

k opuštění klasických zásad trestního práva a to by mohlo přinést velké nebezpečí 

v jeho fungování. Za některé trestné činy a pro některé pachatele nelze efektivně tento 

princip vyuţít. Ale určitě by se mělo pokračovat v současném trendu a mělo by více 

docházet k pronikání principů restorativní justice do systému trestního práva. 

 

 

2.2 Koncepce restorativní justice v novém trestním zákoníku 

v souvislosti s alternativními tresty 

Jedním z hlavních cílů nové kodifikace je změna celkové filozofie ukládání sankcí, 

neboť je nutno zajistit naplnění principu, podle něhož by byl trest odnětí svobody 

chápán jako „ultima ratio“. S tím souvisí i nové uspořádání hierarchie trestů ve 

prospěch alternativ, kdy soud by měl u méně závažných trestných činů nejdříve zvažovat 

možnost uložení jiných sankcí než trestu odnětí svobody. Proto nový trestní zákoník 

stanoví v obecných zásadách pro ukládání trestních sankcí, že tam, kde postačí 

k dosažení účelu trestní sankce (trest nebo ochranná opatření) méně intenzivní, nesmí 

být uložena trestní sankce intenzivnější (§ 38 odst. 2) a zároveň je třeba trestní sankce 

ukládat s přihlédnutím ke spáchanému trestnímu činu, ale i ve vztahu k osobě pachatele 

a k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům (§ 38 odst. 1).
15

 

Nově je tedy zakotvena zásada, ţe „tam kde postačí uloţení trestní sankce 

pachatele méně postihující, nesmí být uloţena trestní sankce pro pachatele citelnější“. 

Tím nový TZ zavádí více princip restorativní justice a vytváří tak lepší podmínky pro 

posuzování pachatelovi situace, závaţnosti trestného činu a okolností, za kterých byl 

spáchán i jeho poměrů. 

U méně závaţných trestných činů trestní zákoník klade důraz na nahrazení trestu 

odnětí svobody alternativními druhy trestů, např. obecně prospěšnými pracemi, 

peněţitým trestem ve formě denních sazeb a téţ zcela novým trestem domácího vězení. 

Na jedné straně tedy sleduje velmi široké vyuţívání alternativních sankcí a to nejen u 

bagatelní kriminality, na straně druhé zpřísňuje trestní sankce u nejzávaţnějších 

trestných čin, a to zejména zločinů zvlášť závaţných. 

                                                 

15
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, s. 33 
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Moţnosti vzájemné kombinace jednotlivých trestů jsou kombinovány poměrně 

široce, ale vylučují se tresty, které mají stejnou povahu, nebo jsou svými alternativami, 

jako majetkové tresty (peněţitý trest, propadnutí majetku), nebo domácí vězení a odnětí 

svobody, domácí vězení a obecně prospěšné práce. Kromě toho nový trestní zákoník 

nepřipouští udělení dvou nejvýznamnějších alternativních trestů vedle sebe, 

podmíněného odsouzení a obecně prospěšný prací. Tím se zákonodárce potvrdil názor, 

který převládal i v praxi, ţe tyto dvě hlavní alternativy nelze kombinovat. Podobné 

úpravy nemoţnosti kombinace je moţné nalézt i v německém trestním zákoníku. 

Vychází se zde z toho, ţe při udělení obou trestu zároveň by byl postih nepřiměřený a 

při nedodrţování podmínek řádného ţivota by přeměna obou trestů v nepodmíněný trest 

byla příliš krutá a znemoţňovala by resocializaci pachatele. 

 

Trestní zákoník zajišťuje plnění závazků v trestněprávní oblasti, které vyplývají 

pro Českou republiku z mezinárodních smluv a dalších dokumentů, vyjadřuje soulad s 

normami práva Evropské unie/Evropských společenství a přihlíţí k relevantním 

doporučením a stanoviskům Rady Evropy. Z mezinárodních dokumentů jsou v této 

souvislosti významné zejména: doporučení RE č. R (92) 16 z roku 1992, Evropská 

pravidla týkající se sankcí a opatření států Rady Evropy, Doporučení RE č. R (87) 3 z 

roku 1987 - Evropská vězeňská pravidla, Minimální pravidla pro zacházení s osobami 

v detenci a Minimální pravidla týkající se opatření nespojených s odnětím svobody 

(Tokijská pravidla). 

 

Trestní zákoník se vrátil k bipartici trestných činů na přečiny a zločiny
16

. Tato 

kategorizace tak rozšíří prostor pro uplatnění zjednodušených forem řízení, odklonů a 

alternativních řešení se širokým uplatnění prostředků mediace a probace u přečinů, u 

zločinů zůstane standardní trestní řízení. 

 

Co se týče alternativních trestů, přináší nový trestní zákoník poměrně zásadní 

změny. Za prvé pozměňuje stávající alternativní tresty a to s ohledem na nedostatky a 

problémy, které se v praxi vyskytly a za druhé zavádí dva nové alternativní tresty, trest 

                                                 

16
 §14 nového TZ, přečiny jsou všechny nedbalostní TČ a úmyslné TČ, na něţ TZ stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí sazby do 5 let, zločiny jsou všechny TČ, které nejsou přečiny 
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domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

Více dále v mé práci, neboť alternativní tresty pojímám podle nové a platné právní 

úpravy. 
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3. Historický vývoj alternativních trestů 

3.1 Vliv mezinárodních organizací 

Změny v přístupu trestání a zavádění nových trestů nejsou jednoduchou 

záleţitostí. Hledání vhodných alternativ k trestu odnětí svobody všeobecně a zvláště ke 

krátkodobým trestům přestalo být záleţitostí nevládních organizací a jiných vědeckých 

společností a ocitlo se ve středu zájmu vlád většiny západoevropských zemí i 

nadnárodních institucí. Významnou podporu rozvoje alternativních trestů znamenal 

fakt, ţe se staly předmětem zájmu mezinárodních organizací, konkrétně OSN (Výbor 

pro prevenci a kontrolu zločinnosti, Hospodářská a sociální rada) a Rady Evropy 

(Evropský výbor pro kriminální problémy – CDPC).  

Na 6. kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, konaného 

v roce 1980 v Caracasu, stojí za zmínku přijetí rezoluce č. 6 o alternativních opatřeních 

v trestních věcech. Na 7. kongresu v roce 1985 v Miláně byla přijata rezoluce č. 16 

„Redukce vězeňské populace, alternativy uvěznění a sociální integrace pachatelů“, která 

doporučila členským státům usilovat o sníţení negativních účinků trestu odnětí svobody 

a podporovat v úsilí v hledání sankcí nespojených s odnětím svobody.
17

 V rámci příprav 

8. kongresu OSN konaného v Havaně v roce 1990 byl vypracován návrh Směrnice stran 

alternativ trestu odnětí svobody, v němţ je stanoveno, ţe alternativa nesmí zahrnovat 

ţádnou ztrátu svobody, pachatel musí být schopen vyhovět stanoveným podmínkám a 

délka alternativní sankce musí být úměrná trestnému činu a délce trestu odnětí svobody, 

který by jinak mohl být uloţen. Jako vhodné alternativy byly doporučeny podmíněné 

odsouzení nebo podmíněný odklad trestu odnětí svobody, domácí vězení, probace, 

sluţba pro veřejnost, náhrada škody, práce ve společenském zařízení v denní době, 

veřejná důtka pokud neobsahuje veřejné zostuzení nebo zesměšnění pachatele.
18

 8. 

kongres přijal několik rezolucí a pravidel, mezi nejvýznamnější patří Standardní 

minimální pravidla pro opatření nespojená s odnětím svobody, tzv. Tokijská pravidla, 

kde byly vymezeny druhy opatření nespojených s odnětím svobody, podmínky jejich 

                                                 

17
 Kuchta, J., Válková H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2005, s. 214 
18

 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, s. 111 
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aplikace a poţadavek na členské státy, aby je uskutečňovaly v rámci podmínek dané 

země.  

   

I na půdě Rady Evropy je problematice alternativních sankcí věnována značná 

pozornost. Začátkem 70. let bylo téma alternativ začleněno do pracovního programu 

CDPC
19

 a o pár let později se stalo obsahem Rezoluce (76) 10 „O některých 

alternativních opatřeních k trestu odnětí svobody“
20

, kterou přijala Rada ministrů v roce 

1976. Tato rezoluce a k ní připojená zpráva vyzývaly vlády členských států, aby 

zkoumaly začlenění různých alternativ k trestu odnětí svobody do svých právních řádů a 

přispěla tak ke skutečnosti, ţe otázka nahrazování trestu odnětí svobody získala 

významné místo v trestní politice evropských států. Nejvýznamnější dokumentem je 

Doporučení R (92)16 k Evropským pravidlům o trestech a opatřeních realizovaných ve 

Společenství, které obsahuje celkem 90 pravidel. Tato pravidla vyvinutá jako paralela 

Evropských vězeňských pravidel, tvoří souhrn poţadavků, které mají členským státům 

pomoci při zavádění a uplatňování nových alternativních sankcí v jejich trestní politice. 

K nejvýznamnějším pravidlům lze zařadit zásadu zákonnosti („Vymezení, přijetí a 

uplatňování alternativních sankcí a opatření stanoví zákon“), zákaz neurčitého trvání 

trestu či opatření
21

, poţadavek přiměřenosti sankce vzhledem k závaţnosti trestného 

činu, zákaz automatické přeměny v trest odnětí svobody, aniţ by pachatel měl moţnost 

se k přeměně sám vyjádřit, právo stíţnosti proti rozhodnutí o udělení sankce, zákaz 

jakékoliv diskriminace a ochrana základních lidských práv, pravidlo spolupráce a 

informovaný souhlas pachatele, zajištění kvalifikovaného odborného aparátu při 

provádění i kontrole sankcí. Samo doporučení nepouţívá pojmu alternativní sankce, ale 

pouţívá označení „community sanctions and measures“ (společenská sankce a 

opatření), které definuje jako sankce a opatření, které ponechávají pachatele uvnitř 

                                                 

19
European Committee on Crime Problems, Comité Directeur pour les Problemes Crimineles – CDPC - 

Evropský výbor pro kriminální problémy 
20

 orig. „On Some Alternative Penal Measures to Imprisonment“ 
21

 Na ţádost několika členských států o moţnosti udělení alternativní sankce s neurčitou dobou trvání 

(zejm. z důvodu uloţení dohledu s neurčitou dobou trvání u pachatelů stiţených závaţnou psychickou 

poruchou) stanoví Doporučení Rec(2000)22 Výboru ministrů členským státům o zdokonalování 

implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních v Příloze 1, ţe „Výjimečně 

můţe být alternativní trest nebo opatření s neurčitou délkou trvání uloţen pachatelům, kteří z důvodu 

spáchání závaţného předchozího nebo současného trestného činu spolu se specifickou osobní 

charakteristikou evidentně představují závaţné ohroţení ţivota, zdraví nebo bezpečnosti ve společnosti. 

Je třeba, aby orgán nezávislý na exekutivě a oprávněný ze zákona zavedl legislativní opatření 

k pravidelné revizi uloţení takového trestu nebo opatření s neurčitou délkou trvání.“ 
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společenství a nesou sebou určité omezení jeho svobody uloţením podmínek a/nebo 

povinností a které provádějí orgány k tomu účelu stanovené zákonem.  

 

V souvislosti s výsledky kontroly uplatňování Doporučení č. R (92)16 bylo přijato 

Doporučení č. R (2000)22 o zdokonalování implementace Evropských pravidel o 

alternativních trestech a opatřeních
22

. Doporučení obsahuje v Příloze I. revizi Pravidla 5 

Evropských pravidel o zákazu alternativních trestů a opatření na dobu neurčitou 

(inderminate community sanctions and measures). Některé členské státy vyjádřily 

nutnost výjimečného vyuţívání sankcí s neurčitou délkou trvání a to u pachatelů, kteří 

trpí závaţnou duševní poruchou nebo u pachatelů, kteří jsou pro společnost vysoce 

nebezpeční a mají velký předpoklad k recidivnímu chování (např. ţháři). U těchto osob 

je potřeba dohledu s neurčitou délkou trvání za současné pravidelné kontroly uloţené 

sankce. Příloha II. pak obsahuje zásady určené ke zlepšení vyuţívání sankcí. K širšímu 

a účinnějšímu vyuţívání alternativních trestů a opatření lze přispět legislativou se 

sankčním systémem, který obsahuje dostatečný počet vhodných sankcí a opatření, jejich 

důslednou kontrolou k tomu finančně a personálně vybavenými orgány, podporou 

rozvoje programů reintegrace pachatele, zvyšováním důvěryhodnosti u veřejnosti a 

výzkumem v oblasti alternativních trestů a opatření. 

 

I kdyţ závěry některých zpráv Rady Evropy s uspokojením konstatují, ţe od roku 

1976 bylo do jednotlivých trestních systémů zavedeno více neţ 20 alternativních trestů, 

při bliţším posouzení jejich podstaty a způsobu aplikace se můţe dojít k méně 

uspokojivému závěru. Většina těchto trestů totiţ nepředstavuje náhradu za krátkodobý 

trest odnětí svobody, jako spíše alternativní formu výkonu – částečná detence (semi-

detention), víkendové vězení (weekend detention), uvolnění z výkonu trestu za účelem 

pracovní aktivity (work-release).
23

 Další alternativy jsou zase omezeně vyuţitelné, jako 

zákaz řízení motorových vozidel, zákaz drţení střelné zbraně a ve skutečnosti tolik 

nenahrazují nepodmíněný trest odnětí svobody, ale jsou uţívány vedle jiných trestů. 

Jiné je to u trestu obecně prospěšných prací, který se v mnoha státech stal nejuţívanější 

                                                 

22
 celý text Doporučení v Zdokonalování implementace evropských pravidel o alternativních trestech a 

opatřeních. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003 
23

 Kalmthout Van, A. M., Ouředníčková, L. Realizace alternativních trestů, některé zkušenosti 

západoevropských zemí. In: Právní rozhledy, číslo 12, ročník 1997 
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alternativou k trestu odnětí svobody, hned vedle peněţitého trestu a podmíněného trestu 

a jsou tak jedinými alternativami, které výrazně přispívají ke sniţování počtu 

ukládaných krátkodobých trestů odnětí svobody. 

  

 Česká republika je v tomto kontextu povaţována na odborných a politických 

fórech (např. 10. Kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo – AIDP, Budapešť, 

září 1999, X. Kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli, Vídeň, 

duben 2000) za zemi, která důvěryhodným způsobem zreformovala svůj vězeňský 

systém, při zacházení s pachateli reflektuje poţadavky a hodnoty uznávané 

mezinárodním společenstvím, a která usiluje i o vytvoření moderního systému trestní 

justice a efektivní koncepce trestní a sankční politiky.
24

 

 

3.2 Vývoj v České republice 

Vývoj sankční politiky za poslední století prošel dalekosáhlými změnami. 

Vznikem samostatné ČSR došlo na základě recepční normy (z. č. 11/1918 Sb.) ke 

kontinuitě právního řádu. Základem českého trestního práva tedy zůstal rakouský trestní 

zákon č. 117 z roku 1852, ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích
25

. Zločiny trestal 

buď smrtí, nebo ţalářem (ţalář prvního a druhého stupně), za přečiny a přestupky 

peněţitá pokuta, propadnutí věci, ztráta práv a povolení, vězení, tělesná kárání a 

vyhoštění. U trestu vězení byla připuštěna alternativa trestu domácího vězení.
26

 

První republika byla, co se týče alternativních trestů značně vyspělá. Jiţ v roce 

1919 byl přijat zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném 

propuštění, který byl přijat podle francouzského vzoru. Jednalo se o úpravu značně 

pokrokovou, ve své době nejprogresivnější v Evropě.
27

 Podmíněně bylo moţno odloţit 

trest odnětí svobody (jen do 1 roku), ale i trest peněţitý. Aplikaci podmíněného 

odsouzení bránily některé trestné činy a recidiva. Široce byla upravena moţnost 

výchovně působit na odsouzeného ve zkušební době, musel dodrţovat nejen povinnosti 

                                                 

24
 Karabec, Z. Možnosti sankční politiky. In: Kriminalistika, 3/2001 

25
 dělení trestních činů na zločiny, přečiny a přestupky převzal z francouzského Code pénal 

26
 více Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006, s. 32 
27

 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha: 

Novatrix, 2009, s. 139, s. 102 
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stanovené zákonem (povinnost nespáchat další trestný čin, zákaz oddávání se 

nezřízenému pití, hráčství, zahálčivému nebo nemravnému ţivotu), ale musel dodrţovat 

i další různá omezení a závazky, která mu mohla být uloţena (povinnost nahradit škodu, 

omezení týkající se místa pobytu). Dalším pokrokovým činem bylo v roce 1931 přijetí 

zákona č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeţí. Zákon zavedl pojem 

mladistvého (osoba od 14 do 18 let), pod touto věkovou hranicí šlo o nezletilé, kteří 

nebyli trestně odpovědní. Zákon modifikoval některé tresty a jejich sazby, mírněji 

vymezoval horní hranici trestu odnětí svobody i výši eventuálního peněţitého trestu. 

I přes veškeré předchozí snahy došlo k unifikaci práva aţ v roce 1950, kdy 

Národní shromáţdění schválilo čtyři osnovy trestněprávních předpisů, a to trestní 

zákon, trestní řád, trestní zákon správní a trestní řád správní
28

. Druhy trestů byly 

rozděleny na hlavní, mezi které patřil trest smrti, trest odnětí svobody a nápravné 

opatření, a na vedlejší, peněţitý trest, propadnutí jmění, újma na občanských právech, 

odnětí práva k výkonu povolání, zabrání věcí, vyhoštění, vyloučení z vojska, zákaz 

pobytu, uveřejnění rozsudku a ztráta státního občanství. Nevýhodou bylo, ţe na rozdíl 

od minulé právní úpravy byl u určitých trestných činů stanoven zákaz podmíněného 

odsouzení. Toto omezení zrušila novela trestního zákona č. 63/1956 Sb., která zároveň 

zavedla institut upuštění od potrestání. 

Přijetí nové ústavy v roce 1960 vzedmulo novou kodifikační vlnu, v jejímţ rámci 

byl přijat i nový trestní zákon č. 140/1961 Sb., který u nás s celou řadou novel platil aţ 

do 31. 12. 2009. Zůstala zachována dualistická koncepce sankcí, ale bylo odstraněno 

výslovné rozlišování trestů hlavních a vedlejších a tím se uvolnila cesta pro ukládání 

dosavadních trestů vedlejších jako trestů samostatných. Škála trestů byla zprvu tvořena 

trestem odnětí svobody, nápravným opatřením, ztrátou čestných titulů a vyznamenání, 

ztrátou vojenské hodnosti, zákazem činnosti, propadnutím majetku, peněţitým trestem, 

propadnutím věci a vyhoštěním.
29

 Úprava podmíněného odsouzení se v podstatě 

nezměnila, jediným významnějším novým prvkem byla účast společenských organizací 

na resocializaci pachatele formou záruk za jeho nápravu, které byly povaţovány za 

jakousi socialistickou formu probace, ale naděje vkládané do účasti veřejnosti se 

                                                 

28
 zákony č. 86 – 89 Sb.; trestní zákon správní upravoval stíhání přestupků a z formálního i obsahového 

hlediska obsahoval celou řadu shodných rysů s trestním zákonem 
29

 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha: 

Novatrix, 2009, s. 139, s. 46 
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nesplnily. Na rozdíl od předchozí úpravy bylo podmíněné odsouzení připuštěno jen u 

trestu odnětí svobody.
30

 První důleţitou změnou bylo v roce 1965 rozšíření moţnosti 

pro ukládání peněţitého trestu a zakotvení trestu odnětí svobody v maximální délce 

jednoho roku jako trestu náhradního.
31

 Novelou z roku 1969
32

 byl obnoven trest zákazu 

pobytu a novelou z roku 1973
33

 byla zakotvena alternativa výjimečného trestu odnětí 

svobody, trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti pěti let, který tak zaplnil mezeru 

mezi trestem smrti a trestem odnětí svobody na patnáct let. 

Se změnou politických a společenských poměrů v roce 1989 začala zásadní 

reforma trestněprávních sankcí, která znamenala změnu přístupu k dominantnímu 

postavení trestu odnětí svobody, k humanizaci trestního systému, k rozšíření 

alternativních trestů a rychlejšímu způsobu vyřizování trestního řízení pomocí tzv. 

odklonů. Zmíním nejvýznamnější momenty reformy sankčního systému: 

1. novela č. 175/1990 Sb., kterou byl zrušen trest smrti a nahrazen trestem odnětí 

svobody na doţivotí, dále přijato ustanovení omezujíc ukládání 

nepodmíněného trestu odnětí svobody za trestné činy s horní hranicí trestní 

sazby do jednoho roku, stanoveno rozšíření moţností pro ukládání peněţitého 

trestu
34

 a zrušen trest nápravného opatření, neboť byl shledán neslučitelným 

s novými společenskými podmínkami
35

 a horní hranice trestu zákazu činnosti 

byla zvýšena z pěti na deset let 

2. novela č. 152/1995 Sb., která rozšířila sankční systém o další alternativní trest, 

o trest obecně prospěšných prací 

3. novela č. 253/1997 Sb. zakotvila dva nové instituty, a to podmíněné upuštění 

od potrestání s dohledem a podmíněné odsouzení s dohledem, dále byl 

zakotven demonstrativní výčet přiměřených omezení a přiměřených 

povinností a dále změnila úprava trestu vyhoštění, který dříve nebyl časově 

                                                 

30
 tamtéţ, s. 103 

31
 zákonem č. 56/1965 Sb. 

32
 zákon č. 148/1969 Sb. 

33
 zákon č. 45/1973 Sb. 

34
 z původního rozpětí 500 – 50 000 Kč na 2000 – 1 000 000 Kč (novela č. 290/1993 Sb. zvedla horní 

hranici peněţitého trestu na 5 000 000 Kč, z důvodu zvyšování cen a potřebě postihu závaţné majetkové 

trestné činnosti) 
35

 Nápravná opatření (nápravné práce) spočívala ve výkonu výchovných prací vykonávané pachatelem, 

buď ve svém dosavadním zaměstnání, nebo soudem určeném zaměstnání za sníţenou odměnu. Podstata 

trestu tedy spočívala v majetkové újmě. V některých státech (např. v Rusku) existuje trest nápravných 

prací i v současné době a to paralelně vedle trestu obecně prospěšných prací. 
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určen, stanovila výměru na dobu určitou od jednoho roku do deseti let nebo na 

neurčito a dále stanovila okolnosti, za kterých nelze trest vyhoštění uloţit 

4. novela č. 265/2001 Sb. (tzv. velká novela trestního řádu, kterou se mění i další 

zákony včetně trestního zákona) má úzkou souvislost s myšlenkou 

alternativního trestání a alternativních přístupů vůbec. Došlo k posílení pozice 

trestu odnětí svobody jako ultima ratio, dále dochází ke změně u upuštění od 

potrestání, podmíněného odsouzení, trestu obecně prospěšných prací a trestu 

vyhoštění (resp. jeho zahlazení). Dále byl definován tzv. probační dohled a 

zároveň stanoven jeho účel a obsah. 

5. zákon č. 40/2009 Sb., nový trestní zákoník, který mimo jiné zakotvuje dva 

nové alternativní tresty, trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce a zákon č. 41/2009 Sb., který mění 

některé zákony (včetně trestního řádu) v souvislosti s přijetím trestního 

zákoníku 
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4. Probační a mediační služba a její činnost 

4.1 Probační a mediační služba ČR a její činnost 

Probační a mediační sluţba byla zřízena zákonem č. 257/2000 Sb., s účinností od 

1. 1. 2001. Jejím hlavním úkolem je provádět úkony probace a mediace v rozsahu dané 

tímto zákonem, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o odpovědnosti mládeţe 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe. Tento zákon byl přijat zejména 

z důvodu potřeby reagovat na situaci a postavení probačních úředníků a dále aby 

umoţnil prosazování prvků restorativní justice v českém trestním právu. 

 

Systémy probačních a mediačních aktivit mají v Evropě a ve světě mnohem delší 

tradici neţ u nás. Historicky vzato je probace institutem pocházejícím z anglosaského 

práva a její podstatou je konstruktivní metoda převýchovy a jiného pozitivního 

ovlivňování chování pachatele trestného činu, která je zaloţena na účelné kombinaci 

prvků kontroly, pomoci a poradenství.
36

 

 U nás u zrodu myšlenky obohatit trestní řízení o prvek sociální práce s pachatelem 

trestného činu stálo Sdruţení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, zaloţené v roce 

1994, které bylo zaměřeno především na rozvoj sociální práce v oblasti trestní justice 

zaváděním, uplatňováním a ověřováním nových přístupů, metod a technik práce 

s občany, kteří jsou trestně stíháni nebo odsouzeni za trestné činy. Částečně i pomocí 

tohoto sdruţení došlo k legislativním změnám a nařízením vlády č. 341/1994 Sb. byla 

vytvořena role probačních úředníků, kteří započali svoji činnost od 1. 1. 1996. Na 

většině okresních a některých krajských soudech byla zřízena místa probačních 

úředníků, plněním jejich úkolů byli většinou pověřeni pracovníci odborného aparátu 

soudu nebo vyšší soudní úředníci, pouze některé soudy obsazovali tyto místa 

kvalifikovaně vzdělanými lidmi zejména z oboru sociální práce. Tento stav však naráţel 

na řadu omezení, jako třeba kumulace funkcí, nedostatek prostoru pro probační a 

mediační aktivity, absence kvalifikačních poţadavků na výkon této funkce, a 

pochybnosti právní veřejnosti zejména soudců a státních zástupců o uţitečnosti 

alternativních trestů a opatření obecně. Zmíněné obtíţe vedly Ministerstvo spravedlnosti 

ČR k přijetí zákona o Probační a mediační sluţbě, který přinesl komplexní právní 

                                                 

36
 Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 24 
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úpravu instituce, která zabezpečuje předpoklady pro uplatňování alternativních forem v 

trestním právu.
37

 

Probační a mediační sluţba je koncipována jako organizační sloţka státu, správu 

vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Tvoří ji samostatná střediska probační a mediační 

sluţby, která zpravidla působí v místě sídla okresního soudu. V čele Probační a 

mediační sluţby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Střediska 

lze dále členit podle potřeby na oddělení zaměřená zejména na mladistvé obviněné, 

obviněné ve věku blízkém věku mladistvých nebo na uţivatele omamných a 

psychotropních látek. Podrobnosti stanoví Statut Probační a mediační sluţby
38

. 

 

Činnost probačních pracovníků spočívá v kvalifikovaném zajištění výkonu 

alternativních trestů a odklonů v trestním řízení, jejichţ realizace vyţaduje individuální 

práci a odborné vedení obviněných a odsouzených. Těţiště činností PMS ČR můţeme 

najít v přípravném a vykonávacím řízení. Před vydáním rozsudku usiluje PMS 

především o hledání způsobu jak se klienti (obviněný a poškozený) zapojí do procesu, 

ve vytváření podmínek pro uplatnění odklonů v trestním řízení, především pro účinnou 

aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání (souhlas obviněného s tímto 

postupem), schválení narovnání (uzavřením dohody mezi obviněným a poškozeným o 

náhradě škody, zajištění sloţení částky na obecně prospěšné účely), dále nahrazení 

vazby zárukou, dohledem nebo slibem. Důleţitou součástí je i podávání tzv. zpráv 

soudní pomoci
39

, které obsahují informace o obviněném pro potřeby orgánů činných 

v trestním řízení. 

Ve vykonávacím řízení tvoří základ činnosti zejména probace, výkon trestu 

obecně prospěšných prací a nově kontrola výkonu trestu domácího vězení a trestu 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

Pro dosaţení účelu alternativních trestů je potřeba aktivně vyuţívat probačních a 

mediačních sluţeb orgány činnými v  trestním řízení. Je nutné, aby tyto orgány včas 

upozorňovaly probační a mediační sluţbu na moţnost provedení mediace nebo jiné 

                                                 

37
 více Ţatecká, E. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2007, 

s. 25 
38

 https://www.pmscr.cz/zakladni-dokumenty/statut-pms-cr/ 
39

 termín zpráva soudní pomoci je převzat z německého Gerichtshilfe, v anglosaských zemích je pouţíván 

pojem Pre-Sentence Report, který více vystihuje charakter této činnosti, vhodnější by byl tedy termín 

probační zpráva před rozhodnutím 
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probační činnosti jiţ ve stádiu řízení před podáním obţaloby. Ty vytipují vhodné 

případy a vytvoří tak vhodné podmínky pro případné uplatnění alternativ k potrestání. 

Někdy se stává, ţe probační a mediační sluţba není informována a nemůţe se tak 

utvořit vhodný prostor pro další působení na pachatele. To je chyba, neboť spolupráce 

je nutná jiţ na počátku, nikoli aţ po odsouzení obţalovaného.
40

 

 

 

Tabulka č. 1: Počet evidovaných případů PMS ČR – pouze dospělí 

rok celkem 

evidováno 

přípravné 

řízení a řízení 

před soudem 

vykonávací 

řízení 

přípravné 

řízení v % 

vykonávací 

řízení v % 

2005 22558 4017 18541 17,8 82,2 

2006 21068 3332 17736 15,8 84,2 

2007 23095 3517 19578 15,2 84,8 

2008 21354 3058 18296 14,3 85,7 

Pramen: zpracováno autorkou podle Statistiky PMS ČR 

 

pozn. evidence je aţ od roku 2005, neboť dřívější statistiky PMS ČR nerozlišovaly 

evidované případy dospělých a mladistvých 

 

 

Tabulka č. 2: Počet případů evidovaných PMS ČR v rámci vykonávacího řízení 

dospělých klientů 

rok OPP probační a parolová činnost 

počet % podíl počet % podíl 

2004 14418 74,3 4054 20,9 

2005 13803 74,4 3978 21,5 

2006 13170 74,3 3820 21,5 

2007 14038 71,7 4752 24,1 

2008 12870 70,3 4647 25,4 

Zdroj: PMS ČR 

 

V rámci vykonávacího řízení je největší vytíţenost středisek PMS v agendě 

spojené se zajištěním výkonu trestu obecně prospěšných prací (v roce 2008 se jednalo o 

                                                 

40
 Ţatecká, E. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 29 
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12 870 evidovaných případů, coţ činilo 70,3% z celkového počtu 18 296 případů). 

Druhou oblastí s největší vytíţeností je oblast probace, tedy oblast zajištění výkonu 

dohledu a kontroly uloţených přiměřených povinností a omezení v rámci podmíněného 

odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem (a podmíněného propuštění z výkonu 

trestu). 

 

4.2 Probace a mediace 

Probací
41

 se rozumí „organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, 

obţalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 

svobody, včetně uloţených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve 

zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále 

individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný ţivot, vyhověl 

soudem nebo státním zástupcem uloţeným podmínkám, a tím došlo k obnově 

narušených právních i společenských vztahů.“
42

 Zákonem je tedy probace vymezena 

zejména jako soubor činností a aktivit směřujících k realizaci rozhodnutí státního 

zástupce nebo soudu. Vedle toho lze pod pojem probace zařadit téţ specifické činnosti 

vykonávané ještě před pravomocným rozhodnutím soudu nebo státního zástupce, které 

zpravidla směřují k přípravě podkladů pro takové rozhodnutí. Příkladem můţe být 

zpráva probačního úředníka obsahující zjištění o moţnostech výkonu trestu obecně 

prospěšných prací a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného 

k uloţení tohoto druhu trestu, která je od 1. 1. 2010 nutným předpokladem uloţení 

trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem
43

. V našem zákoně je tedy probace 

chápána poměrně široce.  

V evropských trestních systémech byla probace zaváděna v různých etapách jejich 

vývoje a stále se vyvíjí. Termín probace v uţším smyslu znamená způsob zacházení 

s pachatelem, který umoţňuje, aby pachatel pobýval na svobodě za dohledu probačního 

úředníka, který pachateli zároveň poskytuje materiální a morální pomoc.
44

 

 

                                                 

41
 probace pochází z latinského probare – zkoušeti, ověřovati 

42
 § 2 odst. 1 zákona č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační sluţbě ČR 

43
 §314e TŘ 

44
 Osmančík, O., Vůjtěch, J., Karabec, Z. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996, s. 51 
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Mediaci
45

 zákon vymezuje jako „mimosoudní zprostředkování za účelem řešení 

sporu mezi obviněným a poškozeným a činnosti směřující k urovnání konfliktního 

stavu, vykonávána v souvislosti s trestním řízením, přičemţ jí lze provádět jen 

s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného“. Jedná se tedy o neformální proces 

urovnání konfliktů, kdy cílem mediace není jen potrestání obviněného či odškodnění 

poškozeného, ale především nalezení řešení, které je akceptovatelné pro obě strany.
46

 

Mediace má dlouhodobou tradici i v jiných právních odvětvích, uplatňuje se často 

v právu rodinném či obchodním.  

 

 

4.3 Probační úředníci a asistenti 

 Úředník Probační a mediační sluţby je zaměstnancem státu v pracovním poměru. 

Můţe jím být bezúhonná osoba, způsobilá k právním úkonům, s vysokoškolským 

vzděláním v oblasti společenskovědní a odbornou zkouškou, kterou mu středisko 

umoţní vykonat po absolvování základního kvalifikačního vzdělání pro úředníky 

Probační a mediační sluţby. U asistenta postačí pouze dokončené středoškolské 

vzdělání v oblasti společenskovědní. 

 Při výkonu své funkce je povinen řídit se zákony, jinými právními předpisy a 

pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce, 

postupovat odpovědně, respektovat a chránit lidská práva a svobody, důstojnost člověka 

a vyvarovat se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu trestního řízení nebo 

vzbuzovalo pochybnosti o jeho objektivitě a nestrannosti. I po skončení pracovního 

poměru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v souvislosti 

s výkonem své funkce. Této povinnosti se nemohou dovolávat ve vztahu k policejnímu 

orgánu, soudu nebo státnímu zástupci. 

 

Probační úředník je oprávněn zjišťovat stanovisko obviněného k podmíněnému 

zastavení trestního stíhání, k uloţení trestu obecně prospěšných prací nebo k uloţení 

jiného trestu nespojeného s odnětím svobody, a pokud jde o schválení narovnání, 

                                                 

45
 mediace pochází z latinského medius, median – střed, prostřední 

46
 Fenyk, J., Sotolář, A., Sovák, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti. In: 

Trestní právo, číslo 11, ročník 2000 (a další) 
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zjišťovat stanovisko obviněného i poškozeného. Poruší-li obviněný podmínky, omezení 

či povinnosti stanovené mu v rámci dohledu, nebo omezení či povinnosti, uloţené mu 

v rámci některého trestu nespojeného s odnětím svobody, informuje o tom úředník 

předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Při méně 

závaţném porušení stanovených podmínek, omezení či povinností můţe úředník 

upozornit obviněného na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, ţe v případě opakování 

nebo závaţnějšího porušení stanovených podmínek, omezení či povinností bude o tom 

informovat předsedu senátu nebo samosoudce. Blíţe o činnosti probačních úředníků u 

jednotlivých alternativních trestů (viz níţe). 

 

Jak patrno, poţadavky kladené právní úpravou na úředníky a asistenty Probační a 

mediační sluţby jsou značné, očekává se od nich zvládnutí širokého okruhu činností, jeţ 

si bezesporu vynutí specializaci v rámci středisek Probační a mediační sluţby. Příznivé 

právní prostředí pro vytvoření instituce, bez jejíţ činnosti si nelze představit efektivní 

uplatňování alternativních přístupů k trestání v oblasti trestního práva, bylo vytvořeno. 

Nyní jde o to, uvést všechna ustanovení zákona v ţivot tak, aby Probační a mediační 

sluţba mohla všechny úkoly zákonem jí svěřené plnit.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47
Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Acta Universitatis 

Masarykianae Brunensis. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 167 
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5. Obecně prospěšné práce 

5.1 Obecná charakteristika 

Trest obecně prospěšných prací byl zaveden novelou č. 152/1995 Sb, s účinností od 

1. 1. 1996
48

 a vedle podmíněného odsouzení a peněţitého trestu se řadí mezi 

nejdůleţitější alternativní tresty.  

Jedná se o poměrně mladý trest, i kdyţ počátky tohoto trestu lze objevit jiţ ve 

středověku jako „Arbeitsstrafe“ ve Švýcarsku nebo v Německu, kde plnil funkci 

náhradního trestu pro osoby, které nechtěly nebo nemohly plnit své peněţité dluhy.
49

 

Poprvé v moderní úpravě byly obecně prospěšné práce zavedeny ve Velké Británii (jako 

„community service“ v Criminal Justice Act z roku 1972) a poté se staly součástí 

trestních systémů většiny evropských zemí. I kdyţ byly zpočátku koncipovány jen jako 

alternativa výkonu krátkodobých trestů odnětí svobody, v mnoha zemích se 

emancipovaly jako samostatný trest a v některých právních úpravách našly uplatnění i 

v jiných formách. V zahraničních úpravách tedy nalezneme tyto typy: 

1. obecně prospěšné práce jako samostatná trestní sankce (alternativní trest) – např. 

Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Maďarsko, Rusko či Slovensko 

2. obecně prospěšné práce jako forma výkonu krátkodobého nepodmíněného trestu 

odnětí svobody – např. Švýcarsko, Finsko, Španělsko 

3. obecně prospěšné práce jako alternativa náhradního trestu odnětí svobody za 

nedobytný peněţitý trest – např. Německo, Polsko 

4. obecně prospěšné práce jako soudem uloţená povinnost při podmíněném 

odsouzení nebo probaci – např. Francie, Německo, Nizozemsko, Dánsko 

5. obecně prospěšné práce jako samostatná sankční forma pro mladistvé pachatele 

– např. Německo
50

  

 

V České republice byl zaveden jako alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody a podle důvodové zprávy této novely by měl najít uplatnění u pachatelů méně 

                                                 

48
 novela č. 152/1995 Sb. nabyla účinnosti 1. 9. 1995, ale trestu obecně prospěšných prací byla stanovena  

vacatio legis, tudíţ k 1. 1. 1996 
49

 více Karabec, Z., Diblíková, S., Macháčková, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2000, s. 17 
50

 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha : 

Novatrix, 2009, s. 139, s. 116-117 
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závaţných trestných činů, na které není potřeba působit trestem odnětí svobody a u 

nichţ z nějakého důvodu nepostačuje nebo není vhodné uloţení samostatného 

peněţitého trestu (zejm. vandalství, výtrţnictví a méně závaţné majetkové trestné činy). 

Na rozdíl od jiných zemí se u nás nejdříve nepřistoupilo k praktickému ověření a k 

vytvoření potřebných podmínek, coţ bylo oprávněně kritizováno, náprava přišla v roce 

2000 přijetím zákona o probační a mediační sluţbě a tím ke kvalifikovanějšímu výkonu 

obecně prospěšných prací a zvláště přijetím novely trestního zákona a trestního řádu č. 

265/2001 Sb. (účinnost k 1. 1. 2002), kterou byl rozšířen okruh nevýdělečných subjektů, 

demonstrativně stanoveny druhy prací, stanovena povinnost soudu přihlédnout při 

ukládání trestu ke stanovisku pachatele a moţnost uloţení pachateli přiměřená omezení 

a přiměřené povinnosti. Změny doznala i povaha obecně prospěšných prací, kdy 

z alternativy výlučně trestu odnětí svobody
51

 se stala alternativa kteréhokoli trestu. 

 

V materiálech Rady Evropy je zdůrazňováno, ţe obecně prospěšné práce jsou 

jedním z nejprogresivnějších opatření evropského trestního práva posledních let. 

Originalita tohoto trestu spočívá v tom, ţe tento trest aktivně přispívá k moţnosti 

nápravy odsouzeného, a to nejenom při výkonu práce. Nenarušují se uţitečné svazky 

pachatele s jeho okolím, není zbaven výkonu normálních společenských povinností ani 

odpovědnosti. Tím se zvyšuje jeho motivace zachovávat stanovená pravidla a co 

nejdříve se zařadit do normálního ţivota.
52

 

 

Otázkou zůstává, jakým osobám trest ukládat. Nově zavedená zúţenost uloţení 

trestu osobám, kteří jiţ dříve opakovaně trest nevykonali (více dále), je jednoznačným 

pozitivem, záleţí jen na praxi soudů, jak se postaví k pachatelům, jako jsou například 

osoby drogově závislé, alkoholici, osoby s různými psychickými poruchami, neboť 

aplikační praxe v mnoha případech ukázala, ţe tyto osoby zpravidla trest nevykonají. 

Zatímco u recidivistů by mohl trest být úspěšný, neboť ve výkonu trestu jiţ byli a 

nechtějí se do něj dostat znovu, ale těţko si představit, ţe několika násobnému 

                                                 

51
 původní znění § 45 odst. 1 účinného do 31. 12. 2001 znělo: „Soud můţe uloţit trest obecně 

prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehoţ 

horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliţe vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a moţnosti 

nápravy pachatele lze mít důvodně za to, ţe výkonem tohoto trestu bude dosaţeno účelu trestu stejně, 

jako kdyby na pachateli byl vykonán trest odnětí svobody.“ 
52

 Vůjtěch, J. a kol. Výzkum institutu obecně prospěšných prací. Praha: IKSP, 1998, s. 6 
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recidivistovi soud uloţí trest obecně prospěšných prací. Jedině v případě, pokud by od 

spáchání posledního trestního činu uběhla dlouhá doba. 

 

Další otázkou, která provází tento trest, je jak zabránit ukládání vyšších výměr 

trestu, neţ je povoleno. Jedná se o dlouhodobý nešvar, který by měl být řešen. Dochází 

tak jednak z nedbalosti soudů, které si nezjistí aktuální stav rejstříku trestů a 

nekontaktují příslušné středisko PMS ČR, ale i z nemoţnosti zjištění, kdyţ do rejstříku 

trestů se zapisují aţ pravomocně uloţené tresty. Usnadněním práce soudů a řešením 

případných dodatečných komplikací by bylo zavedení jisté centrální evidence, kde by 

bylo moţné zjistit počet udělených hodin, a to jak pravomocných i nepravomocných, 

kterou by vedla Probační a mediační sluţba. Soudce má nyní moţnost podle spisové 

značky zjistit na stránkách Probační a mediační sluţby ČR jestli odsouzený trest 

vykonává, kolik uţ má odpracováno hodin, kolik mu ještě schází, ale bohuţel nemá 

moţnost vyhledávání podle jména odsouzeného z důvodu ochrany osobních údajů (viz 

dále). 

 

5.2 Hmotně-právní úprava 

Trest obecně prospěšných prací nenalezneme u ţádné ze skutkových podstat 

zvláštní části trestního zákona, je tedy konstruován jako trest univerzální v tom smyslu, 

ţe jej lze uloţit za všechny přečiny, tedy za všechny nedbalostní trestné činy bez ohledu 

na horní hranici trestní sazby a za ty úmyslné trestné činy, které mají horní hranici 

sazby do pěti let a to buď jako trest samostatný, nebo vedle jiného trestu. Samostatně 

lze uloţit, pokud uloţení jiného trestu není potřeba vzhledem k povaze a závaţnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele. Pro moţnost kumulace stanoví 

trestní zákon dvě výjimky, tou jsou neslučitelnost s tresty domácího vězení a odnětím 

svobody (nepodmíněným i podmíněným). Povinností soudu při ukládání trestu obecně 

prospěšných prací je přihlédnout téţ ke stanovisku pachatele k uloţení takového druhu 

trestu, jakoţ i k jeho zdravotnímu stavu. Soud trest neuloţí, pokud je pachatel zdravotně 

nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
53

 Uloţení trestu obecně prospěšných prací 

však není podmíněno souhlasem pachatele s tímto druhem trestu, čímţ se naše právní 
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úprava liší od většiny úprav zahraničních. Zakotvení souhlasu pachatele s uloţením 

trestu obecně prospěšných prací jako podmínky pro jeho uloţení je téţ doporučováno 

Radou Evropy v dokumentu Evropská pravidla v oblasti společenských sankcí a 

opatření.
54

 Problematika souhlasu pachatele s uloţením trestu obecně prospěšných prací 

má několik aspektů, hlavně hledisko juristické a penitenciární. Z juristického hlediska 

jde o nesoulad právní úpravy s mezinárodními dokumenty o zákazu nucených prací
55

. 

Samotné smlouvy však obsahují ustanovení podobná článku 9 odst. 2 Listiny, kde se 

stanoví, ţe zákaz podrobení nuceným pracím nebo sluţbám se nevztahuje na práce 

ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám 

vykonávajícím jiný trest, nahrazující trest odnětí svobody. Z penitenciárního hlediska se 

jedná o pozitivní přístup pachatele k výkonu trestu a účinnější resocializaci. Z mého 

hlediska není úprava poţadavku souhlasu nutná a stávající úprava plně dostačující. 

Z praktického hlediska není mezi stanoviskem pachatele a jeho výslovným souhlasem 

rozdíl, neboť kladný postoj pachatele vyţaduje i současná právní úprava, nově posílena 

obligatorním zjišťováním stanoviska pachatele probačním úředníkem u rozhodnutí ve 

formě trestního příkazu. U některých odborníků můţe nalézt i takový názor, ţe souhlasu 

není potřeba, protoţe se jedná o trestní sankci, u trestu odnětí svobody také není 

poţadován souhlas, s tím polemizuje např. Vanduchová, která upřednostňuje význam 

souhlasu s výchovného hlediska
56

. 

 

Podstatou trestu je povinnost odsouzeného provést osobně a bezplatně ve svém 

volném čase ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům ve prospěch 

obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Dnešní široké 

moţnosti vykonání trestu obecně prospěšných prací, ale u nás nebyly vţdy. Dle 

původního znění dnes jiţ neúčinného trestního zákona
57

 se jednalo o práce ve prospěch 

obce při údrţbě veřejného prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací 

nebo jiné obdobné práce sledující obecný prospěch. Na uvedený problém omezené 

moţnosti výkonu a pochybnosti výkladu reagoval např. Institut pro kriminologii a 

                                                 

54
 Sotolář, A., Púry, F. Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha, C. H. Beck, 2000, s. 

318 
55

 s Úmluvou č. 29 Mezinárodní organizace práce, Mezinárodním paktem o občanských a politických 

právech a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod 
56

 více Vanduchová, M. K novému trestu obecně prospěšných prací. Právní praxe 7/1996 
57

 § 45 odst. 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 
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sociální prevenci
58

 nebo Vanduchová
59

 a jiţ zmíněná novela č. 265/2001 Sb. přinesla 

široký demonstrativní výčet okruhu prací a i rozšíření okruhu nevýdělečných subjektů, 

takţe dnes to jiţ nemusí být jen ve prospěch obcí, ale i pro státní či jiné obecně 

prospěšné neziskové organizace, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, 

školstvím, ochranou zdraví, poţární ochranou, ochranou ţivotního prostředí, podporou a 

ochranou mládeţe, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboţenskou, 

tělovýchovnou a sportovní činností. Nový trestní zákoník vypustil z formulace „nebo 

jiných obdobných činnostech“ slovíčko „obdobných“, čímţ se otevřela moţnost pro 

výkon kvalifikovanějších prací, i přesto si myslím, ţe v praxi bude stále docházet 

nejvíce k pomocným a údrţbovým pracím. 

 

Podle Probační a mediační sluţby ČR a Sdruţení pro probaci a mediaci v justici 

patří mezi nejčastěji vykonávané práce v rámci trestů obecně prospěšných prací: 

- úklidové práce – úklid vozovek, chodníků, krajnic a dalších veřejných 

prostranství, úklidové práce na údrţbě cyklostezek a chráněného krajinného 

území, úklid a údrţba sportovních a dětských hřišť, úklid hřbitova, čištění 

kanalizace, vodních toků a vodotečí, potoků, jezer apod., čištění plakátových 

ploch, mytí oken, úklid v budovách, vyklízení sklepů, úklid v nemocnicích, 

odklízení sněhu, práce v lesích, likvidace černých skládek, odstraňování 

grafity,… 

- stavební a jiné pomocné práce – budování chodníků a jejich údrţba, demolice 

staveb, výkopové práce, přesun stavebního materiálu, stěhování, sekání a 

hrabání trávy, pomoc v kuchyních a prádelnách, nátěry zábradlí a laviček, 

školnické práce,… 

- kancelářské a odborné práce - vytváření internetových stránek a počítačových 

programů, jazykové překlady, drobné administrativní práce,… 

 

Soud můţe uloţit trest ve výměře od 50 do 300 hodin. Sníţení maximální výměry 

ze 400 na 300 hodin
60

 znamená podstatnou změnu, která by mohla přispět ke zvýšení 
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 Vůjtěch, J. a kol. Výzkum institutu obecně prospěšných prací. Praha: IKSP, 1998 

59
 Vanduchová, M. K novému trestu obecně prospěšných prací. Právní praxe 7/1996 
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 vychází se ze zahraničních úprav, na Slovensku je maximální výměra 300 hodin (§53 odst. 1 Z. z.), ve 

Velké Británii či Nizozemí 240 hodin 
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efektivnosti, neboť z praxe PMS ČR jednoznačně vyplývala obtíţnost vykonání 400 

hodin v průběhu jednoho roku. Zaměstnaný člověk by mohl pracovat pouze víkendy a 

při osmihodinové pracovní době to vychází na 50 sobot či nedělí, coţ činí skoro kaţdý 

den víkendu kalendářního roku. Pak lze určitě polemizovat nad přiměřeností trestu. 

Soud by tak měl bezpochyby diferencovat, zda trest ukládá osobě zaměstnané či nikoliv 

a trest s pachatelem projednávat. 

 

Zároveň soud můţe uloţit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení nebo 

přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný ţivot, a 

zpravidla mu téţ uloţí, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou přečinem způsobil. 

Dodrţování soudem stanovených přiměřených opatření je jedním ze základních kritérií 

pro posuzování, zda pachatel v době výkonu trestu vedl řádný ţivot nebo zda není 

důvod pro přeměnu tohoto trestu na trest odnětí svobody. 

 

Odsouzený je povinen vykonat je osobně, bezplatně, ve svém volném čase a to 

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu (vydání usnesení o 

nařízení výkonu trestu). Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený 

nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překáţky, nebo 

byl ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody.
61

  

 

Pokud pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně 

prospěšných prací nevede řádný ţivot, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závaţného 

důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří 

výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uloţený trest, můţe 

soud přeměnit trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody, a 

to i během doby stanovené pro jeho výkon.
62

  

Zákonodárce se snaţil více zefektivnit výkon a zohlednil více moţností, resp. 

nově upřesnil podmínky, kdy můţe dojít k přeměně v náhradní trest odnětí svobody a to 

i v průběhu doby, neboť soudy často vyčkávají s přeměnou, dokud jednoletá lhůta 

neuplyne, i kdyţ je zřejmé, ţe odsouzený trest nevykoná. Toto jiţ řešil Nejvyšší soud ve 
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svém rozhodnutí
63

, stejně jako pojem „stanovená doba“, kdy pro účely výkonu trestu 

obecně prospěšných prací stanovil, ţe „stanovená doba se rozumí konkrétní časové 

vymezení (harmonogram) provádění výkonu tohoto trestu příslušným obecním 

úřadem
64

 v rámci projednání podmínek jeho výkonu s odsouzeným. Při vymezení této 

doby postupuje přitom obecní úřad tak, aby odsouzený mohl vykonat uloţený trest 

nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil jeho výkon. Jen v případě, ţe 

odsouzenému není při projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací 

takto vymezena doba jeho provádění, je touto dobou lhůta jednoho roku. Jestliţe 

odsouzený, aniţ mu v tom něco závaţného bránilo, přes výzvy příslušného orgánu 

nezačal v určené lhůtě vykonávat trest obecně prospěšných prací, je zřejmé, ţe ve 

stanovené době zaviněně nevykonal uloţený trest a jsou tak splněny podmínky pro 

řízení o přeměně tohoto trestu v trest odnětí svobody. V takovém případě je nerozhodné, 

ţe zákonná roční lhůta pro výkon tohoto trestu dosud neuplynula.“  

Zákon zpřísňuje následky nespojené s výkonem trestu obecně prospěšných prací, 

neboť za kaţdou i jen započatou jednu hodinu nevykonaných prací se počítá jako jeden 

den odnětí svobody
65

, ale pořád to není podle mého názoru dost přísné, neboť 

nedbalostní trestné činy lze uloţit neomezeně a z úmyslných jen ty s horní hranicí 

trestní sazby do pěti let, ale přeměna 300 hodin obecně prospěšných prací tvoří 300 dnů, 

coţ nedosahuje ani jednoho roku. Na druhé straně zákonodárce zmírnil následky u 

drobnějších porušení reţimu výkonu obecně prospěšných prací tím, ţe soud nepřistoupí 

k přeměně trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody, ale obdobně jako u podmíněného 

odsouzení
66

 mu zpřísnil podmínky jeho dalšího výkonu za účelem úspěšného dokončení 

výkonu tohoto trestu.
67

  

Zároveň zákonodárce zohlednil negativní zkušenosti z minulosti a u odsouzených, 

u nichţ došlo v předchozích třech letech k nevykonání trestu a následně tak k jeho 

přeměně v náhradní trest odnětí svobody, soud zpravidla pachateli tento druh trestu 

neuloţí. 
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 rozhodnutí 7 Tz 138/98, publikováno pod č. 50/1999 – I Sb. rozh. tr. 
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 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, s. 43 



35 

 

Trest obecně prospěšných prací můţe být uloţen trestním příkazem nebo 

rozsudkem. Trestním příkazem pouze tehdy pokud bude mít soud k dispozici zprávu 

probačního úředníka obsahující zjištění o moţnostech výkonu tohoto trestu a o 

zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uloţení tohoto 

druhu trestu. Trest je tak ukládán s přihlédnutím k této zprávě.
68

 

 

5.3 Procesně-právní úprava 

5.3.1 Výkon trestu 

Výkon trestu obecně prospěšných prací upravuje trestní řád v § 335 – 340b. 

Uvaţovalo se o přijetí zvláštního zákona, který by upravoval podmínky výkonu tohoto 

trestu vztahy orgánů veřejné správy, který ale nikdy nebyl přijat.
69

 Ministerstvo 

spravedlnosti vydalo v roce 1996 Metodický návod pro okresní a obecní úřady 

k zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací, ale vzhledem ke všem aktualizacím, 

je v dnešní době nepouţitelný. S účinností od 1. 4. 1998 byl administrativní postup 

soudu při výkonu trestu zakotven do vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské 

a vrchní soudy.
70

  

S přijetím nového trestního zákoníku byl novelizován trestní řád a i výkon trestu 

obecně prospěšných prací. Novela klade větší důraz na odpovědnost Probační a 

mediační sluţby. Probační úředník se nemá omezovat jen na zjištění, zda obecně 

prospěšné práce jsou řádně prováděny, ale má sledovat, zda odsouzený vede řádný 

ţivot, spolupůsobit při výkonu přiměřených omezení a povinností a měl by být 

odsouzenému nápomocen i při řešení jeho případných potíţí při výkonu trestu. Součástí 

úkolů probačního úředníka je rovněţ péče o získávání pracovních míst vhodných pro 

odsouzené.
71

 Nově uloţení trestu, výkon trestu, změnu výkonu trestu i přeměnu trestu 

vykonává jeden soud, a to okresní soud, který trest uloţil, tedy ve věci vydal odsuzující 
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 § 314e odst. 3 TŘ 
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rozsudek nebo trestní příkaz.
72

 Subjekty, které se podílejí na výkonu tohoto trestu, jsou 

soud, úředníci Probační a mediační sluţby, obecní úřady a instituce, u kterých se má 

trest obecně prospěšných prací vykonávat, případně zájmová sdruţení občanů. 

 

 Jakmile se rozhodnutí soudu, kterým byl uloţen trest obecně prospěšných prací, 

stane vykonatelným, zašle předseda senátu jeho opis probačnímu úředníkovi. Poté vydá 

usnesení o nařízení výkonu trestu, kde stanoví konkrétní druh práce a místo jeho 

provádění a zároveň ho poučí o jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení 

usnesení k příslušnému středisku Probační a mediační sluţby (v obvodu okresního 

soudu, v němţ má trest vykonávat), za účelem projednání podmínek výkonu trestu a 

upozorní na následky neplnění těchto povinností. Odsouzený vykonává trest obecně 

prospěšných prací v obvodu okresního soudu, ve kterém bydlí. Se souhlasem 

odsouzeného můţe vykonávat trest i mimo tento obvod, coţ je v praxi docela časté, 

neboť raději bude vykonávat trest v místě, kam dojíţdí za prací apod. Kontrolu nad 

výkonem tohoto trestu provádí pověřený probační úředník činný v obvodu soudu, kde 

trest bude vykonáván. Soud má tři moţnosti jak nařídit výkon práce, zaprvé nařídí 

výkon práce podle zprávy probačního úředníka, za druhé pověří probačního úředníka ve 

vykonávacím řízení a ve spolupráci s ním výkon nařídí a zatřetí vybere práci sám podle 

celorepublikového webového katalogu prací, který vede PMS ČR
73

. I v průběhu výkonu 

trestu můţe soud dohlíţet, kolik dní jiţ má odsouzený vykonáno, kolik mu schází, kde 

trest vykonává a to zadáním spisové značky. Jsou vynechána jména kvůli ochraně 

osobních údajů, a proto by stálo za úvahu k ulehčení práce o změnu zákona
74

.  

Konkrétní podmínky práce si domluví zaměstnavatel (instituce) s odsouzeným 

stanovením tzv. harmonogramu práce, nejčastěji formou písemné dohody. Součástí této 

dohody by s ohledem na charakter prováděných prací, zejména pro účely minimalizace 

rizika vzniku škod, mělo být poučení odsouzeného o otázkách bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.
75

 Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobám odsouzeným 

k výkonu tohoto trestu upravuje Doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci osobám odsouzeným k výkonu trestu obecně prospěšných prací
76

, které 

zpracovalo sdruţení pro probaci a mediaci v justici na objednávku Probační a mediační 

sluţby. 

.Harmonogram práce je závazný rozpis rozsahů prací a termínů. Práce můţe být 

určena hodinově nebo úkolově. Hodinově normovaná práce nezohledňuje faktický 

výkon, ale docházku – tedy příchod odsouzeného na pracoviště a odchod z pracoviště. 

Do odpracovaných hodin se nezapočítává doba, po kterou nemohl odsouzený práci 

vykonávat pro překáţky na své straně (přestávka, stravování). Překáţky na straně 

instituce (čekání na dodání materiálu apod.) se do tohoto výkonu započítávají. U 

odpovědnějších odsouzených, kteří jsou schopni samostatné práce, a není třeba je 

neustále hlídat, a kteří kvůli zaměstnání většinou mohou pracovat pouze o víkendech, se 

osvědčuje tzv. úkolové zadávání práce – úkolový harmonogram. V tomto případě se 

odsouzenému zadá práce formou většího celku (úkolu) se stanovením termínu 

dokončení, např. nátěr určitého zábradlí, vyčištění určitého úseku chodníku od prorostlé 

trávy. Za řádně vykonanou práci se následně odsouzenému uznají určité hodiny 

vykonané práce („normohodiny“). Pravidla je třeba předem písemně dohodnout. Tedy 

dohoda by měla obsahovat údaje, o jakou práci se jedná, kolik hodin OPP bude za 

provedení práce uznáno a dokdy musí být práce hotová (např. natření zábradlí u hřiště – 

20 hodin OPP, termín do týdne).
77

  

 Odpovědnost za škodu způsobenou při provádění obecně prospěšných prací se řídí 

občanským zákoníkem (§ 415 a násl.). Úprava odpovědnosti za škodu podle zákoníku 

práce se na škodu vzniklou při výkonu trestu nebo v souvislosti s ním nevztahuje. 

Prokáţe-li tedy instituce, u které se práce vykonává, ţe škodu nezavinila, zprostí se tím 

odpovědnosti za škodu.
78

 Tato úprava se podle názoru mnoha odborníků nezdá být příliš 

vhodná, neboť na rozdíl od odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody nemají 

odsouzený k výkonu trestu obecně prospěšných prací zvláštní ochranu podle zákoníku 

práce. Do budoucna by se dalo uvaţovat o pojištění odpovědnosti za škodu, kdy by tyto 

náklady hradil stát a obecně prospěšné instituce by tak nenesly riziko. 
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 http://www.spj.cz/opp/statistiky/BOZP.doc 

77
 více Přesličková, H., Gajdoš, R., Krutina, M. Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní 

justice. Praha: Český helsinský výbor, 2003, s. 28   
78

 § 420 odst. 3 OZ 
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Probační úředník, který je pověřen kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných 

prací má mimo jiné oznamovací povinnost sdělit bezodkladně soudu skutečnost, ţe 

odsouzený zaviněně neprovádí určené práce, poruší sjednané podmínky výkonu trestu, 

jinak maří výkon trestu či se nedostavil ve stanovené době čtrnáctidenní lhůty 

k projednání podmínek výkonu trestu. Rovněţ soudu bezodkladně sdělí, ţe odsouzený 

uloţený trest vykonal. 

V praxi se stávají případy, ţe odsouzený vykoná trest obecně prospěšných prací, 

ale u jiné instituce neţ mu byla určena. K tomu problému se postavil Nejvyšší soud tak, 

ţe výběr práce v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací není věcí svobodné 

volby odsouzeného. Druh prací, místo a dobu jejich provádění určuje soud usnesením o 

nařízení výkonu trestu, proti němuţ není stíţnost přípustná.
79

 Vykonání prací u jiné 

instituce tedy nelze povaţovat za výkon trestu obecně prospěšných prací. S tím plně 

souhlasím. 

 

5.3.2 Odklad, přerušení a upuštění od výkonu trestu 

Tyto instituce řeší problematiku překáţek na straně odsouzených, pro které 

přechodně nebo dlouhodobě nemohou vykonávat trest obecně prospěšných prací. Soud 

na potřebnou dobu odloţí nebo přeruší výkon trestu, z důvodu ţe dojde k zhoršení 

zdravotního stavu odsouzeného, pro který není schopen trest vykonat. Dalšími důvody 

jsou těhotenství ţeny nebo péče o novorozené dítě, v obou případech soud odloţí nebo 

přeruší výkon trestu do jednoho roku po porodu. Z jiných důleţitých důvodů můţe 

předseda senátu výkon trestu odloţit na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy 

rozhodnutí o uloţení trestu nabylo právní moci. Poslední moţností, kdy soud můţe 

výkon trestu odloţit nebo přerušit je povolání odsouzeného k výkonu vojenské činné 

sluţby. Doba, po kterou byl výkon trestu odloţen, nebo přerušen se nezapočítávají do 

lhůty jednoho roku, v níţ má být trest vykonán. Rozdíl mezi odkladem a přerušením je 

v tom, ţe odklad přichází v úvahu jedině tehdy, jestliţe odsouzený nezačal obecně 

prospěšné práce vykonávat, začal-li práce vykonávat, můţe být vydáno usnesení jen o 

přerušení výkonu trestu (nebo o upuštění od jeho výkonu, viz dále). 
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 rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tz 16/2003 
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Vedle institutu odkladu a přerušení výkonu trestu zákon upravuje institut upuštění 

od výkonu trestu. Jedná se o případ, kdy se celý trest obecně prospěšných prací nebo 

jeho zbytek uţ nevykoná a to z důvodu změny zdravotního stavu, který odsouzenému 

dlouhodobě brání trest vykonat. Nesmí se tedy jednat pouze o změnu přechodného rázu, 

v tom případě by přicházelo v úvahu pouţití odkladu či přerušení výkonu trestu. Jedná 

se především o závaţné nevyléčitelné nemoci (některé formy nádorových onemocnění, 

jiná závaţná onemocnění ţivotně důleţitých orgánů nebo AIDS) či nemoci nebo úrazy, 

které zanechaly trvalé poškození organismu. V případě nejasnosti by přicházelo v úvahu 

přibrání znalce k podání znaleckého posudku.
80

 Upustit od výkonu trest lze před 

začátkem jeho výkonu, tak v průběhu výkonu. Usnesení o upuštění od výkonu trestu má 

za následek, ţe trest nelze s konečnou platností vykonat, i kdyţ rozhodnutí, kterým byl 

trest uloţen, zůstává v právní moci. 

 

5.3.3 Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody 

O přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest 

odnětí svobody rozhoduje předseda senátu ve veřejném zasedání usnesením. Můţe tak 

učinit na návrh probačního úředníka pověřeného kontrolu nad výkonem trestu, na návrh 

instituce, u nichţ je (měl by být) trest vykonáván prostřednictvím probačního úředníka 

nebo i bez takového návrhu. Jiţ na začátku výkonu trestu je odsouzený poučen o tomto 

postupu, pokud nevykoná trest nebo nebude plnit sjednané podmínky výkonu trestu 

nebo jinak bude mařit výkon trestu. 

Jedná-li se o drobnější porušování podmínek reţimu výkonu trestu, nepřistoupí se 

k přeměně, ale podobně jako u podmíněného odsouzení se zpřísní podmínky výkonu 

trestu. Předseda senátu ve veřejném zasedání usnesením rozhodne o stanovení dohledu 

nebo o dalších dosud neuloţených přiměřených omezení, přiměřených povinností. O 

všech těchto usneseních předseda senátu vyrozumí příslušené středisko Probační a 

mediační sluţby. 

Pro přeměnu trestu je trestním zákoníkem stanoven poměr pro vzájemný přepočet 

obou trestů a to tak, ţe kaţdá i jen započatá hodina nevykonaného trestu se počítá za 

jeden den odnětí svobody (více viz výše). 

                                                 

80
 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2497 
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5.4 Trest obecně prospěšných prací ve vybraných zahraničních 

úpravách 

Obecně prospěšná práce je součástí systému trestů všech členských států EU a 

většina z nich má s výkonem této sankce pozitivní zkušenosti. Všem právním úpravám 

je společné, ţe pachatel bezplatně ve svém volném čase vykoná ve prospěch společnosti 

určitý počet hodin práce.
81

 Na rozdíl on naší úpravy je ve většině zahraničních úprav 

zakotven souhlas pachatele s výkonem tohoto trestu. 

5.4.1 Velká Británie
82

 

Trest obecně prospěšných prací (community service) byl ve Velké Británii zaveden 

jiţ v roce 1972 speciálním zákonem o trestním soudnictví (Criminal Justice Act, 1972). 

Podle znění zákona je pojata jako samostatná trestní sankce, ukládaná za jakýkoli 

trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody a jsou-li splněny následující 

podmínky: 

- pachatel dosáhl věku 16 let 

- v místě pachatelova bydliště existuje reálná moţnost pro vykonání trestu 

- pachatel s tímto trestem souhlasí 

- zpráva probačního úředníka, ţe pachatel je vzhledem ke své osobě a poměrům 

schopen výkonu obecně prospěšných prací 

- pro výkon konkrétní práce mohou být pachateli vytvořeny potřebné 

předpoklady. 

Jsou-li splněny tyto uvedené podmínky, soud nařídí povinnost odsouzeného v době 

svého volna bezplatně odpracovat minimálně 40 a maximálně 240 hodin pod dohledem 

probačního pracovníka ve lhůtě 12 měsíců od vynesení rozsudku. Jestliţe práce není 

vykonána ve stanoveném rozsahu a kvalitě, soud můţe uloţit odsouzenému další sankci. 
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 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 223 

82
 více Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 

222 a násl., Suchý, O., Válková, H. Obecně prospěšné práce jako alternativa trestu odnětí svobody 

v mezinárodním srovnání. In: Právní rozhledy, číslo 4, ročník 1996, s. 152, nebo Osmančík, O., Vůjtěch, 

J., Karabec, Z. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 1996, s. 16-17 
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 Konkrétní druh a průběh trestu je stanoven probačním úředníkem, který pro 

kaţdou osobu, odsouzenou k tomuto trestu, vyhotoví plán těchto prací, sleduje jejich 

průběh a organizuje potřebné podmínky k jejich náleţitému výkonu. 

  Podle soudní praxe je tento trest nejčastěji ukládán u trestných činů krádeţe, 

neoprávněného uţívání cizího motorového vozidla, u trestných činů v dopravě a u 

některých případů úmyslného poškozování cizího majetku nebo při lehčích případech 

ublíţení na zdraví. 

 Příkaz k trestu ve společenství (community punishment order) lze spojit 

s příkazem k nápravě (community punishment and rehabilitation order). Kombinovaný 

příkaz slučuje probaci a obecně prospěšné práce a jsou určeny pro narušenější 

pachatele, kdy dohled probačního pracovníka bývá v rozsahu jednoho aţ tří let a rozsah 

prací je mezi 40 a 100 hodinami. 

 

5.4.2 Nizozemí
83

 

 Pod názvem trest obecně prospěšných prací byl v Nizozemí tento trest zaveden 

v roce 1971, ale zpočátku nebyl příliš oblíben. V roce 1982 byl oficiálně zahájen 

experiment pro ukládání tohoto trestu, který spočíval v tom, ţe státní zastupitelství 

mohlo v některých případech navrhovat tento trest místo postoupení věci soudu, 

Experiment trval aţ do roku 1989, kdy byl zakotven do trestního zákona a stal se tak 

vedle trestu odnětí svobody a trestu peněţitého, třetím nejuţívanějším. Experimentální 

období sebou přineslo velké mnoţství empirických poznatků, bylo spolupracováno 

s masmédii a veřejnost tak hodnotí tento trest velmi pozitivně, stejně jako víru 

v alternativy vězení vůbec. 

 Soud můţe nařídit konání obecně prospěšných prací za trestný čin, na který je 

stanoven trest odnětí svobody do 6 měsíců. Je to alternativa trestu odnětí svobody, proto 

soud ve svém rozhodnutí vysloví výši trestu odnětí svobody, který by jinak byl jako 

hlavní trest uloţen. Lze je uloţit jen dospělých pachatelům a to tehdy, jestliţe obviněný 

                                                 

83
 Více Osmančík, O., Vůjtěch, J., Karabec, Z. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996, s. 16, Urbánek, J. Trest obecně prospěšných 

prací v Nizozemském království a v České republice. In: Trestněprávní revue, číslo 7, ročník 2003, s. 200 

a násl., Suchý, O., Válková, H. Obecně prospěšné práce jako alternativa trestu odnětí svobody 

v mezinárodním srovnání. In: Právní rozhledy, číslo 4, ročník 1996, s. 153 - 154 
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sám konání těchto prací nabídne a s uloţením této sankce souhlasí, a lze je uloţit jako 

jeden ze závazků při podmíněném odsouzení. 

 Obecně prospěšné práce spočívají v tom, ţe odsouzený je povinen vykonat 

neplacené práce ve stanoveném počtu hodin, nejvýše v rozsahu 240 hodin, a to do 6 

měsíců. Práce jsou vykonávány ve veřejných nebo soukromých institucích, jako 

v nemocnicích, domovech důchodců, sportovních zařízeních. Lze je kombinovat 

s nepodmíněným trestem odnětí svobody, a to tak, ţe poslední část výkonu trestu odnětí 

svobody lze přeměnit na obecně prospěšné práce. 

 Samotné projednávání podmínek výkonu trestu se odehrává buď před jeho 

uloţením státním zástupcem, nebo po odsouzení soudem na tzv. seznamovací schůzce 

s probačním pracovníkem, tím se na rozdíl od české úpravy, kde je povinnost dostavit 

se do 14 dnů od oznámení nařízení výkonu k probačnímu úředníkovi, zuţuje prostor pro 

vyhýbání se projednávání podmínek výkonu trestu.  Tím můţe být nizozemská úprava 

pro tu naší podnětná. Dalším podnětem můţe být skutečnost, ţe odsouzení k trestu 

obecně prospěšných prací v Nizozemí musí být pojištěni. 

 Výkon obecně prospěšných prací zajišťují specializovaní probační úředníci, 

jejichţ postavení a pracovní náplň se odlišuje od tradiční probační činnosti posílením 

její kontrolní funkce. Probační úředníci při výkonu trestu spolupracují se státními 

zástupci, neboť ze zákona je odpovědnost za výkon tohoto trestu svěřena právě státním 

zástupcům, kteří mají odlišné postavení od našich státních zástupců. V Nizozemí 

existuje přísná kontrola výkonu tohoto trestu a zřejmě proto je kolem 84% uloţených 

trestů obecně prospěšných prací zcela vykonáno. Bezesporu k tomu přispěla i 

dostatečná pozornost od samého počátku, patřičné organizační a personální zajištění 

výkonu, dostatečně informované a pozitivně naladěná veřejnost a konečně i souhlas 

pachatele s výkonem, který sniţuje rizika selhání. 
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6. Peněžitý trest 

6.1 Obecná charakteristika, předpoklady uložení trestu 

Peněţitý trest je jednou z nejdůleţitějších alternativ k nepodmíněným trestům 

odnětí svobody kratšího trvání a je upraven v § 67 – 69 TZ a § 341 – 344 TŘ
84

. I přes 

jeho zřejmou majetkovou povahu, neuplatňuje se tento trest pouze u majetkových 

trestných činů, i kdyţ právě u majetkové a hospodářské delikvence má své místo a své 

opodstatnění. Trestní zákoník stanoví tři moţnosti uloţení peněţitého trestu. Tou první 

je, ţe pachatel spáchal úmyslný trestný čin ze zištné pohnutky (snaţil se získat nebo 

získal spáchanou trestnou činností majetkový prospěch pro sebe nebo pro jiného). 

Druhou moţností je uloţení v případě, ţe trestní zákon ve své zvláštní části uloţení 

tohoto trestu dovoluje (to jsou tedy kromě trestných činů proti majetku a trestných činů 

hospodářských, které spadají do první moţnosti, např. trestné činy rvačky, obecného 

ohroţení z nedbalosti, ohroţení pod vlivem návykové látky a tzv. drogové trestné činy). 

Poslední třetí moţností je uloţení za situace, ţe pachatel spáchal přečin (všechny 

nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby maximálně 

pět let) a vzhledem k povaze a závaţnosti spáchanému přečinu a osobě a poměrům 

pachatele se neukládá trest odnětí svobody. Zde je tedy peněţitý trest konstruován 

výlučně jako alternativní trest, v předchozích dvou případech není moţnost uloţení 

peněţitého trestu vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody vyloučena. 

Peněţitý trest lze uloţit ve výše zmíněných případech jako trest samostatný nebo 

vedle jiného trestu. Jako trest samostatný můţe být uloţen za splnění podmínek, ţe 

uloţení jiného trestu k dosaţení účelu vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a 

osobě pachatele není třeba. V praxi to budou tedy zejména případy u méně závaţných 

trestných činů, zejména nedbalostních a spáchaných prvopachateli. Jako vedlejší trest se 

dá dobře kombinovat s jinými druhy trestů, vyloučená je moţnost kombinace, kterou 

jsem jiţ zmínila s nepodmíněným trestem odnětí svobody podle § 67 odst. 2 písm. b)
85

 a 

                                                 

84
 dále jsou podmínky uloţení peněţitého opatření upraveny v § 28 – 30 ZSVM, výkon trestu dále v 

Instrukci Ministerstva spravedlnosti č. 1/2002, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, 

krajské a vrchní soudy (§ 75 a 76, §76a pro peněţitá opatření) a v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku ČR 

a jejím vystupování v právních vztazích a vyhlášce č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních sloţek 

státu a státních organizací s majetkem státu 
85

 podle trestního zákoníku z roku 1961 se vycházelo z dikce, ţe v tomto případě nešel uloţit peněţitý 

trest jak vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, tak trestu odnětí svobody podmíněně odloţeného (§ 

53 odst. 2 písm. b)) 
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s trestem propadnutí majetku (§ 53 odst. 1), neboť oba druhy trestů se dotýkají 

majetkové sféry pachatele a při absenci zákazu by se zasáhlo dvakrát.
86

 Peněţitý trest se 

dále neuloţí, je-li zřejmé, ţe by byl nedobytný. Soud otázku dobytnosti musí posoudit 

podle osobních a majetkových poměrů pachatele a také podle závazků pachatele, 

především jeho vyţivovací povinnosti a rozsahu povinnosti k náhradě škody, které mají 

přednost před zaplacením peněţitého trestu
87

. 

 

Nový trestní zákoník zavedl nový způsob vyměřování peněţitého trestu 

prostřednictvím tzv. denních pokut (sazeb), které se do 1. ledna 2010 mohly uplatňovat 

pouze u mladistvých při vyměřování peněţitého opatření. Výhodou stanovení 

peněţitého trestu formou denních sazeb je jeho transparentnost, neboť podle povahy a 

závaţnosti spáchaného trestného činu soud určí počet denních sazeb (nejméně 20 a 

nejvýše 730), podle osobních a majetkových poměrů pachatele stanoví výši jedné denní 

sazby (v rozmezí 100 aţ 50 000 Kč)
88

. Celkovou částku tedy tvoří součin počtu denních 

sazeb s výší jedné denní sazby, minimální výměra trestu tedy zůstává stejná, 2000 Kč, 

zatímco maximální výměra z původních 5 mil. Kč
89

 stoupla na 36, 5 mil. Kč, i kdyţ 

osobně myslím, ţe uloţení trestu při jeho horní hranici je skoro nemoţné nicméně 

odstrašující. Široké rozpětí počtu denních sazeb, které je v evropských trestních 

úpravách výjimkou, kritizuje např. Vanduchová
90

. Zákonodárci zde zřejmě vycházeli 

z původní maximální délky náhradního trestu odnětí svobody, neboť počet denních 

sazeb (730) odpovídá přesně dvouletému období.
91

 Systém denních pokut je třeba 

chápat jako způsob výpočtu celkové částky tvořící peněţitý trest a není s ním nutně 

spojeno jeho placení ve formě řady jednotlivých termínovaných splátek. V našich 

podmínkách se jeví však potřebným spojit obě tato hlediska - způsob výpočtu i způsob 
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zaplacení ve splátkách, neboť je to nejúčinnější z hlediska účelu trestu i výkonu tohoto 

trestu.
92

  

Při určování výše denní sazby se vychází z čistého příjmu, který pachatel má nebo 

by mohl mít průměrně za jeden den bez odečtení částky slouţící k uspokojování 

základních ţivotních potřeb, tedy bez částek na bydlení, ošacení, stravování (tzv. 

princip netto příjmu, který vyuţívá i německé právo). Pokud nelze postupovat tímto 

způsobem, mohou být tyto částky stanoveny i odhadem soudu, zejména v případě, kdy 

pachatel v době ukládání trestu nepracuje, anebo kdy v důsledku jeho postoje 

k trestnímu řízení není moţné jeho skutečný denní příjem náleţitě zjistit.
93

 

Aby mohl být peněţitý trest ukládán v co nejširší míře a aby byla ulehčena jeho 

vykonatelnost, umoţňuje trestní zákon, aby soud rozloţil peněţitý trest do přiměřených 

měsíčních splátek. Takové rozhodnutí je pak součástí výroku rozsudku. Na rozdíl od 

minulé úpravy je zakotvena moţnost ztráty dobrodiní splátek, jestliţe pachatel nezaplatí 

dílčí splátku včas (takovou moţnost můţe stanovit soud v rozhodnutí). 

Reálnost výkonu peněţitého trestu je zajišťována výrokem o uloţení náhradního 

trestu odnětí svobody aţ na čtyři léta pro případ, ţe by ve stanovené době nebyl 

peněţitý trest vykonán. Náhradní trest však nesmí překročit horní hranici trestní sazby, 

a to jak samostatně, tak ani s trestem odnětí svobody. Touto moţností je ale omezena 

přednost peněţitého trestu a to, ţe má omezovat krátkodobé tresty odnětí svobody. 

Proto je naše právní úprava s jedním náhradním trestem, trestem odnětí svobody 

nedostatečná a nezachycuje zahraniční trendy. V novějších zahraničních právních 

úpravách se snaţí vedle přeměny nevykonaného peněţitého trestu v nepodmíněný trest 

odnětí svobody zavádět i jiné moţnosti, nejčastěji uloţení náhradního trestu obecně 

prospěšných prací, jak je tomu např. ve Španělsku, Německu, Švýcarsku nebo Rusku 

nebo i jiných náhradních trestů, jako jsou víkendové vězení (Španělsko) nebo nápravné 

práce (Rusko).
94

 Navíc nově stanovená délka náhradního trestu odnětí svobody (dříve 

byla jen dva roky) čtyři léta můţe být nepřiměřená k závaţnosti spáchaného trestného 

činu. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku uvádí, ţe nezavedení dalšího náhradního 

trestu, hlavně zmiňovaného trestu obecně prospěšných prací, je z důvodu, ţe trest 
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obecně prospěšných prací by měl být ukládán prioritně
95

 (zejm. v případě jeho 

nedobytnosti) a při vyšším peněţitém trestu by byla obtíţně nahraditelná výkonem 

obecně prospěšných prací, coţ nelze vyvrátit. 

 

6.2 Výkon peněžitého trestu 

Peněţitý trest je třeba zaplatit do patnácti dnů od výzvy předsedy senátu. Výzva 

má formu opatření a musí obsahovat upozornění, ţe pokud nezaplatí v dané lhůtě, bude 

zaplacení vymáháno. Tím se vrací úprava výkonu trestu před rok 1995, neboť novelou 

č. 152/1995 Sb. bylo zrušeno vymáhání formou občanskoprávní exekuce a rovnou se 

přecházelo k nařízení výkonu náhradního trestu. Nejsem si úplně jistá, zda to byla 

nejrozumnější cesta, zda nebude docházet k nepřiměřené zdlouhavosti a tím tak 

k maření účelu trestu. Podstata alternativních trestů je víceméně v jejich dobrovolnosti a 

buď odsouzený zaplatí a bude se tak chtít vyhnout trestu odnětí svobody, nebo nezaplatí 

a trest odnětí svobody si vykoná. 

Předseda senátu nařídí, aby byl peněţitý trest vymáhán jako pohledávka 

v občanskoprávním řízení o výkonu rozhodnutí, nezaplatí-li jej odsouzený do patnácti 

dnů poté, co byl k zaplacení vyzván, resp. do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno 

rozhodnutí, kterým se povolený odklad nebo povolené splácení byly odvolány, nebo od 

uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odloţen (viz dále). Peněţitý trest smí být 

vymáhán, jen pokud tím nebude zmařeno uspokojení přiznaného nároku poškozeného 

na náhradu škody, pokud ale poškozený nepřikročí k vymáhání svého nároku do tří 

měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, můţe být peněţitý trest vymáhán bez 

ohledu na nárok poškozeného (§ 343 odst. 2 TŘ). 

 

Odsouzený má několik moţností, jak oddálit zaplacení peněţitého trestu, pokud 

splní podmínky dané trestním řádem. Můţe zaţádat o odloţení výkonu peněţitého 

trestu, a to aţ na dobu tří měsíců, nebo poţádat o povolení splácení tak, aby byla celá 

jeho částka nejpozději do jednoho roku od právní moci rozsudku zaplacena.
96

 Pokud 

pominou důleţité důvody pro odloţení nebo neplatí-li odsouzený splátky řádně a včas, 

můţe předseda senátu povolení ţádosti odvolat.  
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Další moţností je upuštění od výkonu peněţitého trestu nebo jeho zbytku, coţ 

představuje konečné zastavení všech úkonů směřujících k výkonu trestu. K takovému 

rozhodnutí lze přistoupit, jestliţe se odsouzený stane dlouhodobě neschopným peněţitý 

trest zaplatit, a to buď z důvodů nezávislých na jeho vůli (např. ztráta majetku 

v důsledku ţivelné pohromy, změna zdravotního stavu – onemocnění těţkou nemocí 

spojenou s trvalou pracovní neschopností), nebo kdyby výkonem byla váţně ohroţena 

výţiva nebo výchova osoby, o jejíţ výţivu nebo výchovu je odsouzený povinen 

pečovat. 

 

Peněţitý trest je vykonán, jestliţe ho odsouzený řádně zaplatil v celé výměře, 

která mu byla uloţena. Nebyl-li peněţitý trest zaplacen a nepřichází v úvahu odklad 

výkonu peněţitého trestu, dodatečné povolení jeho splácení po částkách nebo upuštění 

od výkonu peněţitého trestu a je-li zjevné, ţe by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, 

nařídí soud výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části.
97

 Stále 

existuje moţnost, jak výkon náhradního trestu kdykoliv oddálit a to tím, ţe odsouzený 

zaplatí peněţitý trest nebo jeho poměrnou část. Sama skutečnost, ţe odsouzený určitou 

část peněţitého trestu uhradil, nemá vliv na právní moc a vykonatelnost usnesení o 

nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody, ale zakládá povinnost předsedy 

senátu rozhodnout formou usnesení o tom, jakou část náhradního trestu je třeba 

vykonat.  

Náhradní trest odnětí svobody má určenou horní hranici čtyř let a je-li horní 

hranice trestní sazby příslušného spáchaného trestného činu niţší neţ čtyři roky, nesmí 

náhradní trest přesahovat tuto hodnotu. Pokud se peněţitý trest ukládá spolu s trestem 

odnětí svobody, nesmí jejich výměra být vyšší neţ horní hranice trestní sazby za 

spáchaný trestný čin. Konkrétní výměra náhradního trestu odnětí svobody je obligatorní 

součástí rozsudku a co jsem v praxi zjistila, bylo většinou kaţdých deset tisíc jeden 

měsíc trestu odnětí svobody. 
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6.3 Vývoj peněžitého trestu, jeho přednosti a nedostatky 

Pozitivní stránkou tohoto druhu trestu je, ţe nevytrhuje odsouzeného z jeho 

sociálního prostředí a umoţňuje zachovat jeho pozitivní sociální vazby. Na rozdíl od 

jiných alternativních trestů (např. podmíněného odsouzení, obecně prospěšných prací 

apod.) však jeho obsahem nejsou jiná navazující opatření, která by usměrňovala chování 

odsouzeného a podporovala ho ve vedení řádného ţivota.
98

 Jeho podstatou je újma, 

která spočívá v odnětí určitých peněţních prostředků a tím i vzdání se po určitou dobu 

obvyklého uspokojování některých potřeb, sníţení ţivotního standartu, na který je 

odsouzený zvyklý. 

 Předností je jeho odstupňovatelnost a moţnost rozloţit jeho výkon na delší 

časové období. Příznivý je i jeho vedlejší efekt, částka se stává příjmem státního 

rozpočtu. Je tedy jedním z mála trestů, jehoţ výnosy jsou vyšší neţ náklady na jeho 

výkon.  

Naopak jeho největšími nedostatky je, ţe nepostihuje jen odsouzeného, ale i jeho 

rodinu a osoby, vůči nimţ má odsouzený závazky. Tím se ale peněţitý trest neliší od 

ostatních trestů, neboť kaţdý trest do určité míry postihuje i jiné osoby neţ pachatele. 

Dále jeho uloţení nepříznivě ovlivňuje schopnost odsouzeného nahradit poškozenému 

škodu, kterou mu způsobil trestným činem. V neposlední řadě znamená různou citelnost 

pro různé osoby, i kdyţ tento problém se snaţí řešit systém denních pokut. Ale i přesto 

bude mít u velmi zámoţných osob důsledek finanční ztráty jiný dopad neţ u osob, které 

takové finanční zázemí nemají. 

Dalším problémem můţe být, ţe na rozdíl od výkonu jiných trestů, ţe se 

nevyznačuje osobním charakterem. Je velmi obtíţné zajistit, aby plnění bylo provedeno 

výlučně osobou pachatele a zaplacení za něj nepřevzala jiná třetí osoba. Tím by se celý 

smysl trestu stal pochybným. 

 

Tento trest se jeví jako vhodný prostředek dosaţení účelu zejména v těch 

případech, kdy se pachatel dopustil trestného činu majetkové povahy. Z těchto důvodů 

přichází v úvahu při ukládání trestu u trestných činů hospodářských, obecně 
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nebezpečných a trestných činů proti majetku. V těchto případech bude moţnost 

postihnout majetkový prospěch, který měl pachatel z trestné činnosti a který nešlo 

postihnout jiným způsobem, např. propadnutím věci či povinností k náhradě škody. 

Dalším okruhem trestných činů, jsou trestné činy, ke kterým pachatel potřebuje 

určité finanční prostředky (typicky trestný čin nedovolené výroby a drţení omamných a 

psychotropních látek a jedů, trestný čin kuplířství), tady by se měla uplatnit zábranná 

funkce trestu. 

Nakonec můţe být i vhodným trestem u méně závaţných trestných činů, zejména 

nedbalostních, kde můţe být ukládán buď samostatně, či v kombinaci s jinými druhy 

trestů. 

 

Počty uloţených peněţitých trestů se neustále sniţují. Trest, který má punitivní i 

odstrašující účinek není moţné ukládat všem pachatelům a to zejména těm nemajetným 

a nesolventním, u nichţ by nebylo moţné dobytí a tudíţ jen maskování trestu odnětí 

svobody. 

Závěrem lze zhodnotit, ţe se jedná o levný sankční instrument, který je vhodný 

zvláště pro oblast lehčí kriminality a jeho vyuţití v praxi značně zaostává, coţ snad 

výhledově změní zavedení systému denních pokut. Bohuţel nelze popřít, ţe agenda 

spojená s výkonem tohoto trestu je značně zatěţující a zdlouhavá (moţnost podání 

ţádosti o odklad či splátky, rozhodování o povolení, nařízení vymáhání, nařízení 

náhradního trestu) a proto většina soudců volí jiný druh trestu. Hlavním důvodem proč 

se na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací ukládá tak v malé míře, jsou špatné 

majetkové poměry odsouzených osob, které nedovolí pro nedobytnost jeho uloţení. Se 

zavedením trestní odpovědnosti právnických osob, o které se v současné době hodně 

diskutuje, a projevují se takové snahy (i kdyţ návrh zákona byl zamítnut
99

), můţe do 

budoucna souviset i intenzivnější vyuţívání peněţitého trestu, neboť postih bez 

majetkového aspektu je zde nemyslitelný. Jestli bude ale někdy u nás tento zákon přijat, 

není v současné době vůbec jasné. 
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Peněţitý trest paří mezi nejstarší trestní sankce vůbec. V minulosti býval zejména 

ukládán osobám výše postaveným, postupem času bývá naukou hodnocen jako vhodný 

trest postihující ziskuchtivost. Jeho pouţívání v mezinárodním měřítku je značně 

rozdílné. Například v Německu je ukládán více neţ 80% odsouzeným, ve Finsku více 

neţ 50 %, v Polsku zhruba 20 % a v České republice pouhým 4 % odsouzeným. V USA 

dokonce v některých státech peněţitý trest jako samostatný trest zrušily a vyuţívají ho 

jen jako trest vedlejší, nehraje tak v jejich trestní politice větší roli.
100

 

 

6.4 Peněžitý trest ve vybraných zahraničních úpravách 

6.4.1 Německo
101

 

 Německý trestní zákon poskytuje široký prostor pro ukládání peněţitého trestu, 

tento trest je tu moţno uloţit za všechny přečiny, pokud nejsou ohroţeny zvýšenu 

trestní sazbou, a za všechny trestné činy, za které by v konkrétním případě měl soud 

vyměřit trest odnětí svobody niţší neţ 6 měsíců. Je zde pojímán jako alternativa trestu 

odnětí svobody, proto vedle něj nesmí být zásadně ukládán, a to jak nepodmíněného i 

podmíněného, s výjimkou případů, kdy se pachatel činem obohatil nebo se pokusil 

obohatit a kumulace obou trestů je se zřetelem k osobním a hospodářským poměrům 

pachatele ţádoucí. 

 Peněţitý trest se ukládá formou denních pokut, které byly zavedeny v 70. letech. 

Počet denních sazeb je moţno uloţit v rozmezí 5 aţ 360, výše denní sazby činí 1 aţ 

5000 eur. Jako u nás se výše denních pokut stanoví s ohledem na schopnost pachatele 

platit, obecně tedy na jeho čistý denní příjem, počet denních pokut odráţí míru 

závaţnosti činu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe osobní a majetkové poměry řady osob 

nedovolují zaplatit celý peněţitý trest najednou, můţe jim být stanovena lhůta 

k zaplacení nebo povoleno placení ve splátkách. Pokud odsouzený peněţitý trest 

nezaplatí, je trest nahrazen trestem odnětí svobody. Při stanovení délky náhradního 
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trestu odnětí svobody platí, ţe jedna denní pokuta odpovídá jednomu dni odnětí 

svobody. 

 Pouţívání peněţitého trestu v Německu je značně rozšířené, je zde ukládán více 

neţ 80 % odsouzeným. 

 

6.4.2 Dánsko
102

 

 V Dánsku představuje peněţitý trest vůbec nejvíce pouţívaný druh trestu, zdaleka 

převyšuje ukládání i podmíněných a nepodmíněných trestů odnětí svobody. Tomu 

přispívá a fakt, ţe dánský právní řád obsahuje institut trestní odpovědnosti právnických 

osob, kde ve velmi velké většině případů je ukládán právě peněţitý trest. 

  Peněţitý trest lze uloţit samostatně nebo vedle jiného trestu. Lze uloţit od jedné 

do šedesáti denních sazeb. I zde se při výměře pouţívá model denních sazeb, který byl 

zaveden jiţ v 30. letech
103

. Počet sazeb závisí na druhu a závaţnosti trestného činu, 

jakoţ i na osobě pachatele. Výše jednotlivých denních sazeb se odvozuje od 

průměrného denního příjmu, přičemţ se bere ohled na pachatelův majetek, vyţivovací 

povinnosti a jiné okolnosti. Zároveň mají upravenu moţnost uloţení peněţité pokuty 

jinak neţ formou denních sazeb a to v případě, kdy pachatel chtěl získat svojí trestnou 

činností významného hospodářského zisku a denní sazby by tak nebyly schopny 

zohlednit výši majetkové výhody. Výslovně je v dánském trestním zákoně vyjádřena 

idea personality (plnění nemá být poskytováno třetími osobami), ale v praxi je velmi 

obtíţné tento poţadavek zajistit. 

 Není-li peněţitý trest vykonán, nastupuje náhradní trest odnětí svobody, jehoţ 

délka musí být obligatorně stanovena ve výroku rozsudku. Jeden den trestu odnětí 

svobody odpovídá kaţdé nezaplacené denní sazbě, trest odnětí svobody však nesmí být 

kratší neţ dva dny. Jiný náhradní trest se nepřipouští. Trest odnětí svobody není moţný 

u právnických osob, tak se přistupuje k majetkové exekuci. 
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6.4.3 Švédsko
104

 

Švédsko má poměrně sloţitou úpravu peněţitého trestu, švédský trestní kodex 

dovoluje tento trest ukládat v trojí podobě. V kasuistických skutkových podstatách se 

stanovuje, zda se má sankcionovat formou denního, souhrnného nebo 

standardizovaného peněţitého trestu. 

U denního peněţitého trestu musí být počet denních sazeb mezi 30 a 150 a 

jednotlivá denní sazba činí 30 aţ 1000 švédských korun. Při stanovení jeho výše se 

vezmou v úvahu jak příjmy, majetek, vyţivovací povinnosti, tak další tzv. okolnosti 

hospodářské povahy. Celková výše peněţitého trestu musí minimálně činit 450 

švédských korun. Souhrnný peněţitý trest se uloţí v rozpětí 100 aţ 2000 švédských 

korun. Standardizovaný peněţitý trest nesmí být niţší neţ 100 švédských korun a 

přesný způsob stanovení jeho výše stanoví jednotlivé skutkové podstaty. 

Jak je zřejmé, úprava to není nejšťastnější, je dosti sloţitá a nepřehledná. Není 

zcela jasné, proč úprava obsahuje souhrnný a standardizovaný peněţitý trest, zřejmě jde 

o pozůstatky z minulosti. 

Další zvláštností je způsob úpravy placení peněţitého trestu. Je totiţ upraven ve 

zvláštním zákoně. V tomto speciálním zákoně o vymáhání peněţitých trestů je upravena 

i přeměna trestu na náhradní trest odnětí svobody. Moţnost přeměny v náhradní trest je 

velmi omezena, přeměnit lze pouze v případě lstivého vyhýbání se povinnosti zaplatit 

nebo v jiných zvláštních případech, kdy je na uloţení tohoto trestu veřejný zájem. 
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7. Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s 

dohledem
105

 

7.1 Podmíněné odsouzení 

Nejčastějším a významným prostředkem výchovného působení na pachatele a 

důleţitou alternativou zejména krátkodobých trestů odnětí svobody je podmíněné 

odsouzení. Podmíněné odsouzení má v našem trestním systému dlouhou tradici a je 

dlouhodobě nejuţívanějším trestem.  

Podstatou je, ţe soud vynese odsuzující rozsudek a uloţí trest odnětí svobody, ale 

jeho výkon odloţí pod podmínkou, ţe se odsouzený ve stanovené zkušební době bude 

řádně chovat a vyhoví uloţeným podmínkám.
106

 Vychází tak z předpokladu, ţe uţ samo 

trestní stíhání, negativní zhodnocení osoby pachatele a jeho činu rozsudkem, hrozba 

budoucího eventuálního výkonu trestu, omezení a podmínky týkající se chování 

odsouzeného i případné výchovné působení toho, kdo převzal záruku za jeho nápravu, 

mohou mít samy o sobě z hlediska individuální i generální prevence účinky, které má 

jinak jen výkon uloţeného trestu.
107

 Soud tedy vkládá do pachatele důvěru a zároveň 

pachatele motivuje pod hrozbou výkonu trestu, aby plnil stanovené podmínky a vedl 

řádný ţivot.  

„Újmou (psychického rázu) je tu pohrůžka výkonu uloženého trestu, i když trest 

nebyl spojen s dohledem nebo přiměřenými omezení nebo povinnostmi, které ovšem 

mohou, byly-li vysloveny, tento jeho charakter ještě stupňovat.“
108

 

  

                                                 

105
 Nový trestní zákoník pojmenoval příslušný oddíl „Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody“, ale 
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Podmíněně odloţit lze výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta
109

, 

jestliţe vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu ţivotu a prostředí, ve kterém ţije a pracuje, a k okolnostem případu má 

důvodně za to, ţe k působení na pachatele, aby vedl řádný ţivot, není třeba jeho 

výkonu.
110

 Nejedná se o trestní sazbu, která je stanovena u jednotlivých trestných činů, 

ale o konkrétní délku trestu, kterou soud uloţil. Podmíněný odklad se týká jedině trestu 

odnětí svobody, odsouzený je ponecháván na svobodě a nic mu tedy nebrání ve výkonu 

ostatních trestů, třeba peněţitého trestu, ale nikoli uţ trestu obecně prospěšných prací, 

neboť podle zákona je kumulace trestu odnětí svobody a obecně prospěšných prací 

zakázána.
111

 

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok aţ pět let, 

která začíná právní mocí rozsudku. Zkušební doba musí být stanovena v odsuzujícím 

rozsudku nebo trestním příkazu
112

. K dosaţení účelu trestu můţe soud uloţit přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný ţivot, a zpravidla mu 

téţ uloţí, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Tato 

omezení mohou mít formu zákazů nebo příkazů k určitému jednání, ale nesmějí mít 

takovou povahu, ţe by se jimi nahrazoval trest zákazu činnosti.
113

  Trestní zákoník tato 

přiměřená omezení a povinnosti demonstrativně vypočítává v § 48 odst. 4. Jedná se o 

podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se vhodnému 

programu sociálního výcviku a převýchovy, podrobení se léčení závislosti na 

návykových látkách (které není ochranným léčením podle tohoto zákona), podrobení se 

vhodným programům psychologického poradenství, zdrţení se návštěv nevhodného 

prostředí, sportovních kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými 

osobami, zdrţení se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů 

jiných osob, zdrţení se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, zdrţení se 

poţívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, uhrazení dluţného 

                                                 

109
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výţivného nebo jiné dluţné částky, veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo 

poskytnutí poškozenému přiměřeného zadostiučinění. Demonstrativní výčet je tak širší, 

zákonodárce se nechal inspirovat judikaturou (zdrţet se poţívání alkoholických nápojů, 

zaplatit dluţné výţivné), ale některé povinnosti i nově formuloval (veřejná omluva). 

Jejich smyslem je odstranit určité faktory, které přispěly k páchání trestné činnosti nebo 

trestnou činnost umoţnily. Omezení a povinnosti musí tedy souviset se spáchaným 

trestným činem. Soudy bohuţel dlouhodobě vyuţívají moţnosti ukládat přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti jen v malé míře, a to zčásti zřejmě pro jejich obtíţnou 

kontrolu a zčásti proto, ţe pro jejich výkon nejsou vytvořeny odpovídající programy.
114

 

Ukládání přiměřených omezení a přiměřených povinností tak můţe slouţit nejen 

hlubší individualizaci obsahu alternativ spojených se zkušební dobou (podmíněného 

upuštění od potrestání s dohledem, podmíněného odsouzení, podmíněného odsouzení 

s dohledem), ale i trestu obecně prospěšných prací, trestu zákazu pobytu a nově 

navrhovaného trestu domácího vězení.
115

 Ale jak jsem uţ zmínila, vzhledem k obtíţné 

kontrole i nedostatečným odpovídajícím programům jsou soudní praxí vyuţívány 

v malé míře.  

Dále se v průběhu zkušební doby můţe soud opírat o výchovné spolupůsobení 

zájmových sdruţení občanů, kdy buď přijme nabídnutou záruku za převýchovu 

odsouzeného po právní moci rozhodnutí
116

, nebo poţádat o výchovné spolupůsobení 

zájmového sdruţení občanů činného na pracovišti nebo v bydlišti odsouzeného, pokud 

takovou záruku nabídlo
117

. 

Soud provádí kontrolu výkonu v pravidelných intervalech, nejpozději jedenkrát za 

šest měsíců, pokud kontrolou nepověří probačního úředníka, ale i tehdy podává 

probační úředník soudu zprávy, aby ten mohl případně nařídit výkon trestu. 

Právní povaha podmíněného odsouzení v České republice byla v teorii i praxi 

doposud sporná. Podmíněné odsouzení mohlo být povaţováno za zvláštní formu 

zproštění výkonu trestu, za zvláštní způsob vyměření trestu, za odklad trestu nebo za 

zvláštní způsob výkonu trestu. Solnař se přikláněl k názoru, ţe podmíněné odsouzení, 
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které je u nás, nejlépe pokládat za zvláštní druh trestu. Jako důvody uváděl rozdílné 

rysy s nepodmíněným trestem odnětí svobody, i kdyţ oba instituty jsou spolu úzce 

spjaté.
118

 Jiný názor zastávala Věra Kalvodová, která vycházela z toho, ţe v taxativním 

výčtu druhů trestů podmíněné odsouzení chybí, a proto se nejedná o samostatný druh 

trestu, ale o formu nepodmíněného trestu odnětí svobody.
119

 Nový trestní zákoník udělal 

ve věci jasno a stanovil pojetí podmíněného odsouzení jako jednu z forem trestu odnětí 

svobody, a vyloučil tak moţnost povaţovat tento institut za samostatný druh trestu.
120

 

 

Jestliţe podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný ţivot a vyhověl 

uloţeným podmínkám, soud ve veřejném zasedání usnesením vysloví, ţe se osvědčil. 

Soud vţdy musí při zvaţování, zda se odsouzený osvědčil či neosvědčil objektivně 

zhodnotit dané skutečnosti, zejména jestli odsouzený ve zkušební době nespáchal další 

trestný čin (ale také jestli nespáchal přestupek, plnil vyţivovací povinnost). Pokud 

ovšem usnesení o osvědčení nabude právní moci, nemůţe vyšlý spáchaný trestný čin 

osvědčení nikterak zvrátit.  

Pokud jiţ během zkušební doby nastanou takové skutečnosti, které lze důvodně 

povaţovat za závaţné porušení podmínek, můţe soud jiţ v průběhu zkušební doby 

nařídit, ţe se trest vykoná. Výjimečně můţe soud ponechat podmíněný odklad 

v platnosti, i kdyţ odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu a stanovit nad ním 

dohled, přiměřeně prodlouţit zkušební dobu, ne však více neţ o dvě léta a maximálně 

do pěti let, nebo stanovit dosud neuloţená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti a 

tím zpřísnit výkon podmíněného odsouzení. Tento postup je však v praxi velmi 

výjimečný. 

Nevydá-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby usnesení o osvědčení, 

aniţ by na tom měl odsouzený vinu, nastupuje ze zákona fikce, ţe se osvědčil a hledí se 

tedy na něj, jako by nebyl odsouzen. 
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7.2 Podmíněné odsouzení s dohledem 

Podmíněné odsouzení trestu odnětí svobody s dohledem je typickou formou 

probace. Jedná se o přísnější formu podmíněného odsouzení, kdy je kombinován aspekt 

penologický (trest, omezení) a sociální (dohled, pomoc). Jde o institucionalizovaný 

dohled nad chováním pachatele trestného činu, kdy se odsouzenému umoţňuje zůstat na 

svobodě při podrobení se probačnímu dohledu s plnění stanovených podmínek. Cílem 

probačního dohledu je sníţit rizika páchání další trestné činnosti a přispět k resocializaci 

odsouzeného do společnosti. Má-li probační dohled plnit úlohu alternativního trestu, je 

nutné jej chápat jako pomoc a aktivní výchovné vedení a ne jen jako pouhou kontrolu. 

To ţádá odbornou kvalifikaci probačních úředníků a omezený počet osob, nad kterými 

bude mít dohled, jinak hrozí, ţe půjde o činnost převáţně administrativní a nesplní tak 

svojí úlohu. 

Tento institut byl do našeho právního řádu začleněn novelou č. 253/1997 Sb., 

s účinností od 1. 1. 1998, spolu s další formou probace, s podmíněným upuštěním od 

potrestání s dohledem, jehoţ podstatou je podmíněný odklad výroku o trestu. Moţnost 

provádět dohled nad odsouzenými byl ale v prvních letech znesnadněn, protoţe 

ustanovení Probační a mediační sluţby se podařilo aţ opoţděně o tři roky později. 

K počátečním těţkostem přistoupila ještě obsahová neujasněnost dohledu, kterou 

vyřešila aţ novela č. 265/2001 Sb., která definovala dohled a vymezila rozsah 

povinností, které je povinen pachatel podrobený dohledu dodrţovat.
121

 Dohledem se 

tedy rozumí pravidelný a osobní kontakt pachatele s probačním úředníkem, spolupráce 

při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrola 

dodrţování podmínek uloţených pachateli soudem nebo vyplývajícím ze zákona. 

Účelem dohledu je sledování a kontrola chování pachatele, čímţ je zajišťována ochrana 

společnosti a sníţení moţnosti opakování trestné činnosti a odborné vedení a pomoc 

pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný ţivot. Dohled tedy plní speciálně 

preventivní funkci, podobně jako uloţená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti.  

Povinnostmi pachatele v rámci dohledu je: 

a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník 

stanoví, a plnit probační plán dohledu, 

                                                 

121
 Solnař, V, Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva.  Praha: 

Novatrix, 2009, s. 103; v novém trestním zákoníku nalezneme tuto úpravu v § 49 – 51 
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b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník 

stanoví 

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obţivy, 

dodrţování soudem uloţených přiměřených omezení a přiměřených 

povinností a jiných důleţitých okolnostech pro výkon dohledu utčených 

probačním úředníkem, 

d) umoţnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdrţuje. 

 

Konkrétní forma výkonu probačního dohledu bude vţdy záviset na okolnostech 

konkrétního případu. Vstup do obydlí můţe být zdrojem poznatků o poměrech 

pachatele a řešením v případě nedostatečné spolupráce s probačním úředníkem. Jsou 

zde ale pochybnosti o souladu s čl. 12 Listiny (nedotknutelnost obydlí), podle kterého 

mohou být zákonem dovoleny kromě domovní prohlídky pro účely trestního řízení i 

jiné zásahy, ale jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu ţivota 

nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závaţného 

ohroţení veřejné bezpečnosti a pořádku.
122

 

Výkon probačního dohledu začíná zasláním písemné pozvánky klientovi k úvodní 

schůzce. V rámci dalších setkání je sestaven probační plán, který je povinen probační 

úředník pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, 

rodinným a jiným poměrům pachatele. Jedná se tedy o individuální plány, nemělo by se 

stávat, ţe dva klienti budou mít stejný probační plán. Probační úředník průběţně 

zjišťuje, jak klient plní podmínky, jestli ţije řádným způsobem ţivota a zároveň mu 

nabízí odbornou podporu a pomoc. Můţe jednat o pomoc při hledání práce, pomoc 

s vyhledáváním odborníka na léčbu závislosti či pomoc s řešením náhrady škody, kterou 

svým trestním činem způsobil. Probační úředník však nesmí ukládat jiné povinnosti, neţ 

které vyplývají ze zákona nebo z odsuzujícího rozsudku. V rámci dohledu můţe také 

navázat spolupráci s rodinou klienta, s poškozeným, se zájmovou organizací (jestliţe 

nabídla záruku za chování klienta), případně se zaměstnavatelem či školou, kam klient 

dochází. O kaţdém setkání, ať uţ na středisku probační a mediační sluţby nebo u 

klienta doma, vede probační úředník záznamy v probačním spise. Jednou za půl roku 

                                                 

122
 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, a. s., 2007, 

s. 391 
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zasílá soudu zprávu, ve které informuje o průběhu výkonu dohledu nad pachatelem, o 

dodrţování stanovených podmínek, probačního plánu a přiměřených povinností a o 

pachatelových poměrech. 

Podmíněné odsouzení s dohledem je tedy přísnější formou trestu podmíněného odnětí 

svobody, ukládá se tehdy, je-li potřeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele 

a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době. Zákonné předpoklady 

uloţení, zkušební doba, stanovení přiměřených omezení a přiměřených povinností, 

usnesení o osvědčení vydané ve veřejném zasedání, zákonná fikce osvědčení při 

nevydání tohoto usnesení do jednoho roku, moţnost zpřísnění dohledu, to vše je shodné 

s úpravou podmíněného odsouzení a proto to nebudu jiţ znova zmiňovat. 

 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem je typickou formou 

probace. Stejně jako v jiných zemích kontinentální Evropy se jedná o úpravu 

ovlivněnou francouzsko-belgickým konceptem odkladu výkonu trestu odnětí svobody 

na zkušební dobu, během které má odsouzený dodrţovat určitá omezení nebo plnit 

určité podmínky. 

Probace jako alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody vznikla 

v polovině 19. století v USA a postupně se formovala v rámci anglosaského právního 

systému. V kontinentální Evropě se prvky probace objevují od počátku 20. století a 

nemalou roli sehrála Rada Evropy, kdy její aktivity vedly k přijetí Evropské konvence o 

dohledu nad podmíněně odsouzenými nebo podmíněně propuštěnými pachateli (1964). 

Probací v uţším smyslu se rozumí alternativní sankce, umoţňující odsouzenému zůstat 

na svobodě při podrobení se probačnímu dohledu s plnění stanovených podmínek. 

Cílem probačního dohledu je sníţit rizika páchání další trestné činnosti a přispět 

k resocializaci odsouzeného do společnosti. Má-li probační dohled plnit úlohu 

alternativního trestu, je nutné jej chápat jako pomoc a aktivní výchovné vedení a ne jen 

jako pouhou kontrolu. To ţádá odbornou kvalifikaci probačních úředníků a omezený 

počet osob, nad kterými bude mít dohled, jinak hrozí, ţe půjde o činnost převáţně 

administrativní a nesplní tak svojí úlohu. 
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8. Trest domácího vězení 

8.1 Obecná charakteristika 

Dlouho očekávaný nový druh alternativního trestu, který má svůj původ v zámoří, 

pouţívá jednoduchý koncept, omezení osobní svobody tak, ţe je nařízeno v určitých 

hodinách se zdrţovat ve svém obydlí. V Evropě se s ním můţeme setkat např. ve Velké 

Británii, Francii, Belgii, Švédsku, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Nizozemí, Německu a 

Švýcarsku. V posledně jmenovaných byly před zařazením do systému sankcí prováděny 

experimenty, zda bude domácí vězení účinnou alternativou, Česká republika bohuţel 

nešla podobnou cestou. 

Tento trest by měl být především alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody a sníţit tak jeho podíl ukládání. Ale stejně jako u zavedení trestu obesně 

prospěšných prací lze zpočátku očekávat, ţe trest domácího vězení bude nejdříve 

ukládán v případech, kdy jsou dnes ukládány jiné alternativní tresty. 

 

Uloţení trestu fakticky vyţaduje souhlas pachatele, pachatel musí dát písemný slib, 

ţe se v zákoně nebo rozsudkem stanovené době bude zdrţovat v obydlí na určité 

adrese
123

, tím je do jisté míry odstraněna kolize s principem nedotknutelnosti obydlí (čl. 

12 LZPS). Uloţení bude moţné pouze „vhodným“ pachatelům, u nichţ bude trest 

efektivní. Toto vyhodnocování bude úkolem Probační a mediační sluţby ČR, na níţ 

bude kontrola a organizace trestu nutná materiální a personální zázemí 

 

Kromě penalizujícího charakteru je zdůrazňován restorativní a resocializační 

charakter. To sebou nese poţadavky nejen na technické a personální zabezpečení 

dodrţování reţimu domácího vězení, ale také na vytvoření vhodných nápravných 

programů. Nevytvoření by nevedlo k řešení problémů, které k jeho zavedení vedly. 

 

 

                                                 

123
 § 60 odst. 1 písm. b) nového TZ 
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8.2 Domácí vězení v České republice 

Trest bude moţné ukládat pouze za přečiny a to do délky aţ dvou let při 

kumulativním splnění těchto podmínek: 

a) jestliţe vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele, lze mít důvodně za to, ţe postačí uloţení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle 

jiného trestu, a 

b) pachatel dá písemný slib, ţe se ve stanovené době bude zdrţovat v obydlí na 

určené adrese. 

Podstata trestu spočívá v povinnosti odsouzeného zdrţovat se v určeném období ve 

dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 

20:00 hodin do 5:00 hodin, nebrání-li mu závaţné důvody, zejména výkon zaměstnání 

či poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení. Soud můţe v rozsudku stanovit 

podmínky, coţ plně odpovídá principu individualizace trestu (např. povolení návštěv 

bohosluţeb). Soud zároveň můţe uloţit přiměřená omezení či přiměřené povinnosti. 

 

Z hlediska efektivnosti trestu hraje klíčovou roli kontrola jeho výkonu. Ta je 

upravena v novele trestního řádu doprovázejí nový trestní zákoník a je dvojí : 

elektronický monitorovací systém a namátkové kontroly. Podrobnosti kontroly výkonu 

trestu domácího vězení stanoví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti. 

Ministerstvo spravedlnosti podle § 334h tr. řádu
124

 stanoví vyhláškou
125

 podrobnosti 

kontroly výkonu trestu domácího vězení. Kontrolu výkonu provádí Probační a mediační 

sluţba ČR a to dvojím způsobem. Jednak návštěvami odsouzeného v jeho obydlí a 

jednak ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. 

 

Česká právní úprava se vydala jinou cestou neţ zahraniční úpravy, kde je většinou 

zaveden tzv. back-end systém domácího vězení. Jedná se o model, kdy se odsouzený 

podrobuje domácímu vězení po výkonu trestu odnětí svobody, resp. zbytek výkonu 

trestu odnětí svobody vykonává v domácím vězení. De lege ferenda by se i u nás mělo 

                                                 

124
 zaveden novelou nového trestního zákona č. 40/2009 Sb. a jiných zákonů, zákonem č. 306/2009 Sb 

125
 v době psaní své diplomové práci mám k dispozici pouze návrh Vyhlášky o výkonu kontroly trestu 

domácího vězení a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve 

znění pozdějších předpisů 
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uvaţovat o jeho zavedení. Dále by se do budoucna dalo uvaţovat o domácím vězení 

jako o opatření nahrazujícím vazbu. 

 

8.3 Historie a vývoj elektronického monitorování 

V moderní době je zavedení trestu domácího vězení hlavně snahou řešit 

přeplněnost věznic. Avšak není to výdobytek moderní doby, tohoto trestu bylo hojně 

vyuţíváno v totalitních reţimech pro eliminaci neţádoucích osob, v dřívějších dobách je 

známé domácí vězení Galilea Galilei nebo ruské carské rodiny.  

Ani v naší právní úpravě není zcela novým institutem, neboť v zákoně č. 117 

z roku 1852, ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích byl alternativou vězení prvního 

stupně
126

. Podmínkou bylo, ţe pachatel musel dát slib, ţe se pod ţádnou záminkou 

nevzdálí z domu, a pokud soudu takový slib nepostačoval, postavil stráţe před jeho 

dům. Nyní se vrací jako institut vycházející z východisek restorativní justice. 

Kontrolu výkonu trestu zajišťuje Probační a mediační sluţba ve spolupráci 

s provozovatelem elektronického kontrolního systému. S elektronickým sledováním se 

započalo v USA na počátku 80. let 20. století a v současné době se realizuje u 12 

evropských států (nejrozšířenější je v Anglii a Walesu), elektronickému sledování 

předcházely hlasové kontroly pomocí telefonní linky. V současné době se aplikují dvě 

formy sledování a to pomocí elektronického náramku (na kotník nohy je připevněn 

plastový pásek) nebo prostřednictvím vysílačky umístěné na těle odsouzeného. 

 

Po mnohých úvahách se nakonec Ministerstvo spravedlnosti přiklonilo 

k elektronickým náramkům, výběrové řízení ještě nebylo vypsáno, nejdříve bylo 

odloţeno v souvislosti s pádem vlády, nyní bylo poţádáno o dotaci Evropské komise 

v rámci komunitárního programu „Crime Prevention of and fight against Crime“ ve výši 

cca 6 mil. EUR, které ovšem bylo zamítnuto. Ministerstvo tedy nyní dokončuje 

zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele elektronického monitoringu. 

                                                 

126
 § 262 zákona č. 117/1852, ř. z.. (Kromě toho může se místo vězení prvního stupně uložiti vězení 

domácí, když trestanec jest člověkem bezúhonné pověsti a když by vzdálen jsa od svého příbytku, nemohl 

si hleděti svého úřadu, svého obchodu, nebo svého výdělku.) 
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Jen praxe časem ukáţe, jestli se naplní očekávané cíle. Hrozí nebezpečí, ţe pokud 

bude trest domácího vězení aplikován bez přiměřené kontroly, a to elektrického 

monitorování, protoţe namátkovou kontrolu probačních úředníků jistě nelze povaţovat 

za dostačující, vzhledem k nedostačujícímu počtu probačních úředníků a jejich značným 

úkolům v trestním řízení, neméně i k věci náhody odhalení porušení udělených 

povinností, nesplní nová nadějná alternativa očekávání, a časem převáţí jeho kritika. 

Vyţádá si určitý čas, neţ bude zajištěna efektivní kontrola a tak prosazování do 

aplikační praxe, neboť lze očekávat, ţe soudci nebudou příliš nakloněni a ochotni 

udělovat trest bez náleţité důsledné kontroly. S vyuţitím se zpravidla počítá u těch 

pachatelů, kteří mají vlastní byt a stálé místo výkonu práce. 

 

8.4 Technologie elektronického sledování 

V současné době jsou k dispozici dva druhy monitorovacích systémů, aktivní a 

pasivní. Oba systémy jsou řízeny počítačem a skládají se z vysílačky, která je umístěna 

na těle (na paţi či na noze ve formě náramku) sledované osoby, jejímţ úkolem je 

rozluštit kód, přijímače (schránky) v bytě pachatele, který je napojen na pevnou 

telefonní linku a z počítače, který je instalován v dozorčí stanici. 

Aktivní systém, nebo téţ „stálý signální systém“ (Continuous Signaling Systém – 

CS) funguje na principu, ţe vysílačka vydává šifrovaný signál a pokud tento signál 

nedojde k počítači v souladu s programem, spustí se alarm. Tento signál je vysílán 

pouze v době, ve které má být odsouzený ve svém bytě (tedy nejčastěji od večera do 

rána).  

Pasivní systém („programový kontaktní systém“ – Random Calling System – RC) 

je zaloţen na navází telefonnického spojení mezi počítačem a odsouzeným v 

neplánovaných či předem stanovených časech. Sledovaná osoba je povinna během 

stanovené doby přijímat telefonáty a tím potvrzovat počítači svou přítomnost pomocí 

vysílačky (náramku). S postupem času a vývojem techniky bude moţné náramky 

nahradit kontrolou hlasu či pomocí analýzy obličeje.
127
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 Krahl, M. Elektronicky hlídané domácí vězení. Pravní rozhledy, 5/1998, s. 230 
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I přes limitované pokrytí oblastí telefonním signálem, se rozmáhá v elektronickém 

monitorování GPS technologie (Global Positioning System).  

 

8.5 Výhody a nevýhody trestu domácího vězení 

Institut trestu domácího vězení má své hojné zastánce, i odpůrce. Oběma stranám 

lze odsouhlasit jejich argumenty, avšak o funkčnosti samotného trestu rozhoduje jen a 

jen praxe a to v závislosti na přijaté právní úpravě, kterou např. kritizovala Probační a 

mediační sluţba, ale ve srovnání se slovenskou úpravou
128

 je to úprava podrobná a 

přesná. 

 

  Pozitiva jsou spatřována v ulehčení přeplněnosti věznic a s tím spojené 

ekonomické důvody, zachování pozitivních rodinných vazeb, aktivní souhlas pachatele 

a výhody u zvláštních typů pachatelů (těhotné ţeny, tělesně či duševně postiţení, straší 

pachatelé). 

Negativy jsou nepřipravenost (nezajištění potřebných zařízení umoţňujících 

elektronickou kontrolu – tzv. nesnímatelné elektronické náramky, neboť namátková 

kontrola probačním úředníkem je bezesporu nedostačující)), krátká doba (aţ na 1 rok) 

náhradního trestu odnětí svobody, omezený okruh pachatelů, kterým bude moţné trest 

ukládat (nevhodné pro pachatele bez stálého bydlení (typicky bezdomovci), pachatele 

s neobvyklou a nepravidelnou pracovní dobou a pro závislé na alkoholu či drogách. 

 

Odpůrci se odvolávají na etickou stránku elektronického monitorování, kdy se 

zasahuje nejen do práv a svobod odsouzeného, ale také do práv osob, které 

s odsouzeným sdílí společné obydlí. Jistým protiargumentem je nutný souhlas 

odsouzeného a v některých zemích i ostatních osob ţijících v jedné domácnosti. 

 

                                                 

128
 § 53 zák. č. 300/2005 Z. z., trestný zákon 
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9. Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce 

Zavedení tohoto nového alternativního trestu má zejména postihovat specifický 

druh kriminality, problematiku diváckého násilí, ale trest je koncipován dostatečně 

široce na to, aby našel uplatnění v dalších oblastech boje proti různým formám 

extremismu. Hodnotím jako pozitivní krok zavedení tohoto trestu, i kdyţ podle mého 

názoru bylo zavedení tohoto druhu trestu spíše politickou záleţitostí, zvláště v dnešní 

době vzrůstající sportovní brutality, kdy je potřeba postihnout pachatele v oblasti, která 

je zásadní součástí jeho trestné činnosti a uloţený trest tak pro něj bude citelnější újmou 

neţ uloţení jiného druhu trestu. Podobný postih je moţný v oblasti správně-právní jako 

součást omezujícího opatření i v oblasti trestně-právní v rámci přiměřených omezení a 

přiměřených povinností (§ 48 odst. 4 písm. e)
129

). S tím souvisí problém zdvojené 

úpravy, kdy obsah tohoto přiměřeného omezení a obsah trestu zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce je shodný
130

. Podle mého názoru by bylo de 

lege ferenda nejvhodnější, aby shodná přiměřená omezení byla z nového trestního 

zákoníku odstraněna a soudy prozatím neaplikována.  

 

Podstatou trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce na dobu aţ deseti let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu 

v souvislosti s návštěvou takové akce. Takového chování se můţe dopustit nejen na 

místě akce samotné, ale i během přesunu na akci či z akce, či na jiném místě a v jiný 

den, pokud bude mít souvislost s takovou akcí. Trest lze uloţit i samostatně, pokud 

vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uloţení jiného trestu není třeba.  

Výkon trestu předpokládá spolupráci s probačním úředníkem a zakotvuje i 

moţnost povinnosti dostavovat se podle pokynů probačního úředníka v době 

bezprostředně související s konáním zakázané akce k Policii ČR. Povinnost dostavit se 

nevyplývá přímo ze zákona, ale je zapotřebí, aby jí probační úředník odsouzenému 

                                                 

129
 v dřívějším trestním zákoně § 26 odst. 4 písm. e) 

130
 srov. 32/1964 I. Sb. rozh. tr., přiměřená omezení a povinnosti nesmí mít takovou povahu, aby se jimi 

nahrazoval některý druh trestu 
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uloţil. Tím je zakotvena i efektivní kontrola, protoţe v případě navštívení akce, 

nedostavení se k Policii ČR či jiného maření pokynů probačního úředníka by se jednalo 

o trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. d) TZ 

s horní hranicí trestní sazby aţ na tři léta. Odsouzený bude povinen spolupracovat 

s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, zejména postupovat podle 

stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a 

převýchovy a programy psychologického poradenství.  Je otázkou, zda úprava v rámci 

přiměřených omezení a přiměřených povinností není, co se týče výkonu efektivnější, 

protoţe poruší-li odsouzený jemu uloţenou povinnost, soud ve veřejném zasedání nařídí 

výkon podmíněně odloţeného trestu, zatímco u trestu zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce půjde při porušení o trestný čin maření úředního 

rozhodnutí a vykázání, nařídí se hlavní líčení, vydá se rozsudek a tím se celá věc 

protáhne a jen více zahltí vytíţené soudy. Dalším problémem, který mě napadá, jak 

donutit setrvat odsouzeného v době konání zakázané akce u určeného útvaru Policie 

ČR. Musí se dostavit, ale nikdo ho nemůţe nutit setrvat tam např. 90 minut, po které 

trvá fotbalový zápas. Dalo by se tak uvaţovat o sjednávání schůzek s probačními 

úředníky v době utkání. Dalším problémem hlavně pro soudy bude konkrétní určení 

zakázaných akcí ve výroku rozsudku, zda se třeba u zmiňovaného fotbalu bude jednat o 

zápasy 1. ligy, 2. ligy a na mezinárodní úrovni, atd. Soud tak bude muset v odsuzujícím 

rozsudku nejen konkrétně specifikovat dobu, na kterou je tento trest ukládán, ale i druh 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce, které se zákaz týká. 

Pokud odsouzený vykoná polovinu trestu a zároveň v době výkonu trestu 

způsobem svého ţivota prokázal, ţe dalšího výkonu tohoto trestu není třeba anebo 

jestliţe soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, můţe soud podmíněně 

upustit od výkonu zbytku trestu. 

 

Účelem trestu je tedy zamezení páchání dalších výtrţností na určitých akcí 

známým výtrţníkům a cílené zasáhnutí do práv a oblasti zájmové sféry odsouzeného, 

kde k trestné činnosti dochází. Nelze opomenout, ţe tento trest podle mého názoru není 

brán tolik jako sankce, ale jako preventivní opatření (jak je tomu u trestu zákazu 

činnosti a zákazu pobytu). 
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10. Další alternativní tresty 

Tyto tresty mají jako alternativy k trestu odnětí svobody podstatně menší význam 

neţ trest obecně prospěšných prací, peněţitý trest a podmíněné odsouzení. Je to 

způsobené tím, ţe jako samostatné tresty se téměř neukládají a zpravidla bývají uloţeny 

vedle některého typického alternativního trestu.
131

 Proto s ohledem na rozsah práce 

jsem se těmto alternativním trestům v širším pojetí (vyjma peněţitého trestu) věnovala 

jen okrajově a velmi stručně.   

Pro doplnění systému trestů, trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a trest 

ztráty vojenské hodnosti mají povahu vedlejších trestů, které nelze uloţit samostatně, 

ale pouze vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, nemají tedy povahu 

alternativních trestů a nebudu se jimi ve své práci zabývat. 

 

10.1 Trest zákazu činnosti 

Trest zákazu činnosti lze uloţit jako samostatný trest, coţ je v praxi vyuţíváno 

velmi zřídka
132

, jeho významnější uplatnění je jako trestu vedlejšího
133

. Vedle jiného 

trestu se ukládá, dopustil-li se odsouzený trestného činu v souvislosti s touto činností (§ 

73 odst. 1 TZ). Jako samostatný trest připadá v úvahu, jestliţe trestní zákon ve zvláštní 

části uloţení tohoto trestu dovoluje a jestliţe vzhledem k povaze spáchaného trestného 

činu a osobě a poměrům pachatele jiţ není uloţení jiného trestu k dosaţení účelu třeba 

(§ 73 odst. 2 TZ). 

  

 Účelem trestu je zabránit pachateli ve vykonávání určitého zaměstnání, funkce 

nebo činnosti, díky které bylo pachateli umoţněno spáchání trestného činu. K činnosti, 

kterou lze zakázat, je třeba zvláštního povolení nebo musí jít o takovou činnost, jejíţ 

výkon upravuje zvláštní právní předpis. Jiné činnosti neţ ty, které jsou uvedeny v tomto 

ustanovení, nelze tímto druhem trestu zakázat, i kdyby existovala souvislost se 

spácháním trestného činu.
134

 

                                                 

131
 Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 200, s. 

350 
132

 v roce 2008  1019 odsouzeným, coţ činilo 1,3 % z celkového počtu trestů 
133

 v roce 2008  24 376 odsouzeným 
134

 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované 
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 Můţe se jednat o velmi účinný trest
135

, avšak úskalím je, ţe citelnost tohoto trestu 

je velice různorodá. Typicky u zákazu řízení motorových vozidel je újma odlišná u 

řidiče z povolání a u amatéra. Dalším nedostatkem a obtíţným úkolem je kontrola 

tohoto zákazu a otázka účinnosti zákazu v jiných státech. 

  

Dobu zákazu určí soud na jeden rok aţ deset let a nezapočítává se do ní doba 

strávená ve výkonu trestu. Naopak se započítává doba, po kterou bylo pachateli před 

právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti odebráno, nebo kterou nesměl na základě 

opatření státního orgánu vykonávat. Bohuţel je zde nedůsledná právní úprava, počítá se 

jen s rozhodnutím státního orgánu a nikoli třeba s rozhodnutím samosprávně stavovské 

organizace (např. advokáti). Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti a po splnění 

dalších podmínek můţe soud podmíněně upustit od zbytku trestu. 

 

10.2 Trest zákazu pobytu 

 Trest zákazu pobytu patří mezi tresty, u kterých dochází k omezení svobody 

pohybu a pobytu pachatele. Tyto svobody jsou zaručeny v čl. 14 Listiny, avšak podle čl. 

14. odst. 3 Listiny
136

 mohou být tyto svobody omezeny zákonem, jestliţe je to 

nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udrţení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo 

ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích téţ z důvodu ochrany 

přírody. 

  

Jeho preventivní funkce spočívá v tom, ţe odsouzený se nesmí vyskytovat 

v prostředí, s nímţ jeho trestná činnost souvisela a které by do budoucna mohlo mít vliv 

na další páchání trestné činnosti (např. osoby páchající kapesní krádeţe ve 

velkoměstech, osoby opatřující si drogy ve velkoměstech tam často i nelegálně získávají 

peněţní prostředky i drogy samé). Z hlediska účelu trestu tedy plní funkci eliminační. 

Místem nebo obvodem se rozumí určitá část území České republiky, přičemţ tato část 

území musí být v rozsudku přesně označena tak, aby nevznikaly pochybnosti při 

                                                                                                                                               

vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 450 
135

 zejm. u trestných činů spáchaných při řízení motorových vozidel, u trestných činů majetkových a 

hospodářských 
136

obdobně v čl. 12 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 2 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod 
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výkonu trestu, a aby bylo moţno lépe realizovat kontrolu jeho dodrţování.
137

 Kontrolu 

ulehčuje povinný zápis o uloţeném trestu zákazu pobytu do občanského průkazu
138

. 

Negativními důsledky tohoto trestu můţe být ztíţená resocializace pachatele, 

neboť je donucen hledat nové zaměstnání a rovněţ mohou být narušeny sociální vazby 

s daným místem, např. má-li tam přátele a rodinu. 

  

Trest zákazu pobytu můţe být uloţen i jako samostatný trest, i kdyţ není uveden 

ve zvláštní části trestního zákona, ale pouze za trestný čin, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehoţ horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta a jestliţe 

vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 

pachatele uloţení jiného trestu není třeba (§ 75 odst. 2 TZ). 

  

Doba trvání trestu můţe být uloţena v rozpětí jeden rok aţ deset let, coţ nově 

zavedl platný trestní zákoník, který původní trestní sazbu pěti let zvýšil. Zřejmě je 

důvodem sjednocení horní hranice s trestem zákazu činnosti a s trestem vyhoštění. Dále 

je spojováno se skutečností, ţe zákaz pobytu plní obdobnou funkci, kterou ve vztahu 

k cizincům plní trest vyhoštění.
139

 Do této doby se nezapočítává výkon trestu odnětí 

svobody a doba, po kterou vykonává činnou vojenskou sluţbu. Na dobu výkonu trestu 

lze pachateli uloţit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, aby vedl řádný ţivot, a 

téţ náhradu škody. 

 

10.3 Trest vyhoštění 

Trest vyhoštění je dalším trestem, který výrazně zasahuje do svobody pohybu a 

pobytu, jímţ čl. 14 Listiny základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy poskytují 

ochranu. Čl. 14 odst. 5 Listiny stanoví, ţe cizinec můţe být vyhoštěn jen v případech 

stanovených zákonem. V souladu s tímto ustanovením § 80 trestního zákona vymezuje 

podmínky uloţení tohoto trestu, jehoţ účelem je zabránit cizincům v páchání trestné 

činnosti na území České republiky. Lze uloţit samostatně nebo jako vedlejší trest 

                                                 

137
 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. Díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 505-506 
138

poslední věta § 3 odst. 3 z. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech 
139

 Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního práva. Praha: 

Novatrix, 2009, s. 151 
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(nikoli však vedle trestu zákazu pobytu; i kdyţ zákon nestanoví jiný zákaz uloţení, trest 

vyhoštění není na místě u trestu obecně prospěšných prací a trestu zákazu činnosti či 

podmíněného odsouzení
140

) a to u pachatele, který není občanem České republiky a ani 

nemá uznáno postavení uprchlíka, pokud z jeho strany hrozí nebezpečí lidem, majetku 

nebo jinému obecnému zájmu. V praxi nalezne své uplatnění zejména v rámci boje 

s terorismem, obchodování se zbraněmi, s drogami a s jiným nebezpečným materiálem 

a u opakované trestné činnosti na území České republiky. 

 Tento trest má dvě moţné alternativy, mírnější na dobu jednoho roku aţ do deseti 

let, a v závaţnějších případech, kdy nepostačuje uloţení časově omezeného trestu na 

dobu neurčitou.            

 V souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních 

smluv a z členství v Evropské unii zákon uvádí taxativní výčet situací, kdy trest 

vyhoštění uloţit nelze.
141

 

 

10.4 Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty řadíme mezi majetkové tresty. 

Jeho hlavním účelem je zneškodnit věc či jinou majetkovou hodnotu
142

, která by mohla 

slouţit k dalšímu páchání trestných činů a odejmout pachateli prospěch s trestné 

činnosti. Podstatou trestu je odnětí vlastnického práva pachatele a převodu tohoto práva 

na stát
143

. Pokud z různých důvodů nelze zajistit tuto věc či jinou majetkovou hodnotu, 

nastupuje moţnost propadnutí náhradní hodnoty
144

.  

Pro moţnost uloţení trestu je nutný určitý vztah věci nebo jiné majetkové hodnoty ke 

spáchanému trestnému činu (viz podmínky v § 70 odst. 1 TZ).  

                                                 

140
 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. Díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 489 
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 více § 80 odst. 3 TZ 
142

 novelizací provedenou zákonem č. 253/2006 Sb. (s účinností od 1. 7. 2006) byl původní trest 

propadnutí věci rozšířen o moţnost propadnutí jiné majetkové hodnoty, které bylo reakcí na poţadavky 

Evropské unie (Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2003/577/SVV, o výkonu příkazů k zajištění majetku 

nebo důkazních prostředků v Evropské unii a Úmluvy o praní, vyhledávání, zadrţování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu) 
143

 k výkonu trestu srovnej § 349b TŘ, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích a vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních sloţek státu a 

státních organizací s majetkem státu 
144

 podmínky v § 71 TZ 
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Jako trest samostatný lze trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty uloţit 

v případech, ţe trestní zákon ve zvláštní části uloţení tohoto trestu umoţňuje a jestliţe 

vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 

pachatele uloţení jiného trestu není třeba. Navíc zákon stanoví i obligatorní moţnost 

uloţení tohoto trestu, a t tehdy, jestliţe pachatel drţí věc či jinou maj. hodnotu 

v rozporu s jinými zvláštními právními předpisy, ve vztahu k níţ je ji moţno tento trest 

uloţit (např. střelná zbraň drţená bez zbrojního průkazu). Trest je moţné uloţit i vedle 

trestu propadnutí majetku, především částečného propadnutí majetku, neboť účely i 

podmínky ukládání obou trestů jsou rozdílné. Ovšem ohledně jedné a téţe věci nelze 

zároveň vyslovit propadnutí majetku a propadnutí věci.
145

 

 

10.5 Trest propadnutí majetku 

Trest propadnutí majetku představuje nejpřísnější majetkovou sankci a znamená 

výrazný zásah do majetkové sféry pachatele. Představuje výjimku z nedotknutelnosti 

majetku, základního lidského práva upraveného v čl. 11. Listiny. Jeho uloţení proto 

musí předcházet důkladné zjištění všech okolností a poměrů pachatele. Účelem trestu je 

postiţení majetku, který byl získán závaţnou trestnou činností (zpravidla 

organizovanou), a také tím do budoucna znemoţnění pokračovat v kriminální kariéře a 

uţívat k tomu dříve získané prostředky. 

Trest lze uloţit jako samostatný, nebo vedle jiného trestu. Vzhledem k tvrdosti 

tohoto trestu je moţné jej ukládat jen za nejzávaţnější trestné činy a za splnění 

zákonných podmínek
146

. 

Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu část, kterou určí 

soud. Trestu však nepodléhají prostředky nebo věci, kterých je potřeba k uspokojování 

ţivotních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejich výţivu je odsouzený povinen pečovat. 

I v tomto případě se vlastníkem majetku stává stát. 

Tento trest býval v historii často ukládán
147

, ovšem v současné době ve většině 

evropských trestních zákoníků obsaţen není
148

. 
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 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. Díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 476 
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 Více v § 66 odst. 1 a 2 TZ 
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11. Aplikace alternativních trestů v praxi a pohled z praxe 

Prostřednictvím statistických údajů a jejich vyhodnocení jsem se snaţila zjistit, 

zda jsou alternativní tresty ukládány dostatečně, v jaké míře jsou jednotlivé 

nejdůleţitější alternativní tresty ukládány a zda dochází k omezování ukládání 

nepodmíněných trestů, zejm. krátkodobých trestů odnětí svobody (trest odnětí svobody 

do jednoho roku). Co se týče statistik nepodmíněných trestů, jsou statistické údaje 

trochu zkresleny, neboť počty odsouzených jsou vykazováni k poslednímu dni 

kalendářního roku a nezahrnují tresty vykonané v průběhu roku ani podmíněná 

propuštění. 

 

Ze statistik Ministerstva spravedlnosti ČR vyplývá, ţe kriminality stoupá, počet 

odsouzených osob dosáhl svého vrcholu v roce 2008, kdy bylo odsouzeno 75 728 osob, 

coţ je o více neţ dvojnásobek v porovnání s rokem 1993. 

 

Graf č. 1 : Počet odsouzených osob v letech 1993 - 2008 

 

zdroj: Statistické ročenky kriminality 
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 např. v Rusku politickým odpůrcům komunistického státu, v Československu za trestné činy spáchané 

z nepřátelství k tehdejšímu zřízení; více Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: 

Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 132-133 
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zločinů nakládání s omamnými látkami, neumoţňuje uloţení trestu jako trestu samostatného 
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Tabulka č. 3 : Podíl trestů (odnětí svobody nepodmíněně, odnětí svobody podmíněně 

odloţené, peněţitý trest a obecně prospěšné práce) v letech 1993 - 2008 

rok odsouzených 

celkem 

NEPO PO peněţitý trest OPP 

počet % počet % počet % počet % 

1993 35157 8244 23,4 20201 57,5 4591 13,1   

1994 51931 11126 21,4 33554 64,6 5648 10,9   

1995 54957 12552 22,8 35724 65,0 4978 9,1   

1996 57974 13375 23,1 37020 63,9 4734 8,2 725 1,3 

1997 59777 13933 23,3 37190 62,2 4703 7,9 1600 2,7 

1998 54083 14656 27,1 33059 61,1 2634 4,9 1776 3,3 

1999 62594 15340 24,5 38188 61,0 3370 5,4 3215 5,1 

2000 63211 14114 20,8 35617 56,3 3571 5,6 7084 11,2 

2001 60182 12533 20,8 32817 54,5 3324 5,5 8835 14,7 

2002 65098 9659 14,8 34942 53,7 3500 5,4 13424 20,6 

2003 66131 9797 14,8 35676 53,9 2941 4,4 13592 20,6 

2004 68443 10192 14,9 36162 52,8 2913 4,3 13031 19.0 

2005 67561 10078 14,9 36006 53,3 2663 3,9 11990 17,7 

2006 69445 9997 14,4 38657 55,7 2678 3,9 11787 17,0 

2007 75728 9871 13,0 42242 55,8 4552 6,0 11921 15,7 

2008 75761 10255 13,5 42157 55,6 5307 7,0 11193 14,8 

Zdroj: zpracováno autorkou podle statistických ročenek kriminality vydávaných 

Ministerstvem spravedlnosti ČR 

 

Tabulka č. 4: Podíly trestů odnětí svobody (nepodmíněného, nepodmíněného do 1 roku 

– krátkodobého a podmíněného) v letech 1993 - 2008 

rok NEPO 

celkem 

NEPO % NEPO do 

1 roku 

NEPO do 

1 roku % 

PO PO % 

1993 8244 23,4 4285 12,2 20201 57,5 

1994 11126 21,4 6606 12,7 33554 64,6 

1995 12552 22,8 7722 14,0 35724 65,0 

1996 13375 23,1 8290 14,3 37020 63,9 
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1997 13933 23,3 8757 14,6 37190 62,2 

1998 14656 27,1 8987 16,6 33059 61,1 

1999 15340 24,5 9926 15,8 38188 61,0 

2000 14114 20,8 9365 14,8 35617 56,3 

2001 12533 20,8 8407 14,0 32817 54,5 

2002 9659 14,8 5827 8,9 34942 53,7 

2003 9797 14,8 5925 8,9 35676 53,9 

2004 10192 14,9 6118 8,9 36162 52,8 

2005 10078 14,9 6429 9,5 36006 53,3 

2006 9997 14,4 6320 9,1 38657 55,7 

2007 9871 13,0 6549 8,6 42242 55,8 

2008 10255 13,5 6923 9,1 42157 55,6 

Zdroj: zpracováno autorkou podle Statistických ročenek kriminality vydávaných 

Ministerstvem spravedlnosti ČR 

 

Graf č. 2: Vývoj ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody, krátkodobých trestů 

odnětí svobody a podmíněného trestu odnětí svobody v letech 1993 -  2008

 

Zdroj: Zpracováno autorkou podle tabulky č. 4 
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Přestoţe počet odsouzených neustále stoupá, v posledních pěti letech se vzájemný 

poměr mezi ukládanými tresty téměř neměnil, zhruba 14 % odsouzeným je ukládán 

nepodmíněný trest odnětí svobody, 9 % je odsouzeno ke krátkodobému trestu odnětí 

svobody. Dlouhodobě nejčastěji soudy ukládají podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody, které tvoří v posledních letech 55 % všech uloţených trestů. Ze statistik 

vyplývá, ţe v posledních několika letech se soustavně sniţovaly počty uloţených 

nepodmíněných trestů odnětí svobody, v roce 1999 bylo uloţeno 15 340 

nepodmíněných trestů, zatímco v roce 2008 jenom 10 255, to je méně o 33 %, i za 

situace, ţe za posledních šest let dosáhl počet nepodmíněně odsouzených v roce 2008 

svého maxima. Podíl krátkodobých trestů měl od roku 1993 stoupající tendenci, kdy 

tato skutečnost odráţela nedostatečnou právní úpravu alternativ a konzervativní politiku 

trestních senátů českých soudů, od roku 1998 kdy podíl ukládání krátkodobých trestů 

dosáhl svého maxima (16,6 %) začíná počet ukládání postupně klesat, největší skok byl 

v roce 2002, coţ bylo způsobeno novelizací právní úpravy trestu obecně prospěšných 

prací a tím výraznějšímu počtu ukládání tohoto trestu (viz graf č. 4). Podíl ukládání 

podmíněného odloţení dosáhl svého maxima v roce 1995 (65 %), od té doby klesá na 

současných 55 %, coţ znamená, ţe alternativní tresty na jedné straně omezily ukládání 

krátkodobých trestů odnětí svobody, ale na druhé straně nahradily ukládání jiných 

alternativních trestů, zejm. trest obecně prospěšných prací nahradil ukládání peněţitého 

trestu a trestů podmíněně odloţených. K podmíněným trestům bývají nejčastěji 

odsuzováni prvotrestaní, ţeny a mladiství, pokud spáchaná trestná činnost a okolnosti 

ohledně pachatele nedovolují uloţit jiný alternativní trest. Bohuţel z celkového počtu 

tvoří velmi malé procento podmíněné odloţení s dohledem (v roce 2007 z celkového 

počtu 43 548 trestů podmíněně odloţených tvořilo podmíněné odloţení s dohledem 

pouhých necelých 5 % - 2012 těchto trestů). Důvodem neukládání dohledu soudci můţe 

být nepřiměřeně malý počet probačních úředníků a tedy velmi malá účinnost a kontrola 

tohoto trestu. Naopak recidiva bývá signálem k uloţení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, byť krátkodobého. 

Ze statistik tedy vyplývá, ţe alternativní tresty jsou ukládány dostatečně, neboť 

tyto tresty dosahují tří čtvrtin všech uloţených trestů a to ještě nemalé procento u 

nepodmíněného trestu odnětí svobody tvoří tzv. náhradní tresty v důsledku přeměny 

nevykonaných uloţených alternativních trestů (největší podíl na tom má trest obecně 
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prospěšných prací, kde k přeměně dochází zhruba u 50 %). Uvidíme, jak se ukládání 

alternativních trestů změní v souvislosti s novým trestem domácího vězení, zda dojde 

k dalšímu omezení ukládání krátkodobých trestů, nebo bude mít podobný trend jako 

trest obecně prospěšných prací a zároveň omezí ukládání jiných alternativních trestů. 

 

Graf č. 3: Vývoj aplikace alternativních trestů (podmíněné odsouzení, peněţitý trest a 

trest obecně prospěšných prací) v letech 1993 - 2008 

 

 

Graf č. 4: Podíl jednotlivých trestů uloţených v roce 2008 

 

Zdroj: zpracováno autorkou podle Statistických ročenek kriminality 
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Graf č. 5: Vývoj ukládání trestu obecně prospěšných prací v letech 1996 - 2008 

 

Zdroj: zpracováno autorkou podle tabulky č. 3 

 

Od zavedení trestu obecně prospěšných prací v roce 1996 se do roku 2003 

kaţdoročně zvyšoval počet těchto trestů. Na vývoji počtu odsouzených lze pozorovat 

počáteční rozpaky a nedůvěru ze strany soudů, ale jiţ v roce 2002 dosáhl podíl 20,6 % a 

uloţení začalo převyšovat počet uloţených nepodmíněných trestů. Důvodem velkého 

nárůstu v roce 2002 bylo přijetí zákona č. 265/2001 Sb., kdy byla významně 

novelizována jeho právní úprava a také z důvodu zahájení činnosti Probační a mediační 

sluţby v roce 2001. V posledních letech, ale u našeho nejprogresivnějšího trestu 

dochází k poklesu ukládání. Domnívám se, ţe důvodem bylo přecenění moţností trestu 

a následného vzniku velkého počtu neodpracovaných hodin a vysokého počtu přeměn 

v nepodmíněný trest odnětí svobody. Jak uţ jsem zmínila, došlo tedy k sníţení ukládání 

krátkodobých trestů odnětí svobody, ale ne tolik, jak se očekávalo, protoţe zčásti 

nahradil ukládání jiných alternativních trestů, zejm. peněţitého trestu a také bohuţel ve 

vysokém počtu dochází k přeměně trestu v trest nepodmíněný. 

 

Problematické ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem, kdy 

soud měl obtíţné moţnosti zjištění zdravotního stavu a stanoviska pachatele řeší nově 

zpráva probačního úředníka obsahující zjištění o moţnostech výkonu tohoto trestu a o 

zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uloţení tohoto 
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druhu trestu. Bez této zprávy nebude moci soudce uloţit tento trest trestním příkazem. 

K tomu je nutná spolupráce probačního úředníka jiţ v přípravném řízení a vypracování 

zprávy jiţ v této fází řízení. Pokud by soudce ţádal o vydání této zprávy ve chvíli, kdy 

by měl všechny podklady k vydání trestního příkazu (měl by potřebné informace z 

trestního spisu), nesplňovalo by to účel rychlejšího a efektivnějšího výkonu, neboť lze 

očekávat, ţe k malému počtu probačních úředníku by vypracování zprávy trvalo jeden 

měsíc a potom by bylo rychlejším řešením nařídit hlavní líčení, kde by se soudce 

dozvěděl o potřebných informacích sám. 

K nejzávaţnějším problémům této sankce patří nevhodný výběr pachatelů. Nový 

trestní zákoník se snaţí tento aplikační problém řešit nejen zprávou probačního úředníka 

k moţnosti vydání trestního příkazu, ale i ztíţením moţnosti uloţení obecně 

prospěšných prací osobám, kterým byl v předchozích třech letech tento trest přeměněn 

na trest odnětí svobody. 

 

 

Graf č. 6: Vývoj ukládání peněţitého trestu v letech 1996 - 2008 

 

Zdroj: zpracováno autorkou podle tabulky č. 3 

 

Druhý trend a to neustále se sniţující počet ukládání provází peněţitý trest, i kdyţ 

v posledních letech, jak vyplývá z grafu č. 6, počet uloţených peněţitých trestů zase 

stoupá. V roce 1998 je zřejmý velký pokles z důvodu ukládání nového trestu obecně 
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prospěšných prací. Z několika spisů, které jsem měla k dispozici během své stáţe na 

Obvodním soudě pro Prahu 5, jsem zjistila, ţe nejčastěji se peněţitý trest ukládá u 

trestných činů výtrţnictví a ublíţení na zdraví. Průměrná výměra činila okolo padesáti 

tisíc korun a při přeměně přibliţně platilo pravidlo, ţe za kaţdých nezaplacených deset 

tisíc korun jeden měsíc trestu odnětí svobody. 

 Na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací není peněţitý trest trestem 

univerzálním a nehodí se pro všechny typy delikventů.  Nehodí se pro osoby nemajetné, 

u nichţ by byl nedobytný a musel by být přeměněn na trest odnětí svobody. 

 Od systému denních pokut lze očekávat ukládání peněţitých trestů v náleţité 

výměře, otázkou je, jak široké mají soudy moţnosti náleţitě zjistit majetkový poměr 

pachatelů. Aţ čas ukáţe, jak se soudy k novému způsobu výměry peněţitého trestu 

postavily a v jaké míře bude tento druh trestu ukládán. Právní úprava peněţitého trestu 

je dostatečná, malé ukládání těchto trestů je spíše problémem praktických důvodů. 

Nesolventnost pachatelů nebo opodstatněné pochyby o resocializačním účinku trestu 

jsou bezesporu důvody, proč soudy ukládají tento trest v tak malé míře. 

  

Právní úpravu alternativních trestů hodnotím kladně. Systém trestních sankcí je 

dostatečně široký a uspokojivý, problémem je spíše aplikační praxe. Nedostatečný počet 

probačních úředníků a jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení je 

jednoznačně problém, který by se měl v nejbliţší době řešit. Těţiště jejich práce nyní 

spočívá ve vykonávacím řízení, ale mělo by to být přípravné řízení, kde je jejich 

spolupráce nejvíce potřeba, pro posouzení moţností pouţití odklonů a/nebo uloţení 

alternativních trestů. Do budoucna je důleţité zvýšit počet těchto kvalifikovaných 

pracovníků a také soustředit se na zkoumání nedostatků a překáţek, které brání 

úspěšnému výkonu alternativních trestů v praxi a tím do budoucna stále zdokonalovat 

právní úpravu. 
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Závěr 

Zkušenosti České republiky potvrzují, ţe alternativní tresty a různé formy 

odklonů v trestním řízení mohou být účinným nástrojem ke zjednodušení a zrychlení 

trestního procesu. Jejich hlavní význam však spočívá hlavně v náleţité diferenciaci a 

individualizaci ukládaných sankcí vzhledem k osobě pachatele a k závaţnosti trestného 

činu. Naproti tomu četné poznatky naznačují, ţe od nepodmíněného trestu odnětí 

svobody nelze vţdy očekávat, ţe naplňují účel trestu, vězení jsou přeplněna, odstrašující 

účinek nepodmíněného trestu odnětí svobody je nedostatečný a k nápravě a resocializaci 

uvězněných pachatelů nedochází 

 

  K dosaţení očekávaných výsledků je třeba zvolit vhodnou legislativní úpravu, 

precizní práci soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení, s individuálním 

posouzením kaţdého případu a překonáním určitého konzervatismu a více informovat 

veřejnost, která očekává, ţe ukládané tresty budou mít především odstrašující účinek na 

pachatele a na alternativní tresty pohlíţí se značnou nedůvěrou. Velkou pomocí a 

inspirací jsou zkušenosti a právní úprava členských států EU, různá doporučení a 

rezoluce příslušných orgánů Rady Evropy směřující k širokému zavádění alternativních 

trestů a opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Seznam použité literatury a pramenů 

 

1. Literatura: 

 

Fenyk, J., Sotolář, A., Sovák, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní 

spravedlnosti. In: Trestní právo, číslo 11, ročník 2000 (a další) 

 

Fryšták, M., Ţatecká, M. Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku. 

Dostupné na http://www.law.muni.cz/edicni/Days-of-public-

law/files/pdf/trest/Frystak_Zatecka.pdf 

 

Jehle, J. M. Trestní justice v Německu. Fakta a čísla. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2006. ISBN 80-7338-053-6 

 

Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-21-9 

 

Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a předpisy 

související. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-731-7 

 

Kalmthout Van, A. M., Ouředníčková, L. Realizace alternativních trestů, některé 

zkušenosti západoevropských zemí. In: Právní rozhledy, číslo 12, ročník 1997 

 

Kalvodová, V. Domácí vězení – jedna z možných alternativ odnětí svobody? In: 

http://www.law.muni.cz/edicni/Days-of-public-law/files/pdf/trest/Kalvodova.pdf 

 

Kalvodová, V. Filozofie trestání v návrhu nového trestního zákoníku. In: Pocta Otovi 

Novotnému k 80. narozeninám.  Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-

7357-365-2 

 

Kalvodová, V. Alternativní sankce a nová kodifikace trestního práva hmotného. In: 

Koncepce nové kodifikace práva hmotného České republiky, Sborník příspěvků 

z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2469-0 

 

Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Acta 

Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-

210-3025-9 

 

Karabec, Z., Diblíková, S., Macháčková, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody. Praha : 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Dostupné na: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/249.pdf 

 

Karabec, Z. Možnosti sankční politiky. In: Kriminalistika, číslo 3, ročník 2001 

 

Karabec, Z. Nové možnosti pro trestní justici. In: Kriminalistika, číslo 2, ročník 2003 



82 

 

 

Karabec, Z. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice. Sborník příspěvků a 

dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-

021-8. Dostupné na: http://www.ok.cz/iksp/docs/296.pdf 

 

Karabec, Z. Účel trestání. In: Kriminalistika, číslo 2, ročník 2000 

 

Krahl, M. Elektronicky hlídané domácí vězení. In: Právní rozhledy, číslo 5, ročník 1998 

 

Kuchta, J., Válková H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4 

 

Lata, J. Účel trestu a jeho spravedlivost. In: Trestní právo, číslo 2, ročník 2001 

 

Novotný, O. O trestu a vězeňství. Praha: Academia, 1967. 

 

Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: 

ASPI, a. s., 2007. ISBN 978-80-7357-258-7 

 

Novotný, O., Zapletal, J. Kriminologie. 3. Vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 

2008. ISBN 978-80-7353-376-8 

 

Osmančík, O., Vůjtěch, J., Karabec, Z. a kol. K problematice alternativních trestů a 

opatření. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. ISBN 80-86008-26-

6 

 

Rizman, S., Sotolář, A., Šámal, P. K problematice alternativních trestů. In: Trestní 

právo, číslo 7-8, ročník 1997 

 

Rozum, J. Činnost probační a mediační služby z pohledu restorativní justice. In: 

Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8 

 

Rozum, J., Kotulan, P., Háková, L. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a 

jeho alternativ. In: Vybrané problémy sankční politiky. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2005. ISBN 80-7338-042-0 

 

Solnař, V., Vanduchová M. Tresty a ochranná opatření. In: Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9 

 

Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. 

Beck, 2000. ISBN 80-7179-350-7 

 

Soukup, P. Peněžitý trest. In: Trestní právo, číslo 9, ročník 2007 

 

Suchý, O., Válková, H. Obecně prospěšné práce jako alternativa trestu odnětí svobody 

v mezinárodním srovnání. In: Právní rozhledy, číslo 4, ročník 1996 

 



83 

 

Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. Díl. 6., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-896-7 

 

Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 

ISBN 978-80-7400-043-0 

 

Urbánek, J. Trest obecně prospěšných prací v Nizozemském království a v České 

republice. In: Trestněprávní revue, číslo 7, ročník 2003 

 

Válková, H., Sotolář, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? In: Trestní 

právo, číslo 1, ročník 2000 

 

Vanduchová, M. K některým otázkám individualizace trestu v návrhu trestního 

zákoníku. In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 2/2007. Praha, Univerzita Karlova, 

Nakladatelství Karolinum  

 

Vanduchová, M. K novému trestu obecně prospěšných prací. In: Právní praxe, číslo 7, 

ročník 1996 

 

Vanduchová, M. Peněžitý trest – praxí nedoceněná alternativa trestu odnětí svobody? 

In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 

ISBN 978-80-7357-365-2 

 

Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4 

 

Vůjtěch, J. a kol. Výzkum institutu obecně prospěšných prací. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 1998. ISBN 80-86008-48-7 

 

Vůjtěch, J. a kol. Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a 

zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu roku 

2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. ISBN 80-86008-86-X 

 

Ţatecká, E. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. Ostrava: KEY Publishing 

s.r.o., 2007. ISBN 978-80-87071-55-7 

 

Ţatecká, E., Fryšták, M. Alternativní tresty z pohledu úvah de lege ferenda. In: Acta 

Universitatis Carolinae, Iuridica 2/2007. Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství 

Karolinum 

 

Ţatecká, E., Fryšták, M. Trest obecně prospěšných prací z pohledu nového trestního 

zákoníku a případných změn dalších souvisejících předpisů. In: Trestní právo, číslo 9, 

ročník 2007 

 

 

 



84 

 

2. Právní předpisy: 

 

- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

- usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, včetně důvodové zprávy 

- zákon č. 117/1852, ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích 

- zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační sluţbě, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) 

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci (č. 506/1990 Sb.) 

- Doporučení č. R (92) 16 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům 

k Evropským pravidlům o trestech a opatřeních realizovaných ve společenství 

(dostupné na 

http://www.radaevropy.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&g

id=145&Itemid=97, 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl

obGet&InstranetImage=574882&SecMode=1&DocId=605174&Usage=2 

(originální znění) 

- Doporučení Rec(2000)22 Výboru ministrů členským státům o zdokonalování 

implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních 

(http://www.radaevropy.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&

gid=146&Itemid=97) 

 

 

 

 

 

http://www.radaevropy.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=145&Itemid=97
http://www.radaevropy.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=145&Itemid=97
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=574882&SecMode=1&DocId=605174&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=574882&SecMode=1&DocId=605174&Usage=2


85 

 

3. Další prameny: 

 

 

- Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění moţností ukládání a výkonu 

trestu obecně prospěšných prací, dostupný na 

https://www.pmscr.cz/download/OPP_metodika_bez_priloh.pdf) 

- Statistické ročenky kriminality Ministerstva spravedlnosti ČR 

- Ročenka vězeňské sluţby České republiky 

- Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015 (ideový záměr GŘVS ČR) 

In: http.://ad.vscr.cz/news_files/Koncepce2015.pdf 

 

- rozhodnutí 7 Tz 138/98, publikováno pod č. 50/1999 – I. Sb. rozh. tr. 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tz 16/2003 

- rozhodnutí č. 32/64 – I. Sb. rozh. tr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmscr.cz/download/OPP_metodika_bez_priloh.pdf


86 

 

Resumé 

Alternatives to unconditional imprisonment 

 

The name of my diploma thesis is The Alternatives to Unconditional 

Imprisonment. I chose this topic because it is the actual theme, the crime rate raises and 

alternative punishments represent new options how to deal with increasing criminality 

and matters related to it. Czech Republic and other countries are forced to deal with 

problems related to increasing amount of imprisoned persons. Unconditional sentence is 

accompanied with many negative consequences, such as interruption of social bonds, 

adaption to prison culture and difficult comeback into society after the imprisonment. 

This is very wide topic and I more concentrated on community service order, monetary 

fines and suspended sentence (including suspended sentence with supervision). The aim 

of my diploma thesis was summarize current legal regulation, mainly a new Criminal 

Code, and some problems in practice. 

 

The thesis is composed of eleven chapters; some of them are divided into 

subchapters. 

 

The first part of my thesis including chapter 2 – 4 is introductory and deals with 

the term of punishment, its purpose and individual theories of punishment. Next one is 

the concept of restorative justice, because the alternative sanctions are result from it. 

Restorative justice conception brings a new look on resolution of criminality problems 

and a crime is looked at as a social conflict which must be solved together with all 

concerned subjects. In this part I also briefly described historical development of 

alternative punishment and influence of the international organisations, especially 

United Nations and The Council of Europe. 

 

The fourth chapter concentrates on characteristics of aims of the Czech Probation 

and Mediation Service. Probation and Mediation Service is a component of a new 

applying principle of restorative justice.  Firstly the workers provide execution of some 

alternative punishments and secondly they take part in finding out information about 
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offenders, their motives, social and family background as well as about damaged 

(victims).  

 

The most extensive part including chapter 5 – 11 is the mainly part of the thesis. 

Chapter five describes the community service order, which restricts liberty to perform 

demanding unpaid work on a specified project of benefit to the community. In chapter 

six I described the monetary fine, which is the oldest community sanction and which 

has in our country long tradition. In the seventh chapter I concentrated on suspended 

sentence of the performance of a sentence of imprisonment, which is a most frequently 

used punishment. In following chapters other alternative punishments are discussed, 

two new sanctions including the house arrest and its future realisation, control of house 

arrest by Probation and Mediation Service or by electronic monitoring and less 

frequently used punishments, such as prohibition of professional activity, forfeiture of 

property or banishment. 

 

The last, eleventh chapter deals with the problematic of alternative punishments 

and its usage in practise and its position in penal system. 

 

I expect my thesis give a complex view about alternative sanctions in criminal law 

and it also brings some knowledge about these institutes and their advantages and 

disadvantages. 
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