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1. Úvod 

Trest smrti představuje jeden z nejstarších institutů práva vůbec, který doprovází 

lidskou společnost po celou dobu její existence. Je tak starý jako lidstvo samo. Tento 

trest zaujímá nejvyšší a nejpřísnější stupeň trestního postihu, neboť jedinci bere to 

nejcennější, čím můţe disponovat, jeho vlastní ţivot. 

Pro společnost trest smrti představoval a dosud představuje jistotu, ţe pro ni 

nebezpečný a nenapravitelný jedinec nebude nadále tuto společnost ohroţovat. 

Tento institut patří mezi velmi kontroverzní témata, podobně jako problematika 

dalších často diskutovaných témat, jako jsou např. eutanazie a interrupce. Vyvolává 

nesčetnou řadu názorů, které jsou více či méně zaloţené na logických a vědeckých 

podkladech. Zaujmout jednoznačný postoj k takovým problémům je tak často velmi 

těţké.  

V posledních desetiletích je vidět určitý humanizační trend, kdy většina zemí 

světa trest smrti zrušila nebo jej neaplikuje. Přesto existuje více jak čtvrtina zemí světa, 

které trest smrti dosud v právních řádech zakotvují a aplikují. Mezi nimi jsou i státy, 

které tento trest pouţívají v hojném počtu. 

Česká republika zrušila trest smrti jiţ před dvaceti lety. Je vázána řadou 

mezinárodních smluv, které pouţití trestu smrti zakazují. Přesto však z výzkumů 

veřejného mínění vyplývá, ţe podpora veřejnosti ohledně případného znovuzavedení 

trestu smrti v naší zemi je poměrně stále vysoká. Je pochopitelné, ţe nejtěţší zločiny 

vyvolávají v lidech pocit rozhořčení a nutnosti nejpřísnějšího potrestání. Přesto je nutné 

veškeré emoce vyváţit trestněprávním, penologickým a kriminologickým odborným 

pohledem na tuto problematiku. 

Cílem této práce není obsáhnout veškerou problematiku týkající se trestu smrti, 

neboť tato oblast je značně rozsáhlá a existuje nepřeberné mnoţství literatury vztahující 

se k tomuto tématu a tématům s ním souvisejícím. Cílem této práce je poskytnout 

čtenáři mnoţství základních a objektivních informací, dle nichţ můţe následně 

zaujmout vlastní postoj k této problematice. 

V kapitole druhé pojednám o trestu v obecném slova smyslu, jeho účelu a 

teoriích, které ho ovládají, účelu trestu smrti, dále o účelu trestu v novém trestním 
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zákoníku. V kapitole třetí se zaměřím na historii trestu smrti obecně a na našem území a 

na nejčastější způsoby výkonu trestu smrti. Těţiště této práce představuje kapitola 

čtvrtá, v níţ uvedu jednotlivé argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti a poukáţi na 

jejich případné nedostatky. Kapitola pátá znázorní uţití trestu smrti v současném světě a 

podrobněji seznámí s oblastí ukládání trestu smrti ve Spojených státech amerických. 

V šesté kapitole uvedu mezinárodní úmluvy týkající se trestu smrti a pro úplnost 

zmíním také komunitární právní úpravu. Kapitola sedmá bude hovořit o alternativě 

trestu smrti v České republice v podobě doţivotního trestu odnětí svobody. Osmá 

kapitola ilustruje současný postoj veřejnosti k trestu smrti v České republice a v dalších 

zemích světa.                  
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2. Pojem a účel trestu 

2.1 Pojem trestu 

Trest (sankce) v obecném slova smyslu představuje reakci společnosti na určité 

neţádoucí chování. Jedná se o institut uţívaný od počátku lidské civilizace. Objevuje se 

v různých oblastech lidského ţivota. Z hlediska účelu této práce se však zaměřím pouze 

na pojem trestu z hlediska trestněprávního. 

Trest je jedním z nejzákladnějších pojmů trestního práva, jakoţto odvětví práva 

veřejného, jehoţ základním cílem je stanovit, co je trestným činem a jaký trest lze za něj 

uloţit a upravit procedurální postup trestních orgánů v trestních věcech. Trestní právo 

v demokratickém právním státě poskytuje ochranu společenským vztahům, zájmům a 

hodnotám. Svůj vliv uplatňuje pouze tam, kde prostředky ostatních právních odvětví 

k ochraně těchto hodnot nepostačují. V této souvislosti hovoříme o zásadě subsidiarity 

trestní represe.
1
 

Trestem rozumíme zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní 

jednání. Spočívá v právní újmě, která je pachatelem činu pociťována jako zlo a podle 

zákonodárce by měla být rovněţ tak přijímána. Jedná se o újmu na svobodě, 

majetkových nebo jiných právech odsouzeného, které můţe pachateli trestného činu 

uloţit jen soud.
2
 Solnař uvádí: „ Trest spočívá v záměrném působení citelné újmy 

pachateli trestného činu spojené s jeho veřejným sociálně etickým odsudkem.“
3
 

Stát tento prostředek uţívá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, 

ochraně společnosti před trestnými činy a jejich pachateli.
4
 České trestní právo, 

zaloţené na zásadě humanismu, poţaduje, aby újma v trestu obsaţená nepřevýšila 

nutnou ochranu společnosti. Tak je nutno všude tam, kde je to moţné, pouţít taková 

opatření, která nespočívají ve ztrátě svobody. 

                                                 
1
 Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 

33-35. 
2
 Čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. (dále jen Ústava ČR), srov. čl. 40 Listiny základních práv a 

svobod – Usnesení představenstva České národní rady č. 2 /1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen LZPS) 
3
 Solnař, V. a kol. Systém českého trestního práva. 1.vyd. Praha: Novatrix, 2009, část třetí: Tresty a 

ochranná opatření, str. 6-7. 
4
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, str. 346-347. 
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V právním řádu České republiky označujeme právní následky trestných činů 

jako tresty, zatímco právní následky trestných činů (provinění) mladistvých jako 

opatření. 

Listina základních práv a svobod vyjadřuje v článku 39 kardinální zásadu 

trestního práva: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakoţ i 

jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uloţit“.
5
 Tato zásada bývá 

označována termínem „nullum crimen, nulla poena sine lege“ („ţádný trestný čin, 

ţádný trest bez zákona“). Trest můţe postihnout pouze pachatele trestného činu. 

Z výše uvedeného můţeme pojem trestu shrnout takto: jedná se o prostředek 

státního donucení, lze jej uloţit pouze pachateli trestného činu, trest ukládají pouze 

soudy a trestem je způsobena pachateli trestného činu újma. 

Trestní postih (trest) ovšem vyvolává řadu dalších otázek. Je trest samotným 

cílem či prostředkem k dosaţení jiných výsledků (převýchovy pachatele, odstrašení 

dalších potenciálních pachatelů aj.)? Jak určíme přiměřenost trestu (vzhledem 

k závaţnosti spáchaného činu, nebezpečnosti pachatele či moţnostem jeho 

převýchovy)? Znamená spravedlivý trest totéţ, jako trest uloţený v rámci zákonem 

stanovené trestní sazby? K odpovědi na tyto otázky musíme nutně vycházet nejen 

z trestněprávní nauky, ale také z poznatků jiných vědních disciplín, které se zabývají 

etiologií (původem) kriminálního chování, osobou pachatele a společenskými 

souvislostmi trestání.
6
 Jedná se zejména o poznatky kriminologie, psychologie a 

penologie. 

2.2 Účel trestu 

V české odborné trestněprávní literatuře je nejčastěji uváděno rozdělení 

nejznámějších teorií o účelu trestání do tří kategorií, a to na: teorie absolutní, teorie 

relativní a teorie smíšené (slučovací).
7
 Teorie smíšené (slučovací) se snaţí z obou 

                                                 
5
 Čl. 39 LZPS 

6
 Karabec, Z. Účel trestání, Kriminalistika, 2000, roč. 33, č. 2 [online]. [cit. 2010-09-25].  Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_02/karabec.html 
7
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, str. 347-348; Srov. Novotný, O. a 

kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 37. 
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koncepcí (absolutní a relativní) vybrat pozitivní znaky a spojit odplatu s nápravou 

zločince.
8
 

Lze se však setkat i s jiným členěním na: retribuční teorie, utilitární teorie a 

teorie smíšené. Dalším moţnou klasifikací je dělení na tzv. klasickou školu trestního 

práva a školu pozitivistickou.
9
 

Jakkoliv je moţno rozdělení koncepcí nazývat, nutno vidět tři základní směry, 

kterými se teorie účelu trestu ubírají. Nadále tedy uţívám rozlišení na: teorii absolutní 

(retribuční, popř. taliační), teorii relativní (utilitární) a teorii smíšenou (slučovací). 

2.2.1 Teorie absolutní 

Absolutní neboli retribuční, popř. taliační (z lat. ius talionis) teorie vychází 

z teorie odplaty. Reprezentuje myšlenku „punitur, quia peccatum est“, tedy trestá se, 

protoţe bylo spácháno zlo. Původ pojetí, dle něhoţ má být zlo trestáno zlem, můţeme 

patrně hledat v archaické představě, ţe zločin rozhněval bohy a ti mohou být usmířeni 

jen obětováním pachatele. Mezi další aspekty můţeme řadit starozákonní představu, ţe 

člověk má nést utrpení podle míry své nemravnosti.
10

 

Tato teorie povaţuje trest za přirozený důsledek kriminálního jednání. Trest je 

zrcadlový odraz trestného činu a musí odpovídat jeho závaţnosti. Trestný čin musí být 

spravedlivě posouzen a trest je přiměřený škodlivosti činu.
11

 

Teorie odplaty je významná ze dvou hledisek. Za prvé, ovlivňuje veřejné 

mínění, čímţ formuje reakce společnosti na sankce ukládané právním systémem. Za 

druhé, slouţí jako kontrola veřejností při ukládání neomezených trestů státní mocí.
12

 

Pojmy odplata a msta se často nesprávně zaměňují. Povaţuji proto za vhodné 

uvést alespoň základní rozdíly mezi těmito pojmy. Odplata se vyznačuje 

proporcionalitou v přísnosti trestu k závaţnosti činu. Nebývá emocionálně zabarvena. 

Odplatit se lze pouze pachateli. Msta často způsobuje újmu neúměrnou újmě zločinem 

                                                 
8
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 346-348; srov. Novotný, O. a kol. 

Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 39; srov. Kuchta, J.; 

Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 185-187. 
9
 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: Lexis Nexis, 2007., str. 7-8. 

10
Tamtéţ, str. 34. 

11
 Srov. čl. 6 a 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (dále jen EÚLP). 

12
 Kuchta, J.; Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 189. 
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způsobené. Je vţdy osobní a je emocionálně zabarvena. Není uplatňována obecně. Mstít 

se lze i osobám blízkým pachateli. 

Absolutní teorii zastávali Aristoteles (asi 384-322 př. n. l.), Tomáš Akvinský 

(1225-1274), I. Kant (1724-1804), G. W. F. Hegel (1770-1831) a tzv. klasická škola 

trestního práva, která vycházela z filosofie indeterminismu.
13

 Aristoteles uvádí: „trest 

vyrovná bezpráví a odplatou znovu obnovuje spravedlnost“. Kant práví: „trest je 

poţadavek spravedlivého rozumu a kategorický imperativ a je ideálem spravedlnosti“. 

Je třeba odplatit stejné stejným. „Zlo, které jsi způsobil někomu jinému v národě, aniţ si 

ho zaslouţil, sám sobě působíš. Tupíš-li ho, sebe sama tupíš; okrádáš-li ho, sebe sama 

okrádáš; biješ-li ho, sebe sama biješ; zabíjíš-li ho, sebe sama zabíjíš.“
14

 Hegel 

poukazuje na skutečnost, ţe pachatele můţe se spravedlností, a tedy i se společností, 

smířit pouze spravedlivý trest. Povaţuje trest za „negaci negace práva“ a tudíţ za 

potvrzení a obnovení práva. „Odplata znamená jen obrácení samotné podoby zločinu 

proti sobě.“ Trest je tak účelem sám o sobě. 

V současné době dochází k oţivení absolutní teorie ve formě tzv. teorie 

spravedlivé odměny, podle které by se tresty měly ukládat, neboť si je pachatel 

zasluhuje. 

2.2.2 Teorie relativní 

Teorie relativní chápe smysl trestu v ochraně společnosti a v nápravě zločince. 

Uloţení trestu připouští pouze tehdy, pokud se jím zabrání ještě většímu zlu. Je 

představovaná teorií prevence. Imperativ: „vina vyţaduje trest“, nahrazuje jiným 

imperativem: „nemoc vyţaduje léčení“. Odmítá tedy účel trestu spočívající jen 

v odplatě. 

Kořeny sahají aţ k Platónovi (427-347 př. n. l.). Jiţ tehdy pokládá základy 

individuální a generální prevence: „Kdo přistupuje k trestu s rozumem, chce trestat pro 

budoucnost, aby se znovu neprovinil ani sám ten, kdo je trestán, ani jiný, kdo by uviděl 

jeho potrestání“.
15

 Hugo Grotius (1583-1645) tvrdil: „trest není jen odplatou, neboť 

příroda nedovoluje, aby člověk působil bytosti sobě podobné zlo za jiným účelem, neţ 

                                                 
13

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 230-

231. 
14

 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: Lexis Nexis, 2007., str. 17. 
15

Tamtéţ, str. 11–12. 
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za účelem dobra“. Mezi stoupence relativní teorie patřil zejména markýz C. Beccaria 

(1738-1794) známý svou knihou „Dei delitti e delle pene“ („O zločinech a trestech“). 

Dle něj smysl trestu nespočívá v tvrdosti, ale v jeho neodvratnosti: „Aby trest dosáhl 

svého účinku, stačí, aby zlo trestu převyšovalo dobro ze zločinu pocházející, a v toto 

stupňované zlo má býti počítána nevyhnutelnost trestů a ztráta dobra, jeţ bylo 

přivoděno zločinem“.
16

 Dále lze uvést německého kriminalistu a právníka 

A. Feuerbacha (1755-1833) s teorií psychologického donucení. A. Feuerbach rozlišoval 

prevenci generální a individuální. Zdůraznil poţadavek spravedlnosti trestu. Tato teorie 

byla také představována např. sociologickou školou F. von Liszta (1851-1919) a 

C. Lombrosa (1835-1909). F. von Liszt poţadoval odstrašení zločinců náhodných, 

nápravu napravitelných a zneškodnění nenapravitelných. 

Existuje několik koncepcí zabývajících se účelem trestu z hlediska relativní 

teorie. Jedná se teorii odstrašení, teorii rehabilitační (nápravnou), teorii eliminační 

(vylučovací) a teorii restituční (kompenzační).
17

 

Teorie odstrašení spočívá v individuální prevenci (odrazení pachatele od dalšího 

kriminálního chování) a v generální prevenci (odrazení ostatních jedinců společnosti, 

kteří se mohou stát potenciálními pachateli). Nutno konstatovat, ţe odstrašení jedince 

od páchání trestné činnosti je velmi individuální záleţitostí, neboť kaţdý jedinec vnímá 

újmu spočívající v trestu jinak. To je důvod k úvahám, jak lze účinně trestat 

několikanásobné recidivisty, u nichţ je odstrašující funkce trestu zvlášť neúčinná.
18

 

Vede tak ke zpřísňování trestních sazeb a k návrhu poţadavku, aby soud po spáchání 

třetího závaţného úmyslného trestného činu uloţil trest odnětí svobody na doţivotí 

(institut „třikrát a dost“). 

Odstrašení bývá spojováno s myšlenkou exemplárního potrestání. Problémem 

tohoto přístupu je moţnost ukládání nepřiměřených aţ drastických trestů, které 

neodpovídají závaţnosti trestných činů. Typickým příkladem je postup nacistů, kteří tak 

na našem území potlačovali odboj. Nejen, ţe trestali „viníky“ samotné, ale i celou řadu 

jejich příbuzných. Úskalí exemplárního potrestání tak tkví zejména v moţnosti jeho 

                                                 
16

 Tamtéţ, str. 15. 
17

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 229-

239. 
18

 Netík, K. a kol. Psychologie v právu: Úvod do forenzní psychologie. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1997, 

str. 26. 
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zneuţití pro určité parciální cíle.
19

 Společenské ocejchování („labeling effect“ = „stigma 

kriminálníka“) a různé formy pranýřování mohou vést také k neţádoucím důsledkům. 

Nicméně určité zpřísnění trestního postihu při rapidním vzrůstu konkrétního 

typu kriminálního jednání je v odborné literatuře přijímáno. Novotný uvádí: „Určité 

zvýšení trestů při rozmáhání trestných činů je v souladu s principem přiměřenosti trestu 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost, tak i s potřebami individuální prevence.“
20

 

V současnosti teorii odstrašení vyuţívá zejména islámské právo (formy 

fyzických a mrzačících trestů) a právo Spojených států amerických (práce vězňů podél 

silnic-„chain gangs“ nebo institut tzv. šokujících trestů – krátkodobý trest s mimořádně 

tvrdým zacházením ukládaný mladistvým). 

Odpůrci teorie odstrašení argumentují zejména dvěma fakty. Jednak odstrašující 

účinek nelze blíţe specifikovat, neboť rozhodnutí spáchat trestný čin je výsledkem 

velkého mnoţství faktorů (sociálních, psychologických, etických aj.). Za druhé tato 

teorie omezuje generálněpreventivní působení na odstrašení potenciálních pachatelů 

(tzv. negativní generální prevence) a generálněpreventivní působení na společnost a 

řádné občany (tzv. pozitivní generální prevence) posouvá na druhé místo.
21

 Dále lze 

uvést, ţe není zcela jasné, v čem tkví odstrašující účinek (výkon trestu, riziko dopadení, 

odsouzení). Navíc existuje řada důkazů o tom, ţe ani nejpřísnější tresty nemají vliv na 

sníţení kriminality. Zejména u vraţd páchaných v silném emočním rozrušení je 

odstrašující účinek velmi malý. Nelze přehlédnout ani fakt, ţe dle řady průzkumů se 

počet vraţd po zrušení trestu smrti nezvýšil.
22

 Výzkumy potvrzují, ţe preventivní 

funkce trestu nespočívá v jeho tvrdosti, ale v neodvratnosti.
23

 Lze také uvést stanovisko 

N. Walkera, podle něhoţ významným faktorem odstrašujícího účinku vedle moţnosti 

dopadení je i zvaţování, zda by případný postih směřoval k trestu odnětí svobody či 

k alternativnímu trestu. 

                                                 
19

 Kuchta, J.; Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 190. 
20

 Novotný, O. O trestu a vězeňství. 1.vyd. Praha: Academia, 1967, str. 120. 
21

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 231-

233. 
22

 Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 

433 
23

 Mezník, J; Kalvodová, V. a kol. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 7. 
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Rehabilitační (nápravná) teorie odpovídá na otázku: Co máme učinit ve vztahu 

k pachateli, jak s ním zacházet v situaci trestání, aby trestnou činnost jiţ v budoucnu 

neopakoval?
24

 Sleduje proto jediný cíl, aby v  průběhu trestního řízení a výkonu trestu 

bylo pachateli poskytnuto odborné zacházení, které odstraní příčiny spáchání trestného 

činu. Zaměřuje se tedy na osobu pachatele, příčiny (popř. podmínky) činu. Vychází 

z filosofie determinismu, dle níţ je kriminální chování výsledkem vlivů společnosti, 

např. nedostatečné výchovy, rodinného prostředí, ale i biologických a psychologických 

předpokladů. Pachatel se tak nerozhoduje spáchat trestný čin svobodně, ale v důsledku 

různých osobnostních a sociálních faktorů. Resocializace, reedukace a náprava je tak 

zaměřena na změnu chování, smysl pro odpovědnost, vztah k práci, odstranění 

škodlivých návyků ad.
25

 

Rehabilitační teorie dosáhla rozmachu zejména v šedesátých letech v USA, kde 

má, stejně jako ve většině evropských zemí, určující vliv na politiku trestání. Projev lze 

sledovat zejména ve vytvoření řady terapeutických postupů a převýchovných programů, 

jakoţ i v diferenciaci vězení. Nemalou roli hrají také probační programy a systém 

postpenitenciární péče. 

Problémem však stále zůstává velká náročnost na odbornou úroveň personálu, 

účast expertů (psychologů, pedagogů, sociálních pracovníků) a vysoká finanční 

nákladnost.
26

 

Dalším problémem je nedůvěra k rehabilitačním programům a poukazování na 

skutečnost, ţe trest odnětí svobody svými faktory (izolace, koncentrace kriminálních 

osob, vězeňská subkultura) neumoţňuje pozitivní působení na pachatele.
27

 Musíme si 

uvědomit, ţe během doby výkonu trestu by se mělo reformovat to, co podléhalo 

dlouhodobému vývoji osobnosti.
28

 Poţadavek veřejnosti na výchovné programy 

spočívající v úplné eliminaci recidivy je nereálný z několika důvodů. Mezi ně patří 

zejména: pevné fixování negativních vlastností v osobnosti jedince, koncentrace osob 

                                                 
24

 Kuchta, J.; Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 190. 
25

 Mezník, J; Kalvodová, V. a kol. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 7. 
26

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 233-

235. 
27

 Karabec, Z. Účel trestání, Kriminalistika, 2000, roč. 33, č. 2 [online]. [cit. 2010-10-02]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_02/karabec.html  
28

 Mezník, J; Kalvodová, V. a kol. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 7. 
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ve vězení s negativními povahovými vlastnostmi a destrukce pozitivních vlastností 

monotonií vězeňského ţivota.
29

 

Eliminační (vylučovací) teorie spatřuje účel trestu v ochraně společnosti, která 

spočívá v dočasné či trvalé izolaci pachatele od společnosti. Izolace pachatele má 

význam u jedinců nedostatečně socializovaných a nebezpečných pro společnost.
30

 

Izolace pachatele lze dosáhnout několika způsoby. 

Sociální exkomunikace je prvním příkladem. Jedná se o společenské (morální) 

odsouzení kriminálního chování, které však často nebývá přiměřené nebezpečnosti 

trestného činu. Je třeba podotknout, ţe v důsledku nevhodné medializace můţe být 

postiţena sociální exkomunikací také oběť trestného činu (např. znásilněná ţena 

oblečena ve vyzývavých šatech apod.). 

Dalším příkladem jsou formy vyhnanství či vyhoštění ze země. Pouţití těchto 

metod sahá aţ do kmenového zřízení, kde se tento trest prakticky rovnal záhubě. 

Hlavním prostředkem izolace však zůstává trest odnětí svobody. Z hlediska 

eliminační teorie plní svůj účel dokonale. Problémem však je velká nákladnost 

vězeňského systému. Častým argumentem zastánců trestu smrti je tak „levnost 

popravy“. To je ovšem názor mylný, neboť náklady na dlouhodobé vyšetřování, 

odvolací řízení a znalecké posudky nejsou rovněţ malé.
31

 Jako reakce na rostoucí 

náklady se objevuje i myšlenka privatizace nápravných zařízení. Dále musíme mít na 

paměti, ţe trest odnětí svobody jednou skončí (vyjma doţivotního trestu a trestu smrti) a 

otázka ochrany společnosti znovu oţívá. Moţnost negativních vedlejších vlivů uvěznění 

na pachatele můţe naopak zvýšit jeho nebezpečnost pro společnost. Nejzazším 

prostředkem k eliminaci pachatele je doţivotní trest a trest smrti.
32

 

Teorie restituční (kompenzační) je zaloţena na obnovení rovnováhy v sociálních 

vztazích spočívající v odstranění následků trestného činu a náhradě škody oběti. 

Navazuje zejména na viktimologii (nauka o obětech zločinu), ukládání alternativních 

                                                 
29

 Tamtéţ str. 47. 
30

 Netík, K. a kol. Psychologie v právu: Úvod do forenzní psychologie. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1997, 

str. 26. 
31

 Mezník, J; Kalvodová, V. a kol. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 6. 
32

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 235-

237. 
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trestů a zprostředkování (mediaci) jednání mezi pachatelem a poškozeným 

o kompenzaci způsobené škody. 

Na základě těchto myšlenek došlo v oblasti kriminologie k vytvoření tzv. 

restorativní justice.
33

 Ta je zaloţena především na náhradě škody a odstranění následků 

trestné činnosti, účasti pachatele a oběti při řešení následků trestné činnosti, účasti 

zprostředkovatele-mediátora (zpravidla probačního úředníka), pochopení a uznání viny 

ze strany pachatele. Zájem na potrestání pachatele tak ustupuje do pozadí. Vychází ze 

současných problémů tradiční trestní politiky (růst kriminality, přetíţenost soudů, 

přeplněnost věznic…). Mezi její metody lze řadit mediaci, rodinnou skupinovou 

konferenci a společné rozhodování. Obdobou restorativní justice je teorie sociální 

ochrany. Obě společně spatřují nedostatky retributivní justice a ukládání trestů 

především v tom, ţe pachatel si neuvědomí a nepochopí konkrétní následky svého 

jednání, které poškozují třetí osoby, pokud s nimi nebude důkladně obeznámen a pokud 

se je sám nepokusí odčinit. Projev restorativní justice v právním řádu České republiky 

lze sledovat v rámci institutu narovnání dle § 309-314 trestního řádu
34

, v podmíněném 

zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu, v zákoně č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační sluţbě, dále v zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněţité 

pomoci obětem trestné činnosti.
35

 Její kritici ovšem upozorňují na nedostatečnost 

ochrany základních lidských práv a svobod, které můţe uvolnění klasických zásad 

trestního práva přinést.
36

 Nicméně lze podotknout, ţe koncept restorativní justice 

nebude patrně vytvářet samostatný systém trestání a zacházení s pachateli, spíše půjde 

o doplnění stávajícího tradičního systému trestní justice o pozitivní prvky. 

2.2.3 Účel trestu smrti 

Z výše uvedených teorií lze vyvodit určité závěry, týkající se účelu samotného 

trestu smrti. Hlavní účel absolutního trestu spatřujeme v odplatě a eliminaci - odstranění 

pachatele. Tento trest, pokud je ukládán za nejtěţší zločiny vedoucí ke smrti oběti (např. 

úkladnou vraţdu), lze povaţovat za čistou formu spravedlnosti a je tak typickým 

                                                 
33

 Z angl. restore = obnovit, navrátit do původního stavu. 
34

 Zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TŘ). 
35

 Karabec, Z. Nové moţnosti pro trestní justici, Kriminalistika, 2003, roč. 36, č. 2 [online]. [cit. 2010-10-

04]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_02/justice.html  
36

 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 237-

238, srov. Karabec, Z. Nové moţnosti pro trestní justici, Kriminalistika, 2003, roč. 36, č. 2 [online]. [cit. 

2010-10-04]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_02/justice.html 
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příkladem odplatné funkce trestu. Nesnáze však způsobuje ukládání takového trestu 

v případech, které nejsou spojeny se ztrátou ţivota oběti trestného činu (např. 

znásilnění), kde chybí proporcionalita trestu a trestného činu.   

Z hlediska ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli, představuje trest 

smrti určitou jistotu, ţe jedinec jiţ společnost nadále ohroţovat nebude.  Stává se tak 

nejzazším nástrojem k eliminaci pachatele ze společnosti. 

Ostatní výše zmíněné funkce trestu nelze přeceňovat ani vylučovat. V oblasti 

odstrašující funkce je třeba připomenout, ţe většina závaţných zločinů je páchána 

v silném emočním rozrušení a trest smrti tak potencionálního pachatele neodradí. Navíc 

řada výzkumů ukazuje neexistenci silného propojení mezi trestem smrti a počtem 

závaţných deliktů (zejména vraţd - viz. výše). Nelze z nich však činit jednoznačný 

závěr. Určitým protiargumentem můţe být rapidní sníţení počtu trestných činů za 

stanného práva.   

V důsledku smrti pachatele je ovšem vyloučena rehabilitační a kompenzační 

funkce trestu. 

2.2.4 Účel trestu v trestním zákoníku 

Pojem „účel trestu“ byl v právním řádu České republiky definován v trestním 

zákoně účinném do konce roku 2009. Účelem trestu bylo chránit společnost před 

pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a 

vychovat jej k tomu, aby vedl řádný ţivot, a tím působit výchovně i na ostatní členy 

společnosti. Výkonem trestu nesměla být poníţena lidská důstojnost.
37

 

V novém trestním zákoníku
38

 účinném od 1. 1. 2010 jiţ účel trestu definován 

není. Obecný účel trestu byl nahrazen úpravou obecných zásad trestání (§37 an.). 

Stěţejní ideje trestání nalézáme v ustanovení § 37 a 38. Jedná se o zásadu zákonnosti 

(„nulla poena sine lege“), zásadu humanity, zásadu přiměřenosti, zásadu individualizace 

a zásadu ochrany zájmů osob poškozených trestným činem. Zásada humanity sankcí 

spočívá v neukládání krutých a nepřiměřených trestů. Podle čl. 7 odst. 2 LZPS je 

zakázáno kruté, nelidské nebo poniţující zacházení nebo trest. Ochrana lidské 

důstojnosti je obsaţena i v mezinárodních dokumentech, především v Mezinárodním 

                                                 
37

 Ust. § 23 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
38

 Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ). 
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paktu o občanských a politických právech, Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod, Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

poniţujícímu zacházení nebo trestání, Evropské úmluvě o zabránění mučení a 

nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání.
39

 

Přestoţe se v novém trestním zákoníku účel trestu výslovně nedefinuje, bude 

české trestní právo nadále postaveno na smíšené teorii trestání, která v sobě spojuje 

myšlenku odplatného trestu a trestu účelného.
40

 Spojuje tak v sobě poţadavek 

spravedlivého trestu odpovídajícího povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu 

(absolutní teorie) s poţadavky individuální a generální prevence (relativní teorie).
41

 

Z výše uvedeného lze vyvodit několik základních funkcí (účely) trestu, které jej 

v současné době ovládají. Jedná se o funkci ochrannou, zábrannou, výchovnou, 

generálně preventivní a funkci odplatnou. Trestem je ovšem sledován i zájem 

poškozeného. Zábrannou a výchovnou funkci je moţno spojit pod společný termín - 

individuálněpreventivní funkce trestu. Individuální a generální prevence však vţdy tvoří 

jednotu a musí se vzájemně podmiňovat a doplňovat. 

Cílem ochranné funkce trestu je „pouze“ poskytnout společnosti ochranu před 

pachateli trestných činů. Slovo pouze je pouţito záměrně, neboť trest nesmí být 

prostředkem k řešení jiných společenských problémů nebo být nástrojem společenských 

přeměn.
42

 Tuto zásadu náš stát porušoval po roce 1948. Hovoříme o tzv. hypertrofii 

trestní represe. Trestní právo se stalo nástrojem k potlačení politické opozice (trestné 

činy proti republice) a ekonomických reforem (trestný čin ohroţení jednotného 

hospodářského plánu).
43

 Trest lze rovněţ chápat jako obrannou reakci společnosti. 

Nemůţe ovšem ochránit společnost před trestným činem, který jiţ byl spáchán. Můţe 

však v odpověď na minulý čin demonstrovat sílu zákona, a tak odvrátit trestné činy 

hrozící v budoucnosti. Smyslem není obětovat pachatele pro výstrahu ostatním, ale 
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způsobit, aby byl spáchaný trestný čin jeho posledním. Z pojetí trestu jako obranné 

reakce společnosti logicky plyne poţadavek úměrnosti trestu trestnému činu.
44

 

Zábranná funkce trestu spočívá ve znemoţnění či výrazném ztíţení dalšího 

páchání trestné činnosti. Existují dvě moţnosti, jak lze pachateli zabránit v dalším 

páchání trestné činnosti. Moţnost první je fyzické znemoţnění (např. trest odnětí 

svobody), nebo způsobení výrazných zábran, které určité jednání ztěţují (např. zákaz 

výkonu určité činnosti). Druhou moţností je nepřímo působit na pachatele existencí 

trestu v zákoně a obavou z jeho uloţení.
45

 Zabránění pachateli v dalším páchání trestné 

činnosti představuje jakýsi minimální program trestu. Tento program znamená 

přinejmenším docílit toho, aby se pachatel jiţ nedopouštěl trestných činů, ať uţ 

z nedostatku příleţitostí či z obavy před trestem.
46

 

Výchovná funkce je velmi důleţitá, avšak zároveň velmi problematická. Trestní 

právo pouţívá různých prostředků, které sledují výchovné cíle (např. podmíněné 

odsouzení). Nutno ovšem zdůraznit, ţe výchovné cíle nemají doposud náleţité účinky. 

Zvláště obtíţné je dosáhnout výchovných účinků u trestu odnětí svobody. Nemalý počet 

odsouzených osob představují recidivisté, a tak trest odnětí svobody můţe mít naopak 

negativní účinky, či dokonce být kriminogenním faktorem vedoucím osobu ke spáchání 

další trestné činnosti. Odsouzený se takzvaně přiučí něčemu novému. K eliminaci těchto 

příčin je třeba oddělovat skutečně nebezpečné, mentálně defektní a psychopatické vězně 

od ostatních. Dále je třeba od osob vyţadujících standardní zacházení oddělit zejména 

mladistvé a prvotrestané.
47

 Pachatele nelze chápat jen jako objekt výchovného 

působení, ale je především nutno docílit jeho výchovné součinnosti. Rovněţ je třeba 

pachateli vytvořit pro resocializaci do společnosti příznivé podmínky. Nemalou funkci 

zde můţe mít účast zájmových sdruţení občanů na převýchově pachatele.
48

 

Generálně preventivní funkce trestu má působit na kolísavé občany. Je nutno je 

před spácháním trestného činu varovat a ukázat jim neodvratnost trestu. Jak jiţ 

pokrokově zmínil C. Beccaria, funkce trestu nespočívá v jeho tvrdosti, ale 
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neodvratnosti. Ukládání zákonných trestů ovlivňuje i řádné občany, kteří tak jsou 

upozorňováni na nebezpečnost, zavrţeníhodnost a trestnost spáchaných činů. Má tak 

být upevňováno jejich vědomí o ochraně občanských práv, posilován jejich pocit právní 

jistoty a jejich představa o autoritě zákonů. Tresty tak mohou přispět k získání 

veřejného mínění na stranu zákona a k jeho obrácení proti spáchanému trestnému činu a 

jeho pachateli. Rovněţ mohou formovat právní vědomí občanů.
49

 

K naplnění výše zmíněného účelu je vhodné a nutné, aby k veřejnosti pronikly 

informace o trestních procesech. Děje se tak zejména cestou mediální, ovšem lze 

dosáhnout tohoto cíle také prostřednictvím institutů trestního práva procesního, jakým 

je např. účast veřejnosti v trestním řízení.
50

 

Odplatný prvek trestu lze dovodit z ustanovení § 38 odst. 1 TZ.  Zde je uvedena 

zásada přiměřenosti trestních sankcí.  Jen přiměřená trestní sankce můţe plnit svůj účel 

a být pachatelem a společností pociťována jako spravedlivá.
51

 Trestní sankce je nutno 

ukládat s přihlédnutím k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a poměrům 

pachatele. Tato obecně formulovaná zásada přiměřenosti je dále podrobně rozvedena 

v ustanovení § 39 odst. 2 TZ., dle které povaha a závaţnost trestného činu je určována 

zejména závaţností objektivních okolností spáchaného činu (významem dotčeného 

zájmu, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi spáchání činu), 

subjektivním vztahem pachatele k tomuto činu (mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, 

záměrem nebo cílem) a osobou pachatele. Vedle povahy a závaţnosti spáchaného 

trestného činu mají význam i další doplňující hlediska uvedené v § 39 TZ umoţňující 

individualizaci ukládaného trestu (poměry pachatele, dosavadní způsob ţivota, chování 

po činu, očekávaný účinek trestu na budoucí ţivot pachatele).
52

 

Zájem poškozeného je poměrně nově uplatněn v teoretických koncepcí účelu 

trestu, zejména pod vlivem tzv. restituční (kompenzační) teorie a myšlenek restorativní 

justice. Ustanovení § 38 odst. 3 TZ stanoví, ţe při ukládání trestních sankcí se přihlédne 

i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem. Soud můţe zájmy 

poškozeného zohlednit především volbou vhodného druhu trestu, který umoţní 

odsouzenému nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem. Je tak nutno 
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preferovat především trest, který není spojen s odnětím svobody, neboť se tím eliminují 

negativní jevy v podobě nedostatečné zaměstnanosti vězňů a úrovně odměňování za 

odvedenou práci. Nepříznivý dopad však můţe mít i uloţení peněţitého trestu, pokud 

postihne velkou část majetku odsouzeného. K uspokojení zájmu poškozeného lze uloţit 

pachateli, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Dále lze 

uloţit také přiměřené povinnosti, které mohou i usměrnit chování pachatele ve smyslu 

řádného vedení ţivota (uhradit dluţné výţivné, poskytnout poškozenému přiměřené 

zadostiučinění).
53
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3. Historie trestu smrti 

3.1 Obecný výklad 

Trest smrti (angl. death penalty, něm. die Todesstrafe, fr. la peine de mort) 

neboli nejvyšší či absolutní trest, je moţné definovat jako zákonem stanovený právní 

následek za trestný čin (dříve označovaný jako hrdelní zločin), za nějţ je moţno tento 

trest uloţit a spočívá v usmrcení (popravě) odsouzeného pachatele způsobem, který 

zákon stanoví. 

Po celá tisíciletí byl trest smrti tím nejvyšším moţným trestem, který měl 

odstranit nebezpečného a nenapravitelného jedince ze společnosti. Výkon trestu se lišil 

jak faktory dobovými, tak územními. Napříč tomu se však dá hovořit o tom, ţe prvotně 

bylo usmrcení pachatele záleţitostí soukromé msty – tzv. vendeta. Jednalo se 

o povinnost rodiny oběti usmrtit pachatele, přičemţ často byly prostředky ponechány na 

libovůli. S upevňováním mocenské autority panovníků se později přechází k trestnímu 

řízení a organizovanému výkonu trestu smrti.
54

 

3.1.1 Starověk 

Trest smrti byl vyuţíván jiţ ve starověkých kolébkách civilizace, jako byl Egypt 

či Mezopotámie. V Egyptě za faraonské doby se trestala smrtí kaţdá uráţka bohů 

(svatokrádeţe, čarodějnictví, zabití posvátných zvířat) i ekonomické poklesky (např. 

pouţití falešných mír a vah). V Mezopotámii, kde čerpáme zejména z Chamurapiho 

zákoníku (přibliţně 1720 př.n.l.), se rozeznávalo na tři desítky případů, ve kterých byl 

trest smrti udělován (vraţda, cizoloţství, čarodějnictví, krádeţ či loupeţ). Mezi způsoby 

popravy patřilo: utopení, upálení, naraţení na kůl. 

Národ ţidovský se od svého počátku vyznačoval silnou mocí otcovskou. 

V procesu upevňování národní jednoty došlo k odbourání  soukromé msty a rodině oběti 

bylo nařízeno, s výjimkou zločinu vraţdy, přijmout místo odplaty výkupné. Výkon msty 

v případě vraţdy mohl činit příslušník rodiny pouze pod kontrolou soudní moci. Kromě 

případu vraţdy se trest smrti ukládal i za váţné poklesky proti rodinnému pořádku 

(cizoloţství, znásilnění, sodomie…) či z náboţenských důvodů (rouhání, čarodějnictví, 

práce o sedmém dni). Běţným způsobem popravy bylo ukamenování. 
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Právo starověkého Řecka bylo tvořeno právem jednotlivých městských států. 

Ochrana měst a obcí si vyţadovala přísné poţadavky na morálku obyvatel. Zrada a 

vraţda se trestala smrtí. U neúmyslného zabití byl pachatel vypovězen z obce, a pokud 

rodina oběti přijala odškodné, mohl se opět vrátit zpět. Mezi hrdelní tresty řeckého 

práva patřilo: stětí mečem, shození do jámy vrahů, upálení, ukamenování a utopení, 

poţití odvaru z bolehlavu plamatého (prudce jedovatá rostlina z čeledi miříkovitých). 

V prvotním Římě hrálo mimořádně silný vliv posvátné právo, a tak popravu lze 

označit za náboţenský očistný akt (stětí, bičování, zašití do zvířecí kůţe a vhození do 

řeky). Přechod k právu světskému představoval Zákon dvanácti desek (cca 450 pr.n.l.). 

Rozlišoval míru zodpovědnosti u mladistvých, úmyslné a neúmyslné zabití. Úmyslné 

zabití se trestalo smrtí, neúmyslné spočívalo v odškodnění pozůstalých. Při přechodu 

republiky k císařství je vidět odpor k výkonu nejvyšších trestů. Lex Cornelia netrestal 

smrtí ani násilné zabití. V prvních stoletích ranného císařství byl však trest smrti 

opětovně zaveden, a to za vraţdu nejbliţších příbuzných. Oblast pozdního císařství se 

vyznačovala velkou přísností. Trest neminul útok na osobu (vraţda, kastrace), 

cizoloţství, bigamii, podvodné praktiky s měnou, činy narušující námořní dopravu, 

čarodějnictví, obrácení se na ţidovskou víru. Určitou nadějí byla moţnost udělení 

milosti panovníkem.
55

 

3.1.2 Středověk 

Poté, co Římané pod tlakem germánských nájezdů opustili území, na kterém 

vzniklo později Francké království, lze odklon od práva římského sledovat v několika 

směrech. Především se při nedostatku rozhodujících důkazů uchylovalo k soudnímu 

souboji. Dále se jiţ netrestala uráţka panovníka, ale vycházelo se z faktu, ţe osoba 

porušila slib věrnosti daný panovníkovi. Pachatel však mohl být kýmkoliv bez následků 

usmrcen. Uplatňovala se metoda peněţních náhrad. Pachatel zločinu vraţdy musel 

rodině oběti vyplatit odstupné a ta jej musela přijmout. Trestem smrti byli nadále stíháni 

hříšníci, kteří určitým způsobem narušili veřejný pořádek. 

Vztah církve a trestu smrti vycházel z přísloví „ecclesia abhoret a sanguine“ 

(„církev se děsí krve“). Přesto bylo tvrzeno, ţe pokud je uráţka světské moci trestána 

smrtí, tím více musí být uráţka církevní moci trestána taktéţ. Samotný výkon 
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nejvyššího trestu za kacířství byl svěřen moci světské. Řízení před inkvizičními 

tribunály bylo zpřísněné. Nezveřejňovala se jména svědků, svědectví mohl podat i 

člověk jinak ke svědectví nezpůsobilý, nemoţné bylo zastoupení advokátem, soudce 

mohl nařídit mučení za účelem získání legálního důkazu. 

Koncem 12. a na počátku 13. století se objevuje abolicionistické hnutí 

Valdenských, kteří zpochybnili trest smrti pomocí argumentů ze Starého a Nového 

zákona. Bylo to však na tehdejší dobu tak revoluční hnutí, ţe muselo být potlačeno za 

přispění papeţe Inocenta III. Je třeba podotknout, ţe většina středověkých právníků a 

teologů se k trestu smrti přikláněla. 

Ve feudální společnosti hrál trest smrti nemalou roli. Jeho základním motivem 

byla výstraţnost. Tak se stalo pravidlem pouţití krutých trestů i pro nezletilce či 

duševně choré, jichţ byla veřejnost svědkem pro maximalizaci výchovného vlivu. Mezi 

hrdelní zločiny patřilo zabití, únos a znásilnění, závaţná krádeţ (méně závaţná 

při recidivě), výroba falešných peněz a ţhářství, uráţka panovníka, popř. feudála.
56

 

3.1.3 Absolutistická monarchie 

Odlišnost od feudálního období spatřujeme ve dvou jevech. Za prvé, stěhování 

obyvatel do měst přineslo rozšíření počtu chudinských oblastí ve městech a 

nárůst kriminality. Za druhé, došlo k dokonalejšímu posuzování odpovědnosti 

pachatelů. Starost o veřejný pořádek přebírá panovník. 

Soudní řízení s hrdelními zločiny probíhalo poměrně rychle. Negativem však 

byla řada justičních omylů plynoucích z nedostatečných skutkových zjištění. Trestalo se 

kacířství (oblíbený způsob likvidace reformačních hnutí), čarodějnictví, svatokrádeţe a 

rouhání. Nadále se sledoval hlavní cíl zastrašit obyvatelstvo, coţ vedlo nevyhnutelně ke 

krutosti a exemplárnosti trestů. 

Od 16. století došlo k nárůstu počtu odborných prací z oblasti trestního práva. 

Vycházely z uplatnění principů římského práva a zásad zdravého rozumu. Začal se 

prosazovat především princip legality a uplatnění polehčujících okolností. Bohuţel 

nedostatek přesné a komplexní legislativy a odvolávání se soudců na předchozí soudní 

praxi tento rozvoj brzdilo.
57
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3.1.4 Počátek cesty ke zrušení trestu smrti 

Mezník v historii trestu smrti na cestě k jeho zrušení představoval italský filosof 

a ekonom Cesare markýz Beccaria (1738-1794) a jeho dílo „O zločinech a trestech“ 

(„Dei delitti e delle pene“) z roku 1764. Velká popularita jeho díla se vysvětluje literární 

schopností autora, jakoţto i schopností osvětlit problém trestu smrti veřejnosti v jí 

srozumitelné podobě. Beccaria byl zastáncem úplného zrušení nejvyššího trestu. 

Vycházel z myšlenek a argumentů předchozích zastánců abolicionistického hnutí. Na 

otázku, zda má společnost právo zabít svého jedince, argumentoval tehdejší 

legislativou, která pokládala sebevraţdu za zločin. Pokud tedy sebevraţda je pokládána 

za zločin a jedinec nemá právo nakládat se svým vlastním ţivotem, nemůţe toto právo 

tím více, z důvodu teorie společenské smlouvy, postoupit společnosti. Skepsi vyjadřoval 

i k exemplárnosti trestu smrti. Dle něj nemá na ostatní členy společnosti odstrašující 

vliv. Pro velkou většinu osob je jen divadlem, pro ostatní předmětem soucitu. Podstatu 

viděl nikoliv v přísnosti trestu, ale v jeho neodvratnosti. Pohled na popravu je 

pominutelný a trest se míjí v okamţiku, avšak pohled na viníka, který si kaţdý den 

odpykává svůj doţivotní trest je daleko intenzivnější a trvalejší podoby. Byl proto 

zastáncem zrušení trestu smrti a jeho nahrazení trestem doţivotním. 

Ohlas jeho díla však nebyl jen kladný. Zmiňme například Muyarta de Vouglans, 

který ve svém díle „Vyvrácení pojednání o zločinech a trestech“ z roku 1766 uvedl 

protiargumenty Beccariova díla. Tvrdě kritizoval doţivotní trest, neboť pozůstalé osoby 

nenajdou v tomto trestu zadostiučinění. Navíc příliš velký počet odsouzených by byl 

velkou finanční zátěţí pro stát. 

Můţeme tedy shrnout, ţe toto dílo, na svou dobu obsahem revolučním, bylo 

důsledkem toho, ţe téměř ve všech západních státech sice nedošlo k úplnému zrušení, 

ale ke sníţení počtu případů, kdy se hrdelní trest ukládal.
58

 

3.2 Trest smrti na našem území 

3.2.1 Vývoj do roku 1918 

Na našem území mělo uţití trestu smrti několikasetletou historii. Uţíval se mimo 

období let 1787-1795 prakticky nepřetrţitě. 
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Mezi první trestní kodexy, umoţňující uloţení nejvyššího trestu, patřily 

Constitutio Criminalis Josephina (1707) a Constitutio Criminalis Thereziana (1768). 

Vyznačovaly se moţností široké aplikace a krutým výkonem tohoto trestu. Jiţ od roku 

1781 však Josef II. pod vlivem myšlenek C. Beccarii uděloval odsouzeným milost. 

V roce 1787 byl vydán Všeobecný zákoník o zločinu a trestech Josefa II., který na 

krátkou dobu trest smrti zrušil. František II. však v roce 1796 pomocí dekretu trest smrti 

opětovně zavedl.
59

 

3.2.2 Vývoj od roku 1918 do roku 1945 

Vznik samostatného státu Československého byl doprovázen recepcí práva 

rakousko-uherského. Právní dualismus se projevil tím, ţe na území Čech platil trestní 

zákon č. 117/1852 (rakouský), na území Slovenska a Podkarpatské Rusi platil Trestní 

zákoník o zločinech a přečinech čl. V/1878 (uherský). Oba tyto zákony trestaly smrtí 

trestný čin vraţdy. Rakouský navíc trestal loupeţné zabití, smrt způsobenou úmyslným 

poškozením cizího majetku, úmyslné jednání nebo opomenutí zvlášť nebezpečných 

okolností a ţhářství. Rakouský trestní zákoník umoţňoval přeměnu tohoto trestu v trest 

odnětí svobody formou milosti, uherský zákoník připouštěl při nepřiměřenosti trestu 

změnu na trest odnětí svobody na doţivotí či patnáctiletý trest. Tato nejednotnost byla 

překonána zákonem č. 91/1934 Sb., o ukládání trestu smrti a doţivotních trestech. 

Umoţňoval uloţení doţivotního či dočasného ţaláře namísto trestu smrti. Trest smrti se 

vykonával oběšením. Státní zástupce mohl povolit účast příbuzných i jiných osob 

muţského pohlaví.
60

 

Mezi lety 1918 aţ 1938 bylo v Československu popraveno pouze 15 osob, coţ 

svědčí o zdrţenlivé aplikaci tohoto trestu. Situace se však radikálně změnila od března 

1939 za německé okupace. Nacistické ministerstvo rozhodlo o zřízení sekyrárny v Praze 

na Pankráci, neboť převoz odsouzenců k výkonu trestu do Dráţďan a ostatních 
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německých měst byl velmi nákladný. Od dubna 1943 se tak popravovalo gilotinou na 

Pankráci. Do dubna 1945 zde přišlo o ţivot 1079 popravených.
61

 

3.2.3 Vývoj od roku 1945 do roku 1950 

V poválečných letech se na četnosti uloţení absolutního trestu podílely zejména 

mimořádné lidové soudy zřízené dekretem prezidenta republiky č. 16 ze dne 19. června 

1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech (tzv. Velký retribuční dekret). Představitelé státu a vysokých 

organizací (Vlajka, Kuratorium pro výchovu mládeţe ad.) byli souzeni tzv. Národním 

soudem zřízeným dekretem č. 17. Do května 1948 bylo popraveno 723 osob.
62

 

Důsledkem kardinální změny politického myšlení po roce 1948 bylo vydání 

zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově-demokratické republiky. Pro řízení 

o trestných činech dle zákona č. 231/1948 Sb. byly zřízeny zákonem č. 232/1948 Sb. 

Státní soud a Státní prokuratura. O tom, ţe se trestní právo nestalo nástrojem k ochraně 

společnosti, ale k likvidaci politické opozice svědčí i statistické údaje uplatnění 

nejvyššího trestu za politické delikty (v letech 1948-1950 bylo popraveno 99 osob za 

politické delikty, za vraţdu jen 16). Sledovalo se upevnění komunistické moci. 

Politickým procesům předcházela zpravidla provokace Státní bezpečností s cílem 

vytipovat „objekty“ likvidace. Pro soudní řízení byl získáván důkazní materiál v podobě 

doznání násilím získaného a předem vykonstruovaného. Období let 1948-53 je tak 

moţno charakterizovat jako období „veřejných“ procesů, tzv. monstrprocesů. Nutno 

dodat, ţe trestem smrti nebyli likvidováni pouze komunističtí „nepřátelé“ (Milada 

Horáková, Heliodor Píka ad.) ale i „nepohodlní“ straníci (Rudolf Slánský, Vladímír 

Clementis ad.).
63

 

Nejznámější obětí politických procesů byla bezesporu JUDr. Milada Horáková 

(za svobodna Králová; 25.12.1901 – 27.6.1950). Byla označena za vůdce hnutí, 

pokoušející se svrhnout komunistický reţim. Dne 27. září roku 1949 byla zatčena 
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a umístěna do cely č. 145 pankrácké věznice.
64

 Byla podrobena několikafázovému 

výslechu a nátlaku ze strany československé tajné bezpečnosti s cílem donutit ji 

k přiznání ke spiknutí a velezradě. Výslechy byly opakovány a vedeny do nočních a 

ranních hodin s cílem získat přiznání k ilegální činnosti. Zatčeno bylo dalších 380 

bývalých funkcionářů národně socialistické strany, coţ umoţnilo vyšetřovatelům 

orientovat výslechy „správným“ směrem.
65

 Později byla dr. Horáková převezena do 

Ruzyně. Ilegální činnost byla označena termínem: „Direktorium odboje“. Tehdejší 

reţim záměrně vyvolával v lidech pocit rozhořčení nad činy „zrádců“, jehoţ důsledkem 

bylo přijetí řady rezolucí ţádajících ten nejpřísnější trest. Bohuţel tato davová hysterie 

se nevyhnula ani těm nejmenším.
66

 Státní prokuratura zaslala Státnímu soudu v Praze 

dne 22. května 1950 obţalobu Milady Horákové a dalších dvanácti osob. 

Spoluobţalovanými byli: JUDr. Josef Nestával, JUDr. Jiří Hejda, Františka Zemínová, 

František Přeučil, Jan Buchal, Antonie Kleinerová, JUDr. Oldřich Pelcl, Záviš 

Kalandra, JUDr. Zdeněk Peška, Vojtěch Dundra, JUDr. Bedřich Hostička a JUDr. Jiří 

Kříţek. Proces s dr. Horákovou a dalšími dvanácti kolegy začal dne 31. 5. 1950 a trval 

osm dní. Měl předem připravený průběh. Státní soud zasedal v pětičlenném senátu 

(předseda, 2 soudci z lidu, 2 soudci z povolání). Po osmé hodině večerní dne 8. června 

1950 byl vynesen rozsudek. Všech třináct osob bylo uznáno vinných ze zločinu 

velezrady dle §1 odst. 2 (odst. 1 písm. a, c) a §1 odst. 2 písm. b zákona č. 231/1948 Sb. 

Františka. Zemínová, F. Přeučil a J. Buchal rovněţ dle §1 odst. 3 písm. c cit. zákona. 

Dále byli všichni odsouzeni za zločin vyzvědačství dle §5 odst. 1, odst. 2 písm. c cit. 

zákona. Doktorka. Horáková, dr. J. Nestával, dr. J. Hejda, F. Přeučil, A. Kleinerová, dr. 

O. Pecl a Z. Kalandra téţ dle §5 odst. 2 písm. d, e cit. zákona. Za to byly ve smyslu §1 

odst. 3 zákona č. 231/1948 Sb. a dle §34 trestního zákona uloţeny tyto tresty: čtyři 

tresty smrti (Horáková, Buchal, Pecl, Kalandra), čtyři doţivotní tresty (Nestával, Hejda, 

Přeučil, Kleinerová) a pět trestů od dvaceti do dvaceti osmi let (Hostička, Peška, Kříţek, 

Zemínová, Dundr). Dle §48 cit. zákona rovněţ konfiskace celého jmění. Poprava 
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doktorky Horákové byla vykonána oběšením v 5 hodin 35 minut dne 27. června 1950 na 

nádvoří pankrácké věznice.
67

 

3.2.4 Vývoj od roku 1950 do roku 1961 

Nesmyslné represálie umoţňovala i pozdější právní úprava. Trestní zákon 

č. 86/1950 Sb., schválený v červenci téhoţ roku, uplatňoval trest smrti (§18) v 25 

případech. Soud však mohl při nepřiměřenosti tento trest dle §29 odst. 2 cit. zákona 

změnit. Variantou byl trest odnětí svobody na doţivotí či trest odnětí svobody v délce 

patnáct aţ dvacet pět let. Trest smrti se vykonával oběšením, v době zvýšeného 

ohroţení státu zastřelením. Do roku 1954 se popravovalo šibenicí na venkovních 

prostranstvích věznic. Pro silnou kritiku se od roku 1954 všechny popravy konaly ve 

zvláštní místnosti suterénu pankrácké věznice.
68

 Mezi lety 1951 aţ 1955 byl za politické 

delikty uloţen trest smrti 158krát. 

Zákonem č. 63/1956 Sb. byl trestní zákon novelizován. Zrušil některé skutkové 

podstaty umoţňující uloţit trest smrti. Nahradil doţivotní trest trestem odnětí svobody 

na 25 let. Zákon č. 64/1956 Sb. zavedl povinnost přezkumu uloţení nejvyššího trestu. 

Přezkum prováděl Nejvyšší soud. 

3.2.5 Vývoj od roku 1961 do roku 1990 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. umoţňoval uloţit trest smrti jako výjimečný trest 

za 33 trestných činů uvedených ve zvláštní části (trestné činy proti republice, obecné 

ohroţení, vraţda, trestné činy vojenské a trestné činy proti lidskosti, ohroţení 

bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku, zavlečení vzdušného dopravního 

prostředku do ciziny). 

Trest smrti mohl být uloţen za splnění dvou podmínek. Za prvé, stupeň 

nebezpečnosti takového činu byl mimořádně vysoký. Za druhé, uloţení trestu 

vyţadovala účinná ochrana společnosti nebo nebyla naděje, ţe by pachatele bylo moţno 

napravit trestem odnětí svobody do patnácti let.
69

 Nemohl být uloţen osobě, která 

v době spáchání činu nedovršila osmnácti let a těhotné ţeně.
70
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Od účinnosti novely trestního řádu
71

 zákonem č. 149/1969 Sb. konal v prvním 

stupni řízení o trestných činech, za něţ bylo moţné uloţit trest smrti, krajský soud. 

Nadále se vylučoval výkon trestu smrti během řízení o opravném prostředku. Bylo 

umoţněno podání ţádosti o milost prezidentu republiky samotným odsouzeným nebo 

jinou osobou. 

Velká hranice mezi patnáctiletým trestem a trestem smrti vedla zákonodárce 

k přijetí zákona č. 45/1973 Sb. novelizující trestní zákon, umoţňují soudu uloţit místo 

trestu smrti trest odnětí svobody nad patnáct do pětadvaceti let. 

Přestoţe soudy ukládaly od roku 1962 tresty smrti výhradně za vraţdy (1962-

1989 vykonán 101krát) a politické síly ho chápaly „jiţ“ za prostředek ochrany 

společnosti, silné abolicionistické hnutí vedlo ke zrušení absolutního trestu. Velkou roli 

zde hrála politická reprezentace v čele s Václavem Havlem, jakoţ i snaha připojení se 

k mezinárodní organizaci Radě Evropy, byť to podmínka pro přistoupení nebyla. Zákon 

č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., s účinností od 

1. srpna 1990 zrušil trest smrti pro všechny trestné činy. Listina základních práv a 

svobod, s účinností od ledna 1991, stanoví taktéţ v čl. 6 nepřípustnost trestu smrti. 

Tímto mezníkem bylo ukončeno několikasetleté období pouţívání trestu smrti na našem 

území.
72

 

3.3 Způsoby výkonu trestu smrti 

V historii lidstva existovalo velké mnoţství „hrdelních“ technik, kterými byli 

zbavováni ţivota jedinci odsouzeni na smrt. Je moţné sledovat, ţe historický vývoj 

způsobu výkonu tohoto trestu směřoval k jeho „humanizaci“, pokud ovšem lze v této 

souvislosti tento termín vůbec pouţít. V následujícím výkladu se zaměřím na nejčastější 

a nejznámější způsoby provedení poprav. 

Popravy pomocí zvířat jsou těmi nejstaršími. Jednalo se nejčastěji o hady, slony, 

koně, psy, kočky, krysy, ale i o mravence. Římané zvířata v roli popravčích pouţívali 

velmi často. Odsouzenci byli vhozeni k šelmám s lehčí zbraní.
73

 Nejhorší bylo patrně 
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pouţití krys. Ale i nepatrní mravenci dokázali odsouzence během několika málo hodin 

obrat na kost. Ještě v 19. století se tento trest pouţíval v Brazílii.
74

 

Ukamenování představuje další způsob. Podstatou exekuce je usmrcení házením 

kamenů na viníka. Pouţívalo se často v Řecku a u starých Hebrejců. V současné době se 

uţívá v sedmi zemích islámského práva (Spojené arabské emiráty, Írán, Mauritánie, 

Afghánistán, Pákistán, Sudán, Jemen a Saudská Arábie) za cizoloţství a sexuální 

delikty. Zejména je vyuţíváno v Íránu, kde bylo za pouhé dva roky ukamenováno více 

neţ šest set ţen. Odsouzený má zahalenou hlavu. Kameny nesmí být příliš velké, aby 

obţalovaného jiţ jeden či dva zabily, ani příliš malé, nehodné označení kamene. 

Kameny proto obstarává vláda a nechává je dováţet kamionem na místo popravy.
75

 

Upálení je tak staré, jak lidstvo zná vlastnosti ohně. Upálení znaly právní 

prameny ţidovské, řecké a římské. Oheň byl povaţován za očistný ţivel. Proto byly 

v následujících staletích popravovány osoby obviněné z kacířství a čarodějnictví, 

travičství, sexuálních deliktů a obcování se zvířaty. Známo bylo několik druhů hranic, 

které se lišily svojí konstrukcí a pouţitým materiálem. V evropských zemích byly 

vytvářeny a zapalovány hranice pro čaroděje aţ do počátku 19. století. Netřeba snad 

připomínat upálení Mistra Jana Husa dne 6. července 1415 v Kostnici, nebo Johanky 

z Arku v květnu 1431 za kacířství. K prohloubení utrpení byla uplatňována technika 

pomalého ohně (opakované vytahování a spouštění do ohně) či tzv. autodafé (slavnostní 

výkon trestu ve Španělsku). Naopak zmírnění představovalo předčasné zabití katem tzv. 

retentum. Přes zákonný zákaz však dochází i v dnešní době v Indii k upalování vdov 

spolu se svými manţely.
76

 

Trest ukřižováním znali jiţ Egypťané, Ţidé, Řekové a Římané. Kříţ byl tvořen 

břevny ve tvaru písmene T, X, Y. Odsouzený byl k němu přikován či připoután 

provazy. Hřeby musely být zatlučeny do zápěstí, neboť by dlaně váhu těla neunesly. 

Nohy byly přibity společně nebo kaţdá zvlášť. Nikdy se ovšem neopíraly o podpěrku. 

Příčinou smrti bylo udušení, neboť odsouzený nemohl přitáhnout paţe k sobě. Urychlit 

dušení bylo moţno zlomením obou dolních končetin. Známou hromadnou popravou je 
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ukřiţování šesti tisíc otroků po jejich povstání v čele se Spartakem (75 př. n. l.). 

Teoreticky i dnes řada zemí islámského práva tento trest připouští.
77

 

Utopení mělo stejně jako upálení onen očišťující účinek. Viník byl „svěřen 

bohu“, který rozhodl o ponechání na ţivu či smrti. Uplatňovaly jej všechny starověké a 

středověké národy a to různými způsoby. Například vhazováním do močálů, 

vhazováním do vod s přivázaným těţkým břemenem, litím vody trychtýřem do úst, 

máčením v sirných pramenech ad. Takový trest stihl vrahy, zloděje a nevěrné ţeny. 

Ještě v roce 1991 byli v Íránu utopeni a veřejně vystaveni odsouzenci.
78

 

Oběšení patří pro svou jednoduchost a malou náročnost poměrně k oblíbeným 

způsobům poprav. K věšení je pouţita šibenice. Konstrukcí a metod je opět celá řada. 

Klasicky jde o jedno svislé dlouhé břevno a druhé vodorovné kratší s provazem a 

oprátkou. Tělo visí za krk (popř. pohlavní úd, zaháknuté ţebro ad.) a vlastní vahou 

utahuje oprátku. Dochází zpravidla k přerušení krevního oběhu stlačením krkavice, 

nebo k přerušení míchy při zlomení krčního obratle. Pouţívá se stupínku, vyzdviţení 

pomocí kladky nebo tzv. propadliště. Největší potupu představuje zastřelení a pověšení 

hlavou dolů. Tento osud neminul Benita Mussoliniho v dubnu 1945. Dosud se oběšení 

uplatňuje mj. v těchto amerických státech: Washington, Montana, Delaware a Kansas.
79

 

Zastřelení patří v posledních staletích k nejrozšířenějším způsobům poprav. 

Vývojem zbraní postupně nahrazuje popravu oběšením. Ponechává se však odsouzeným 

na výběr. Popravu provádí několik střelců (deset aţ dvanáct). Odsouzený je určitým 

způsobem znehybněn a na hlavě má kápi. Popravčí četa míří zpravidla na srdce, pokud 

ne, je utrpení záměrně prodluţováno. Některé státy uţívají pro jistotu ránu z milosti. 

Pokud má být popravena těhotná ţena, poprava se ruší nebo odloţí (např. Spojené 

arabské emiráty). V současné době je obsaţen v civilních i vojenských trestních 

zákonících 86ti států (např. Čína, Egypt, Kanada, USA, Tunisko ad.).
80

 

Setnutí hlavy spočívá v oddělení hlavy od těla sečným nástrojem. Je známý jiţ 

v nejstarších civilizacích. Pouţívány byly různé nástroje, například meč, sekyra a šavle. 

Dosti záleţelo na zručnosti kata, protoţe poprava mečem a sekyrou nebyla jednoduchá. 
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Po vykonané exekuci musel být meč opětovně nabroušen. Při hromadných popravách 

tak musel mít kat velkou zásobu mečů. Dalším negativem hromadných poprav bylo 

velké mnoţství krve.
81

 Z historie lze připomenout nepovedenou popravu královny 

Marie Stuartovny roku 1587, kdy kat musel úder dvakrát opakovat. Tyto nepovedené 

popravy vedly k vývoji dokonalejších zařízení. Dr. Guillotin přišel s konstrukcí nového 

nástroje, který je dodnes znám jako gilotina. Ve světě se dosud veřejně popravuje 

veřejně v těchto zemích: Saudská Arábie, Katar, Jemen.
82

 

Elektrické křeslo datuje svůj vznik k roku 1890. Jiţ tohoto roku byla vykonána 

poprava vraha Kemmelera ve věznici Auburn ve Spojených státech amerických. Bylo 

pouţito pouze 300 voltů a tak musela být dávka několikrát opakována. Dnes je pouţit 

střídavý proud po dobu třiceti sekund o napětí 500 aţ 2300 voltů dle jednotlivého státu. 

Smrt způsobí proud procházející srdcem a plícemi. Vývoj elektrického křesla musel 

překonat četné nedostatky. Trpí jimi ovšem i dnes. Za nejpříšernější popravu se 

povaţuje poprava Jessieho Tatera na Floridě roku 1976. Z odsouzence šlehaly plameny, 

proces musel být několikrát opakován. Smrt byla konstatována aţ po 8 minutách. Proto 

řada amerických států přešla k technice zastřelení a od roku 1977 ke smrtící injekci.
83

 

Plynová komora je vzduchotěsná ocelová místnost se ţidlí, na kterou je 

odsouzenec upoután. Smrt nastává působením kyanidu sodného nebo kyanovodíku. 

Plyn se uvolňuje po kontaktu tablet kyanidu draselného s kyselinou sírovou. Hladký 

průběh vyţaduje hluboké dýchání odsouzeného. V opačném případě odsouzený zvrací a 

má silné křeče. Průběh popravy líčí ve své knize L. Barring: „Opřete se co nejvíc 

dozadu, aţ vám pokynu zhluboka se nadechněte. Tak je to nejjednodušší a nejrychleji to 

budete mít za sebou. Trvá to jen pár vteřin, víc ne.“
84

 Jen pár vteřin ale poprava netrvá. 

Popravu Louise Mongeho v roce 1967 líčí očitý svědek: „K bezvědomí došlo po pěti 

minutách, odsouzenec kašlal a sténal, rty špulil jako ryba v akváriu, přivázané ruce 

drásaly křeslo“. Poprvé byl tento způsob pouţit v roce 1924. Dnes tento způsob uţívá 7 

států USA.
85
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Smrtící injekce, neboli pokojná smrt, je patrně „nejhumánnějším“ způsobem 

popravy. Pouţívají se postupně tři roztoky. První (pentothal) vede ke ztrátě vědomí, 

druhý paralyzuje bránici (bromid pankuronia) a třetí (chlorid sodný) zastavuje srdce. To 

vyţaduje aktivní účast lékaře, předně z důvodu přípravy smrtícího roztoku a zavedení 

jehly do ţíly na paţi, druhotně z nutnosti konstatovat smrt. Jakkoliv je účast lékaře na 

tomto procesu etickým problémem, povaţuji jeho účast za nezbytnou, neboť jsou 

známy případy, kdy se personálu přes čtyřicet minut nepodařilo injekci zavést. Takový 

problém se často objevuje u odsouzených narkomanů. Hadička z jehly je vedena do 

zařízení uvolňujícího jednotlivé látky. Kaţdý z popravčích (tři či čtyři) stiskne jedno 

samostatné tlačítko. Jen jedno z nich ovšem uvolní smrtící látku. Zřejmá podobnost tu je 

se zastřelením, kdy má některý střelec ve zbrani slepé náboje. První poprava smrtící 

injekcí byla v USA vykonána roku 1982.
86
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4. Argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti 

Takový fenomén, jakým bezesporu trest smrti je, vyvolává vlnu  názorů zastánců 

(retencionisté) a odpůrců (abolicionisté) tohoto trestu. Jednotlivé argumenty, kterými se 

snaţí odůvodnit a ospravedlnit svůj postoj a často i vnutit ho druhé straně, je moţno 

zpochybnit či vyvrátit pomocí logických argumentů či empirických poznatků. V této 

kapitole uvádím nejrozšířenější argumenty pro a proti trestu smrti. Cílem následujícího 

výkladu není vyvrátit argumenty a přiklonit se k názoru příznivců té či oné strany, ale 

podat maximálně objektivní pohled na jednotlivé argumenty a předně poukázat na jejich 

nedostatky a moţná řešení.     

4.1 Argumenty zastánců 

4.1.1 Pojistka ochrany společnosti 

Je zřejmé, ţe pokud společnost zbaví ţivota jedince, který pro její členy 

představuje hrozbu v podobě spáchání další závaţné trestné činnosti (recidiva), vytváří 

si tak pojistku, ţe se dalšího činu odsouzenec nedopustí. Trest smrti tuto pojistku 

splňuje dokonale. Hovoříme o tzv. argumentu pojistky ochrany společnosti. Ten v sobě 

implikuje dvě nutné skutečnosti: jistotu recidivy a neschopnost státu zajistit bezpečnost 

osob. Jisté tvrzení, ţe se konkrétní pachatel znovu dopustí závaţné trestné činnosti, však 

není moţné. V ryzí podobě by to znamenalo, ţe soud by při vynesení rozsudku věděl, 

zda se pachatel trestného činu znovu dopustí nebo nikoliv. Ţádný znalecký posudek, 

nemůţe zaručit, co se stane a co se nestane. Ano, na „pravděpodobnost“ recidivy je 

moţné z objektivních hledisek usuzovat. Musíme však rozlišovat onu „jistotu“ a 

„pravděpodobnost“. Pokud budeme preferovat pouze onu „pravděpodobnost“, pak 

schvalujeme myšlenku, ţe je třeba popravit víc zločinců (raději tedy všechny), neţ je 

nutné, respektive popravit i osoby, které svůj zločin nezopakují. Někteří autoři (např. 

Hans-Peter Alt) pak gradují tento jev, dle mého názoru téměř ad absurdum, a nazývají 

ho „vraţdou spáchanou státem na bezbranném.“ Řada výzkumů navíc prokazuje 

minimální počet případů recidivy po propuštění z trestu odnětí svobody za zvláště 

závaţný trestný čin (především vraţdu).
87

 Pokud stát popraví osobu, která by se jiţ dále 

ničeho nedopustila, potom je z hlediska této funkce poprava naprosto zbytečná. Její účel 
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by nebyl naplněn. Stejně jako u psychicky narušených osob, je moţné docílit ochrany 

společnosti pomocí umístění nebezpečných pachatelů do věznic či zařízení 

zabezpečovací detence.
88

  Je třeba samozřejmě zajistit, aby moţnost útěku vězně či 

chovance byla minimalizována. Úplná eliminace moţnosti útěku však není nikdy 

moţná. Opodstatnit myšlenku pojistky by patrně mohl extrémní počet případů recidivy 

u zvlášť závaţných zločinců. Existence trestu smrti však nesmí vzbudit představu 

dokonalé ochrany společnosti. Je třeba, aby byla prováděna preventivní opatření 

zejména v oblasti výchovné, ale i sociální a zdravotnické.   

4.1.2 Odstrašující účinek 

Jedná se o nejčastěji pouţívaný argument retencionistů. Pachatele je třeba zbavit 

ţivota, aby byli jiní odstrašeni a zločin nespáchali. I z obecného hlediska účelu trestu je 

tato generálněpreventivní funkce velmi významná. Tato argumentace trpí dvěma 

nedostatky: chybným předpokladem odstrašujícího účinku a empirickou 

nepodloţeností. Předně většina nejzávaţnějších trestných činů, zejména vraţd, je 

páchána v afektu. Pachatel tedy nejedná s rozmyslem, ale pod vlivem pro něj 

mimořádných okolností. Svou roli tu hraje stres, panika, poţití návykových látek apod.  

U lidí psychicky labilních nebo duševně nemocných nehraje trest odstrašující roli. Řada 

výzkumů prokazuje, ţe osoby, jeţ se dopustily vraţd, si v momentě páchání zločinu 

moţnost uloţení trestu ani neuvědomovaly, nebo si namlouvaly, ţe uniknou bez 

potrestání (zejména pachatelé dobře připravených vraţd).
89

 Nelze tedy hovořit 

o univerzálním působení odstrašujícího účinku, neboť existují pachatelé, kteří jej 

vnímají omezeně či vůbec.
90

 Trest smrti má největší odstrašující účinek na ty, kdo jsou 

řádnými občany nebo ty, kdo zločinnou kariéru zatím jen zvaţují. Ti, co jiţ vstoupili na 

scestí a zločin spáchali nebo jej připravují, u nich odstrašující účinek je výrazně sníţen 

nebo je nulový. Uveďme známý příklad z Anglie. Zde se dříve trestalo za krádeţ 

majetku smrtí. Při popravě takového hříšníka byl dopaden další zloděj kapsář, který tak 

byl odsouzen rovněţ.
91

 Pachatele tohoto typu je tak patrně moţno odradit pouze 

                                                 
88

 Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. 
89

 Bestová, C. Trest smrti v německo-českém porovnání. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 1996, str. 16, Srov. 

Novotný, O. Trest smrti a platné trestní právo, Právník, 1967, č. 6, str. 522. 
90

 Fico, R. Trest smrti. 1.vyd. Bratislava: KÓDEXPRESS, s.r.o., 1998, str. 87. 
91

 Hamerský, M. Přijatelnost trestu smrti: otázky a odpovědi: názory osobností. In Budování českého 

státu: Sborník příspěvků a názorů vydávaný ve spolupráci s časopisem RES PUBLICA. 1.vyd. Brno: 

Bachant, 2001, str. 18. 



 38 

prostřednictvím vysoké pravděpodobnosti jejich dopadení (viz. výše myšlenky C. 

Beccaria). Odstrašující účinek bohuţel nemůţeme podpořit ani poznatky empirickými. 

Studie, zabývající se odstrašujícím účinkem trestu smrti, lze rozdělit do tří skupin. První 

skupina srovnává podíly vraţd ve státech, kde platí trest smrti, se státy kde neplatí. 

Druhá srovnává počet vraţd v určité oblasti před popravou a po ní. Třetí metoda 

srovnává podíl vraţd na obecné kriminalitě před zrušením trestu smrti a po něm. 

Většina studií (z jakékoliv skupiny) nám však ukazuje, ţe trest smrti pachatele vraţd 

neodstrašuje.
92

 Zastánci trestu smrti by zde mohli namítnout, ţe po roce 1990, kdy byl 

v ČSFR zrušen trest smrti, došlo k velkému nárůstu počtu násilné a majetkové 

kriminality. Ano, k nárůstu opravdu došlo, ale k takové statistice nelze objektivně 

přihlíţet. Velkou měrou zde hrálo vyhlášení amnestie prezidentem republiky Václavem 

Havlem v lednu roku 1990. Za zmínku stojí studie Isaaca Ehrlicha uveřejněná v 70. 

letech. Za pomocí statistické metody „regresivní analýzy“ zkoumal potenciální vliv 

poprav a jiných proměnných na počet vraţd ve všech státech USA v období let 1932-

1970. Dospěl k závěru, ţe jeden vykonaný trest smrti můţe mít za následek v průměru o 

sedm aţ osm vraţd méně. Studie byla podrobena velké kritice. Americká akademie věd 

následně nechala vypracovat studii, která potvrdila, ţe Ehrlichova práce neobsahuje 

ţádné pouţitelné doklady o odstrašujícím účinku trestu smrti a ţe důkazní materiál není 

pro takové tvrzení dostačující. V roce 2003 a 2004 došlo ve Spojených státech k novým 

ekonometrickým výzkumům, které zohledňovaly údaje před rokem 1972, mezi lety 

1972-1976, a po roce 1976. Mezi lety 1972 aţ 1976 bylo totiţ nejvyšším soudem ve 

Spojených státech zavedeno moratorium (pozastavení) výkonu trestu smrti. Ukázalo se, 

ţe se během moratoria počet vraţd zvýšil a po jeho skončení sníţil. Například výzkum 

profesorů ekonomiky z Emory Univerzity zjistil, ţe trest smrti můţe zabránit aţ 

osmnácti vraţdám. Jiné výzkumy uvádějí číslo v rozmezí třech aţ čtrnáct. Výsledek 

těchto výzkumů není mezi odbornou veřejností všeobecně akceptován.  Někteří autoři 

(např. JUDr. Miloš Deset) výsledky zaloţené na matematické pravděpodobnosti 

nepovaţují za dostatečný argument pro trest smrti.
93

 Jiní (např. JUDr. Daniel Lipšic) je 
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povaţují za dostatečný podklad pro závěr o odstrašujícím účinku trestu smrti. Shodují se 

však v tom, ţe k sniţování počtu vraţd můţe výrazně přispět preventivní činnost ve 

školách, zvýšení objasněnosti činů a zdokonalení penitenciární a postpenitenciární 

péče.
94

 Některé výzkumy překvapivě ukazují, ţe po zavedení trestu smrti počet vraţd 

dokonce stoupl.
95

 Zdali je moţné tento efekt přiznat drsnému - brutalizačnímu účinku 

(výklad viz. níţe) trestu smrti na mravy pachatelů zůstává otázkou. Empirické poznatky 

ovšem nelze absolutizovat, neboť na spáchání činu, a tedy na pokles čin nárůst 

zločinnosti (její fluktuaci), má vliv vedle moţného uloţení trestu smrti celá řada dalších 

faktorů, jako faktory sociální, kulturní, duchovní, ekonomické a demografické.
96

  

Pravdou ovšem je, ţe v zemích, kde se trest smrti uplatňuje, hraje svou roli počet 

poprav a jejich medializace. Tak například v Číně v roce 1983 bylo popraveno přes 

5000 osob. V důsledku těchto masivních poprav a jejich zveřejňování poklesla 

v následujících měsících kriminalita o 42 procent.
97

 Lze tedy vyvodit závěr o určitém 

vlivu frekvence poprav a způsobu medializace na úroveň kriminality.     

4.1.3 Odplatná funkce 

Jedná se o jeden z nejčastějších argumentů retencionistů. Odplata vyrovná 

spravedlnost tím, ţe se na čin reaguje činem jemu odpovídajícím. I zde je nutno 

rozlišovat odplatu a mstu. Odplata ţádá proporcionalitu, tzn. úměrnost trestu trestnému 

činu (viz. výše - rozdíl mezi odplatou a mstou ve výkladu absolutní teorie). Například 

na vraţdu odpovíme vraţdou. Odplata je ve společnosti silně zakořeněna. Veřejnost 

pochopitelně emocionálně reaguje a ţádá nejpřísnější trest u nejzávaţnějších deliktů 

(brutální vraţdy, vraţdy se sexuálním motivem, znásilnění, týrání dětí apod.) Jak uvádí 

Novotný: „Trest smrti za brutální vraţdy občany uklidňuje, ba uspokojuje“.
98

 Je však 

třeba apelovat na soud, aby i v případě silné reakce společnosti postupoval objektivně a 

uloţil pouze trest odpovídající zákonným ustanovením. Myšlenka odplaty je jiţ velmi 
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stará. V Chamurapiho zákoníku (18.st. př. n. l.) byla tato vyjádřena zásadou „oko za 

oko, zub za zub“. Tato ekvivalence ovšem platila pouze u svobodného obyvatelstva. 

Trest představuje v tomto pojetí „čistou formu spravedlnosti“. Je snadné si odplatu 

v podobě trestu smrti představit např. u trestného činu vraţdy. Problémem však je 

nastavení odpovídajícího trestu u trestných činů s „menší“ společenskou nebezpečností 

neţ v případě vraţdy. Lze tedy reagovat na znásilnění v podobě trestu smrti? Z hlediska 

proporcionality odplatné funkce je to naprosto vyloučené. Nejvyšší soud Spojených 

států amerických prohlásil v případě Furman: „I kdyţ odplata jiţ není dominantním 

cílem, není ani zakázaným cílem, ani cílem, který by se neslučoval s naší úctou k lidské 

důstojnosti.“
99

  

4.1.4 Podpora veřejností 

Poměrně stálá podpora veřejností je dalším argumentem, kterým je zachování a 

obnovení trestu smrti legitimováno. Zejména státy, které zachovaly nebo znovu zavedly 

trest smrti, tímto faktem argumentují. Podporu trestu smrti veřejností podle těchto států 

nelze přehlíţet, neboť nerespektování veřejného mínění by mohlo vést k tomu, ţe 

občané nebudou alternativní tresty povaţovat za dostačující. Můţe to vést k odplatě a 

anarchii v trestněprávní oblasti. Postoj veřejnosti by neměl být přeceňován, neměl by 

být jediným východiskem určujícím trestněprávní politiku státu. Nelze však postoj 

veřejnosti v ţádném případě přehlíţet. V minulosti byla učiněna řada výzkumů 

veřejného mínění na domácí půdě i v zahraničí. Oblast současného postoje veřejnosti 

ilustruji v kapitole osmé. V evropských zemích nebyl postoj veřejnosti nakloněn zrušení 

absolutního trestu. V roce 1949, kdy byl zrušen trest smrti v NSR, se vyjádřilo 74 % 

dotazovaných proti zrušení. V roce 1965, kdy byl zrušen na zkušební období trest smrti 

za vraţdu ve Velké Británii, se vyslovilo pro znovuzavedení více jak 76 % 

dotazovaných. V roce 1969 byl zde zrušen definitivně. V roce 1990 však průzkum 

ukázal, ţe více jak 81 % dotázaných ţádá znovuobnovení trestu smrti za vraţdu.
100

 

Velká podpora veřejným mínění je sledována i ve Spojených státech. Drtivá většina 

Američanů je pro trest smrti za vraţdu. Silnou podporu můţeme sledovat i v referendu 

konaném v roce 1972 v Kalifornii, kdy se většina občanů vyslovila pro znovuzavedení 
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trestu smrti pro vybrané zločiny.
101

 Na domácí půdě byly výzkumy prováděny zejména 

Ústavem pro výzkum veřejného mínění. V květnu, v roce 1947 se proti zrušení trestu 

vyslovilo 54 %, pro 21 %. Naopak v červnu 1947, krátce po zrušení trestu smrti 

v SSSR, se vyslovilo proti zrušení 44 %, pro 36 %. Vliv na změnu mínění patrně 

přineslo zrušení trestu smrti v SSSR našem „tehdejším vzoru“. Mezi lety 1965 aţ 1966 

prováděl Oto Novotný výzkum, jehoţ základem bylo 300 respondentů. Přes 91 % se 

vyslovilo pro správnost trestu smrti, odpůrců bylo jen 9 %. V červenci roku 1969 

provedl průzkum Výzkumný ústav kriminologický. Zjistil, ţe pro ukládání trestu smrti 

bylo 51 %, proti 33 %. Po zrušení trestu smrti v roce 1990 provedl Ústav pro výzkum 

veřejného mínění další dotazování. Výsledkem bylo: 49 % pro trest smrti, 33 % proti, 

18 % nevědělo. Abolicionisté by mohli namítnout, ţe laická veřejnost rozhoduje pod 

vlivem určité silně zakořeněné tradice
102

, ţe její postoj se mění pomalu, ţe není 

obeznámena s problematikou trestu smrti, rozhodovací praxí soudů, moţnostmi 

justičních omylů atd. Jinými slovy, veřejnost nemá dostatek objektivních informací na 

to, aby mohla kvalifikovaně rozhodnout.  V tomto směru provedl zajímavý experiment 

JUDr. Robert Fico v roce 1990 na Gymnáziu v Topolčanech (Slovenská republika). 

Vycházel z hypotézy ovlivnitelnosti veřejného mínění pomocí seznámení  

s objektivními informacemi. Nejprve studenti vyplnili dotazník č. I. Během jednoho 

měsíce dr. Fico provedl několik přednášek a seznámil studenty s problematikou týkající 

se trestu smrti. Po měsíci studenti vyplnili totoţný dotazník č. II. Překvapivým zjištěním 

bylo, ţe v druhém dotazníku na otázku, zda povaţují trest smrti za přiměřený trest za 

obzvlášť závaţnou vraţdu, se vyslovilo oproti prvnímu dotazníku o 22 % více pro tento 

trest (74 % namísto 51 %).
103

 Tento výsledek, jehoţ objektivnost nelze samozřejmě 

spolehlivě určit, nám však ukazuje dva důleţité fakty. Prvním je, ţe mínění veřejnosti je 

závislé na mnoţství a kvalitě informací, kterými disponuje. Za druhé, mnoţství 

kvalitních informací ještě nutně neznamená posun mínění od retencionismu 

k abolicionismu. Můţe to být, jak ukázal experiment, právě naopak.  

4.1.5 Ekonomická výhodnost 
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Ekonomický argument tvrdí, ţe náklady na výkon trestu smrti jsou menší neţ 

náklady na výkon trestu odnětí svobody na doţivotí. Nedostatek tohoto argumentu lze 

spatřovat v tom, ţe náklady  samotného výkonu trestu smrti a přecházejícího soudního 

řízení jsou také velmi vysoké. Proti rozsudku, ukládajícímu trest smrti, se téměř vţdy 

vyuţívá řádných i mimořádných opravných prostředků. Celý proces se protahuje a tím 

rostou jeho náklady. Samozřejmě, ţe otázka vyuţití opravných prostředků se netýká jen 

rozsudku trestu smrti, ale i případů např. trestu odnětí svobody, které následné náklady 

taktéţ zvyšují. V České republice bohuţel nemůţeme provést objektivní srovnání 

nákladů vězení a trestu smrti. K dnešnímu datu se uvádí, ţe náklady na jednoho vězně 

činí přes 900 korun na jeden den. V případě trestu smrti řada amerických států sečetla 

náklady na soudní proceduru, která končí trestem smrti a vypočítala průměrné náklady 

na jednu popravu. Dobrala se k zajímavým číslům: New Jersey 1,8 milionu dolarů 

USD, Kalifornie 4,5 milionu dolarů, Ohio 1 milion dolarů, Texas 6 milionu dolarů.
104

 

Výzkumy ukazují, ţe ve Spojených státech díky procedurálním pojistkám vyjde trest 

smrti daňové poplatníky podstatně dráţ, neţ doţivotní vězení.
105

 Za nejnákladnější 

proceduru je povaţována poprava pomocí  plynové komory nebo elektrického křesla 

(průměrně 1,7 milionu dolarů). Náklady samotného výkonu trestu smrti se tak liší dle 

způsobu popravy. Lze předpokládat, ţe poprava oběšením, zastřelením či smrtící injekcí 

nebude tak nákladná. Nicméně není moţné v demokratickém právním státě, za účelem 

zrychlení a zmenšení nákladů procesu, odbourat procedurální  pojistky, kterými se 

mohou napravit případné chyby ve vyšetřování a v soudním rozhodnutí. Sumární 

exekuce (tj. poprava po zkráceném, záruk zbaveném řízení) nemůţe mít 

v demokratickém právním státě své místo.          

4.1.6 Krutost doživotního trestu 

Retencionisté namítají, ţe doţivotní trest je krutější neţ trest smrti, neboť působí 

jako „trest smrti na splátky“ popř. „sociální poprava“. O problematice doţivotních trestů 

odnětí svobody pojednává kapitola sedmá.   

4.2 Argumenty odpůrců 

4.2.1 Právo na život 
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Abolicionisté argumentují zejména základním nezadatelným a nezcizitelným 

právem jedince na ţivot. Vycházejí z jeho přirozenoprávního pojetí. Stát není dárcem 

ţivota jedince, nemá tak právo jej vzít jinému. Proti vraţdám nebojujme popravami. 

Nikdo nemá právo vzít jinému ţivot. Odpůrci tvrdí, ţe trest smrti je v rozporu 

s křesťanskou morálkou a zásadou humanismu. Otázku postoje křesťanské víry k trestu 

smrti lze ovšem vidět patrně trochu jinak. Starý a Nový zákon, jakoţ i postoj křesťanské 

církve, umoţňovaly odjakţiva státu vykonat nejvyšší trest. Církev byla trestu smrti vţdy 

nakloněna a podporovala stát v jeho uplatňování. Ostatně ani Jan Pavel II. nesměřoval 

církev, ani Vatikán do boje proti trestu smrti.
106

 Jak jinak lze vysvětlit popravy 

v minulosti, které se odehrály na základě náboţenského obvinění? Můţeme však tento 

postoj církve sloučit s pátým boţím přikázáním „nezabiješ“? V původním jazyce 

evangelií (řečtina) se odlišuje pojem „zabití“ od „vraţdy“.
107

 Lze vidět, ţe v zemích, 

kde je křesťanská víra velmi silná (např. USA), je postoj veřejnosti k trestu smrti 

nakloněn. Tento postoj lze vysvětlit jako odlišné chápání ţivota, kterými se věřící 

odlišují od nevěřících. Pro věřícího představuje smrt konec pozemského ţivota, není to 

konec jeho poutě. Nevěřící pokládá smrt za absolutní konec své existence. Antonin 

Scalia, soudce Nejvyššího soudu v USA, tvrdí: „Čím je země křesťanštější, tím méně 

povaţuje trest smrti za nemorální“.
108

  

Humanistické zásady jsou dalším argumentem odpůrců trestu smrti. Často 

argumentují osvícenskými názory autorů od poloviny 18. století, například Caesare 

Beccarii, Francoise Voltaira a Victora Huga. Myšlenky C. Beccarii jsem jiţ zmínil výše 

v pojednání o relativní teorii. Připomeňme, ţe Beccaria ve svém díle Dei delitti e delle 

pene („Pojednání o zločinu a trestech“) z roku 1764 vyjadřoval nesouhlas s právem 

společnosti vzít ţivot jedinci. Zdůvodnil to tehdejší legislativou, která povaţovala 

sebevraţdu za zločin. Pokud tedy ani jedinec nemůţe rozhodovat o svém ţivotě, pak 

logicky tímto právem nedisponuje ani společnost. Ţivot nemá nikdo v moci. Je třeba 

trest smrti nahradit doţivotním otroctvím. Osvícenští autoři této doby vystupovali spíše 

proti zneuţívání trestu smrti, neţ jeho úplnému zrušení. Francois Voltaire (1694-1778) 
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v „Komentáři“ k práci C. Beccarii uvádí: „dvacet zdatných zlodějů odsouzených 

k doţivotním veřejným pracím slouţí svým trestem státu, ale jejich smrt přináší uţitek 

jen katovi placenému za veřejné zabíjení lidí.“ Poţadoval, aby nejvyšší trest bylo moţné 

ukládat pouze na základě zákonného ustanovení.
109

 Na tyto argumenty se však dá lehce 

odpovědět v podobě protiargumentů jiných myslitelů tehdejší doby, především 

představitelů společenské smlouvy, a to J. J. Rousseaua, I. Kanta, J. Locka. Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778) uvádí: „Abychom se nestali obětí vraha, souhlasíme 

s tím, ţe zemřeme, pokud se jím sami staneme.“ Immanuel Kant (1724-1804) rovněţ 

uvádí argument ve prospěch smrti: „Pokud někdo spáchá vraţdu, musí zemřít. V tomto 

případě neexistuje substitut, který by uspokojil poţadavky právní spravedlnosti. 

Neexistuje ţádná rovnost mezi zločinem a odplatou, pokud není zločinec odsouzený a 

usmrcený. Lidé musí trvat na takovém výkonu trestu, jinak by mohli být povaţováni za 

spolupachatele porušení právní spravedlnosti.“ Na tomto poli těţko najdeme 

jednoznačné řešení sporu o trestu smrti. V podstatě kaţdý argument lze vyvrátit 

protiargumentem. Odpovědi na otázky filosofické a mravní, které k diskusi o právu na 

ţivot výrazně přispívají, tak nejsou jednoznačné. V této souvislosti bych rád zmínil 

názor našeho prvního prezidenta Tomáše Garigua Masaryka na absolutní trest. Z jeho 

názorů je patrno, ţe ho můţeme stavět spíše na stranu odpůrců trestu smrti, byť ne zcela 

jistě. T. G. Masaryk uvádí: „Můj argument pro trest smrti není, ţe je odstrašující, ale ţe 

je v něm mravní rozměr: vzít člověku ţivot je bezpráví tak strašné, ţe můţe být 

odstraněné jen výkupným stejně těţkým... věřím a čekám, ţe bude zrušený vyšší 

vzdělaností a mravností obyvatelstva, souhlasem nás všech“.
110

 Přesto, ţe předpokládal 

zrušení trestu smrti v budoucí době v důsledku společenského vývoje, připustil fakticky 

jeho pouţití při nejzávaţnějších zločinech, kdy pachatel neprojeví sebemenší úctu 

k lidskému ţivotu.  

V argumentu abolicionistů, ţe kaţdý má právo na ţivot, a nikdo tedy nemá 

právo vzít jinému ţivot, lze spatřit určitý nedostatek, resp. je moţno vznést 

protiargument. V ryzí podobě tato myšlenka znamená, ţe nikdo (jedinec popř. stát) za 

ţádných okolností nemůţe vzít jinému jedinci ţivot. Ţivot je tedy nedotknutelný. Jak se 

tedy můţeme vyrovnat s existencí trestněprávních institutů, zejména pokud jde o nutnou 
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obranu, krajní nouzi a oprávněné pouţití zbraně, které za určitých zákonem stanovených 

podmínek připouštějí ukončení ţivota jednotlivce. Samozřejmě, ţe z morálního hlediska 

omlouváme usmrcení jednotlivce, pokud splňovalo podmínky okolností vylučujících 

protiprávnost. Problém je spíše jinde. Zastánci totiţ mohou argumentovat tím, ţe stát se 

nedopouští ničeho zlého, neboť nepopravuje nevinného, stejně tak jako osoba 

v sebeobraně nezabije nevinnou osobu. Aby trest smrti mohl být morálně ospravedlněn 

a byl legitimním prvkem trestní politiky, musel by chránit ţivot jiných nevinných osob 

a zároveň by ţivot jiných osob měl přednost před právem na ţivot pachatele těţkého 

zločinu.
111

  

Jak tedy lze vidět, existují morální a filosofické argumenty, které vyvolávají 

další a další reakce. Při hledání odpovědí, zda trest smrti má či nemá své opodstatnění, 

nelze dle mého názoru vycházet pouze z těchto argumentů, neboť bychom skončili 

v bludném kruhu diskusním, opomínajíce empirické poznatky.         

4.2.2 Justiční omyly 

Mnoţství justičních omylů a nemoţnosti jejich nápravy vede abolicionisty 

k dalšímu z nejdůleţitějších argumentů. Existence moţnosti justičního omylu je 

neodmyslitelná. Přestoţe dnes disponuje trestní justice řadou nejnovějších mechanismů, 

zejména metodou DNA analýzy, nelze existenci chybného rozhodnutí eliminovat. Lze 

tedy říci, ţe justiční omyly existovaly, existují a existovat pravděpodobně budou. 

Problém chybných rozsudků se však netýká pouze trestu smrti. Na tuto skutečnost je 

nutno upozornit. Zvláště v případě dlouhodobých trestů odnětí svobody mohou mít 

taková chybná rozhodnutí fatální důsledky na osudy nevinných lidí. V případě trestu 

smrti však operujeme s hlavním problémem. Tím je nezvratnost, nenapravitelnost 

výkonu takového trestu. Ţivot vrátit neumíme. Tato skutečnost tak vede k velkým 

obavám, ţe bude popravena nevinná osoba. Retencionisté by však mohli namítnout, ţe 

oběti vraţd jsou také nevinné, přesto jsou zbaveny ţivota.
112

 Důsledkem tedy je, ţe 

prevencí moţnosti odsouzení nevinného ponecháváme ţivot vinným. 
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Na našem území nebyl doposud případ justičního omylu při uloţení trestu smrti 

prokázán.
113

 Mohla by zde být namítnuta existence monstrprocesů z padesátých let 

v Československu. Zde se ovšem nejednalo o justiční omyl, ale o předem připravený a 

záměrně vykonstruovaný proces směřující k likvidaci politické opozice.  

Přední americký vědec Hugo Adam Bedau shromáţdil údaje ze 74 případů 

v USA v období let 1893 aţ 1962, kde došlo k chybnému odsouzení za zaviněné 

usmrcení. Údaje ukazují, ţe ze 74 odsouzených byl v 31 případech uloţen trest smrti a 

vykonán byl v 8 případech.
114

 Podle Adama Bedaua bylo ve Spojených státech 

amerických mezi lety 1900 aţ 1985 chybně odsouzeno k absolutnímu trestu 349 osob, 

z toho bylo 23 popraveno.
115

  Existenci justičních omylů dokazuje řada jednotlivých 

případů. Velmi známým případem, který naštěstí neskončil popravou, je případ Isidora 

Zimmermana. Ten byl v roce 1937, jako 19letý, zatčen spolu s několika lidmi za trestný 

čin vraţdy prvního stupně. Byl odsouzen k trestu smrti a od dubna 1938 do ledna 1939 

se nacházel v cele smrti v Sing Singu. Během tohoto období byl popraven i jeden ze 

spoluobviněných. Pouhé dvě hodiny před plánovanou popravou byl Zimmermanovi 

zmírněn trest na doţivotí. Dalších 23 let strávil ve vězení v New Yorku. V únoru 1962 

byl na základě státního odvolacího soudu propuštěn, bylo nařízeno nové soudní řízení 

revidující rozsudek, na základě něhoţ bylo obvinění odvoláno. Aţ v roce 1983 získal od 

státu New York odškodnění ve výši milion dolarů. Týden nato však zemřel.
116

 Horším 

případem byla poprava manţelů Rosenbergerových v roce 1953. Manţelé byli obviněni 

a odsouzeni za špionáţ. Podkladem byla pouze výpověď švagra Davida Greenglasse. 

Velkou roli sehrálo rovněţ jejich bývalé členství v komunistické straně. Soud jistě nebyl 

zcela nestranný, neboť nevěnoval velkou pozornost tvrzení obhajoby. Prezident 

Eisenhower zamítl ţádost o milost, a tak byli oba manţelé v  noci z 19. na 20. června 

1953 popraveni. Uvádí se, ţe matka neţ zemřela, dostala pět elektrických šoků, neboť 
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její hlava byla příliš malá pro koţenou přilbu se smrtícími elektrodami. Odtajněné 

dokumenty prokázaly následně jejich nevinu.
117

  

4.2.3 Jedinec jako lidská oběť 

Tento spíše psychologický argument je pouţíván ke zdůraznění skutečnosti, ţe 

se společnost obětováním ţivota jedince zbavuje pocitu kolektivní viny. Slouţí jako 

ventil pro veškeré negativní pocity, úzkost a nelibost ve společnosti. Původ tohoto jevu 

je moţno hledat jiţ v prastarých civilizacích, kde měl tzv. obětní beránek usmířit 

rozhněvané vyšší síly. Jak uvádí C. Bestová, je určitým projevem lidské oběti i 

ritualizace trestu smrti. Koupel je přirovnána k očistě z pozemského ţivota. Nemoţnost 

aktivního odporu při výkonu trestu je přirovnána k dobrovolnému, ba radostnému 

sebeobětování se. Rovněţ nesmyslná se zdá být snaha zmařit pokus o případnou 

sebevraţdu, neboť by obětní funkce nebyla splněna.
118

 Jakkoli je tento argument 

zajímavý a umoţňuje určitou komparaci s historickou obětní funkcí, nedomnívám se, ţe 

by hrál výrazně větší roli v posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti ukládání trestu 

smrti.       

4.2.4 Diskriminace 

Jako další důvod proti trestu smrti je uváděna diskriminace. Je tvrzeno, ţe tíha 

absolutního trestu dopadá především na negramotné a neprivilegované členy 

společnosti, kteří nejsou schopni se dostatečně bránit. Soudce Thurgood Marshall ve 

věci Freemam v. Georgia napsal: „Jsou to právě chudí a příslušníci menšin, kdo jsou 

nejméně schopni pozvednout hlas na protest proti absolutnímu trestu. Jejich 

neschopnost z nich dělá oběti sankce, před níţ utíkají bohatší, lépe hájené a stejně vinné 

osoby.“
119

 Ve Spojených státech bylo a je odpůrci tvrzeno, ţe většinu popravených osob 

tvoří chudí občané a příslušníci menšin. Uveďme příklad. V roce 1988 bylo ve 

Spojených státech amerických popraveno 22% osob s podprůměrným IQ. Odsouzence 

tvořilo 48 % osob černé pleti.
120

 Federální justice takové názory ovšem odmítá. Faktem 

je, ţe statistické údaje, kterými odpůrci argumentují, nemohou prokázat, ţe faktor 

chudoby a rasy hraje v případě ukládání trestu smrti určující roli. Museli bychom se 
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nutně poohlédnout po příčinách takové kriminality, zda právě role chudoby a dalších 

zmiňovaných faktorů nepřispěla k tomu, ţe se osoba zločinu dopustila. Nelze 

samozřejmě tvrdit, ţe by chudoba či rasa nutně osobu determinovaly ke spáchání 

zločinu. Pravdou ovšem je, ţe neprivilegované vrstvy obyvatelstva si často nemohou 

dovolit vysoce erudované advokáty zabývající se trestním právem, čímţ se jejich 

moţnost obhajoby výrazně eliminuje. Spíše neţ v diskriminaci je tak tento problém 

třeba spatřovat v rozdílných finančních moţnostech a schopnostech obţalovaných. 

4.2.5 Ochrana systému trestní spravedlnosti 

Takový argument má opodstatnění zejména ve Spojených státech, na jehoţ 

existenci má nesporný vliv porotní systém. Odpůrci argumentují tím, ţe proces týkající 

se hrdelního zločinu je velmi neklidný a nadmíru stresující oproti ostatním procesům. 

Důvodem je skutečnost, ţe se porota snaţí vyvarovat chybného úsudku, který by byl 

nenapravitelný a znamenal by smrt nevinné osoby. Tento důvod či spíše obava pak 

můţe vést k neoprávněnému očištění obţalovaného, čímţ je de facto popřena myšlenka 

trestní spravedlnosti.
121

    

4.2.6 Brutalizační účinek 

O odstrašujícím účinku trestu smrti jsem se jiţ zmínil. Avšak někteří autoři 

poukazují na skutečnost, ţe výkon absolutního trestu má naopak za následek zvýšení 

počtu násilných trestných činů. K tomuto zvýšení dochází v období bezprostředně 

následujícím po výkonu trestu smrti. Tato skutečnost je označována jako „brutalizační 

efekt“ trestu smrti. Tento efekt, dle vědeckých názorů, má původ v určitém negativním - 

zdrsňujícím vlivu trestu smrti na morálku jedinců. Výzkumy ukazují, ţe v některých 

rozvojových zemích (např. Nigérii) měly popravy za následek zvýšení násilné 

kriminality a poté, co bylo od poprav upuštěno, úroveň kriminality opět klesla.
122

 

V tomto směru provedl významnou analýzu William J. Bowers. Analyzoval popravy 

v New Yorku mezi lety 1906 aţ 1963 (celkem 692). Došel k závěru, ţe kaţdá poprava 

měla za následek zvýšení počtu vraţd přibliţně o 3 případy během 9 měsíců. Prokázal 

znatelný růst počtu vraţd první dva měsíce po popravě a jeho následný ústup. Tento 
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brutalizační efekt dle něj nejvíce postihuje jedince, kteří jsou jiţ rozhodnuti vraţdit a 

upevní v nich představu, ţe je správné zabít ty, kdo je zrazují, zostuzují a potupují.
123

   

4.2.7 Krutost 

Abolicionisté tvrdí, ţe absolutní trest je krutý za všech okolností, tedy při pouţití 

jakýchkoliv sebedokonalejších hrdelních technik. Retencionisté povaţují trest za krutý, 

jen pokud není úměrný závaţnosti spáchaného zločinu. Jednotlivé způsoby poprav jsou 

nastíněny v kapitole třetí. Z výkladu je patrno, ţe vývoj způsobů těchto poprav směřuje 

k určité „humanizaci“, přesněji řečeno ke zmírnění utrpení odsouzené osoby. Existují 

samozřejmě země, jako například Írán, kde doposud praktikují kruté formy trestu smrti 

v podobě ukamenování. Za nejmírnější metodu trestu smrti, při dnešních poznatcích a 

moţnostech, lze bezesporu povaţovat smrtící injekci. Jistě, ţe hladký průběh popravy 

zaručit nelze. Lze jen k tomu přispět novými poznatky, přítomností lékaře, účinnějšími 

látkami apod. Otázka krutosti se ovšem netýká jen samotného výkonu, ale i čekání na 

výkon trestu v cele smrti. Ilustrovat frustrující čekání na trest smrti můţeme pomocí 

citace výroku vězně čekajícího na popravu elektrickým křeslem v Alabamě v roce 1978: 

„Jdu spát a zdá se mi, jak sedím v tom křesle. Je to taková noční můra. Jdu dolů, sedám 

si do toho, oni to zapojí a…Vzbudím se, srdce mi buší, pekelně se potím, cítím, ţe 

dostanu infarkt.“
124

    

4.2.8 Znak nedemokratických zemí 

Dalším často zmiňovaným argumentem proti trestu smrti je uplatňování tohoto 

trestu v zemích s nedemokratickým zřízením. Nedemokratické státy se vyznačují 

odlišným pojetím trestního práva jako celku vůbec. Jeho účelem zde není pouze ochrana 

společenských vztahů, zájmů a hodnot, předně tedy ţivota jednotlivce, jako je tomu 

v demokratické společnosti, ale je uţíván i jako prostředek státu k řízení společnosti 

nebo likvidaci politické opozice. Ochrana jednotlivce ustupuje společenským zájmům. 

Odlišnost spatřujeme i v trestní politice. V demokratické trestní politice pouţíváme 

trestní represi jen tam, kde je to nezbytně nutné. Hovoříme o zásadě subsidiarity trestní 

represe. Proto, pokud můţe účel trestu splnit trest mírnější, např. trest odnětí svobody, 

dáváme mu přednost před trestem smrti, neboť má několik předností: respektuje právo 
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na ţivot, dostatečně chrání společnost, umoţňuje nápravu justičního omylu a pokouší se 

napravit samotného odsouzeného.
125

 Argument pouţití trestu smrti v nedemokratických 

zemí ovšem trpí  váţným nedostatkem. Existují totiţ demokratické země, které trest 

smrti nezrušily a stále ho aplikují. Jedná se zejména o jednotlivé státy USA. Otázkou 

tedy zůstává, proč se tak vyspělá země, často nazývaná kolébkou demokracie, uchyluje 

k pouţití absolutního trestu, i přesto ţe se vyznačuje snahou nalézt nejúčinnější 

prostředky k boji proti závaţné kriminalitě. Je to moţné vysvětlit tím, ţe tamější 

demokracie opravdu naslouchá hlasu lidu? O problematice uţití trestu smrti ve 

Spojených státech pojednává kapitola pátá. Závěrem lze tedy říci, ţe trest smrti 

pouţívají zejména nedemokratické země (především Čína, Írán). Ovšem nelze tento 

argument přijmout zcela bez výhrady z důvodů výše uvedených.   

4.2.9 Možnost nápravy pachatele 

Náprava pachatele je jednou z hlavních funkcí trestu. Smyslem je převychovat 

pachatele k tomu, aby vedl řádný ţivot. Abolicionisté poukazují na fakt, ţe trest smrti 

neplní obecný účel trestu, neboť jeho cílem je pouze fyzická likvidace odsouzené osoby. 

Jakkoli je myšlenka abolicionistů zdůrazňující nápravu pachatele ušlechtilá, nelze 

přehlíţet skutečnost, ţe náprava pachatele v podmínkách vězeňského systému je velmi 

problematická, byť ne vyloučená. Roli v případě dlouhodobých trestů  hraje přítomnost 

recidivních osob, destrukce sociálních vazeb, institucionalizace, vytvoření vězeňské 

subkultury a další faktory, které proces resocializace a reedukace výrazně ztěţují. 

Musíme si však uvědomit, ţe proces resocializace a reedukace značně závisí na 

podmínkách výkonu trestu a jejich případném zlepšení. Markantní roli zde samozřejmě 

sehrává i ochota jednotlivce spolupracovat na výchovném působení. Pokud budeme 

hledět čistě pragmaticky, pak opravdu trest smrti nemá pro společnost ţádný (vyjma 

odplaty) význam. Naopak trest odnětí svobody alespoň umoţňuje pachateli se pokusit  

částečně splatit svůj dluh, který vůči společnosti zanechal. Předně je třeba pěstovat jeho 

kladný vztah k práci. Dále je moţno vyuţít prvků restorativní justice, která umoţňuje 

pochopit konkrétní důsledky zločinu, pochopit míru rozhořčení a bolesti, kterou 

například v pozůstalých osobách zanechal, být tak konfrontován s důsledky svého 

počínání a nebýt od nich „izolován“. Odsouzený můţe působit zároveň jako negativní 
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příklad pro potenciální pachatele. Takové moţné pozitivní účinky jsou však velmi 

individuální. U některých osob lze velmi pochybovat o nápravě vůbec. Uveďme 

například Michaela Hagena, člena zločinecké bandy z Los Angeles odsouzeného za 

vraţdu k maximálnímu trestu odnětí svobody 27 let aţ doţivotí v roce 1987, který 

prohlásil: „Jednoho dne vyjdu na ulici a budu tvrdej, tvrdej, tvrdej – zlej bastard 

schopný všeho“.
126

 Nápravný argument abolicionistů lze také napadnout podmínkami, 

za nichţ se absolutní trest ukládá. Pro ilustraci můţe poslouţit trestněprávní úprava 

z roku z roku 1961 (Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 45/1973 Sb.). Jednou 

z podmínek uloţení trestu smrti dle § 29 byla skutečnost, ţe uloţení takového trestu 

vyţadovala účinná ochrana společnosti nebo nebyla naděje, ţe by pachatele bylo moţno 

napravit trestem odnětí svobody do patnácti let (po novele zákonem č. 45/1973 Sb. 

trestem odnětí svobody nad patnáct do dvaceti pěti let). K závěru o moţnosti nápravy 

pachatele slouţí celá řada poznatků o pachatelově osobnosti. Mohou jimi být poznatky 

o dřívějším vývoji osobnosti pachatele (např. délka uloţených trestů, jejich účinnost, 

doba následující po předchozím odsouzení), dále okolnosti spáchání činu, pokud se 

v nich projevil osobnostní profil pachatele, nebo sociální prostředí, v němţ pachatel 

ţije.
127

 Pokud tedy soud za pomoci důkazních prostředků dojde k závěru, ţe není naděje 

nápravy pachatele, potom se domnívám, ţe argument abolicionistů o moţné nápravě 

pachatele nemůţe ve světle těchto skutečností sám o sobě obstát. Přes vlnu rozhořčení, 

kterou závaţný zločin vţdy u řádných občanů vyvolává, ţádajíc ten nejpřísnější trest, se 

domnívám, ţe ponechání moţnosti nápravy pachatele v podobě trestu odnětí svobody, 

místo jeho fyzické likvidace v podobě trestu smrti, je v demokratické humanitní 

společnosti nezbytnou nutností.  
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5. Užití trestu smrti v současnosti 

V současnosti existují více jak dvě třetiny zemí světa, které trest smrti zrušily, 

nebo jej fakticky neuţívají (uvádím data aktuální k počátku roku 2010). Celkový počet 

těchto zemí je 139. Naopak některé země stále trest smrti aplikují. Celkový počet těchto 

zemí je 58.  

Abolicionistické země lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří země, které 

trest smrti zrušily pro všechny trestné činy. Mezi ně řadíme např. Austrálii, Belgii, 

Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo, Francii, Itálii, Řecko, Finsko, Norsko, 

ad. Jejich kompletní přehled uvádím v příloze I. Jejich počet činí 95.Druhou skupinu 

tvoří země, které zrušily trest smrti pro „obvyklé“ zločiny (např. vraţdu). Mezi ně patří 

Bolívie, Brazílie, Chile, El Salvador, Fiji, Izrael, Kazachstán, Litva a Peru. Podrobnější 

přehled uvádím v příloze II. Těchto zemí je 9. Třetí skupinu tvoří země, které trest smrti 

de iure nezrušily, avšak v praxi jej více jak deset let neaplikují. Těmito zeměmi jsou 

např. Alţírsko, Niger, Malawi, Ruská federace a Tunis. Celkový počet těchto zemí činí 

35. Kompletní přehled uvádím v příloze III. Lze tvrdit, ţe posledních třicet let se 

ukazuje spíše abolicionistický trend, kdy řada zemí trest smrti zrušila. 

Retencionistickými zeměmi nazýváme ty státy, které trest smrti dosud 

zachovávají. Kompletní přehled těchto zemí uvádím v příloze IV. Celkový počet 

takových států činí 58. Mezi nimi jsou i takové, které trest smrti uţívají velmi často. 

Podle studie Amnesty International bylo v roce 2009 popraveno přes 714 osob. Do 

tohoto počtu ovšem nezahrnujeme předpokládané tisíce poprav v Číně, neboť zde stále 

dochází k odmítání zveřejňovat informace o počtu exekucí.
128

 Mezi „favority“ v počtu 

poprav za rok 2009 řadíme Čínu, Írán, Irák, Saudskou Arábii a Spojené státy americké. 

Ačkoliv Čína nezveřejňuje informace o počtu exekucí, odhaduje se, ţe jejich 

počet mezi lety 1994 aţ 2008 je v řádech tisíců. Počet exekucí tvoří předmět státního 

tajemství. Jeho porušením by byl jedinec trestně stíhán. Z tohoto důvodu pak nemůţeme 

shromáţdit spolehlivé a objektivní informace o počtu exekucí. Čína ukládala trest smrti 

za 68 jednotlivých trestných činů. Navrhovaný dodatek trestního zákona ze srpna 2010 

by měl sníţit počet případů, za které je moţno trest smrti uloţit na 55. Zvaţuje se tak 
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vynětí celé řady trestných činů, které nejsou spojeny s násilnou trestnou činností. 

Zejména by se mělo jednat o hospodářské a ekonomické delikty, např. padělání 

daňových faktur, podvody spojené s finančními instrumenty, podvody spojené 

s platebními kartami a další.
129

 Jiţ v minulosti bylo zakotveno, ţe násilím získaná 

výpověď v důsledku mučení nemůţe slouţit jako důkazní materiál. Čína dnes k trestu 

smrti neodsuzuje osoby mladších 18ti let nebo těhotné ţeny. Trestní proces probíhá 

velmi rychle. Trest smrti musí být vţdy potvrzen Nejvyšším soudem. Přesto bylo 

připuštěno, ţe se niţší soudy dopustily mnoţství chyb, které měly vliv na uloţení trestu 

smrti. Trest je vykonáván buď formou zastřelení, nebo smrtící injekcí. Poprava 

zastřelením je vykonávána na veřejně přístupném místě. Odsouzenci je utaţen provaz 

okolo krku, aby nemohl křičet. Naproti tomu se začíná více pouţívat smrtící injekce. 

Jedná se o stejné sloţení látek pouţívané ve Spojených státech. Četnou kritiku vyvolává 

pouţití orgánů popravených bez jejich předchozího souhlasu k transplantacím. Jedná se 

však o více jak polovinu případů.
130

 

Další zemí, kde je trest smrti zachován a dosud hojně pouţíván, je Írán. Jedná se 

o zemi uţívající islámské právo šaria. Amnesty International uvádí, ţe počet poprav 

v Íránu přesáhl v roce 2009 počet 388, z nichţ minimálně 14 se odehrálo před zraky 

veřejnosti. Stejně jako Čína, však Írán neuvádí oficiální statistiku počtů vykonaných 

trestů smrti. Jen během osmi týdenního období, ve kterém probíhaly prezidentské volby, 

bylo popraveno 112 osob. Z celkového počtu osob bylo popraveno celkem pět 

mladistvých osob. Tím Írán porušil Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, jejíţ je tento 

stát stranou.
131

 Mezi hrdelní zločiny zde patří vraţda, uţívání omamných prostředků a 

obchod s nimi, cizoloţství, zločin proti Alláhovi, zrada, dezerce, vzpoura a rouhání. 

Poprava se vykonává zastřelením, pověšením a ukamenováním.
132

                   

5.1 Trest smrti ve Spojených státech amerických      

5.1.1 Historický exkurs 
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Tradice ukládání trestu smrti ve Spojených státech sahá aţ do sedmnáctého 

století. Americké právo bylo silně ovlivněno právem anglickým, které trest smrti 

připouštělo a kde byl hojně aplikován. První poprava byla zaznamenána v kolonii 

Jamestown v roce 1608. Právní úprava se lišila od kolonie ke kolonii.
133

 Stejně jako 

v Evropě i zde mělo věhlasné dílo C. Beccarii („Pojednání o zločinu a trestech“) velký 

vliv na rozvoj abolicionismu. V roce 1794 Pensylvánie zrušila trest smrti pro všechny 

trestné činy kromě vraţdy prvního stupně.  V roce 1846 Michigan, jako první stát, zrušil 

trest smrti pro všechny trestné činy absolutně. Avšak většina států stále nejvyšší trest 

aplikovala. Byly ovšem hledány nové způsoby jeho výkonu. V roce 1888 bylo 

zkonstruováno v New Yorku první elektrické křeslo. O dva roky později bylo poprvé 

pouţito. Objev kyanidu jako další metody usmrcení se datuje k roku 1924. Mezi lety 

1920 a 1940 docházelo, zejména v důsledku prohibice a světové krize, k četnému 

ukládání tohoto trestu. Zejména v 30. letech bylo uloţeno v průměru 167 trestů smrti za 

rok. V padesátých letech počet poprav silně poklesl, stejně jako podpora trestu smrti 

veřejností. Další nová metoda popravy v podobě smrtící injekce byla uplatněna 

v Texasu v roce 1982. Prvním státem, který ji zavedl, byla Oklahoma v roce 1977. 

I přes určité výkyvy je podpora trestu smrti veřejností stále vysoká. Trend je však 

v posledních letech jediný, a to postupné omezování případů, kdy je moţné trest smrti 

uloţit a zpřísnění procesních kritérií, za nichţ se tak můţe stát.
134

  

5.1.2 Osmý a čtrnáctý dodatek versus trest smrti     

Cílem následujícího výkladu je ukázat vliv rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 

Spojených států amerických na současnou moţnost uloţení trestu smrti v rámci 

národních legislativ z hlediska jejich souladu s Ústavou.  

Byť je ukládání a výkon trestu smrti záleţitostí jednotlivých států, je často 

konfrontováno s Ústavou z roku 1787, zejména pak s jejím osmým (1791) a čtrnáctým 

dodatkem (1868). Osmý dodatek stanoví: „Nesmí být vyţadovány nadměrné kauce, 

nesmí být ukládány nadměrné pokuty a nesmí se pouţívat krutých a neobvyklých 

trestů“. Oddíl první čtrnáctého dodatku stanoví: „ţádný stát nesmí nikoho zbavit ţivota, 
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osobní svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu“.
135

 Nejvyšší soud (dále 

jen Soud) je tak postaven před otázku, zda je ukládání trestu smrti v souladu s Ústavou, 

zejména s osmým a čtrnáctým dodatkem. Smyslem osmého dodatku bylo patrně 

zabránit návratu ke krutým hrdelním technikám, jako byl skřipec či palečnice, 

vykuchání zaţiva, stětí, rozčtvrcení, upálení ukřiţování či lámání v kole. Tuto 

skutečnost ostatně potvrdil i Nejvyšší soud v řadě svých rozhodnutí.
136

  

Nejen mučení bylo Soudem shledáno za krutý a neobvyklý trest, ale i hledisko 

proporcionality trestu a zločinu hraje svou roli. Ve věci O´Neil v. Vermont z roku 1892 

Soud konstatoval, ţe zákaz krutých a neobvyklých trestů se týká i trestů, které jsou 

s ohledem na svou nadměrnou délku nebo přísnost ve značném nepoměru ke 

spáchanému trestnému činu. V daném případě byl pachateli uloţen 55tiletý trest odnětí 

svobody za 307 násobný prodej alkoholu.
137

 V jiném případě
138

 Soud konstatoval, ţe 

pojem „krutý a neobvyklý trest“ se vyvíjí v čase spolu s měnícími se standardy morálky 

odráţejících stupeň vývoje společnosti.  

Otázka ústavnosti sloţení poroty byla řešena v případě Witherspoon v. Illinois 

(1968) a v případě Lockett v. Ohio (1978). V případě Witherspoon byla jako 

protiústavní shledána úprava státu Illinois, která vylučovala z účasti v porotě osoby, 

které měly výhrady k ukládání tohoto druhu trestu. V případě Lockett bylo naopak 

vyloučení osob z členství v porotě shledáno v souladu s Ústavou, pokud by osoba na 

základě svých postojů nerespektovala zákon a nepostupovala dle instrukcí soudce.  

Dále zde byla řešena otázka, zda není v rozporu s osmým a čtrnáctým dodatkem 

situace vyznačující se absencí kritérií pro ukládání trestu smrti v jednotlivých státech, 

zejména pak absence pravidel ohledně polehčujících a přitěţujících okolností. Vývoj 

názoru Soudu lze ilustrovat na dvou případech. V případě McGautha v. Kalifornia 

(1971) Soud dospěl k názoru, ţe sama absence kritérií není protiústavní. „Povaţujeme 

za nemoţné říci, ţe vloţení ničím neomezené plné moci rozhodovat v hrdelních 

případech o ţivotě a smrti do rukou poroty je v rozporu s tím, co je napsáno 
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v Ústavě“.
139

 Toto rozhodnutí představovalo silný úder vůči abolicionistům. Kdyţ 

ovšem jednotlivé státy začaly připravovat popravu více jak 600ti vězňů, Soud náhle 

oznámil, ţe projedná skupinu případů týkajících se osmého dodatku. V následujícím 

případě Furman v. Georgia (1972) bylo původní rozhodnutí překonáno. Případ se týkal 

zločinu vraţdy. Porotě bylo ponecháno na výběr mezi doţivotním vězení nebo trestem 

smrti. Soud shledal, ţe zcela bezbřehá úvaha orgánu rozhodujícího o trestu smrti 

konformní s Ústavou není. Volná úvaha by totiţ umoţňovala ukládat trest selektivně 

s předsudky vůči obviněnému, který je chudý, opovrhovaný, postrádající politický vliv, 

nebo je příslušníkem podezřelé nebo nepopulární menšiny, a naopak neukládán osobám, 

které mohou být díky svému postavení v lépe chráněné pozici.
140

 Jelikoţ právní úprava 

většiny států odporovala zmíněnému rozhodnutí, byl na určitou dobu výkon trestu smrti 

zcela pozastaven. Státy tak měly dvě moţnosti. Přijmout dvoufázovou proceduru, kde 

v prvním řízení se rozhoduje o otázce viny a v druhém separátním řízení o otázce trestu. 

Druhou moţností bylo vzít rozhodovací moc porotám a stanovit trest smrti taxativně pro 

určité zločiny. Třicet pět států přijalo novou úpravu, z nichţ dvacet pět si vybralo 

dvoufázovou proceduru. Přesto se oba způsoby dostaly v roce 1976 před Soud.
141

 

V případě Gregg v. Georgia a ve dvou dalších podobných případech
142

 Soud potvrdil, ţe 

takové procedury, které poskytují soudcům a porotám jasná a spravedlivá kritéria při 

rozhodování o absolutním trestu, jsou v souladu s Ústavou. Naopak v případě Woodson 

v. North Karolina (1976) bylo shledáno, ţe úprava států, která obligatorně stanoví trest 

smrti za určité hrdelní zločiny, není v souladu s Ústavou. Vylučuje tím jakoukoliv 

úvahu. Soud konstatoval, ţe takové úvahy týkající se aspektů trestného činu i 

samotného pachatele, jsou nezbytnou součástí procesu uloţení trestu smrti.
143

 

Otázka proporcionality mezi trestem a spáchaným zločinem nezůstala Soudem 

opomenuta. Zejména bylo řešeno, zda je moţno uloţit trest smrti za některá trestně 

postiţitelná jednání, jako je vraţda či znásilnění. V případě Gregg v. Georgia (1976) 
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bylo Soudem konstatováno, ţe uloţení trestu smrti za vraţdu není v rozporu s osmým a 

čtrnáctým dodatkem Ústavy. Je nutno podotknout, ţe úprava státu Georgie vyţadovala 

k uloţení trestu smrti splnění alespoň jedné přitěţující okolnosti, např. opakované 

páchání násilné trestné činnosti, vraţda kvůli majetkovému prospěchu a jiné. Rovněţ 

bylo moţné přihlédnout i k jiným navrţeným konkrétním polehčujícím či přitěţujícím 

okolnostem. Na okraj rozhodnutí bylo zmíněno, ţe v řadě případů, jako např. při vraţdě 

spáchané pachatelem odsouzeným na doţivotí, je trest smrti jediným moţným 

adekvátním trestem. V kauze Coker v. Georgia (1977) bylo řešeno, zda je za znásilnění 

moţno uloţit trest smrti. Podle Nejvyššího soudu za znásilnění dospělé osoby trest smrti 

přípustný není, neboť je v nepoměru ke spáchanému zločinu. Naopak byl připuštěn, 

pokud je při znásilnění způsobena smrt, nebo je obětí nezletilec.
144

 Nově byla 

problematika uloţení trestu smrti za znásilnění dítěte projednána v případě Kennedy v. 

Luisiana (2008). Soud shledal většinou, avšak ne jednoznačně a s četným odporem 

v disentu, ţe se ve společnosti vyvinul konsenzus proti uloţení trestu smrti za takové 

jednání a ţe následek se nedá srovnat s následkem smrti u jiných trestných činů, u nichţ 

je trest smrti přípustný.
145

 

Psychické vlastnosti a věk pachatele tvoří další oblast případů, s nimiţ se Soud 

musel vypořádat. Případ Ford v. Wainwright (1986) přináší důleţitý postoj Soudu, 

pokud jde o otázku odsouzení osob duševně nemocných k trestu smrti. Byla stanovena 

protiústavnost popravy duševně nemocného z hlediska nedostatečného odstrašujícího 

účinku, ale i nedostatečné schopnosti obhajoby sebe sama. V daném případě trpěl 

pachatel paranoidní schizofrenií, která podstatně zasáhla do moţnosti účastnit se 

obhajoby. Otázku souladu popravy osob mentálně postiţených a osmého dodatku řešil 

Soud v kauze Penry v. Lynaugh (1989). Soud, ovlivněn trendem legislativní praxe 

většiny států spočívající v zákazu ukládání těchto trestů osobám mentálně postiţeným, 

dospěl k závěru, ţe realizace takového trestu se stala neobvyklou, tudíţ v rozporu 

s osmým dodatkem. Vzhledem k handicapu v uvaţování, úsudku a ovládání podnětů 

nejednají mentálně postiţení pachatelé s takovou mírou osobní odpovědnosti, která 
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charakterizuje nejzávaţnější trestné činy dospělých pachatelů.
146

 Problematika věku 

pachatele byla řešena ve dvou známých případech ilustrujících vývoj názoru samotného 

Soudu. Jednalo se o případ Thompson v. Oklahoma (1988) a Stanford v. Kentucky 

(1989). V případě Thompson v. Oklahoma byla řešena otázka, zda je v souladu 

s Ústavou uloţení trestu smrti pachateli, který v době činu nedovršil věku 16ti let. 

V daném případě bylo pachateli v době spáchání činu pouze 15 let. Většina soudců 

dospěla k názoru, ţe osmý dodatek Ústavy porušen byl. Bylo přihlédnuto jednak 

k právním rozdílům, které činí platné právo mezi dospělými a nedospělými, dále ke 

skutečnosti, ţe 14 států zakázalo trest smrti zcela a 18 států zavedlo šestnáctiletou 

hranici, jakoţ i k řídké aplikaci tohoto trestu. Soud také poukázal na celkovou menší 

zralost takto mladých osob, menší schopnost rozpoznat nebezpečnost svého jednání a 

menší schopnost odhadnout jeho důsledky. Konstatoval rovněţ velmi důleţitý fakt: 

„trestná činnost takto mladých pachatelů ukazuje téţ na selhání společnosti, školy a 

společenského systému jako celku, který sdílí odpovědnost za vývoj americké 

mládeţe“. Podle soudu nemůţe mít uloţení trestu smrti patnáctiletému pachateli ţádný 

uţitek a neplní ani obecnou funkci trestu. Velmi přínosný názor uvedl soudce Scalia 

v disentu, kde  nesouhlasí s absolutním vyloučením trestu smrti pro mladistvé pachatele, 

neboť je dle něj třeba přihlédnout také ke konkrétním okolnostem daného případu (fakta 

brutální vraţdy) a paušálně tedy nevylučovat osoby mladší šestnácti let.
147

 O rok 

později rozhodoval Soud obdobný případ Stanford v. Kentucky. Kevin Stanford ve věku 

17 let a čtyř měsíců opakovaně znásilnil a zavraţdil dvacetiletou ţenu obsluhující 

čerpací stanici, kterou posléze vyloupil. Stanfordova obhajoba poukazovala zejména na 

to, ţe k trestu smrti lze dle osmého dodatku odsoudit pouze osobu starší 18 ti let, dále na 

fakt, ţe poslední poprava sedmnáctileté osoby se odehrála v roce 1959. Soudce Scalia, 

sepisující většinový názor Soudu, vycházel z koncepce původního významu 

ústavněprávního textu. Přesto však dle Soudu nelze opomíjet vývoj názoru společnosti, 

který jednoznačně vyplývá z projevu vůle lidu v podobě zákonů schválených zvolenými 

zástupci lidu. Námitka poslední popravy z roku 1959 byla vyvrácena tím, ţe tento fakt 

svědčí pouze o tom, ţe osoby v takovém věku jen zřídka spáchají takový zločin. Dle 
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názoru soudu je specifikem trestního práva individualizace trestu, umoţňující 

v konkrétním případě uloţit i trest smrti. Disent naopak poukazoval na skutečnost, ţe 

většina demokratických zemí trest smrti zrušila, nebo je dlouhodobě neukládají. Rovněţ 

poukazoval na skutečnost, ţe většina odborných organizací ukládání trestu smrti na 

osobách mladších osmnácti let odmítá.
148

 

    Zda je poprava pomocí smrtící injekce v souladu s Ústavou, bylo řešeno 

v rozhodnutí Baze v. Rees (2008). V tomto případě byly namítány nedostatky postupu 

při popravě ve státě Kentucky, jehoţ úprava nedefinovala kombinaci smrtících látek a 

nepřipouštěla účast lékaře na popravě. Stěţovatelé sice popravu smrtící injekcí 

nepovaţovali za krutý trest, ale odmítali pouţití pancuronia bromidu, který můţe 

způsobit nesnesitelnou bolest, pokud pentothal nebude správně aplikován. Soud ve 

stíţnosti shledal tři prvky, které by měl ve vztahu ke smrtící injekci zkoumat: míru 

bolesti, která můţe nastat při výkonu trestu, pravděpodobnost, ţe taková bolest nastane 

a v jakém rozsahu je moţno pouţít alternativní způsob popravy. Pokud jde o míru 

bolesti, bylo Soudem konstatováno, ţe s kaţdým zbavením ţivota je spojeno určité 

riziko bolesti. Uznáním návrhu stěţovatelů by se soudy ocitly v roli posuzovatele sporů 

týkajících se účinných metod poprav, coţ přesahuje jejich odbornost. Odkázal rovněţ na 

spory, které se ohledně mnoţství penthotalu mezi experty objevily. Soudce Breyer 

uvádí, ţe nízké mnoţství penthotalu v krvi popravených těl, jímţ vědci argumentují, je 

projev průniku této látky z krevního řečiště do okolních tkání, z čehoţ plyne, ţe nelze 

z nízké hladiny penthotalu v krvi usuzovat na skutečnost, ţe odsouzenému bylo podáno 

malé mnoţství takové látky. Na otázku pravděpodobnosti nehody bylo řečeno, ţe 

úprava státu Kentucky je dostačující. Chybě se zabraňuje především řádným postupem 

dle instrukcí výrobce směsi látek, pravidelným školením personálu popravčí čety, 

aplikací záloţní injekce penthotalu při neúčinnosti první dávky a konečně ověření smrti 

pomocí EKG. Třetí oblast problému se týká případného alternativního sloţení smrtící 

injekce. Soud dospěl k závěru, ţe drtivá většina států, přestoţe v zákoně sloţení látek 

výslovně neupravuje, pouţívá stejné smrtící látky (penthotal, pancuronium, chlorid 

draselný). Dále uvedl, ţe Kentucky zvýšilo dávku pentothalu a navíc aplikuje látku 

zabraňující vzniku sraţenin, které by se mohly v ţilách vytvořit v důsledku reakce 

pentothalu a pancuronia. Stěţovatelé rovněţ nenabídli ţádnou studii, která by 
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alternativní metodu opodstatnila. Závěrem Soud konstatoval, ţe neshledal důvod pro 

prohlášení smrtící injekce jako metody neakceptovatelné, která by byla v rozporu se 

zákazem krutého a neobvyklého trestu. Většina států tuto metodu aplikuje jako humánní 

metodu popravy.
149

 

5.1.3 Úprava jednotlivých států 

     V současnosti existuje 15 amerických států, které trest smrti neumoţňují. 

Mezi ně patří: Aljaška, Havaj, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New 

Jersey, Nové Mexiko, New York, Severní Dakota, Rhode Island, Vermont, Západní 

Virginie a Wisconsin.
150

 Naopak stále umoţňuje uloţení trestu smrti 35 států. 

V následujícím výkladu uvádím přehled jednotlivých pětatřiceti států spolu se 

základními informacemi o moţnosti uloţení a způsobu výkonu trestu smrti v daném 

státě. Je třeba dodat, ţe všechny státy umoţňují namísto trestu smrti uloţit také trest 

odnětí svobody na doţivotí bez moţnosti podmíněného propuštění. 

Alabama ukládá trest smrti za úmyslnou vraţdu spáchanou za jedné z osmnácti 

přitěţující okolností (např. loupeţ, únos, znásilnění ad.). Metoda popravy je daná na 

výběr, a to smrtící injekce nebo elektrické křeslo. Arizona ukládá trest smrti za vraţdu 

prvního stupně spáchanou za nejméně jedné ze čtrnácti přitěţujících okolností. Metodou 

popravy je smrtící injekce. Pokud byl trest uloţen do listopadu 1992, bylo moţno si 

vybrat i plynovou komoru. Právní úprava umoţňuje uloţit alternativní doţivotní trest 

bez moţnosti podmíněného propuštění. Arkansas ukládá trest smrti za vlastizradu a 

závaţnou vraţdu spáchanou za jedné z deseti přitěţujících okolností. Metodou popravy 

je smrtící injekce. Pokud byl zločin spáchán do 4. července 1983, moţno si vybrat i 

elektrické křeslo. Colorado trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchanou za jedné ze 

sedmnácti přitěţujících okolností, dále únos prvního stupně vedoucí ke smrti a 

vlastizradu. Metodou popravy je smrtící injekce. Connecticut ukládá trest smrti za 8 

závaţných zločinů vedoucích ke smrti člověka. Metodou popravy je smrtící injekce. 

Delaware trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchanou za alespoň jedné z přitěţujících 

okolností. Metodou popravy je zde smrtící injekce. Ti, kdo spáchali zločin před 

červnem 1983, si mohou vybrat mezi smrtící injekcí a oběšením. Florida ukládá trest 

                                                 
149

 Sekvard, O. Moţnost uloţení trestu smrti v USA. (II.), Trestněprávní revue, 2008, roč. 7, č. 10, str. 

300-303. 
150

 Facts about the Death Penalty. [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné z: 

http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf.  



 61 

smrti za vraţdu prvního stupně, obchodování s drogami a závaţné sexuální delikty. 

Metodou popravy je zde smrtící injekce či elektrické křeslo. Odsouzený si můţe vybrat. 

Georgia ukládá trest smrti za vraţdu, únos s následkem smrti, únos letadla a vlastizradu. 

Pouţívá se smrtící injekce. Idaho trestá smrtí vraţdu prvního stupně s přitěţujícími 

okolnostmi, únos prvního stupně a křivou přísahu. Metodou popravy je zde smrtící 

injekce, nebo zastřelení, pokud je první způsob neuskutečnitelný. Illinois ukládá trest 

smrti za vraţdu prvního stupně spáchanou za jedné z jednadvaceti přitěţujících 

okolností. Metodou popravy je zde smrtící injekce. Indiana trestá smrtí vraţdu 

spáchanou za jedné z šestnácti přitěţujících okolností. Smrtící injekce je zde metodou 

popravy. Jižní Dakota trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchanou za jedné z deseti 

přitěţujících okolností. Metodou popravy je smrtící injekce. Jižní Karolina trestá smrtí 

vraţdu spáchanou za jedné z dvanácti přitěţujících okolností, dále sexuální delikty 

spáchané na nezletilci. Metoda smrtící injekce či elektrického křesla je daná na výběr. 

Kalifornie ukládá trest smrti za vraţdu spáchanou za speciálních okolností, sabotáţ, 

zavinění nehody vlaku vedoucí ke smrti, vlastizradu, křivou přísahu vedoucí k popravě 

člověka, smrtící útok doţivotně vězněného. Metoda v podobě smrtící injekce či plynové 

komory je daná na výběr. Kentucky trestá smrtí vraţdu a únos spáchané za přitěţujících 

okolností. Metodou popravy je smrtící injekce. Pachatelé činů spáchaných před 

březnem 1998 si mohou vybrat i elektrické křeslo. Louisiana ukládá trest smrti za 

vlastizradu a vraţdu prvního stupně. Metodou popravy je smrtící injekce. Maryland 

trestá smrtí vraţdu prvního stupně. Metodou je zde smrtící injekce. Potrestaní před 

březnem 1994 měli na výběr také plynovou komoru. Mississippi ukládá trest smrti za 

závaţnou vraţdu a letecké pirátství. Metodou je smrtící injekce. Missouri trestá smrtí 

vraţdu prvního stupně. Metodou je zde smrtící injekce nebo plynová komora. Záleţí na 

odsouzeném. Montana trestá smrtí závaţnou vraţdu spáchanou za jedné z devíti 

přitěţujících okolností a znásilnění. Metodou popravy je zde smrtící injekce. Nebraska 

ukládá trest smrti za vraţdu prvního stupně spolu s alespoň jednou zákonem stanovenou 

přitěţující okolností. Metodou popravy je smrtící injekce. Nevada trestá smrtí vraţdu 

spáchanou za jedné z patnácti přitěţujících okolností. Metodou je smrtící injekce. New 

Hampshire ukládá trest smrti za vraţdu spáchanou během znásilnění, únosu nebo 

drogových deliktů, dále zabití úřední osoby, vraţda na objednávku, vraţda doţivotně 

odsouzeným bez moţnosti podmíněného odsouzení. Metodou popravy je smrtící injekce 
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či oběšení, pokud injekce není moţná. Ohio ukládá trest smrti za násilnou vraţdu 

spáchanou za jedné z deseti přitěţujících okolností. Metodou je zde smrtící injekce. 

Oklahoma trestá smrtí vraţdu spáchanou za jedné z osmi přitěţujících okolností, 

sexuální zločiny proti dětem mladším čtrnácti let. Metodou je zde smrtící injekce, avšak 

připouští se i elektrické křeslo. Oregon ukládá trest smrti za násilnou vraţdu. Poprava se 

provádí smrtící injekcí. Pensylvánie trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchanou za 

jedné  z osmnácti přitěţujících okolností. Metodou popravy je zde smrtící injekce. 

Severní Karolina trestá smrtí vraţdu prvního stupně. Metodou trestu smrti je smrtící 

injekce. Tennessee trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchanou za jedné z patnácti 

přitěţujících okolností. Metodou popravy je od začátku roku 1999 pouze smrtící 

injekce. Před tím byla moţná poprava na elektrickém křesle. Texas ukládá trest smrti za 

vraţdu spáchanou za jedné z devíti přitěţujících okolností. Metodou je zde smrtící 

injekce. Utah trestá smrtí násilnou vraţdu. Metoda trestu smrti je smrtící injekce, ale i 

zastřelení. Virginie trestá smrtí vraţdu prvního stupně spáchané za jedné z patnácti 

přitěţujících okolností. Popravuje se pomocí smrtící injekce nebo elektrického křesla. 

Výběr je moţný. Washington ukládá trest smrti za násilnou vraţdu prvního stupně. 

Metoda je daná na výběr, a to mezi oběšením a smrtící injekcí. Wyoming trestá smrtí 

vraţdu prvního stupně, vraţdu spáchanou během sexuálního útoku, sexuálního zneuţití 

mladistvého, dále ţhářství, loupeţ, útěk z vězení, únos či zneuţití osoby mladší 

šestnácti let. Metodou je smrtící injekce popř. plynová komora.
151

,
152

 

V příloze V uvádím počet exekucí ve Spojených státech amerických od roku 

1976. V příloze VI ilustruji rasové sloţení osob popravených ve Spojených státech 

amerických. 
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6. Mezinárodní úmluvy týkající se trestu smrti 

Česká republika, jakoţto demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana
153

, ve vnitrostátní právní úpravě trest smrti vylučuje. 

Listina základních práv a svobod ve svém článku šestém odstavci třetím stanoví: „trest 

smrti se nepřipouští“. K moţnosti znovuzavedení trestu smrti by tak bylo třeba změnit 

ústavněprávní úpravu. Nicméně součástí právního řádu České republiky jsou i 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas.
154

 Těmito 

smlouvami je Česká republika vázána. Z uvedeného vyplývá, ţe moţnost případného 

znovuzavedení trestu smrti je limitována jak vnitrostátní (LZPS), tak mezinárodní 

(zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech) i komunitární právní úpravou (Charta 

základních práv Evropské unie).   

6.1 Úmluvy na poli OSN 

První krok k ochraně základních lidských práv a svobod představuje vydání 

Všeobecné deklarace lidských práv dne 10.12.1948. Přestoţe se jedná o dokument, 

který dle mezinárodního práva postrádá právní závaznost, je velmi důleţitým 

podkladem pro další úmluvy na poli mezinárodního práva a představuje hodnotný 

pramen morálního významu. Článek 3 Všeobecné deklarace uvádí: „Kaţdý má právo na 

ţivot, svobodu a osobní bezpečnost“. V článku 5 stanoví: „Nikdo nesmí být mučen nebo 

podrobován krutému, nelidskému nebo poniţujícímu zacházení nebo trestu.“ Otázka 

přípustnosti trestu smrti byla ponechána otevřenou.
155

  

Z mezinárodních dokumentů OSN, které se týkají trestu smrti, je nutné uvést 

zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.
156

 Ten byl přijat 

Valným shromáţděním OSN v roce 1966. Česká republika je rovněţ jeho smluvní 

stranou. Důleţitým je především článek šestý, který ve svém prvním odstavci stanoví 

právo kaţdého na ţivot a jeho ochranu zákonem. V druhém odstavci téhoţ článku pak 

nestanoví zákaz trestu smrti zcela, ale dává určité mantinely, v kterých je moţné jej 

uplatnit. Můţe být tak uloţen pouze za nejtěţší zločiny, v souladu s právem platným 
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v době spáchání činu a pouze konečným rozsudkem soudu. Výbor pro lidská práva, 

zřízený na základě tohoto paktu, pod pojmem „nejzávaţnější zločiny“ rozumí ukládat 

trest smrti jako výjimečné opatření.
157

 Odstavec třetí zakazuje pouţít trest smrti 

selektivně vůči určité skupině obyvatel. Ve čtvrtém odstavci je stanoveno právo 

odsouzeného k trestu smrti, aby poţádal o milost nebo zmírnění tohoto trestu. Pátý 

odstavec stanoví zákaz ukládání trestu smrti osobám, které v době spáchání činu 

nedovršily věk osmnáct let a zákaz výkonu tohoto trestu na těhotných ţenách. 

Rozhodující význam má ustanovení odstavce šestého, které zakazuje smluvním stranám 

pouţít ustanovení článku šestého ke znemoţnění či oddálení zrušení trestu smrti. 

Jelikoţ Valné shromáţdění Spojených národů poţadovalo zrušení trestu smrti 

zcela na celém světě, neodpovídal článek šestý Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech těmto poţadavkům a proto musel být přijat a otevřen k podpisu dne 

15. prosince 1989 tzv. Druhý opční protokol. Ten ve svém článku 1 odstavci prvním 

stanoví, ţe ţádná osoba podléhající jurisdikci smluvního státu protokolu nesmí být 

popravena. Ve druhém odstavci téhoţ článku stanoví, ţe smluvní stát musí přijmout 

nevyhnutelná opatření ve své jurisdikci ke zrušení trestu smrti. V článku druhém však 

zůstala výhrada, která umoţňuje státům ukládat trest smrti v případě války za nejtěţší 

vojenské trestné činy, a to za předpokladu, ţe stát učinil takovou výhradu při ratifikaci 

či přístupu k tomuto protokolu. Česká republika ratifikovala Druhý opční protokol bez 

výhrad a v platnost vstoupil dne 15. září 2004. V současnosti ratifikovalo protokol 72 

států, 3 podepsaly ale dosud neratifikovaly.
158

  

6.2 Úmluvy na poli Rady Evropy 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen EÚLP) 

byla přijata v roce 1950. V původním znění však neobsahovala zákaz ani výhrady 

k trestu smrti. Článek druhý EÚLP přiznává právo na ţivot a jeho ochranu zákonem. 

Nikdo nesmí být zbaven ţivota kromě výkonu soudem uloţeného trestu. Článek třetí 

stanoví zákaz mučení nebo nelidského či poniţujícího zacházení nebo trestu. 

Změnu postoje k trestu smrti, vyjadřující všeobecnou tendenci k jeho zrušení, 

přinesl šestý dodatkový protokol k EÚLP, který vstoupil v platnost dne 1. března 1985. 
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Nejvýznamnějšími jsou jeho první tři články. Článek první stanoví obecný zákaz trestu 

smrti: „Trest smrti se zrušuje. Nikdo nemůţe být k takovému trestu odsouzen ani 

popraven.“ Článek druhý umoţňuje ukládat trest smrti v době války: „Stát můţe 

zákonem stanovit trest smrti za činy spáchané v době války nebo bezprostřední hrozby 

války“. Článek třetí zakotvuje zákaz odstoupit od ustanovení šestého protokolu.Tento 

protokol vstoupil v platnost pro bývalou ČSFR dne 1. dubna 1992. Šestý protokol dosud 

ratifikovalo 46 zemí, pouze Ruská federace tak neučinila. 

Dne 3. května 2002 byl ve Vilniusu otevřen k podpisu 13. protokol k EÚLP 

(dále jen Protokol), týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností. Státy Rady 

Evropy tak vyjádřily vůli posílit ochranu práva jedince na ţivot jakoţto základní 

hodnotu demokratické humanitní společnosti. Článek 1 Protokolu stanoví, ţe trest smrti 

se zrušuje. Článek druhý stanoví pojistku v podobě zákazu odstoupit od znění 13. 

Protokolu dle článku 15 EÚLP. Článek třetí znemoţňuje učinit výhrady k ustanovení 

tohoto Protokolu.  Česká republika Protokol ratifikovala a dne 1. listopadu 2004 

vstoupil v platnost. Dosud tento Protokol neratifikovalo Polsko, Litva a Arménie.
159

    

6.3 Americká konvence o lidských právech 

Organizace amerických států přijala dne 22. listopadu 1969 Americkou úmluvu 

o lidských právech (dále jen Úmluva). Článek čtvrtý této Úmluvy zaručuje právo na 

ţivot a zakazuje svévolné zabíjení. Trest smrti umoţňuje uloţit jen za nejtěţší zločiny. 

Zakazuje rozšíření aplikace trestu smrti na další trestné činy, které v daném členském 

státě dosud trestem smrtí trestány nejsou. Trest smrti dále nelze uplatnit vůči osobám, 

které v době spáchání trestného činu nedovršily věku osmnácti let. 
160

 

V roce 1990 přijalo Valné shromáţdění Organizace amerických států Protokol 

k této Úmluvě, který směřuje k absolutnímu zrušení trestu smrti v podobě znemoţnění 

znovu zavést trest smrti ve státech, které ho jiţ zrušily. Ponechává však státům moţnost 

v podobě výhrady ukládat trest smrti v době války. Současnými stranami tohoto 

protokolu jsou následující státy: Argentina, Brazílie, Chile, Costa Rica, Ekvádor, 

Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
161
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6.4 Komunitární právní úprava  

Postoj evropských států k trestu smrti je poměrně konstantně negativní. Snaha o 

jeho zrušení se projevila i na půdě Evropského parlamentu. Ten jiţ v roce 1980 vyzval 

členské státy, aby nevykonávaly rozsudky smrti a o rok později vyslovil přání, aby byl 

trest smrti v Evropských společenstvích zrušen. Trest smrti dle něj nemá vyšší 

odstrašující účinek neţ trest odnětí svobody na doţivotí. V lednu 1986 Evropský 

parlament zmínil, ţe trest smrti představuje hrůznou a nelidskou formu potrestání a 

porušuje právo na ţivot. Současně vyzval členské státy Rady Evropy, aby se připojily 

k šestému dodatkovému protokolu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.
162

 Snaha o definitivní zrušení trestu smrti vygradovala vyhlášením 

Listiny základních práv a svobod Evropské unie v roce 2007.  

Současný postoj evropských států k hodnotě lidského ţivota lze ilustrovat na 

jednotlivých ustanovení Listiny základních práv a svobod Evropské unie (dále jen 

Listina).  Ta má na základě nového znění článku 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou 

právní sílu jako ostatní smlouvy. Lisabonská smlouva, jiţ Česká republika ratifikovala 

3. listopadu 2009, odkazuje na tuto Listinu jako na katalog práv, jeţ by měli poţívat 

všichni její občané. Orgány Evropské unie a členské státy musí ctít a respektovat práva 

jmenovaná v Listině.  

Listina se skládá z preambule a sedmi hlav: důstojnosti, svobody, rovnosti, 

občanských práv, solidarity, soudnictví a obecných ustanovení. Jiţ v preambuli se 

setkáváme s potvrzením práv, která vyplývají z mezinárodních úmluv přijatých 

členskými státy, zejména pak Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Článek 2 Listiny stanoví: „Kaţdý má právo na ţivot. Nikdo nesmí být odsouzen 

k trestu smrti ani popraven.“ Dalším důleţitým článkem je článek čtvrtý, který stanoví: 

„Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či poniţujícímu zacházení anebo 

trestu“. Článek 19 zakotvuje ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání: 

„Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němţ mu hrozí váţné 

nebezpečí, ţe by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či 

poniţujícímu zacházení anebo trestu“. S podobným ustanovením sledujícím stejný cíl, 

se setkáváme v § 393 písm. h TŘ, který stanoví, ţe za trestný čin, pro který je moţné 
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v doţadujícím státě uloţit trest smrti, je vydání osoby nepřípustné kromě případu, kdy 

se doţadující stát zaručí, ţe trest smrti nebude uloţen. 
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7. Alternativy trestu smrti v českém právním řádu 

Důsledkem zrušení trestu smrti, které bylo provedeno novelou trestního zákona 

č. 175/1990 Sb., se stal trest odnětí svobody na doţivotí tím nejvyšším moţným trestem, 

kterým lze v právním řádu České republiky chránit společnost před nebezpečnými 

jedinci. Stal se tak jednou z forem výjimečného trestu. Trestní zákon v předchozím 

znění uloţení doţivotního trestu neumoţňoval. Od účinnosti zmíněné novely (1.7.1990) 

aţ do skončení účinnosti trestního zákona č.140/1961 Sb. (31.12.2009) bylo moţno za 

stanovených podmínek ukládat dvě formy výjimečného trestu, a to trest odnětí svobody 

nad patnáct aţ do dvaceti pěti let a trest odnětí svobody na doţivotí. Nový trestní 

zákoník (dále jen TZ), zákon č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010, 

s určitým zpřísněním navazuje na předchozí právní úpravu a umoţňuje uloţit dvě formy 

výjimečného trestu, a to trest odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let a trest odnětí 

svobody na doţivotí. Následující výklad pojednává o jedné z forem výjimečného trestu, 

a to trestu odnětí svobody na doţivotí, jakoţto alternativě jiţ zrušeného trestu smrti. 

7.1 Právní úprava zákonných podmínek pro uložení doživotního 

trestu 

Trest odnětí svobody na doţivotí (dále jen doţivotní trest) je upraven především 

v § 54 TZ upravujícím výjimečný trest, ale i v ustanoveních § 55 aţ 59 TZ upravující 

ostatní tresty odnětí svobody. Je třeba si odpovědět na otázku, v čem spočívá 

výjimečnost těchto trestů. Výjimečnost nespočívá v druhu těchto trestů, ale ve třech 

specifických vlastnostech. Za prvé, doba trvání těchto trestů je delší neţ obecně 

přípustná horní hranice trestu odnětí svobody (dvacet let). Za druhé, výjimečný trest je 

moţno uloţit pouze za taxativně stanovených podmínek uvedených v §54 TZ. Za třetí, 

výkon tohoto trestu se provádí dle § 56 odst. 3. TZ vţdy ve věznici se zvýšenou 

ostrahou.
163

 Výjimečný trest lze uloţit pouze za zvlášť závaţný zločin, u něhoţ to 

trestní zákon dovoluje. V důsledku nové kategorizace soudně trestních deliktů 

rozlišujeme přečiny, zločiny a podkategorii zločinů - zvlášť závaţné zločiny. 

Hovoříme o bipartici trestných činů. Přečiny jsou dle § 14 odst. 2 TZ všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.  Zločiny jsou dle § 14 odst. 3 TZ 
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všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. Zvlášť závaţným 

zločinem se rozumí dle § 14 odst. 3 TZ ty úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

Trest odnětí svobody na doţivotí můţe soud uloţit pouze pachateli, který 

spáchal zvlášť závaţný zločin vraţdy podle § 140 odst. 3 TZ, nebo který při spáchání 

zvlášť závaţného zločinu obecného ohroţení podle §272 odst. 3, vlastizrady (§309), 

teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§312), genocidia (§400), útoku proti 

lidskosti (§401), pouţití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje 

podle § 411 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneuţití 

mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt 

jiného člověka. Pro uloţení doţivotního trestu je však nutno splnit další dvě kumulativní 

podmínky. První podmínkou je mimořádná závaţnost zvlášť závaţného zločinu 

vzhledem k zavrţeníhodnému způsobu provedení činu nebo zvlášť zavrţeníhodné 

pohnutce nebo k zvlášť těţkému a těţko napravitelnému následku. Druhou podmínkou 

je poţadavek účinné ochrany společnosti nebo neexistence naděje, ţe by pachatele bylo 

moţno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let. 

K vymezení pojmů mimořádné závaţnosti, zavrţeníhodného způsobu provedení, 

zavrţeníhodné pohnutce a zvlášť těţkému a těţko napravitelnému následku, je nutno 

přihlédnout k dosavadní judikatuře týkající se ukládání výjimečného trestu dle 

předchozí právní úpravy.
164

 Uveďme např. judikát č. 41/76 Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek. Za zvlášť zavrţeníhodný způsob provedení činu u vraţdy povaţuje čin, 

který předpokládá vyšší míru surovosti, zvláštní lsti, zákeřnosti, brutality či zvrhlosti, 

neţ jaká obvykle bývá spojena s tímto trestným činem. Za zvlášť zavrţeníhodnou 

pohnutku u vraţdy povaţuje pohnutku svědčící zpravidla o morální zvrhlosti, 

bezcitnosti, bezohledném sobectví a naprosté neúctě k lidskému ţivotu. Za zvlášť těţký 

a těţko napravitelný následek povaţuje takový následek, který předpokládá výrazně 

vyšší intenzitu následku, neţ obvykle bývá spojena se spácháním trestných činů 

určitého druhu.
165
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Nutno dodat, ţe uloţení trestu odnětí svobody na doţivotí je samostatným 

důvodem pro dovolání dle § 265 písm. b odst. 2 TŘ.   

7.2 Podmíněné propuštění 

     Moţnost podmíněného propuštění je v TZ stanovena z toho důvodu, ţe 

doţivotní trest odnětí svobody bez moţnosti podmíněného propuštění by se prakticky 

rovnal sociální popravě odsouzeného.
166

 

Podle § 88 odst. 5 TZ můţe být osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí 

svobody na doţivotí podmíněně propuštěna aţ po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto 

trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její 

osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závaţného zločinu. Při 

podmíněném propuštění je zároveň stanovena soudem zkušební doba na jeden rok aţ 

sedm let. 

Moţnost zpřísnění doţivotního trestu přináší ustanovení § 54 odst. 4 TZ, dle 

něhoţ je soud oprávněn rozhodnout, ţe se doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou 

ostrahou pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává. Soud 

musí takto rozhodnout společně s rozhodnutím o uloţení doţivotního trestu. Pozdější 

rozhodnutí, které by bylo ovlivněno např. chováním odsouzeného ve výkonu trestu jiţ 

bohuţel není moţné. Ţádná další bliţší kritéria týkající se zpřísnění doţivotního trestu 

zákonem stanovena nejsou. Lze tedy předpokládat, ţe uţití tohoto institutu bude 

připadat v úvahu pouze tam, kde vlastnosti pachatelovy osobnosti způsobují nutnost 

izolovat pachatele co nejdéle od společnosti a zajistit tak její účinnou ochranu. 

Další zpřísnění právní úpravy přináší TZ v § 91 odst. 4. To spočívá 

v nemoţnosti opětovného podmíněného propuštění z výjimečného trestu odnětí svobody 

na doţivotí. 

O podmíněném propuštění rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo 

ředitele věznice, v níţ se vykonává trest a to na ţádost odsouzeného nebo i bez takové 

ţádosti (§331 odst. 1 TŘ). Podmíněné propuštění můţe téţ navrhnout zájmové sdruţení 

občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného (§ 331 odst. 2 

TŘ). Byla – li ţádost odsouzeného zamítnuta, můţe ji opakovat teprve po uplynutí 

jednoho roku od zamítavého rozhodnutí, ledaţe by ţádost byla zamítnuta jen proto, ţe 
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dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění (§ 331 odst. 1 

TŘ). 

7.3 Právní úprava výkonu trestu 

Z mezinárodního hlediska je vhodné zmínit zejména dva dokumenty, které 

upravují výkon trestu. Jedná se o „Standardní minimální pravidla pro zacházení 

s vězni“, která byla přijata na prvním kongresu OSN o prevenci a zločinnosti a 

zacházení s pachateli v Ţenevě v roce 1955. Obsahem těchto pravidel je svobodné 

myšlení, svobodné vyznání víry, stejná zákonná ochrana, přiměřená ţivotní úroveň a 

právo na zdravotní péči. Druhým dokumentem jsou „Evropská vězeňská pravidla“ 

vyhlášená rezolucí Evropské rady v roce 1973 (resp. 1987). Ta jsou zaloţena na 

následujících principech: zajištění důstojných materiálních a morálních podmínek, 

nestranná aplikace vězeňského řádu, respektování morálního a náboţenského vyznání, 

ochrana zdraví, pravidelné inspekce a kontrola nezávislými orgány.
167

 

Vnitrostátní právní úprava výkonu doţivotního trestu je zaloţena zejména na 

úpravě v trestním zákoníku a v zákoně č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody. 

Jak jiţ bylo řečeno, doţivotní trest je vţdy vykonáván ve věznici se zvýšenou ostrahou 

(§ 56 odst. 3 TZ). Není zde moţné, aby soud zařadil pachatele do věznice jiného typu 

jiţ při ukládání tohoto trestu. Soud však můţe přeřadit odsouzeného k doţivotnímu 

trestu, avšak ne dříve, neţ bude vykonáno alespoň deset let tohoto trestu (§ 57 odst. 4 

písm. a TZ).    

V současné době je výkon výjimečného trestu prováděn ve věznicích se 

zvýšenou ostrahou nebo ve věznicích s oddělením výkonu trestu se zvýšenou ostrahou. 

Jedná se o věznice Karviná, Mírov, Opava, Plzeň a Valdice. V těchto zařízeních by se 

mělo usměrnit chování odsouzených. Děje se tak za pomoci pravidelného reţimu, tak i 

pomocí ocenění vzorného chování kázeňskými odměnami jako např.: pochvala, 

mimořádné povolení balíčku, zvýšení kapesného. Naopak neţádoucí chování je trestáno 

sankcemi jakými jsou např.: důtka, zákaz přijetí balíčku, umístění do samovazby.
168

  

Problémem však zůstává skutečnost, ţe odsouzeného k doţivotnímu trestu, který 

se dopustí dalšího trestného činu ve výkonu trestu, např. napadne dozorce, nelze dále 
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postihnout. Lze jej tedy maximálně umístit do samovazby, a to jen na omezenou dobu 

20 dní. De lege ferenda by bylo vhodné uvaţovat o změně právní úpravy TZ, která by 

umoţnila soudu rozhodnout i během výkonu doţivotního trestu o tom, ţe se pro účely 

podmíněného propuštění doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou do doby 

výkonu trestu nezapočítává. Tím by došlo dle mého názoru k eliminaci moţnosti 

podmíněného propuštění jedinců, kteří pro společnost představují reálnou hrozbu. 

7.4 Vliv doživotního trestu na odsouzené 

Výkon trestu by měl být ovládán zásadou „primum non nocere“, tedy ţe jeho 

negativní účinky by neměly znehodnotit účinky pozitivní.
169

 Přestoţe je dominantním 

účelem trestu odnětí svobody na doţivotí poskytnout společnosti ochranu před 

nebezpečnými jedinci, nelze přehlédnout skutečnost, ţe tento trest neposkytuje 

významné resocializační působení, zejména pokud jde o moţnost případného 

podmíněného propuštění. 

Mezi pozitiva doţivotního trestu je řazeno: respektování práva na ţivot, moţnost 

nápravy chybného soudního rozhodnutí, umoţnění resocializace a její motivace pomocí 

podmíněného propuštění. Za negativa se řadí zejména: nepříznivý vliv na psychiku 

odsouzených a beztrestnost za činy spáchané ve výkonu trestu.
170

  

Samotné dlouhodobé uvěznění zřejmě výrazně neohroţuje duševní zdraví 

odsouzeného, pokud se jedná o osobu bez psychických obtíţí před uvězněním, ale 

vlivem procesu prizonizace sniţuje pravděpodobnost úspěšné reintegrace po moţném 

podmíněném propuštění.  

Pod pojmem prizonizace rozumíme proces postupného přizpůsobování se 

způsobu ţivota ve vězení a společenství odsouzených. Z psychologického hlediska 

proces prizonizace obsahuje dva aspekty: institucionalizaci a ideologizaci. 

Institucionalizace označuje adaptaci odsouzeného na vysoce organizovaný výkon trestu 

odnětí svobody.  Ideologizace se vyznačuje identifikací vězně s kriminální subkulturou 
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jakoţto obranného mechanismu, která se vyznačuje specifickým systémem hodnot, 

pravidel, postojů a tzv. kriminálním argotem.
171

 

Otázka psychologického vlivu dlouhodobých trestů a doţivotního trestu na 

odsouzené a  jejich případného škodlivého vlivu v podobě psychických poruch byla 

řešena v řadě výzkumných pracích. Jejich výsledky se sice různí, ale obecně je u 

zkoumaných jedinců nalézáno vysoké procento psychické poruchovosti. Je nutno si 

však uvědomit, ţe jde často o pachatele nejzávaţnějších činů, u nichţ byla psychická 

porucha přítomna ještě před nastoupením do výkonu trestu odnětí svobody. Výzkum 

Taylorové v roce 1986 ukázal, ţe ze zkoumaného vzorku 183 jedinců s doţivotním 

trestem po průměrné délce 10,5 roku trestu se téměř u 2/3 našla určitá psychická 

porucha.
172

 Nelze však z výše zmíněného důvodu výsledky tohoto výzkumu nijak 

přeceňovat.  

Mezi další relevantní výzkumy zkoumající vliv doţivotního trestu na psychiku 

odsouzeného, řadíme srovnávací studii Richardse (1978), která porovnávala doţivotně a 

krátkodobě odsouzené. Obě skupiny shodně uvádí, ţe za největší negativa povaţují 

ztrátu někoho blízkého, pocit ţivotní prázdnoty, sexuální frustraci, ztrátu zábavy a 

sociální izolaci. V polských výzkumech ze 70. let jsou popisovány některé deformace 

odsouzených po déledobé sociální izolaci. Mezi ně patřilo: stavy apatie a deprese, 

sníţení psychomotorické hnací síly, neadekvátní hodnocení skutečnosti apod.
173

 

Přínosný výzkum k problematice doţivotního trestu přináší JUDr. Nováková, 

která pouţila dotazník z výzkumu Klause Laubenthala v německém vězení JVA 

Straubing. Dotazník upravila dle českého právního řádu a následně poţádala o vyplnění 

tohoto dotazníku doţivotně odsouzené a jejich dozorce. Průzkum byl proveden v srpnu 

1998 na vzorku 13 odsouzených. Ti byli rozděleni do dvou skupin podle počtu 

strávených let (skupina D1-do šesti let a skupina D2-od šesti let výše). V první části 

testu byly obsaţeny otázky týkající se osoby odsouzeného (věk, okamţik právní moci 
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rozsudku, osobní vztahy, kontakty se světem apod.). Ve druhé části bylo obsaţeno 

dvacet problémových otázek, ve kterých byly zahrnuty základní psychické a sociální 

stresy (1. přeji si, aby čas ubíhal rychleji, 2. mám strach, ţe pozvolna umírám, 3. bojím 

se, ţe zemřu, neţ mě propustí z vězení, 4. přeji si více soukromí, 5. cítím, ţe zde 

promarňuji svůj ţivot, 6. chtěl bych spáchat sebevraţdu, 7. ztrácím sebedůvěru, 8. lituji 

sám sebe, 9. chybí mi trochu luxusu, 10. dávám si pozor, abych se ve výkonu trestu 

choval řádně, 11. zlobím se sám na sebe, 12. postrádám ţivot ve společnosti, 13. jsem 

naštvaný na svět, 14. postrádám někoho, 15. ruší mne jiný odsouzený a jsem proto 

rozzlobený, 16. bojím se, ţe se zblázním, 17. touţím, aby se uplynulý čas vrátil zpět, 18. 

mám sexuální problémy, 19. mám starosti, jak se na svobodě vypořádám s problémy, 

20. nudím se.). Účastníci vyplňovali ke kaţdému problému dva údaje. Na prvním místě 

uvedli, jak často tyto problémy mají pomocí stupnice od jedné do pěti. Na druhém místě 

uvedli taktéţ dle stupnice od jedné do pěti, jak sloţitě se s těmito problémy vyrovnávají. 

Součin obou zjištěných hodnot ukázal závaţnost jednotlivého problému. Z výzkumu 

vyplývá, ţe závaţnost stresů směrem k vnějšímu prostředí je větší neţ  závaţnost stresů 

směrem k vnitřnímu prostředí. Na prvních pěti místech se umístily tyto problémy: 1. 

cítím, ţe zde promarňuji svůj ţivot, 2. postrádám někoho, 3. bojím se, ţe zemřu, neţ mě 

propustí z vězení, 4. přeji si více soukromí, 5. touţím, aby se uplynulý čas vrátil zpět. Je 

vidět, ţe velkým problémem je u vězňů vnímání času. Zdá se, ţe se doţivotně 

odsouzeným nepodařilo vysvětlit skutečnost, ţe trestem za jejich zločin je právě čas 

strávený ve vězení, o který jsou připraveni. Zajímavé je, jak odlišně vnímá problémy 

skupina D1 (do šesti let vykonaného trestu) a skupina D2 (od šesti let). V obou 

skupinách zaujímá problém „cítím, ţe zde promarňuji svůj ţivot“ nejvyšší příčku. U 

skupiny D2 se problém soukromí vůbec neobjevil mezi pěti nejzávaţnějšími, z čehoţ 

vyplývá, ţe odsouzení po více letech výkonu trestu nepociťují nedostatek soukromí tak 

palčivě jako v prvních letech výkonu trestu. Důleţitým zjištěním představuje 

skutečnost, ţe u skupiny D2 se objevuje markantní problém s během času. Odsouzení 

tak ztrácí postupem doby jakoukoliv ţivotní perspektivu a i naději na moţné propuštění. 

V odpovědi na otázku, zda by si vybrali trest smrti, pokud by si mohli vybrat mezi 

doţivotním trestem a trestem smrti, odpovědělo kladně 8 odsouzených (tj. 61,5 %). To 
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nás znovu přivádí k argumentu retencionistů, kterým se tak dostává do rukou pádný 

důvod pro tvrzení, ţe doţivotní trest je také sám o sobě pro odsouzené krutý.
174

 

Pro porovnání výše uvedeného výzkumu je vhodné uvést výzkum JUDr. 

Navrátilové uskutečněný v roce 2009. Byla pouţita stejná metoda výzkumu a doţivotně 

odsouzení odpovídali na stejné otázky. Celkem se výzkumu zúčastnilo 13 osob. 

Výzkum ukázal, ţe mezi pět nejzávaţnějších problémů patří: 1. touţím, aby se uplynulý 

čas vrátil zpět, 2. zlobím se sám na sebe, 3. postrádám někoho, 4. cítím, ţe zde 

promarňuji svůj ţivot, 5. postrádám ţivot ve společnosti.
175

 Pokud porovnáme výsledky 

výzkumu z roku 1998 a výzkumu z roku 2009, můţeme učinit tvrzení, ţe za největší 

problémy doţivotního trestu vězni stále spatřují: pocit promarnění ţivota, touha návratu 

uplynulého času a postrádání někoho blízkého. 
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8. Současné postoje veřejnosti k trestu smrti 

8.1  Postoj veřejnosti v České republice 

Aktuální výzkum veřejného mínění v problematice trestu smrti realizovalo 

v květnu 2010 Centrum pro výzkum veřejného mínění, výzkumné oddělení 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Výzkumu se mezi dny 3. aţ 10. května 

účastnilo celkem 1061 dotázaných obyvatel České republiky ve věku od patnácti let 

výše. Dotázaným byla poloţena tato otázka: „Má či nemá podle Vás v České republice 

existovat trest smrti? Rozhodně má existovat, spíše má existovat, spíše nemá existovat, 

rozhodně nemá existovat.“ Podle názoru necelých dvou třetin dotázaných by trest smrti 

v právním řádu České republiky zakotven být měl (62% odpovědí tvoří součet odpovědí 

„rozhodně má existovat“ a „spíše má existovat“). Naopak dle názoru přibliţně třetiny 

odsouzených by trest smrti v právním řádu České republiky být zakotven neměl (31% 

odpovědí tvoří součet odpovědí „spíše nemá existovat“ a „rozhodně nemá existovat“). 

Odpověď „nevím“ zvolilo 7 % dotázaných. Grafické znázornění výsledku výzkumu 

uvádím v příloze VII. 

Analýza dat výzkumu ukázala, ţe statisticky častěji jsou pro absolutní trest lidé 

bez vyznání. Věřící častěji odpovídali, ţe trest smrti rozhodně nemá existovat. Také 

vysokoškolsky vzdělaní lidé se častěji staví proti trestu smrti. 

Vývoj názorů na trest smrti v České republice od roku 1992 ilustruji v příloze 

VIII. Lze vidět určitou klesající tendenci zastánců trestu smrti a naopak určitou 

vzrůstající tendenci jeho odpůrců.
176

 

8.2 Postoj veřejnosti ve Francii 

V říjnu roku 2006 provedla společnost TNS Sofres výzkum vztahující se 

k problematice znovuzavedení trestu smrti ve Francii. Je vhodné připomenout, ţe 

Francie zrušila trest smrti v roce 1981. Výzkum v roce 2006 ukázal, ţe podpora 

francouzské veřejnosti k trestu smrti od jeho zrušení klesla. V roce 1981 podporovalo 

absolutní trest přes 62 % francouzských občanů. V roce 2006 je jiţ pouze 42 % občanů 

nakloněno znovuzavedení trestu smrti. Přes 52 % občanů si naopak znovuzavedení 
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trestu smrti nepřeje. Na otázku znovuzavedení trestu smrti nedokázalo odpovědět 6 % 

respondentů.
177

  

8.3 Postoj veřejnosti v USA 

Organizace Gallup provedla v říjnu 2009 výzkum veřejného mínění v oblasti 

postoje americké veřejnosti k trestu smrti. Výzkum byl proveden formou telefonního 

rozhovoru, pomocí něhoţ byli dotazováni občané starší 18 let. Celkem bylo dotazováno 

1013 respondentů, jimţ byla poloţena tato otázka: „Jste pro uloţení trestu smrti osobě, 

která je uznána vinnou za vraţdu?“ Výsledek tohoto výzkumu ukázal, ţe 65 % 

Američanů je pro uloţení trestu smrti za vraţdu, kdeţto 35 % je proti. V porovnání 

s výzkumy z minulých let (od roku 2002) je vidět určitý pokračující trend stabilní 

dvoutřetinové podpory veřejnosti. Vývoj názoru americké veřejnosti na tuto otázku 

ukazuje příloha IX. 

Výzkum dále ukazuje, jak je odpověď na danou otázku ovlivněna politickým 

vyznáním.  Z republikánů bylo 81 % pro, 16 % proti. Z demokratů bylo 48 % pro, 47 % 

proti. U nezávislých byl výsledek 67 % pro a 28 % proti. 

Organizace Gallup uvádí, ţe podpora trestu smrti je niţší tehdy, pokud mají 

dotázání na výběr mezi trestem smrti a doţivotním trestem bez moţnosti podmíněného 

propuštění. Průzkum z roku 2006 na tento fakt ukazuje. Celkem 65 % dotázaných 

obecně preferovalo trest smrti. Poté dostali na výběr mezi trestem smrti a doţivotním 

trestem bez moţnosti podmíněného propuštění. Trest smrti následně preferovalo jen 

47 % a doţivotní odsouzení 48 %.
178

 

8.4 Postoj veřejnosti v Kanadě a Velké Británii 

Společnost Critical Vision provedla v srpnu 2009 výzkum veřejného mínění 

Anguse Reida, týkající se názoru občanů Kanady a Velké Británie na problematiku 

trestu smrti (součástí však byl i výzkum názorů amerických občanů). Výzkum byl 

prováděn online metodou na vzorku 1001 kanadských dospělých občanů a 1049 

britských dospělých občanů. Respondentům byla mj. poloţena otázka, zda souhlasí 

s uloţením trestu smrti za vraţdu člověka. Výzkum ukázal, ţe postoj kanadské a britské 

                                                 
177

 International Polls and Studies. [online]. [cit. 2010-11-01]. Dostupné z: 

http://www.deathpenaltyinfo.org/international-polls-and-studies#France.   
178

 In U.S., Two-Thirds Continue to Support Death Penalty. [online]. [cit. 2010-11-01].  Dostupné z: 

http://www.gallup.com/poll/123638/In-U.S.-Two-Thirds-Continue-Support-Death-Penalty.aspx.  



 78 

veřejnosti (potaţmo i americké) je velmi nakloněn ukládání trestu smrti za tento zločin. 

Pro uloţení tohoto trestu se vyjádřilo 62 % kanadských občanů a 67 % britských 

občanů. Proti uloţení se vyjádřilo 28 % kanadských občanů a 23 % britských občanů. 

Na otázku nevědělo jednoznačnou odpověď 10 % kanadských občanů a 10 % britských 

občanů.
179

  

8.5 Postoj veřejnosti v Ruské federaci 

Ruské Centrum pro výzkum pro veřejného mínění provedlo mezi dny 23. a 24. 

ledna 2010 průzkum v oblasti názoru občanů Ruské federace na existenci a aplikaci 

trestu smrti. Bylo dotazováno 1600 dospělých občanů. Otázka zněla: „Jak byste vyřešili 

otázku aplikace trestu smrti v Ruské federaci?“   

Z výzkumu vyplývá, ţe velká část populace této země (přes 44 %) je pro 

obnovení aplikace ukládání trestu smrti (v roce 2009 vypršela lhůta moratoria). Přes 

18 % občanů se domnívá, ţe trest smrti by měl být zcela zrušen zákonodárným 

procesem. Podotkněme, ţe v roce 1999 bylo vyhlášeno moratorium na aplikaci trestu 

smrti, avšak v legislativě zůstal tento trest stále zakotven. Dále se 29 % občanů 

domnívá, ţe by moratorium mělo platit nadále. Přes 44 % občanů se naopak domnívá, 

ţe by se trest smrti měl plně aplikovat. Zbylých 10 % nevědělo jednoznačně odpověď.  

V listopadu 2009 Ústavní soud Ruské federace rozhodl, ţe moratorium musí být 

nadále rozšířeno. Aplikace trestu smrti po uplynutí moratoria dle názoru soudu moţná 

není, neboť moratorium musí být rozšířeno do doby, neţ bude výkon trestu smrti 

definitivně zrušen.
180

  

8.6  Postoj veřejnosti v Japonsku 

  Překvapivě velmi silnou podporu veřejnosti zaznamenal vládní výzkum 

veřejného mínění provedený v únoru 2010 v Japonsku. Výzkum ukázal, ţe rekordních  

85,6 % dotázaných osob vyjádřilo podporu absolutnímu trestu. Veřejnost dále 

spatřovala nedostatek v trestněprávní úpravě, která byla revidována v roce 2005, a sice 

v tom smyslu, ţe tato úprava postihuje vraţdu pouze trestem odnětí svobody od 15 do 

25 let. Přes 49,3 % dotázaných by tuto „příliš krátkou“ úpravu zrušilo. Od roku 2004, 
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kdy byl ve výzkumu zaznamenán rovněţ rekordní počet 73,8 % zastánců, došlo tedy 

ještě k nárůstu. Je moţné, ţe tento nárůst umocnila i dle občanů nedostatečná právní 

úprava.
181

  

8.7 Postoj veřejnosti v Austrálii 

Společnost Roy Morgan International provedla v listopadu 2007 průzkum 

veřejného mínění australských občanů (schopných volit), který měl zjistit jejich postoj 

k existenci trestu smrti. Výzkum byl prováděn pomocí telefonu a počet respondentů 

činil 660. Jim byla poloţena tato otázka: „Měl by být za vraţdu uloţen trest smrti nebo 

trest odnětí svobody?“ Přes 67 % občanů se domnívalo, ţe odpovídajícím trestem za 

vraţdu by měl být trest odnětí svobody. Naopak 24 % občanů se domnívalo, ţe za 

takový zločin je nutno uloţit trest smrti. Zbývajících 9 % na tuto otázku neumělo 

odpovědět.
182
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9. Závěr   

Tato práce pojednává o jednom z nejčastěji diskutovaných a nejvíce 

kontroverzních témat, a sice trestu smrti. Přináší tak čtenáři moţnost učinit vlastní 

postoj k trestu smrti na základě objektivních informací. Zejména čtvrtá kapitola tvořící 

těţiště této práce, rozebírající argumenty zastánců a odpůrců, by měla utvoření vlastního 

názoru ulehčit. 

Česká republika zrušila trest smrti v roce 1990. Moţnost znovuzavedení trestu 

smrti je limitována ústavním, mezinárodní a komunitární právem. Naše země se tak 

přidala ke skupině zemí, které povaţují právo jedince na ţivot za absolutně 

nedotknutelnou hodnotu. 

Veřejnost je vţdy pobouřena existencí závaţných zločinů a ţádá pro pachatele 

ten nejpřísnější trest. Podpora veřejnosti ohledně trestu smrti je poměrně stále vysoká. 

Je pochopitelné, ţe ty nejzávaţnější zločiny vyvolávají u veřejnosti silné emoce a pouze 

trest smrti je tak viděn jako spravedlivý trest, neboť si pachatel nic jiného nezaslouţí. 

V oblasti trestněprávní úpravy však musíme emoce ponechat stranou. Právo 

nesmí být tvořeno za průchodu emocí, ale pod vlivem zkušeností, vědeckých poznatků a 

logiky. Proto je nutné všude tam, kde postačí k naplnění účelu trestu pouţití varianty 

mírnější, dát přednost takové variantě před variantou přísnější. Rovněţ je nutné dát 

pachateli činu moţnost pochopit důsledky svého počínání a neuniknout důsledkům 

svého počínání. 

Jsem rád, ţe dnes mohu ţít v demokratické humanitní společnosti zaloţené na 

úctě k lidským právům a základním svobodám, kde lidský ţivot představuje tu nejvyšší 

hodnotu, o kterou jedince nesmí nikdo za ţádných okolností připravit. Proto se 

domnívám, ţe doţivotní trest odnětí svobody představuje vhodnou variantu trestu smrti, 

pomocí níţ lze stejně tak účinně chránit společnost před vysoce nebezpečnými jedinci a 

která lépe naplňuje obecný účel trestu. Přesto by bylo de lege ferenda vhodné uvaţovat 

o změně právní úpravy TZ, která by umoţnila soudu rozhodnout i během výkonu 

doţivotního trestu o tom, ţe se pro účely podmíněného propuštění doba výkonu trestu 

ve věznici se zvýšenou ostrahou do doby výkonu trestu nezapočítává.                                          



 81 

Přílohy 

Příloha I - Země, které zrušily trest smrti pro všechny trestné činy
183

 

Zkratky: Datum (A) = datum abolice pro všechny tr. činy; Datum (AB) = datum abolice pro běţné trestné 

činy; Datum (posl. ex.) = datum poslední exekuce; K = datum poslední známé exekuce; Ind. = ţádný výkon trestu 
smrti od nezávislosti 

Země Datum (A) Datum (AB) Datum (posl. ex.) 

ALBÁNIE 2007 2000   

ANDORA 1990  1943 

ANGOLA 1992    

ARGENTINA 2008 1984   

ARMÉNIE 2003    

AUSTRÁLIE 1985 1984 1967 

ÁZERBÁJDŢÁN 1998  1993 

BELGIE 1996  1950 

BHÚTÁN 2004  1964K 

BOSNA A HERCEGOVINA 2001 1997   

BULHARSKO 1998  1989 

BURUNDSKÁ REP. 2009    

COOKOVY OSTROVY 2007    

ČESKÁ REPUBLIKA  1990    

DÁNSKO 1978 1933 1950 

DOMINIKÁNSKÁ REP. 1966    

DŢIBUTSKO 1995  Ind. 

EKVÁDOR 1906    

ESTONSKO 1998  1991 

FILIPÍNY 
2006       

(1987) 

 
2000 

FINSKO 1972 1949 1944 

FRANCIE 1981  1977 

GEORGIE 1997  1994K 

GUINEA-BISSAU 1993  1986K 

HAITI 1987  1972K 

HONDURAS 1956  1940 

CHORVATSKO 1990  1987 

IRSKO 1990  1954 

ISLAND 1928  1830 

ITÁLIE 1994 1947 1947 

JIŢNÍ AFRIKA 1997 1995 1991 

KAMBODŢA 1989    

KANADA 1998 1976 1962 

KAPVERDY 1981  1835 

KIRIBATI   Ind. 

KOLUMBIE 1910  1909 

KOSTARIKA 1877    
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KYPR 2002 1983 1962 

KYRGYZSTÁN 2007    

LICHTENŠTEJNSKO 1987  1785 

LITVA 1998  1995 

LUCEMBURSKO 1979  1949 

MAĎARSKO 1990  1988 

MAKEDONIE 1991    

MALTA 2000 1971 1943 

MARSHALLOVY OSTROVY   Ind. 

MAURÍCIUS 1995  1987 

MEXIKO 2005  1961 

MIKRONÉSIE   Ind. 

MOLDAVSKO 1995    

MONAKO 1962  1847 

MONTENEGRO 2002    

MOSAMBIK 1990  1986 

NAMÍBIE 1990  1988K 

NĚMECKO 1987    

NEPÁL 1997 1990 1979 

NIKARAGUA 1979  1930 

NIUE     

NIZOZEMÍ 1982 1870 1952 

NORSKO 1979 1905 1948 

NOVÝ ZÉLAND 1989 1961 1957 

PALAU     

PANAMA 1922  1903K 

PARAGUAY 1992  1928 

POBŘEŢÍ SLONOVINY 2000    

POLSKO 1997  1988 

PORTUGALSKO 1976 1867 1849K 

RAKOUSKO 1968 1950 1950 

RUMUNSKO 1989  1989 

RWANDA 2007  1998 

ŘECKO 2004 1993 1972 

SAMOA 2004  Ind. 

SAN MARINO 1865 1848 1468K 

SENEGAL 2004  1967 

SEYCHELY 1993  Ind. 

SLOVENSKÁ REP. 1990    

SLOVINSKO 1989    

SRBSKO 2002  1992 

SVATÁ STOLICE 1969    

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV O. 1990  Ind. 

ŠALAMOUNOVY OSTROVY  1966 Ind. 

ŠPANĚLSKO 1995 1978 1975 

ŠVÉDSKO 1972 1921 1910 

ŠVÝCARSKO 1992 1942 1944 

TOGO 2009  1978 

TURECKO 2004 2002 1984 

TURKMENISTÁN 1999    
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TUVALU   Ind. 

UKRAJINA 1999    

URUGUAY 1907    

UZBEKISTÁN 2008  2005 

VANUATU   Ind. 

VELKÁ BRITÁNIE  1998 1973 1964 

VENEZUELA 1863    

VÝCHODNÍ TIMOR 1999    

Příloha II – Země, které zrušily trest smrti pro „obvyklé“ zločiny
184

 

Zkratky: Datum (AO) = datum zrušení pro obvyklé zločiny; Datum (posl. ex.) = datum poslední exekuce; 

K = datum poslední známé exekuce; Ind. = ţádná exekuce od nezávislosti 

Země Datum (AO) Datum (posl. ex.) 

BOLÍVIE 1997 1974 

BRAZÍLIE 1979 1855 

EL SALVADOR 1983 1973K 

FIJI 1979 1964 

CHILE 2001 1985 

IZRAEL 1954 1962 

KAZACHSTÁN 2007    

LITVA 1999 1996 

PERU 1979 1979 

Příloha III – Země, které trest smrti neaplikují
185

 

Zkratky: Datum (posl. ex.) = datum poslední exekuce; K = datum poslední známé exekuce; Ind. = ţádná exekuce od 

nezávislosti 

Pozn. Ruská federace zavedla moratorium výkonu trestu smrti v září roku 1996. Od moratoria až do roku 1999 byly 

exekuce prováděny v pouze Čečenské republice. 

Země Datum (posl. ex.) 

ALŢÍRSKO 1993 

BARMA 1980s 

BENIN 1987 

                                                 
184
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BRUNEJ 1957K 

BURKINA FASO 1988 

ERITREA 1989 

GABON 1981 

GAMBIE 1981 

GHANA 1993 

GRENADA 1978 

JIŢNÍ KOREA      1997 

KAMERUN 1997 

KENYA 1987 

KONGO  1982 

LAOS 1989 

LIBÉRIE 2000 

MADAGASKAR 1958K 

MALAWI 1992 

MALEDIVY 1952K 

MALI 1980 

MAROKO 1993 

MAURITÁNIE 1987 

NAURU Ind. 

NIGER 1976K 

PAPUA NOVÁ GUINEA 1950 

RUSKÁ FEDERACE 1999  

SRÍ LANKA 1976 

STŘEDOAFRICKÁ 

REPUBLIKA 

1981 

SURINAM 1982 

SVAZIJSKO 1983 

TÁDŢIKISTÁN 2004 

TANZÁNIE 1995 

TONGA 1982 

TUNISKO 1991 
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ZAMBIE 1997 

Příloha IV – Státy, které dosud trest smrti zachovávají
186

  

 

Afghánistán, Antigua and Barbuda, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, Belize, Botswana, Čad, 

Čína, Komorská federativní islámská republika, Kongo, Kuba, Dominikánská rep., Egypt, Rovníková Guinea, 

Etiopie, Guatemala, Guinea, Guyana, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Jamajka, Japonsko, Jordánko, Kuvajt, Libanon, 

Lesotho, Libye, Malajsie, Mongolsko, Nigerie, Severní Korea, Omán, Pákistán, Palestinská autonomie, Katar, Svatý 

Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Saudská Arábie, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Súdán, 

Sýrie, Taiwan, Thajsko, Trinidad a Tobago, Uganda, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Vietnam, 

Jemen, Zimbabwe. 

Příloha V – Počet exekucí v USA od roku 1976
187

 

 

Příloha VI – Rasové složení popravených v USA
188
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Příloha VII – Výzkum veřejného mínění v ČR 2010 ohledně existence trestu 

smrti
189

 

 

Příloha VIII - Vývoj názorů na trest smrti v České republice od roku 1992
190
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Příloha IX – Trend názoru americké veřejnosti od roku 1937
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Shrnutí v anglickém jazyce / Resumé in English 

The purpose of my thesis is to analyse one of the most controversial topic, which 

people often discuss, the death penalty. To bring an option for a potential reader how to 

to make his own attitude to the death penalty was the collateral aim. 

In recent decades the most states abolished death penalty. But there is still over 

one quarter states in the world, which death penalty aply. Neverthelles public opinion 

polls show, that public support is relatively significant.  

The thesis is composed of nine chapters. Chapter one is introductory and defines 

the purpose of this thesis.  

Chapter two deals with the punishment and its purpose. This chapter consists of 

two parts. Part one concentrate on the punishment and defines, what this concept means. 

Second part concentrate on the purpose of the punishment, on the absolute and relative 

theory, on the purpose of the death penalty and on the purpose of the punishment in the 

czech penal code.  

Chapter three describes the history of the death penalty. The chapter consists of 

three parts. Part one deals with general history of the death penalty. Part two 

concentrate on the history of the death penalty in our area. Part three describes the most 

frequent method of the death pealty.  

Chapter four concentrates on the arguments of supporters and opponents of the 

death penalty. This chapter is the focus of this thesis. It consists of two parts. Part one 

includes the most frequent arguments of supporters. Part two includes the most frequent 

arguments of opponents.  

Chapter five outlines the use of death penalty nowadays. This chapter consists 

one part which deals with the use of the death penalty in the USA.  

Chapter six desribes international treaties related to death penalty. This chapter 

consists of four parts. Part one includes international treaties which were ratified by 

member states of United Nations Organization. Part two includes international treaties 

which were ratified by member states of Council of Europe. Part three outlines the 

American Convention on Human Rights. Part four mentions acquis communautaire law.  
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Chapter seven deals with an alternatives to death penalty. The chapter consists of 

four parts. Part one describes legal conditions of life inprisonment. Part two desribes 

legal conditions of conditional discharge. Part three refers to legal conditions of penalty 

executions. Part four deals with the impact of life sentence on prisoners.  

Chapter eight ilustrates public opinion of death penalty nowadays. This chapter 

consists of  seven parts. Each of part ilustrates public opinion in the different countries 

of the world: Czech Republic, France, USA, Canada and United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan and Australia.  

Conclusions are drawn in Chapter nine. 

I would rather prefer the life inprisonment instead of the death penalty. Life 

inprisonment carries out the purpose of sentence better. Democratic humanity society 

must prefer mild form of punishment, if this form meets the requirements of the 

punishment. It is necessary to protect a human life whenever.     
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