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1. Úvod 

 

Každé lidské společenství si vytváří pravidla pro své fungování a činnost, 

přičemž dodržování těchto norem kontroluje, vynucuje a chrání, a to i prostředky, které 

mohou výrazným způsobem zasáhnout členy daného společenství. Nejvýraznějšími 

prostředky ochrany společnosti jsou trestní sankce, které různým způsobem a měrou 

postihují pachatele trestných činů a to především v návaznosti na závažnost trestného 

činu, jeho dopadu na poškozeného, potažmo na celou společnost, způsob provedení, 

apod.. Trest, právní následek činu, na němž lpí vina, spočívá v právní újmě, a ta je 

pachatelem pociťována jako zlo a podle vůle má být jako taková vnímána.1 Trestní 

sankce lze dělit podle mnoha kritérií, ke kterým patří především dopad sankce na osobní 

svobodu pachatele, na jeho majetek, společenské postavení. Dalším kritériem je, zda 

sankce pachatele v něčem omezuje, něco mu zakazuje, či přikazuje určitou činnost. 

Trestní sankce se nejčastěji člení na tradiční tresty, představované trestem odnětí 

svobody, a tresty alternativní, které nejsou spojeny s postihem na osobní svobodě a jsou 

možnou odpovědí orgánů státní moci na trestnou činnost pachatele. Mezi hlavní 

důvody, které vedly k celosvětovému rozšíření alternativních řešení trestních věcí, patří 

snaha individualizovat trestní postih, pozitivně motivovat pachatele trestných činů 

k životu v souladu se zákonem, aktivně zapojit do řešení trestních věcí osoby poškozené 

trestnou činností, řešit efektivně přetížení soudů a vůbec orgánů činných v trestním 

řízení, vypořádat se s nedostatkem kapacity věznic, zlevnit trestní i civilní řízení a najít 

účinné formy prevence kriminality, to vše při zachování vysokých nároků na věcnou 

správnost a spravedlnost soudního rozhodování.2 

 

Po roce 1989 docházelo v České republice k posilování restorativního přístupu 

orgánů činných trestním řízení a tím i k zařazování alternativních trestů do právního 

řádu ČR. Mezi tyto tresty se řadí i trest obecně prospěšných prací, kterým se věnuje tato 

diplomová práce. Ačkoli jsou trestu obecně prospěšných prací věnovány čtyři paragrafy 

v trestním zákoníku a 8 paragrafů v trestním řádu, je tento trest významný nejen kvůli 

vysokému počtu uložených trestů, ale i kvůli jeho dopadu na odsouzeného, potažmo na 

společnost.  

 
                                                 
1 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 346 
2 Sokolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha : C.H. Beck, 2000, s.3 
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Trest obecně prospěšných prací byl zaveden do právního řádu ČR v roce 1995, 

přesto do dnešního dne není jeho ukládání a výkon bez problémů a výkladových 

nejasností. Ve své práci se chci tedy věnovat nejen popisu právní úpravy ukládání a 

výkonu trestu OPP, ale chtěl bych se věnovat i praktickým problémům souvisejícím 

s danou sankcí, se kterými jsem se seznámil při svém působení v Probační  a mediační 

službě České republiky.  
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2. Zavedení trestu obecně prospěšných prací do právního 

řádu ČR 

 

Trest obecně prospěšných prací byl zaveden do právní řádu České republiky 

zákonem č. 152/1995 Sb. Tento zákon reagoval na nutnost přijmout odpovídající právní 

úpravu, která by umožňovala účinněji zasahovat proti vyšším formám trestné činnosti 

všeobecně označovaným jako organizovaný zločin, a zároveň se zaměřil na rozšíření 

tzv. odklonů v trestním řízení a alternativních trestů. Daná potřeba vycházela ze 

skutečnosti vzrůstající kriminality a z poznání, že zvyšující se počet pachatelů 

odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody přeplňuje kapacitu vězeňských 

zařízení, znesnadňuje výchovné působení na odsouzené a dokazuje, že u určité 

kategorie odsouzených trest odnětí svobody přináší opačné důsledky, než jaké 

předpokládá zákonodárce.3 

 

Při zavádění trestu obecně prospěšných prací zákonodárce vycházel z právních 

úprav států, kde je tento druh alternativního trestu již delší dobu s úspěchem ukládán, 

přičemž při formulaci podmínek jeho ukládání bylo rovněž přihlédnuto k doporučení R 

(92) 16 Výboru ministrů členských států k Evropským pravidlům o trestech a 

opatřeních realizovaných v Evropském společenství. 

 

Při zavedení daného trestu do praxe se vycházelo z předpokladu, že realizace 

návrhu si nevyžádá dodatečných finančních prostředků, přičemž administrativní agenda 

spojená se zajišťováním výkonu trestu obecně prospěšných prací v obcích by měla být 

minimálně vyrovnána ekonomickým přínosem, který obce z výkonu tohoto trestu budou 

mít. 

 

Podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací byly dle důvodové 

zprávy vymezeny tak, aby se tento druh trestu uplatnil u pachatelů méně závažných 

trestných činů, na něž není třeba působit trestem odnětí svobody a z nějakého důvodu 

by zároveň nepostačovalo nebo by nebylo vhodné uložení samostatného peněžitého 

trestu. Co se týče sazby trestu obecně prospěšných prací, byla stanovena tak, že  vychází 

z typové závažnosti činů, za které má být ukládána, a výměra trestu odnětí svobody, ve 

                                                 
3 Důvodová zpráva k zákonu č.152/1995 Sb. 
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který může být přeměněn, sleduje zejména podporu zájmu odsouzeného tento trest v co 

nejkratší době vykonat. Zavedení tohoto druhu trestu je v souladu s mezinárodní 

úmluvou o nucené práci i s Listinou základních práv a svobod.4 

 
 

V rámci výkonu trestu obecně prospěšných zákon vycházel z právní úpravy 

výkonu jiných druhů trestů, např. trestu odnětí svobody, přičemž zvlášť upravil instituty 

odkladu, přerušení a upuštění od výkonu trestu.  Zákon nepředpokládá kromě 

spolupráce soudů a obcí při výkonu trestu OPP součinnost jiných oganizací. Proto 

zákon upravoval tuto součinnost tak, aby soud měl na základě údajů poskytnutých od 

obcí ve svém obvodu přehled o konkrétních požadavcích na obecně prospěšné práce z 

hlediska jejich druhu i místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Důvodová zpráva k zákonu č.152/1995 Sb. 
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3. Postavení trestu OPP v systému trestněprávních sankcí, 

právní předpisy upravující trest OPP 

 

3.1  Postavení trestu OPP v systému trestněprávních sankcí 

 

Při posuzování postavení trestu OPP v systému trestněprávních sankcí, a ve 

společenském životě vůbec, lze vycházet hned z několika hledisek.  

 

Za prvé je možno vycházet ze samotného zařazení trestu obecně prospěšných 

prací ve výčtu trestů. Tento výčet vymezuje § 52 trestního zákoníku, přičemž trest 

obecně prospěšných prací řadí na 3. místo a to po trestech odnětí svobody a domácího 

vězení, které pro odsouzeného znamenají nejcitelnější zásah a to zásah do osobní 

svobody. Zákonodárce tak dává trestu obecně prospěšných prací významné postavení, 

veden zřejmě úvahou, že prostřednictvím tohoto trestu může odsouzený společnosti 

nahradit či kompenzovat to, co svým protiprávním jednáním spáchal, a zároveň, že 

samotný trest spočívající v práci pro společnost může mít pozitivní vliv na budoucí 

chování odsouzeného. 

 

Další hledisko, ze kterého lze usuzovat význam trestu obecně prospěšných prací, 

je četnost, s jakou je ukládán soudy v České republice. Ze statistik ministerstva 

spravedlnosti a Probační a mediační služby ČR jasně vyplývá, že trest obecně 

prospěšných prací je druhým nejvíce ukládaným trestem a to po podmíněném trestu 

odnětí svobody. Jenom v roce 2008 bylo v České republice uloženo 11193 trestů obecně 

prospěšných prací (14,8% ze všech uložených trestů), přičemž nejužívanějším  trestem 

byl trest podmíněného odnětí svobody s počtem 42157 uložených sankcí5. Pokud se 

zaměříme  pouze na alternativní tresty, je evidentní, že trest obecně prospěšných prací je 

druhým nejpoužívanějším alternativním trestem, když třetí v pořadí je peněžitý trest 

s počtem 5307 uložených sankcí. Počet uložených trestů OPP není samozřejmě každý 

rok konstantní a měl od zavedení trestu OPP do praxe až do roku 2002 výrazný 

vzrůstající charakter. Od tohoto roku neklesl počet uložených sankcí pod hodnotu 

                                                 
5 http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145 
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11000. Na závěr ještě uvádím, že od roku 1996 do r.2008 včetně bylo v České republice 

uloženo 111 666 trestů obecně prospěšných prací.  

725

1600 1776

3125

7084

8835

1342413592
13031

125121227312496

11193

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

počet uložených trestů OPP od r.1997
zdroj: statistika ministerstva spravedlnosti ČR

 

 

Důležitým hlediskem ovlivňujícím postavení trestu v trestní politice je i přínos 

sankce pro společnost. V tomto ohledu hraje trest obecně prospěšných prací důležitou 

roli, protože nepředstavuje pouze určité omezení odsouzeného spočívající v pracovní 

povinnosti, ale měl by být pro jednotlivé organizace a instituce společenského života 

přínosem spočívajícím především v úsporách jejich prostředků. Zda tomu tak ve 

skutečnosti je, nelze zcela statisticky prokázat (s ohledem na obtížnost získávání 

potřebných dat a jejich vyhodnocování), na druhou stranu je zřejmé, že počet 

poskytovatelů obecně prospěšných prací  a uložených trestů by nebyl tak vysoký, kdyby 

zmiňovaná sankce nebyla pro dané organizace v celkovém pohledu přínosná. 

Nezbytnou součástí hlediska přínosu trestu OPP pro společnost je i ta skutečnost, že 

výkon trestu je veřejný a společnost tak může sledovat a vnímat dopad a přínos sankce, 

s určitou nadsázkou řečeno, v přímém přenosu. Lze tedy říci, že díky této okolnosti, 

může trest obecně prospěšných prací působit významným způsobem na generální 

prevenci kriminality. 

 

V neposlední řadě je třeba zmínit hledisko významu a dopadu trestu obecně 

prospěšných prací pro samotného odsouzeného, ačkoli je to věc více než subjektivní. 

Trest obecně prospěšných prací se vyznačuje právě tím, že neznamená pro odsouzeného 

určitý zákaz, či omezení, ale naopak přikazuje činnost ve prospěch společnosti. Dalo by 
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se zjednodušeně říci, že trest obecně prospěšných prací není trestem pasivním, ale 

trestem vedoucím k aktivitě, která by měla pozitivně ovlivnit budoucí chování 

odsouzeného.  Druhou stranou mince je ovšem skutečnost, že požadavek výkonu práce 

pro společnost může v případech nevhodně uloženého trestu sehrát roli negativní. Může 

se tak stát v případech, kdy je trest OPP uložen bez řádného zjištění zdravotní 

způsobilosti k výkonu trestu či bez zjištění sociálních a časových možností odsouzeného 

a jeho motivace k výkonu trestu, ačkoli tento požadavek zákon nestanovuje. Mám tedy 

za to, že je zapotřebí řídit se při ukládání trestu OPP co nejvíce zásadou individualizace  

trestního postihu, která tak může vést k maximální efektivitě výkonu trestu a tím lépe 

působit na pachatele a přeneseně i na společnost.  

 

Jestliže jsem v předešlém odstavci věnovanému přínosu trestu obecně 

prospěšných prací pro společnost zmínil veřejnost výkonu trestu, nemohu ho nezmínit 

ve spojitosti s vlivem sankce na odsouzeného. Právě ta okolnost, že trest obecně 

prospěšných prací je vykonáván povětšinou na veřejnosti a navíc v místě bydliště, je 

důležitým faktorem působícím na odsouzeného a může tak být motivačním prvkem, aby 

odsouzený vedl nadále řádný život. Ačkoli je tato záležitost více než subjektivní, je 

faktem, že nemalá část odsouzených tuto okolnost citlivě vnímá, což se projevuje 

v žádostech odsouzených o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací v jiném 

místě, než je obvod jejich trvalého bydliště.  

 

3.2 Právní předpisy upravující trest OPP  

 

Předpisy upravující trest obecně prospěšných prací lze dělit na normy ústavního 

a mezinárodního charakteru, dále zákonné a podzákonné právní předpisy a v neposlední 

řadě předpisy upravující činnost Probační a mediační služby ČR, která zajišťuje 

kontrolu trestu obecně prospěšných prací. 

 

Každý právní předpis České republiky musí být kompatibilní s ústavním 

pořádkem ČR a proto lze zjednodušeně říci, že základním pramenem právní úpravy 

trestu obecně prospěšných prací je Ústava ČR a především Listina základních práv a 

svobod. Ta ve svém článku 39 říká, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným 

činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání 
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uložit. Dále pak uvádí v článku 9 v odstavci 1, že nikdo nesmí být podroben nuceným 

pracím nebo službám, přičemž toto ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na práce 

ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám 

vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody. Že tímto jiným trestem je trest 

obecně prospěšných prací, je zřejmé. 

 

Ze zákonných předpisů upravujících ukládání a výkon trestu obecně 

prospěšných prací je třeba uvést zejména trestní zákoník (z.č.40/2009 Sb.) a trestní řád 

(z.141/1961 Sb.), jenž upravují hmotné a procesní podmínky, za kterých je možno trest 

obecně prospěšných prací uložit a dále upravují výkon této trestněprávní sankce. Jak 

bylo uvedeno výše, trest obecně prospěšných prací byl do právního řádu České 

republiky zaveden zákonem č. 152/1995 Sb., který novelizoval tehdy platný trestní 

zákon 140/1961Sb. Vzhledem k nové kodifikaci  trestního práva doznala změn i úprava 

trestu obecně prospěšných prací, která je nyní upravena v § 62 a násl., přičemž lze říci, 

že nová úprava reaguje na potřebu určitých změn právní úpravy dané sankce. Co se týče 

trestního řádu, ten byl v souvislosti s vydáním nového trestního zákoníku novelizován, 

přičemž, pokud jde o trest obecně prospěšných prací, doznala změn úprava uložení 

trestu OPP trestním příkazem a vykonávací řízení.  Pokud jde o podzákonné právní 

normy, patří sem zejména Jednací a kancelářský řád pro okresní a krajské soudy, který 

specifikuje a konkretizuje postup soudů při nejen ukládání, ale zejména při výkonu 

trestu obecně prospěšných prací.  

 

Neméně důležitými právními předpisy jsou normy upravující činnost Probační a 

mediační služby ČR. Tato byla zřízena zákonem č.257/200 Sb. upravujícím její 

organizaci a činnost a zároveň stanovujícím práva a povinnosti jejích zaměstnanců při 

provádění úkonů probace a mediace. K normám upravujícím činnost PMS ČR a 

zprostředkovaně tedy i výkon a kontrolu patří dále vnitřní předpisy služby a to 

především její organizační řád a metodické pokyny k jednotlivým probačním 

činnostem. Zejména metodické pokyny poměrně detailně upravují postup pracovníků 

Probační služby a to jak ve stádiu před rozhodnutím soudu, tak ve stádiu vykonávacím, 

kde je pozice Probační služby zcela nezastupitelná. Probační úředníci a probační 

asistenti se řídí metodickým pokynem číslo 3/2010, který reaguje na novou kodifikaci 

trestního práva a novelizaci trestního řádu. 
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Pro samotné fungování trestu obecně prospěšných prací hrají nezastupitelnou 

roli poskytovatelé obecně prospěšných prací, a proto mám za to, že je nutné zmínit 

alespoň některé právní normy upravující organizaci a činnost těchto institucí, ačkoli 

žádný z těchto předpisů výslovně výkon trestu obecně prospěšných prací neupravuje.  

Paragraf 65 odst. 3 trestního zákoníku stanovuje, že trest obecně prospěšných prací se 

provádí ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních či obecně prospěšných institucí. Je 

tedy nasnadě, že mezi právní normy ovlivňující výkon trestu OPP patří především 

zákony upravující územní samosprávu ( z.č. 128/2000 Sb. o obcích, z.č. 129/2000 Sb. o 

krajích, z.č.131/2000 o hlavním městě Praze), dále předpisy upravující organizaci a 

činnost státní správy a v neposlední řádě právní normy upravující postavení obecně 

prospěšných institucí jako jsou obecně prospěšné společnosti, zdravotnická a sociální 

zařízení, školská zařízení a občanská sdružení.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4. Právní úprava trestu obecně prospěšných prací v ČR 

 

V této kapitole diplomové práce bych se chtěl věnovat samotné hmotněprávní 

úpravě trestu obecně prospěšných prací, tak jak je upravena v trestním zákoníku 

č.40/2009, jenž nabyl účinnosti 1.1.2010. Současně bych chtěl tento výklad doplnit 

postřehy z faktického fungování tohoto trestu, které jsem získal jako pracovník 

Probační a mediační služby ČR, střediska Praha. Vzhledem k tomu, že tato diplomová 

práce je psána zhruba  po půl roce účinnosti trestního zákoníku č. 40/2009, mám za to, 

že je vhodné zmínit v tomto výkladu i právní úpravu trestu obecně prospěšných prací 

předešlého trestního zákona, ze kterého nynější úprava vychází a který ovlivňuje mnohé 

aspekty trestu obecně prospěšných prací dodnes a bude mít vliv i v nejbližší 

budoucnosti. 

 

4.1  Ukládání trestu obecně prospěšných prací 

 

Listina základních práv a svobod ve svém článku 39 uvádí, že jen zákon stanoví, 

které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo 

majetku, lze za jeho spáchání uložit. Ukládání trestů tedy musí být stanoveno zákonem, 

přičemž trestní zákoník stanovuje jak určité zásady uplatňované obecně na všechny 

druhy trestů, tak podmínky, ze kterých je ten který druh trestu ukládán.  

 

Soud vychází při ukládání a stanovení trestu především ze zásady zákonnosti, 

individualizace použité sankce, zásady přiměřenosti, zásady neslučitelnosti určitých 

druhů sankcí u téhož pachatele a ze zásady humanity sankcí. Při stanovení druhu a 

výměry trestu soud postupuje dle § 39, podle něhož přihlédne k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům 

pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy. Dále soud 

přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo 

odstranit jiné škodlivé následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující 

obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného 

zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou 

nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo pomohl zabránit pokusu nebo 
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dokonání takového trestného činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze 

očekávat od trestu pro budoucí život pachatele. 

 

Trestní zákoník uvádí v numerativním výčtu § 52 druhy trestů, které mohou být 

uloženy za spáchání trestného činu, přičemž na třetím místě uvádí trest obecně 

prospěšných prací. Zákon dále upravuje v § 53 odst. 1 a 2 podmínky, za kterých lze 

ukládat více trestů samostatně a vedle sebe, přičemž dle §53 odst.2 lze trest obecně 

prospěšných prací uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin tento 

trest nestanoví a to současně za splnění podmínek stanovených v § 62 odst.1, viz níže. 

Jak je již výše naznačeno, trest OPP lze uložit vedle jiného trestu uvedeného v § 52. Na 

druhou stranu, je samozřejmé, že vzhledem k charakteru trestu OPP zákon některé 

druhy trestů vylučuje z možnosti uložit je vedle trestu obecně prospěšných prací. 

Paragraf  53 trestního zákoníku mezi tyto tresty řadí trest domácího vězení, trest odnětí 

svobody a vzhledem k ustanovení § 52 odst.2 i nepodmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody. 

 

V § 62 trestní zákoník stanoví, že soud může uložit trest obecně prospěšných 

prací, odsuzuje-li pachatele za přečin. Co je přečin je stanoveno v § 14 odst. 2 tr.zák., ve 

kterém jsou za přečiny označeny všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné 

činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 

pěti let. Z této definice přečinu vyplývá, že trest obecně prospěšných prací lze uplatnit 

v poměrně široké paletě trestných činů, jejichž charakter může být velmi odlišný, což 

zároveň platí i o vlastnostech a motivacích jejich pachatelů. Ze statistik ministerstva 

spravedlnosti vyplývá, že např. v roce 2008 bylo uloženo 2855 trestů obecně 

prospěšných prací za trestný čin krádeže (§247 tr.zák.), 2525 za trestný čin řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§180d tr.zák.), 1205 za trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky (§201 tr.zák.), 931 za trestný čin zanedbání 

povinné výživy a pomyslnou první pětici uzavírá 591 trestů OPP za trestný čin 

výtržnictví6. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, soud může trest obecně prospěšných prací uložit jako 

trest samostatný a to pokud vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a 

                                                 
6 http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145 
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osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Soud však trest obecně 

prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně 

prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn 

na trest odnětí svobody podle § 65 odst. 2. Podmínkou je ovšem skutečná přeměna 

trestu obecně prospěšných prací nebo jeho nevykonaného zbytku v trest odnětí svobody. 

Tedy nestačilo by, kdyby pachatel jen zavdal příčinu k takové přeměně, pokud soud 

využil alternativního postupu podle § 65 odst.3.7 Překážka podle § 62 odst. 2 tedy zde 

bude, jestliže od právní moci usnesení soudu o přeměně dříve uloženého trestu obecně 

prospěšných prací nebo jeho zbytku do dne rozhodování soudu o případném opětovném 

uložení stejného trestu ještě neuplynuly 3 roky.8 Tato druhá podmínka je novinkou 

v právní úpravě trestu obecně prospěšných prací, která může přispět k celkové vyšší 

vykonatelnosti trestu a to vycházeje z úvahy, že by k trestu obecně prospěšných prací 

neměli být odsuzováni pachatelé, kteří již jednou, a to v době nepříliš vzdálené, ukázali 

negativní vztah k tomuto trestu. Jakkoli se tato podmínka může jevit jako okolnost silně 

omezující úvahu soudu o druhu uloženého trestu, není tomu tak, a to proto, že 

zákonodárce vložil do výše citovaného ustanovení slovo „zpravidla“, které dává soudu 

možnost uložit trest obecně prospěšných prací i v případech nesplňující podmínky 

uvedené v § 62 odst. 2 trestního zákoníku. 

 

Další důležitou okolností, která může mít značný vliv na vykonatelnost trestu 

obecně prospěšných prací, je zjištění stanoviska pachatele k dané sankci a zjištění jeho 

zdravotního stavu, který může ovlivnit výkon trestu. Dle mého názoru je toto hledisko o 

to důležitější za situace, kdy trestní zákoník nepožaduje souhlas pachatele s uložením 

trestu OPP. Zákon stanoví v § 64 , že při ukládání trestu obecně prospěšných prací 

přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení 

tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně 

nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. Právní řád v tomto dává možnost pachateli 

vyjádřit se k možnosti, že mu bude uložen trest obecně prospěšných prací, a zároveň 

toto vyjádření pachatele může být důležitým vodítkem pro rozhodnutí soudu při úvaze, 

jaký trest uložit v daném případě. Je samozřejmé, že u motivovaného pachatele, který 

vyjadřuje informované souhlasné stanovisko k trestu OPP je pravděpodobnost 

                                                 
7 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 740 
8 Tamtéž,  s. 740 
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vykonatelnosti trestu vyšší a trest tak může lépe působit jak na samotného odsouzeného, 

tak i přeneseně na celou společnost. Je logické, že i kvalita odvedené práce by u 

takového odsouzeného měla být vyšší. Důkladné zjištění stanoviska pachatele a jeho 

zdravotního stavu tak může sehrát významnou roli, aby se z trestu OPP v konkrétním 

případě nestalo jakési kvazi podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody.  

 

Jak jsem již uvedl, uložení trestu obecně prospěšných prací není podmíněno 

souhlasem pachatele, ačkoli je tento institut doporučován Radou Evropy v dokumentu 

Evropská pravidla v oblasti společenských sankcí a opatření ze dne 17.1.1992 a je 

diskutován jak v literatuře, tak i v praxi. Zakotvení souhlasu je žádoucí 

z penitenciárního hlediska, tedy pokud jde o pozitivní motivaci k výkonu obecně 

prospěšných prací a především z hlediska očekávaných resocializačních efektů tohoto 

trestu. Současně by však bylo třeba legislativně vyřešit procesní problémy, zejména 

procesní náležitosti předchozího souhlasu, problematiku odvolání obžalovaného proti 

rozsudku, kterým byl uložen trest, s nímž již vyslovil pachatel souhlas, apod.9 

 

Důležitou úlohu by zde mohla sehrát Probační a mediační služba ČR, která, jako 

instituce zajišťující kontrolu nad výkonem trestu obecně prospěšných prací, má nejlepší 

předpoklady pro zjištění stanoviska a zdravotního stavu pachatele při současném 

komplexním seznámení pachatele o právech a povinnostech v rámci výkonu tohoto 

trestu.  

 

Při zjišťování zdravotní způsobilosti soud vychází ze zjištění orgánů činných 

v trestním řízení ve fázi přípravného řízení, jiných státních institucí, výpovědí 

pachatele, lékařských zpráv či znaleckých posudků a z vlastní činnosti. Je logické, že 

při posuzování, zda jsou na straně obviněného zdravotní překážky pro výkon trestu 

OPP, by měl soud vycházet z nabídky prací, které jsou možné v dané chvíli provádět, 

neboť nabídka může být natolik široká, že pokryje i případy, kdy má obviněný určité 

zdravotní omezení. Je tedy nutné, aby soud byl dostatečně informován Probační a 

mediační službou ČR o aktuální nabídce prací. 

 

                                                 
9 Vojtěch, J. a kol.: Výzkum institutu obecně prospěšných prací. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, Praha 1998, s. 98 
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Jak jsem již uvedl, nynější právní úprava vychází z úpravy předchozího trestního 

zákona, a tak bych zde chtěl zmínit, v čem se minulá úprava lišila. Předně trestní zákon 

odlišně definoval trestné činy, za které bylo možné uložit trest obecně prospěšných 

prací. Paragraf 45 tr.zák. uváděl, že soud daný trest může uložit, odsuzuje-li pachatele 

za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje pět let, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti 

nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba. Trestní zákon 

nerozlišoval trestné činy na zločiny a přečiny, jak tomu je v případě trestního zákoníku 

č.40/2009 Sb., takže jediné kritérium z tohoto pohledu byla pouze výše horní hranice 

trestu odnětí svobody. Z tohoto pohledu bylo toto vymezení podmínek uložení trestu 

OPP užší, než jak je tomu nyní, nicméně trestní zákon, narozdíl od nového trestního 

zákoníku, neobsahoval omezující podmínku uvedenou v § 62/2. Která úprava je v tomto 

ohledu restriktivnější,  ukáže až praxe. 

 

Zcela logicky se musí lišit předchozí úprava i v tom ohledu, že zákon výslovně 

zmiňoval jako trest neslučitelný s trestem OPP pouze trest odnětí svobody, resp. 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a to z toho prostého důvodu, že předchozí 

trestní legislativa neupravovala trest domácího vězení.  

 

4.2 Obecně prospěšné práce 

 

Pod pojmem obecně prospěšné práce si každý člověk, potažmo odsouzený, může 

představit mnohé. Vzhledem k tomu, že trest musí být definován co nejpřesněji, zákon 

definuje, v čem spočívá povinnost odpovídající trestu obecně prospěšných prací. 

Odsouzený tedy musí provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným 

účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a 

komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo 

jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, 

školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a 

ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, 

tělovýchovnou a sportovní činností, přičemž práce nesmí sloužit výdělečným účelům 

odsouzeného.(§62 odst.3 tr.z.). Z uvedeného tedy vyplývá, že zákon nedává 

vyčerpávající výčet prací, které musí odsouzení odvést ve prospěch společnosti, ale 
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spíše se snaží definovat organizace či instituce, v jejichž prospěch by měli odsouzení 

pracovat, z čehož lze usuzovat, jaké práce řadí zákon pod pojem obecně prospěšné 

práce.    

 

V tomto bodě se předchozí právní úprava lišila v tom smyslu, že trestní zákon 

umožňoval v podstatě pouze výkon prací představovaných údržbou veřejných 

prostranství, úklidem a údržbou veřejných budov a komunikací nebo jinými obdobnými 

činnostmi. Trestní zákon tak vlastně nedával možnost vykonat trest obecně prospěšných 

prací činnostmi kvalifikovanější povahy, i když je třeba říci, že i takové se v praxi 

objevovaly, ač v zanedbatelném množství, viz níže. 

 

4.3  Výměra trestu obecně prospěšných prací 

 

Trest obecně prospěšných prací nemůže být ukládán bez jakéhokoli omezení 

jeho výše či bez omezení jeho trvání. Dle  § 63 je trest obecně prospěšných prací 

ukládán ve  výměře od 50 do 300 hodin, přičemž, narozdíl od lhůty k výkonu trestu, 

nemůže být uložený počet hodin v průběhu výkonu trestu již měněn.  Trestní zákoník 

tak změnil výměru trestu OPP když snížil horní hranici trestu ze 400 hodin, jak jí 

upravoval trestní zákon 140/1961 Sb. v § 45a odst.1, na 300 hodin. Došlo tak ke korekci 

stavu, kdy horní hranice trestu byla příliš vysoká a to především ve vztahu k zákonem 

stanovené lhůtě k výkonu trestu. Na druhou stranu však došlo ke zpřísnění přepočtu 

neodpracovaných hodin v případě přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest 

odnětí svobody a to na poměr, kdy každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného 

trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody (§65 odst.2, 

druhá alinea).  

 

Trestní zákoník nepřevzal úpravu § 36 trestního zákona (140/1961 Sb.), takže 

soud může uložit trest obecně prospěšných prací bez ohledu na to, že trest  stejného 

druhu již byl témuž pachateli uložen dřívějším rozsudkem a dosud nebyl vykonán, není-

li zde překážka, pro kterou nelze tento trest uložit podle § 62 odst.2.10 Z toho tedy 

vyplývá, že se v praxi mohou objevovat případy, kdy jednomu odsouzenému budou 

postupně ukládány tresty obecně prospěšných prací, které v celkovém souhrnu mohou 

                                                 
10 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 741 
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dosáhnout značné výše, což může být ve svém důsledku kontraproduktivní. V tomto 

ohledu je nutné, aby soud při ukládání trestu OPP zjistil ve spolupráci s Probační a 

mediační službou maximum informací o tom, jak odsouzený přistupuje k výkonu dříve 

uloženého trestu, jaké jsou jeho časové možnosti a okolnosti osobní povahy na straně 

pachatele, které by mohly negativně ovlivnit vykonatelnost trestu obecně prospěšných 

prací.  

 

Zákon neumožňuje  mimořádné snížení ani zvýšení sazby trestu OPP. Určité 

omezení pak vyplývá ze skutečnosti, že trest obecně prospěšných prací lze uložit jen 

v takové míře, aby po jeho případné přeměně v trest odnětí svobody podle § 65 odst. 4 

nebyla překročena horní hranice trestu odnětí svobody stanovená ve zvláštní části 

trestního zákoníku za příslušný trestný čin.11 

 

Soud může dle § 63 odst. 2 uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a 

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

přičemž zákon zde akcentuje náhradu škody, která byla přečinem způsobena. V tomto 

případě byla v podstatě přejata úprava § 45a odst. 1 předešlého trestního zákona. 

Novinkou ovšem je, že jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud 

v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to 

samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 

48 odst. 4, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. Mezi taková 

opatření lze řadit dohled probačního úředníka dle § 16 z. 218/2003 Sb, (dále ZSM), 

probační program dle § 17 ZSM, výchovné povinnosti dle § 18 odst.1 ZSM a výchovná 

omezení dle § 19 ZSM. Mezi tato opatření patří například povinnost usilovat o 

vyrovnání s poškozeným, povinnost podrobit se ve svém volném čase vhodnému 

programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, 

vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k 

rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním 

programem. Omezení mohou spočívat např. v zákazu navštěvovat určité akce, zařízení 

nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostředí, v zákazu užívat návykové látky a 

podobně. 

                                                 
11 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 741 
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Demonstrativním výčtem přiměřených omezení a přiměřených povinností zákon 

ponechává prostor soudu, aby mohl pružně reagovat na výskyt aktuálních 

kriminogenních  faktorů a uložil i jiná taková opatření, pokud je bude vyžadovat 

potřeba, aby pachatel vedl ve zkušební době řádný život.12 

 

Je nezbytné, aby uložení přiměřených povinností a omezení bylo přiměřené jak 

ve vztahu k spáchanému trestnému činu a  osobnosti pachatele, tak k rizikovým 

faktorům působícím na odsouzeného, které by mohly vést k další nezákonné činnosti. Je 

tedy třeba, aby uložené přiměřené povinnosti a omezení nepůsobily jako další uložený 

trest, ale naopak umožňovaly jak bezproblémový výkon trestu obecně prospěšných 

prací, tak především podporovaly odsouzeného v povinnosti vedení řádného života. Je 

zároveň nepochybné, že formulace přiměřených omezení a povinností musí být 

dostatečně určitá, aby byla tato opatření vykonatelná, kontrolovatelná a zároveň aby 

poskytovala pachateli dostatečnou záruku jasného vymezení mezí jeho chování a 

přípustných zásahů do svobody jednání a rozhodování pachatele, včetně možnosti 

předvídat, za jakých podmínek mu může být uložen trest.13 

 

Jak již bylo naznačeno, nezbytnou součástí přiměřených omezení a povinností je 

i jejich kontrola. Z formulace přiměřených povinností a omezení vyplývá, že jsou 

zjednodušeně dvojího druhu. Jedny, které záleží na vlastní iniciativě pachatele a 

spočívají v aktivní činnosti odsouzeného, a druhé, které naopak spočívají v zákazu 

určitého konání. K realizaci některých přiměřených povinností a omezení je nezbytná 

součinnost státních orgánů a institucí, ale i spolupráce nestátních organizací. 

 

Důležitou roli při realizaci a kontrole přiměřených povinností a omezení hraje 

Probační a mediační služba ČR. Ta je na základě zákona a rozhodnutí soudu oprávněna, 

či dokonce povinna, realizovat či kontrolovat výkon těchto opatření. V rámci výkonu 

trestu obecně prospěšných prací je nejčastěji kontrolována realizace povinnosti nahradit 

škodu, či uhradit dlužné výživné a platit běžné výživné a dále např. omezení zdržet se 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Jakkoli je v tomto ohledu 

                                                 
12 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 573 
  
13Tamtéž,  s. 574 
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role Probační a mediační služby ČR nezastupitelná,  pohybuje se  v této své činnosti 

v mantinelech omezených ať už právní úpravou nebo samotnou formulací přiměřených 

povinností a omezení, což může její úlohu značně ztěžovat.  

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ze samotné podstaty jsou některá omezení 

jen obtížně kontrolovatelná, a proto by mělo být jejich uložení zvlášť pečlivě 

zvažováno, aby nebyla čistě formálním opatřením soudu, které ve svém důsledku 

snižuje autoritu státní moci. 

 
 
4.4 Výkon trestu obecně prospěšných prací 

 

 Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve 

svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto 

trestu. Zákon tak v § 65 stanoví základní podmínky výkonu trestu obecně prospěšných 

prací, mezi které patří především stanovení způsobu výkonu prací a lhůta, ve které je 

odsouzený povinen trest vykonat.  Ve srovnání s předchozí právní úpravou tedy v této 

oblasti nedošlo k žádné změně. 

 

Z právní úpravy, ale i ze samotné logiky věci vyplývá, že trest musí odsouzený 

vykonat především sám. Daný požadavek vychází ze zásady individuální trestní 

odpovědnosti, kdy následky za spáchaný trestný čin nese pouze jeho pachatel a 

s faktickým výkonem trestu mu tedy nemůže nikdo pomáhat, natož tuto povinnost zcela 

převzít. 

 

Zákon dále stanoví, že trest je vykonáván bezplatně, což pouze potvrzuje 

skutečnost, že ačkoli trest obecně prospěšných prací spočívá v provádění prací, nelze na 

tuto činnost pohlížet jako na výkon práce dle zákoníku práce a proto za tuto činnost 

nelze pobírat jakoukoli odměnu. Naopak je třeba vnímat výkon tohoto trestu jako 

určitou splátku dluhu který má pachatel vůči společnosti. 

 

Důležitou okolností je skutečnost, že odsouzený má vykonat trest ve svém 

volném čase. Zákon tak dává najevo, že trest OPP je trestem alternativním, který dává 

možnost pachateli realizovat  své potřeby  a povinnosti vyplývající  z jeho osobního a 



 23 

pracovního života za současného výkonu trestu. Klade se tak zvýšená odpovědnost na 

odsouzeného za naplánování a průběh výkonu obecně prospěšných prací. Zákon tedy 

sice neurčuje časový průběh výkonu trestu obecně prospěšných prací, nicméně by mělo 

být snahou jak soudu tak Probační a mediační služby ČR motivovat odsouzeného k co 

nejrychlejšímu a nejplynulejšímu průběhu výkonu trestu. 

   

Výše již bylo uvedeno, že právní úprava určuje kromě základního vymezení 

způsobu výkonu trestu i jeho vymezení časové a to v tom smyslu, že odsouzený je 

povinen vykonat trest nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon této 

sankce. Je otázkou, od kdy počíná běžet lhůta pro výkon trestu, zda od data vydání 

usnesení o nařízení výkonu trestu, či od data doručení usnesení odsouzenému. 

Vzhledem k tomu, že proti usnesení o nařízení trestu obecně prospěšných prací nelze 

podat stížnost a datem vydání usnesení nastává jeho právní moc, je v praxi považováno 

za počátek běhu lhůty pro výkon trestu datum vydání daného usnesení. Tento výklad 

podporuje i ta skutečnost, že pachateli je známo, že byl odsouzen k trestu obecně 

prospěšných prací, a proto nese odpovědnost za výkon trestu a neměl by se mu vyhýbat 

například tím, že by znemožňoval doručení usnesení o nařízení trestu OPP. Tato 

problematika není v praxi ojedinělá, což dokumentuje zpráva Probační a mediační 

služby ČR o praxi jednotlivých soudních okresů při uplatňování alternativního trestu 

obecně prospěšných prací z roku 2007, která uvádí, že 45 % soudů určuje počátek lhůty 

pro výkon obecně prospěšných prací dne vydání usnesení, 35 % dnem převzetí usnesení 

odsouzeným a obě varianty používá 20 % soudů. Nejednotnost postupu soudů tak 

přináší v praxi řadu komplikací, ať už jde právě o stanovení konce lhůty, podmínky 

přeměny trestu, problémy při nezahájení výkonu trestu, či nejasnou informovanost 

poskytovatelů očekávajících nástup odsouzeného k výkonu trestu apod.14 

 

Před i během výkonu trestu obecně prospěšných prací mohou nastat situace 

neumožňující jeho realizaci, kdy by stále běžící lhůta ke splnění trestu byla 

v neprospěch odsouzeného. Proto trestní zákoník v §  65 stanoví, že do doby pro výkon 

trestu OPP se nezapočítává doba, po kterou odsouzený nemohl obecně prospěšné práce 

vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, byl ve vazbě nebo vykonával trest 

                                                 
14 Zpráva o praxi jednotlivých soudních okresů při uplatňování alternativního trestu obecně prospěšných 
prací – analýza provedená v rámci středisek PMS pracovní skupinou OPP, Probační a mediační služba 
ČR, V Praze, dne 10. 9. 2007, str. 4 
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odnětí svobody. Právní úprava již tedy neupravuje poměrně složitě kontrolovatelnou 

možnost přerušení jednoroční lhůty z důvodu, že se odsouzený zdržoval v cizině, jak 

tomu bylo v předešlém zákoně. 

  

V prvním případě se především respektuje hledisko zdravotní způsobilosti 

pachatele k výkonu trestu, přičemž překážkou je jeho dočasná zdravotní indispozice 

v důsledku onemocnění nebo úrazu, pokud je zhoršení zdravotního stavu neslučitelné 

s výkonem uložených prací a situaci nelze řešit ani výkonem jiné práce v rámci 

stanoveného druhu nebo změnou druhu či místa výkonu práce podle § 336 odst. 5  

trestního řádu.15  Je-li odsouzený v důsledku změny svého zdravotního stavu 

dlouhodobě neschopen vykonat trest obecně prospěšných prací, předseda senátu upustí 

od výkonu tohoto trestu nebo jeho zbytku (§ 340a trestního řádu). Zákon blíže 

nedefinuje, po jakou dobu by měla daná pracovní neschopnost trvat, je tedy zcela na 

posouzení soudu, zda jsou splněny podmínky pro postup dle § 340a trestního řádu. Je 

ovšem zřejmé, že při dané úvaze bude soud poměřovat zdravotní stav s momentální 

nabídkou prací a zároveň účelnost a přiměřenost výkonu trestu jak ve vztahu 

k odsouzenému, tak ve vztahu ke společnosti. Zákon se zde neomezuje pouze na změny 

zdravotního stavu fyzického charakteru, proto je možné, a v praxi se tak i děje, upustit 

od výkonu trestu OPP i na základě dlouhodobé změny psychického stavu odsouzeného, 

který výkon trestu neumožňuje. 

 

Pokud jde o zdravotní způsobilost k výkonu trestu OPP, zákon upravuje i situaci, 

kdy by měla trest OPP vykonávat těhotná žena, či matka novorozeného dítěte. Dle § 

339 odst. 2 trestního řádu se tedy výkon trestu obecně prospěšných prací na těhotné 

ženě a matce novorozeného dítěte přeruší na dobu jednoho roku po porodu. Právní 

úprava zde nedává možnost úvahy, a proto, zjistí-li soud dané okolnosti, rozhodne 

předseda senátu dle § 339 odst. 2 tr.ř. z úřední povinnosti. 

 

Významným důvodem, pro který se běh lhůty pro výkon trestu přerušuje, je 

výkon trestu odnětí svobody nebo vazby. U trestu odnětí svobody je překážkou výkonu 

trestu OPP výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, tj. pobyt pachatele ve věznici. 

                                                 
15 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 750 
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Pokud jde o vazbu, překážkou je zde skutečný výkon vazby ve věznici, nikoli tedy 

situace, kdy je vazba nahrazena jiným opatřením a pachatel je na svobodě. 

 

 Pro zjištění skutečností ovlivňujících běh lhůty pro výkon trestu obecně 

prospěšných prací je zapotřebí kvalitní spolupráce a vzájemná informovanost ze strany 

soudů, orgánů činných v trestním řízení, Probační a mediační služby ČR, Vězeňské 

služby ČR a jiných státních i nestátních organizací, zejména lékařských zařízení. 

 

 

4.5. Přeměna trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody 

 

Je-li upraven samotný výkon trestu obecně prospěšných prací, musí být zákonitě 

upravena i situace, kdy odsouzený neodpracuje daný trest v plné výši, či poruší jiné 

podmínky výkonu trestu. 

 

Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně 

prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného 

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

výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest, může 

soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných 

prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho 

výkonu (§65 odst. 2 tr.zák.). Podstatné je, aby některá z uvedených skutečností nastala 

v rozhodné době, tj. od právní moci odsuzujícího rozsudku, jímž byl pachateli uložen 

trest obecně prospěšných prací, do skončení vykonávaných prací podle výměry 

stanovené soudem v odsuzujícím rozsudku a konkretizované v rozhodnutí soudu o 

nařízení výkonu trestu, popřípadě v rozhodnutí o změně druhu a doby vykonávaných 

prací (§ 336 odst. 5 tr.řádu).16  

 

Prvním důvodem možné přeměny trestu obecně prospěšných prací, který zákon 

uvádí, je porušení podmínky vedení řádného života. Znamená to, že ačkoli pachatel 

provádí práce v souladu s tím, jak mu bylo v rámci výkonu tohoto trestu stanoveno 

soudem, probačním úředníkem i příslušným obecním úřadem, resp. obecně prospěšnou 

                                                 
16 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 752 
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institucí, lze v průběhu výkonu trestu rozhodnout o přeměně trestu OPP v trest odnětí 

svobody, jestliže jinak pachatel v této době nežije řádným způsobem. Důvodem by 

mohlo být např. spáchání úmyslné trestné činnosti v rozhodné době, spáchání 

závažného úmyslného přestupku nebo opakované páchání jiných přestupků, 

bezdůvodné neplnění dalších povinností, např. uložených přiměřených povinností a 

omezení, apod. Tento postup lze uplatnit i v případě, kdy u odsouzeného nastala taková 

změna jeho zdravotního stavu, která by jinak odůvodňovala rozhodnutí o upuštění od 

výkonu trestu dle § 340a odst.1 trestního řádu.17 

 

Dalším důvodem možné přeměny trestu OPP je, pokud se odsouzený vyhýbá 

nástupu výkonu trestu např. tím, že se nedostaví ve stanovené lhůtě na příslušné 

středisko Probační a mediační služby k projednání podmínek výkonu trestu, nedostaví 

se k poskytovateli prací v den stanovený probačním úředníkem (asistentem), nebo 

nereaguje na písemné výzvy probačního úředníka. 

 

Zákon dále stanoví, že k přeměně trestu OPP může dojít, pokud odsouzený bez 

závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací 

nebo pokud jinak maří výkon trestu. Co lze považovat za sjednané podmínky vyplývá 

především z projednání podmínek výkonu trestu OPP u místně příslušného střediska 

Probační a mediační služby ČR. Porušení těchto podmínek tedy může spočívat např. ve 

výkonu jiného druhu prací, než které byly nařízeny, v nedodržení stanovené doby 

výkonu prací, v nedodržení pravidel, která mají za úkol umožnit hladký průběh kontroly 

trestu OPP, apod.      

 

Posledním a v praxi nejčastějším důvodem k přeměně je, pokud odsouzený ve 

stanovené době zaviněné nevykonal trest obecně prospěšných prací. Na způsobu 

nečinnosti pachatele nezáleží. Může jít jak o neposkytnutí potřebné součinnosti 

příslušnému obecnímu úřadu nebo obecně prospěšné instituci, aby mu mohla být 

přidělována práce, tak i nedostavování se v určenou dobu na vymezené pracoviště, nebo 

pasivitu či jiné neplnění pracovních úkolů až na pracovišti.18 Právní úprava stanoví, že 

nevykonání trestu OPP musí být ze strany odsouzeného zaviněné. Pokud by tedy nebyl 

trest obecně prospěšných prací vykonán z důvodů, které nebyly na straně odsouzeného, 

                                                 
17 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 753 
18 Tamtéž,  s. 754 
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nebyla by splněna podmínka zavinění a tudíž by nemohlo dojít k přeměně trestu OPP na 

trest odnětí svobody. 

 

Jsou-li stanoveny podmínky, za kterých lze přeměnit trest obecně prospěšných 

prací na trest, je logické, že trestní zákoník stanoví i poměr, v jakém k němu může dojít.  

Trest obecně prospěšných prací se přeměňuje na trest odnětí svobody v poměru, kdy 

každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se 

počítá za jeden den odnětí svobody. Trestní zákoník tedy nedává soudu možnost úvahy 

jakým způsobem přeměnit trest OPP, na druhou stranu ovšem dává zcela jasně a 

předvídatelně najevo, jaká sankce nastane při nedodržení podmínek výkonu trestu OPP 

ze strany odsouzeného. Zároveň je stanoveno, že trest OPP lze přeměnit pouze na trest 

odnětí svobody, není tedy možné uložit za porušení podmínek výkonu trestu podmíněný 

trest odnětí svobody. 

 

Pokud jde o dobu, ve které  soud rozhoduje o možné přeměně trestu OPP na trest 

odnětí svobody, je nová právní úprava pružnější než předchozí, když zcela výslovně 

stanoví, že rozhodnutí o přeměně trestu může soud učinit již v průběhu stanovené lhůty 

k odpracování trestu OPP. Trestní zákoník tedy tuto otázku upravuje přímo a 

neponechává tak tuto problematiku pouze na výkladu právní normy. Zároveň má toto 

ustanovení motivační charakter, protože odsouzený ví, že soud může přeměnit trest OPP 

na trest odnětí svobody dříve, než uplyne stanovená doba k jeho výkonu a je tak tedy 

nucen k větší a především dřívější aktivitě. K tomu, aby toto ustanovení došlo naplnění, 

je však zapotřebí včasné a kvalitní kontroly Probační a mediační služby ČR a především 

neprodlené reakce soudu, což bohužel nebývá vždy pravidlem. 

 

Na závěr této části bych se chtěl jenom krátce zmínit o důležitých odlišnostech 

v úpravě přeměny trestu OPP na trest odnětí svobody u trestním zákoníku a trestním 

zákoně č.140/1961 Sb. Předně je třeba říci, že předchozí trestní zákon upravoval 

výslovně pouze dvě možnosti, za kterých mohl soud uložit trest odnětí svobody a to 

porušení podmínky vedení řádného života a zaviněné nevykonání uloženého trestu ve 

stanovené době. Nová úprava se snaží být v tomto ohledu výstižnější a dává jak 

Probační a mediační službě ČR, tak především soudu více možností, jak na 

odsouzeného působit. 
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Významnou odlišností obou právních úprav je však především poměr, ve kterém 

je možno uložený trest OPP přeměnit na trest odnětí svobody. Trestní zákon č.140/1961 

totiž stanovil, že jeden den odnětí svobody soud uloží za dvě i jen započaté hodiny 

z uloženého trestu. Z toho je zřejmé, že trestní zákoník je v tomto ohledu přísnější, na 

druhou stranu je však toto ustanovení  přehlednější a srozumitelnější než jak tomu bylo 

dříve. 

 

 

4.6. Dodatečná modifikace výkonu trestu obecně prospěšných prací 

 

V rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací mohou nastat situace které  

sice trestní zákoník neuvádí v § 65 odst. 1, nicméně mohou značně komplikovat výkon 

uložené sankce a mohou v konečném důsledku vést k přeměně trestu obecně 

prospěšných prací na trest odnětí svobody.  Jde zejména o komplikace sociálního, 

rodinného, či osobního charakteru, jejichž řešení se v dané chvíli může jevit pro 

odsouzeného důležitější než pracovní povinnost uložená soudem jako sankce za 

spáchaný trestný čin. Trestní zákoník na tuto možnost pamatuje v § 65 odst.3, kde 

stanoví, že soud může výjimečně vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného 

ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit dobu výkonu 

tohoto trestu až o šest měsíců, i když odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu podle 

odstavce 2.  Zároveň soud v daném případě uloží jednu, či více ze tří možností a to 

dohled nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku, uložení dosud 

neuložených přiměřených omezení nebo povinností dle § 48 odst. 4 nebo uložení 

některých výchovných opatření dle § 63 odst. 3, je-li odsouzený ve věku blízkém věku 

mladistvých.  

 

Z uvedeného vyplývá, že v rozhodovaném případu nemůže dojít k úpravě počtu 

uložených hodin, ale může dojít pouze k modifikaci podmínek výkonu trestu. Pokud 

tedy soud ponechá trest obecně prospěšných prací v platnosti, musí spolu s tímto 

rozhodnutím uložit alespoň jedno z opatření dle § 65 odst. 3 a zároveň může být 

fakultativně prodloužena lhůta k výkonu trestu až o 6 měsíců. 
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Pokud jde o uložené povinnosti či omezení v rámci dodatečné modifikace 

výkonu trestu OPP,  jejich uložení by mělo být velice pečlivě uváženo jak ve vztahu 

k okolnostem případu, tak k osobě pachatele, aby v dané situaci napomohly k vykonání 

trestu obecně prospěšných prací a zároveň umožnily řešit rizika na straně odsouzeného.  

 

Ustanovení paragrafu 65 odst. 3 je významnou změnou oproti předchozí úpravě, 

díky níž je umožněno reagovat na individuelní případy, kdy se odsouzený  do situace 

neslučitelné s výkonem trestu obecně prospěšných prací. Posiluje se tak alternativní a 

restorativní charakter tohoto trestu. Na druhou stranu je ovšem třeba říci, že trestní 

zákoník označuje užití tohoto postupu jako výjimečné a nemělo by být tedy nadužíváno, 

zvlášť za situace, kdy zákon a činnost Probační a mediační služby ČR dává dostatek 

prostoru pro předcházení rizikovým situacím na straně odsouzeného. 

 

 
4.7. Fikce neodsouzení pachatele 

 

V předchozích částech své diplomové práce jsem se věnoval tomu, jak právní 

úprava reaguje na skutečnost, kdy odsouzený nevykoná trest OPP či poruší podmínky 

jeho výkonu. Je tedy nasnadě věnovat se tomu, jaké právní následky má včasné a řádné 

vykonání trestu obecně prospěšných prací. 

 

Trestní zákoník stanoví v § 65 odst. 4, na pachatele, kterému byl uložen trest 

obecně prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán 

nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno. 

 

Jsou tedy stanoveny dva základní předpoklady, kdy se uplatní fikce 

neodsouzení. Zaprvé se na odsouzeného pohlíží jako by nebyl odsouzen, jakmile byl 

trest vykonán. Předpokládá se tedy provedení uložených prací v plném rozsahu tak, jak 

byly konkretizovány ve vykonávacím řízení či modifikovány dle § 336 odst. 5 trestního 

řádu. Pracovník Probační a mediační služby ČR nebo obecně prospěšná instituce tedy 

nahlásí neprodleně po splnění pracovní povinnosti soudu den, ke kterému odsouzený 

pracoval naposledy a ten zajistí výmaz uloženého trestu z rejstříku trestů k danému 

termínu.  
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Druhou možností, se kterou zákon spojuje fikci neodsouzení, je upuštění od 

výkonu trestu nebo jeho zbytku na základě soudního rozhodnutí. V tomto případě je 

rozhodný den právní moci rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku.  

 

Jestliže vedle trestu obecně prospěšných prací byl pachateli uložen trest zákazu 

činnosti nebo peněžitý trest za přečin spáchaný z nedbalosti, účinky fikce neodsouzení 

nastávají teprve tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vznik takové fikce i u ostatních  

těchto trestů. Byl-li vedle trestu obecně prospěšných prací uložen jiný přípustný druh 

trestu než některý z uvedených , účinky fikce neodsouzení nenastávají ze zákona, ale 

jen na základě rozhodnutí soudu o zahlazení odsouzení po splnění podmínek uvedených 

v § 105 odst. 1 nebo 3, protože lze zahladit jen celé odsouzení ve vztahu ke všem 

uloženým trestům.19 Zároveň je třeba uvést, že fikce neodsouzení nenastane ani 

v případě, pokud nebylo vykonáno nebo jinak ukončeno ochranné opatření, které bylo 

uloženo odsuzujícím rozsudkem vedle trestu obecně prospěšných prací. 

 

Důležitou okolností je rovněž, že k fikci neodsouzení dojde i přesto, že vedle 

splnění pracovní povinnosti odsouzený jinak nesplní podmínky výkonu trestu OPP, 

především podmínku vedení řádného života. Zákon v tomto ohledu upřednostňuje 

samotný výkon pracovní povinnosti před splněním uložených přiměřených povinností a 

omezení, což má sice motivační charakter vůči odsouzenému, na druhou stranu tak ale 

mohou být opomenuty oprávněné zájmy poškozených, když fikce neodsouzení není 

vázána na splnění povinnosti k náhradě škody. 

 

Na závěr je nutno říci, že fikce neodsouzení má významný motivační efekt, 

především pro prvopachatele, díky němuž jsou odsouzení vedeni k brzkému vykonání 

uložené sankce a zároveň jim umožňuje rychlé začlenění do běžného,zejména 

pracovního života. 

 
 
 

 

                                                 
19 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 756 
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4.8. Trest obecně prospěných prací podle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže 

 

Kromě trestního zákoníku a trestního řádu je součástí trestní legislativy i zákon 

č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje trestní právo pro osoby 

mladší osmnácti let.  Tento zákon s účinností od 1.1.2004 je právní úpravou speciální 

vůči trestnímu zákonu i trestnímu řádu, což je vyjádřeno v § 1 odst. 3, který říká, že 

pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání nepřekročil 

osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů. 

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vychází z předpokladu, že v trestních 

věcech je potřeba vůči osobám mladším osmnácti let  postupovat specifickým 

způsobem, který více odpovídá této věkové skupině pachatelů. V § 1 odst. 2 tedy 

stanoví, že projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti 

let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, 

které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si 

společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle 

svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem. Řízení 

musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních 

činů. Vzhledem k tomu zavedl zákon o soudnictví ve věcech mládeže nové instituty, 

mezi které patří např.  provinění (§ 2 písm.a) ), dítě mladší patnácti let  (§ 2 písm.c) ), 

mladistvý (§ 2 písm.d) ) a především trojici opatření ukládanou za spáchané provinění, 

což jsou dle § 10 výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření.  

 

Mezi trestní opatření vyjmenované v § 24 patří i obecně prospěšné práce, jejichž 

ukládání a výkon je upraven v § 26 odst. 1. Ten stanoví, že za podmínek stanovených 

v trestním zákoníku může soud pro mládež uložit mladistvému obecně prospěšné práce 

s přihlédnutím k jeho stanovisku k možnosti jejich uložení, které je povinen zjistit.  

Současně by trestní opatření obecně prospěšných prací mělo být uloženo tak, aby 

vzhledem k okolnostem případu  a osobě pachatele napomohlo k vytváření  vhodných 

podmínek  pro další vývoj mladistvého. Soud tedy přihlíží zejména k osobnosti 

mladistvého, jeho věku, rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu a stejně tak k 

jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům.  
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže se liší od trestního zákona především ve 

stanovení sazby trestního opatření OPP, která nesmí přesahovat polovinu horní hranice 

stanovené v trestním zákoně. To znamená, že trestní opatření obecně prospěšných prací 

může být mladistvému uloženo ve výměře 50-150 hodin. Soud pro mládež může dále 

vedle trestního opatření obecně prospěšných prací uložit i vhodná výchovná opatření, 

což jsou dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, 

výchovná omezení či napomenutí s výstrahou. 

 

Co se týče samotného výkonu trestního opatření OPP, nesmí toto opatření  

vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za kterých je vykonáváno, ohrožovat zdraví, 

bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvých. Je tedy vhodné, aby mladiství pachatelé 

odsouzení k trestnímu opatření obecně prospěšných prací nebyli k jeho výkonu 

umísťováni tam, kde by tuto sankci museli vykonávat společně s dospělými, což by 

mohlo mít na mladistvé špatný vliv.  Je tedy zapotřebí, aby Probační a mediační služba 

ČR dokázala zajistit dostatek takových obecně prospěšných institucí, kde by mohli 

mladiství odpracovat obecně prospěšné práce a které by na ně mohly mít zároveň dobrý 

výchovný efekt.  

 

Právní úprava samotného výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací 

není v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže zvlášť upravena a proto odkazuji na výše 

uvedený popis právní úpravy výkonu trestu obecně prospěšných prací v trestním 

zákoníku.  
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5. Procesní aspekty ukládání a výkonu trestu OPP 

 

Je-li hmotněprávní  úpravou stanoveno, co je trestný čin a jaké následky za jeho 

spáchání následují, je logicky upraven i proces, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl 

TČ spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle zákona trest nebo 

ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat. 

 

V této části diplomové práce bych se tedy chtěl věnovat procesním aspektům 

ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací tak, jak vyplývají z trestního řádu, 

tedy zákona č. 141/1961 Sb.z. 

 

5.1. Procesní aspekty ukládání trestu obecně prospěšných prací 

 

Trestní řád v rámci ukládání trestu obecně prospěšných prací upravuje 

především příslušnost soudu a formu soudního jednání při kterém je trest ukládán. 

 

Ukládání trestu obecně prospěšných prací není doprovázeno žádnou výjimkou 

z obecné úpravy věcné, místní ani funkční příslušnosti. Stejně tak zde není upraveno 

žádné zvláštní řízení, které by bylo určeno pro uložení trestu obecně prospěšných prací. 

Ten lze uložit jak rozsudkem, tak trestním příkazem. Dle § 314e může samosoudce bez 

projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě 

prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném 

přípravném řízení. Dle této právní úpravy se postupovalo do 1.1.2010, což přinášelo 

některé obtíže. Ty byly dány tím, že při ukládání trestů trestním příkazem byly v malé 

míře zjišťovány zdravotní a osobní okolnosti na straně obžalovaného, což vedlo k tomu, 

že trest obecně prospěšných prací byl ukládán odsouzeným, u nichž byl malý 

předpoklad vykonatelnosti a u kterých byla touto okolností komplikována kontrola 

výkonu trestu ze strany Probační služby. 

 

Od 1.1.2010 doznala právní úprava ukládání trestu obecně prospěšných prací 

trestním příkazem zásadní změny. Trest obecně prospěšných prací může být trestním 

příkazem uložen dle § 314e odst. 3 pouze po předchozím vyžádání si zprávy probačního 

úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní 
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způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. 

Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této zprávě. Toto 

ustanovení má za cíl předcházet problémům, které jsem zmínil výše, a mělo by přispět 

k vyšší vykonatelnosti trestu.   

 

Trestní řád stanovuje základní okruhy, které jsou součástí zprávy probačního 

úředníka, nestanovuje však lhůtu, ve které je probační úředník povinen tuto zprávu 

vypracovat. Ačkoli probační úředník není ze zákona časově limitován, je třeba, aby 

požadovanou zprávu zpracoval pokud možno přednostně. Daný požadavek vychází 

z podstaty trestního příkazu, který by měl být institutem urychlujícím trestní řízení. 

Z tohoto důvodu soudy v praxi stanovují v pověření ke zpracování dané zprávy lhůtu, 

ve které očekávají její zaslání. Na druhou stranu je ovšem třeba, aby Probační služba 

měla od soudu patřičné informace ke kontaktování obžalovaného, což je základní 

předpoklad pro vypracování zprávy. 

 

Zákon nestanovuje povinnost soudu rozhodnout o uložení trestu na základě 

předložené zprávy, může tedy trest obecně prospěšných prací uložit i přesto, že zpráva 

probačního úředníka je nedoporučující a stanovisko obviněného je negativní. Bylo by 

však nelogické a zároveň proti duchu dané právní úpravy, aby se tak dělo ve větším 

počtu případů. 

 

V době, kdy je tato diplomová práce psána, není ještě  možné zcela objektivně 

zhodnotit dopad nové právní úpravy  na praxi, nicméně z počtu evidovaných případů lze 

vyčíst pokles uložených trestů uložených trestním příkazem. Zda bude mít nové 

ustanovení trestního řádu kladný dopad i na vykonatelnost trestu a kvalitu odvedené 

práce ukáže až čas, mám však za to, že dané ustanovení trestního řádu je krok správným 

směrem.   

 

  

5.2. Procesní aspekty výkonu trestu obecně prospěšných prací 

 

Nezbytnou součástí právní úpravy trestu obecně prospěšných prací je uzákonění 

pravidel pro jeho výkon. Podmínky realizace jsou upraveny v § 335 až § 340b trestního 
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řádu, který upravuje jednak příslušnost soudu pro vykonávací řízení, nařizování výkonu 

trestu OPP, modifikace výkonu sankce a  konečně podmínky možné přeměny trestu. 

 

Co se týče místní příslušnosti soudu pro vykonávací řízení, trestní řád řeší danou 

problematiku v § 315, který stanoví, že rozhodnutí vykonává, popřípadě jeho výkon 

zařizuje ten orgán, který rozhodnutí učinil, přičemž v řízení před soudem rozhodnutí 

senátu vykonává nebo jeho výkon zařizuje předseda senátu. Pro oblast výkonu trestu 

obecně prospěšných prací je toto ustanovení,ve spojitosti s § 336, důležité, neboť již 

není rozhodováno v tzv. Nt soudní agendě, což způsobovalo značné zdržení v postupu 

ve věci. 

 

5.2.1. Nařízení trestu obecně prospěšných prací 
 

Vzhledem k tomu, že v rozsudku či trestním příkazu je stanovena pouze výměra 

trestu, musí v dané věci následovat další rozhodnutí soudu, které blíže vymezí 

podmínky výkonu trestu. Především je třeba určit druh prací a organizaci u které má 

odsouzený uloženou sankci. Dle § 336 tr.ř. nařídí soud výkon trestu na návrh 

probačního úředníka, který v daném návrhu vychází z potřeby výkonu těchto prací v 

obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a přihlíží k tomu, aby odsouzený 

trest vykonával co nejblíže místu, kde bydlí.  Je-li  v dané věci zapotřebí, aby trest 

obecně prospěšných prací byl vykonán mimo obvod okresního soudu, ve kterém 

odsouzený bydlí, je součástí návrhu probačního úředníka také písemný souhlas 

odsouzeného s tímto výkonem.  Dané ustanovení předpokládá jednání odsouzeného 

s pracovníkem Probační služby, který během tohoto projednání zjišťuje informace 

relevantní pro podání návrhu na nařízení trestu. Mezi tyto informace patří personálie 

odsouzeného, jeho časové a zdravotní možnosti a dále např. již zmíněný souhlas 

odsouzeného s výkonem trestu mimo své bydliště. 

 

Kromě stanovení druhu prací a místa výkonu trestu poučí soud v usnesení o 

nařízení výkonu trestu OPP odsouzeného o jeho povinnosti dostavit se ve lhůtě 14 dnů 

od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko  Probační a mediační služby v obvodu 

okresního soudu, v němž má být trest obecně prospěšných prací vykonán za účelem 

projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací. Zároveň je poučen, že 

během tohoto projednání je mu probačním úředníkem stanoven den, kdy se má dostavit  
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na obecní úřad nebo instituci, u nichž má obecně prospěšné práce vykonávat, za účelem 

nástupu výkonu trestu. Současně soud poučí odsouzeného o následcích za nesplnění 

těchto povinností. Toto ustanovení je velmi důležité, neboť by mělo zaručit informování 

odsouzeného ze strany Probační služby o základních podmínkách výkonu trestu obecně 

prospěšných prací a tím i zvýšit vykonatelnost uloženého trestu.  

 
 
5.2.2. Změna místa výkonu trestu OPP,  odložení,přerušení a upuštění od výkonu 
trestu obecně prospěšných prací 

 

V průběhu výkonu trestu obecně prospěšných prací může dojít k situaci, kdy je 

třeba, aby odsouzený vykonal trest u jiné obecně prospěšné instituce, než u které byl 

původně nařízen. Může to být způsobeno okolnostmi na straně odsouzeného (změna 

zaměstnání, změna bydliště, apod.), či na straně poskytovatele prací (nedostatek práce, 

ukončení působení organizace, apod.) V takovém případě rozhodne okresní soud, který 

trest obecně prospěšných prací uložil, na návrh odsouzeného nebo probačního úředníka 

provádějícího kontrolu nad výkonem trestu obecně prospěšných prací o změně druhu a 

místa. O tomto rozhodnutí vyrozumí soud po nabytí jeho právní moci středisko 

Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest obecně 

prospěšných prací nebo jeho zbytek vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního 

úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně 

prospěšných prací. Je nutno podotknout, že daný postup nemá žádný vliv na běh lhůty 

k výkonu trestu, která tedy běží i přes podanou žádost o změnu místa výkonu trestu. O 

této důležité skutečnosti jsou odsouzení informováni pracovníky Probační služby, 

jejímž prostřednictvím jsou žádosti o změnu místa výkonu trestu většinou podávány. 

 

Nesplní-li odsouzený povinnosti stanovené v § 336 odst. 3, nebo bez závažného 

důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně 

nevykonává ve stanovené době uložený trest nebo jinak maří výkon tohoto trestu, 

probační úředník pověřený kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo jeho 

prostřednictvím obecní úřad nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce 

vykonávány, tuto skutečnost bezodkladně sdělí soudu, který výkon trestu nařídil. 

Rovněž soudu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest obecně prospěšných 

prací vykonal. 
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V případě, kdy odsouzený není schopen vykonat trest v důsledku přechodného 

zhoršení zdravotního stavu, předseda senátu na potřebnou dobu odloží nebo přeruší 

výkon trestu obecně prospěšných prací. Rozhodnutí o odkladu nebo přerušení výkonu 

trestu podle tohoto ustanovení lze učinit ohledně každého trestu obecně prospěšných 

prací, tedy bez ohledu na jeho výměru. Rovněž doba, na kterou lze o odkladu nebo 

přerušení výkonu trestu rozhodnout, není nijak omezena a je limitována jen existencí 

skutečností, že přechodné zhoršení zdravotního stavu odsouzenému neumožňuje, aby se 

podrobil režimu výkonu trestu. 20 Rozdíl mezi odložením a přerušením výkonu trestu je 

ten, že o odkladu výkonu trestu nelze rozhodnout , jestliže odsouzený již započal 

s výkonem trestu OPP. Pokud jde o běh lhůty k výkonu trestu, trestní řád stanoví, že 

doba, po kterou byl výkon trestu obecně prospěšných prací odložen nebo přerušen, se 

nezapočítává do lhůty jednoho roku, v níž má být trest vykonán (§ 339 odst. 5 tr.ř.). 

 

Trestní řád počítá se skutečností, že během výkonu trestu OPP mohou ženy tento 

trest vykonávající otěhotnět a následně porodit. Proto § 336 odst. 2 stanoví, že výkon 

trestu obecně prospěšných prací na těhotné ženě a matce novorozeného dítěte předseda 

senátu odloží nebo přeruší na dobu jednoho roku po porodu. Smyslem tohoto 

ustanovení je nevystavit odsouzenou ohrožení jejího zdravotního stavu během jejího 

těhotenství, přispět k nerušenému vývoji očekávaného dítěte a umožnit jí po určitou 

dobu po porodu řádnou péči o narozené dítě. Proto postup podle tohoto ustanovení 

přichází v úvahu tehdy, jestliže odsouzená porodí živé dítě a takové dítě má ve své péči. 

V opačném případě lze o odkladu (zcela výjimečně i o přerušení) výkonu trestu s 

ohledem na zdravotní stav odsouzené rozhodnout podle odstavce 1. 21 

 

Předseda senátu může doložit výkon trestu obecně prospěšných prací odložit i 

z jiných důležitých důvodů než těch zdravotních. Lze tak učinit nejvýše na dobu tří 

měsíců ode dne, kdy rozhodnutí, kterým byl tento trest uložen, nabylo právní moci. 

Trestní řád  nedefinuje, co lze rozumět pod pojmem důležité důvody, nicméně je možno 

dovodit, že to jsou okolnosti, pro které by byl bezodkladný výkon trestu pro 

odsouzeného nebo jemu blízké osoby mimořádně tíživý nebo byl spojen s dalšími 

následky, které zákon nepředpokládá. O odkladu podle tohoto odstavce lze rozhodnout i 

                                                 
20 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F. Trestní řád. komentář. II. díl. 4. vydání. Praha : C. H. Beck 2002.  
s. 1962 
21 Tamtéž, s. 1962 
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opakovaně, pokud celková doba odložení nepřevýší tři měsíce ode dne, kdy rozhodnutí, 

jímž byl trest uložen, nabylo právní moci.22 Toto ustanovení není v praxi příliš 

využíváno a to zřejmě z důvodu, že odsouzení jsou poměrně málo seznámeni se svými 

právy v rámci výkonu trestu a pokud jsou v tomto smyslu informováni, např. ze strany 

probační služby, stává se tak často až po uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí, 

jímž byl trest OPP uložen. Je tedy otázkou, zda by uvedená lhůta neměla být delší. 

 

Je zřejmé, že výše uvedené rozhodnutí soudu jsou pouze dočasného charakteru, 

což znamená, že pominou-li důvody odkladu nebo přerušení, předseda senátu odklad 

nebo přerušení odvolá. Rozhodnutí podle tohoto ustanovení má formu usnesení, proti 

kterému je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek (§ 339 odst. 6 a § 141 odst. 4). 

 

Jestliže je odsouzený v důsledku změny svého zdravotního stavu dlouhodobě 

neschopen tento trest vykonat, předseda senátu upustí od výkonu trestu obecně 

prospěšných prací nebo jeho zbytku, přičemž proti tomuto rozhodnutí je přípustná 

stížnost, jež má odkladný účinek (§ 340a tr.ř.). Rozhodnutí soudu podle tohoto 

ustanovení je podmíněno změnou zdravotního stavu odsouzeného, která odsouzenému 

dlouhodobě brání trest vykonat. Změna zdravotního stavu je zpravidla vyvolána 

závažnou nevyléčitelnou nemocí nebo nemocí, která zanechá trvalé poškození 

organismu, případně úrazem s obdobnými následky.23 K danému rozhodnutí může soud 

přibrat znalce k podání znaleckého posudku ohledně zdravotního stavu odsouzeného. 

 

 Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 je přípustná stížnost, jež má odkladný 

účinek. 

 

Důvodem odkladu a přerušení výkonu trestu je i skutečnost, pokud je  

odsouzený povolán k výkonu vojenské činné služby. V takovém případě předseda 

senátu postupuje obdobně dle ustanovení § 339 odst. 4 a 5, přičemž i proti tomuto 

rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.  

  

 
 

                                                 
22 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F. Trestní řád. komentář. II. díl. 4. vydání. Praha : C. H. Beck 2002., 
s. 1963 
23 Tamtéž, s. 1966  
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5.2.3. Přeměna trestu obecně prospěných prací na trest odnětí svobody, ponechání 
trestu OPP 

 

V případě , že jsou splněny hmotněprávní podmínky pro přeměnu trestu odnětí 

svobody rozhodne bez zbytečného odkladu předseda senátu na návrh probačního 

úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecního 

úřadu nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný 

prostřednictvím tohoto probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu ve veřejném 

zasedání (§ 340b). Z uvedeného plyne, že návrh na přeměnu trestu OPP může podat jak 

Probační služba, tak obecně prospěšná instituce, která tak může učinit pouze 

prostřednictvím Probační služby. Tento postup je novou právní úpravou, která má 

zajistit úplné informování Probační služby o případech, kde je na místě přeměna trestu 

OPP a zároveň by měla přispět k tomu, aby návrh na přeměnu byl co nejucelenější a 

nechyběly v něm důležité informace. I přes toto ustanovení někteří poskytovatelé i 

nadále podávají návrhy na přeměnu trestu OPP bez součinnosti s Probační službou, což 

je pozůstatek z minulé právní úpravy. V takovém případě je pravidlem, že Probační 

služba podává svůj návrh na přeměnu trestu OPP.  

 

Nově je také v § 340b stanoveno, že předseda senátu o návrhu rozhodne 

bezodkladně a dále, že o rozhodnutích vyplývajících z § 340b vyrozumí soud středisko 

Probační a mediační služby v obvodu soudu, v němž je trest obecně prospěšných prací 

vykonáván. Posiluje se tak vazba mezi soudem a Probační službou. 

 

O přeměně trestu obecně prospěšných prací, ať už na návrh, či bez něj, 

rozhoduje soud ve veřejném zasedání, přičemž proti rozhodnutí soudu o přeměně trestu 

OPP je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. K tomu je třeba dodat, že zahájení 

řízení o přeměně nevykonaného trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku 

v trest odnětí svobody, popř. i nepravomocné rozhodnutí o této přeměně, není samo o 

sobě překážkou pro pokračování ve výkonu trestu obecně prospěných prací. Je proto 

povinností soudu v tomto řízení vždy zjišťovat, zda a v jakém rozsahu odsouzený ke dni 

rozhodnutí vykonal uložený trest obecně prospěšných prací. (R 50/1999-III).24 Tuto 

informaci podává soudu Probační služba. 

 
                                                 
24 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 10. 1988, sp. Zn. 7 Tz 138/98, Sbírka soudních rozhodnutí a 
stanovisek, R 50/1999-I- IV.,Orac, 1999 
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Trestní zákoník upravuje nově v § 63 odst. 3 možnost ponechání trestu OPP 

v platnosti za současného zpřísnění podmínek výkonu trestu. Je tedy na místě věnovat 

tomuto tématu i v procesní úpravě.  Ta je součástí právní úpravy přeměny trestu OPP na 

trest odnětí svobody, což vychází z faktu, že o ponechání trestu OPP v platnosti se 

rozhoduje v případě, že jsou splněny podmínky pro jeho přeměnu na trest odnětí 

svobody. Paragraf 340b tr.ř. tedy stanoví, že o ponechání trestu obecně prospěšných 

prací v platnosti při stanovení dohledu nebo dalších dosud neuložených přiměřených 

omezení, přiměřených povinností nebo případně výchovných omezení, rozhodne bez 

zbytečného odkladu předseda senátu na návrh probačního úředníka pověřeného 

kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u 

nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný prostřednictvím tohoto 

probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. O těchto 

rozhodnutích předseda senátu vyrozumí středisko Probační a mediační služby v obvodu 

soudu, v němž je trest obecně prospěšných prací vykonáván. 

 

5.2.4. Shromažďování požadavků na provedení obecně prospěšných prací 
 

Důležitou podmínkou pro výkon trestu je aktuální přehled požadavků obcí a 

obecně prospěšných institucí na výkon obecně prospěšných prací. Poskytovatelé prací 

sdělují své požadavky středisku Probační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém 

mají být obecně prospěšné práce prováděny. V těchto požadavcích je specifikován druh 

požadovaných prací, časové možnosti výkonu obecně prospěšných prací, maximální 

výměra trestu, který lze u dané instituce vykonat, a další. Dané požadavky se mohou 

s časem měnit a tak trestní řád v § 338 odst. 2 stanoví, že poskytovatelé prací jsou 

povinni sdělit každou podstatnou změnu týkající se takového požadavku, aby středisko 

mělo průběžný přehled o potřebě těchto prací. O potřebě obecně prospěšných prací 

v obvodu soudu informuje probační úředník soud na jeho žádost. Děje se tak dvojím 

způsobem. Zaprvé prostřednictvím projednání podmínek výkonu trestu OPP před 

nařízením výkonu trestu mezi odsouzeným a Probační službou, z něhož vzniká návrh, 

který je adresován soudu. Druhou možností je využití internetového celorepublikového 

katalogu poskytovatelů obecně prospěšných prací, ke kterému mají soudy zabezpečený 

dálkový přístup. V daném katalogu jsou informace o požadavcích na výkon obecně 

prospěšných prací a o jejich kapacitě, přičemž vzhledem k tomu, že je tento internetový 

katalog propojen s elektronickou databází Probační služby, jsou tyto informace 
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maximálně aktuální a soudy se v nich mohou bez problémů orientovat. Tento 

internetový katalog vznikl pro potřeby nařizování výkonu trestu OPP v obvodech 

pražských obvodních soudů a v roce 2010 byl rozšířen na celou Českou republiku.   
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6. Trest obecně prospěšných prací a  Probační a mediační 

služba ČR 

 

Při ukládání, ale především při výkonu a kontrole trestu obecně prospěšných 

prací hraje nezastupitelnou roli Probační a mediační služba ČR (dále jen Probační 

služba). V této kapitole bych se chtěl krátce zmínit o organizaci Probační služby a dále 

o její činnosti v jednotlivých fázích trestního řízení, které souvisí s trestem obecně 

prospěšných prací. 

 

6.1. Organizace Probační a mediační služby 

Probační a mediační služba ČR (dále jen Probační služba) byla zřízena zákonem 

č. 257/2000 Sb. jako organizační složka státu zajišťující v rozsahu stanoveném zákonem 

úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. 

 

Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním 

zastupitelstvím a orgánům Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí v 

sídlech okresních soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo městských 

soudů. Střediska Probační a mediační služby působící v sídlech okresních soudů, která 

jsou současně sídly krajských soudů nebo Městského soudu v Praze, zajišťují úkoly 

Probační a mediační služby i ve vztahu k těmto soudům, příslušným státním 

zastupitelstvím a policejním orgánům (§ 3 odst 2 z.č. 257/2000 Sb.). 

 

Samotné úkony probace a mediace v trestním řízení činí probační úředníci a 

probační asistenti. Úředník Probační a mediační služby musí být bezúhonný, způsobilý 

k právním úkonům a musí mít vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní 

získané ukončením studia v magisterském studijním programu. Zároveň musí 

absolvovat odbornou zkoušku, která je součástí základního kvalifikačního kurzu pro 

úředníky Probační služby. Úkony probace a mediace mohou provádět i probační 

asistenti, kteří tak činí na základě pověření probačního úředníka. Asistentem Probační 

služby se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 21 let, která je způsobilá k právním 

úkonům a získala středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní (§ 6 odst 3). Při 

kontrole a administraci trestu obecně prospěšných prací jsou na Probační službě činí 

především právě probační asistenti. 
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 6.2. Činnost Probační a mediační služby ČR 

 

 Činností Probační služby je dle § 4 vytvářet předpoklady k tomu, aby věc mohla 

být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, 

nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla 

nahrazena jiným opatřením. Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a 

pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním 

prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život. Kromě 

toho Probační služba činí další  úkony především na základě trestního zákoníku a 

trestního řádu. K tomu, aby mohla Probační služba působit v rámci trestního řízení je 

důležitá součinnost se státními orgány, především s orgány činnými v trestním řízení, a 

dalšími institucemi. K tomu jsou probační úředníci a probační asistenti oprávněni 

obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby s dožádáním o sdělení 

potřebných údajů a tyto jsou povinny, pokud tomu nebrání zvláštní zákon nebo 

oprávnění v něm uvedené, požadované údaje bez zbytečného odkladu sdělit.  

 

 Při svém působení se pracovníci Probační služby řídí jak zákonnými předpisy 

(trestní zákoník, trestní řád, zákon o soudnictví ve věci mládeže, zákon o probační a 

mediační službě), tak svými vnitřními předpisy, mezi které patří především metodické 

pokyny, které jsou vydávány ředitelem Probační služby k jednotlivým probačním 

činnostem. V oblasti trestu obecně prospěšných prací to je metodický pokyn č. 3/10 ze 

dne 20.1.2010. Ten určuje kroky pracovníků Probační služby v rámci přípravného řízení 

a řízení před soudem a dále jejich činnost po pravomocném rozhodnutí soudu. 

Důležitou roli hraje Probační služba pro postavení poškozeného v trestním řízení a 

uplatnění jeho práv.  

 

Nezastupitelnou roli má rovněž Probační služba vůči obecně prospěšným 

institucím, resp. poskytovatelům obecně prospěšných prací, jak jsou v praxi nazýváni.   

Probační služba shromažďuje požadavky na výkon obecně prospěšných prací, pomáhá 

poskytovatelům řešit problémy související s prováděním prací, zprostředkovává 

komunikaci mezi nimi a  odsouzenými  a komunikaci se soudy. Zároveň však provádí 

kontrolu nad činností poskytovatelů prací v rámci výkonu trestu OPP. 
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6.3. Činnost Probační a mediační služby ČR v přípravném řízení a řízení 

před soudem 

 

Pokud jde o činnost Probační služby ve fázi  před rozhodnutím  soudu, lze 

hovořit o dvou oblastech, ve kterých hraje Probační služba velmi důležitou roli. První 

oblastí je vypracování zprávy probačního úředníka  a zjištění stanoviska obviněného 

k možnému uložení trestu obecně prospěšných prací, pokud je tento trest ukládán 

trestním příkazem. Tomuto tématu se budu blíže věnovat v další samostatné kapitole a 

proto se o něm této části zmíním pouze v základních bodech. Více bych se chtěl v této 

části věnovat  druhé oblasti a to práci Probační služby s poškozeným resp. obětí. 

 
6.3.1. Stanovisko k uložení trestu OPP dle § 314e trestního řádu 

 

Jednou z forem, kterou soud může uložit trest obecně prospěšných prací, je 

trestní příkaz. Ten lze vydat bez projednání věci v hlavním líčení vydat, jestliže 

skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení 

konaném po zkráceném přípravném řízení (§314e odst.1 trestního řádu). Je tedy 

nasnadě, že většina trestů obecně prospěšných prací byla uložena tímto způsobem, což 

nebylo v dané věci vždy přínosem. Největším problémem ukládání trestu OPP trestním 

příkazem bylo nedostatečné zjišťování skutečností důležitých pro výkon trestu na straně 

odsouzeného. Z toho důvodu došlo ke změně právní úpravy, která nově stanoví, že trest 

obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím 

vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto 

trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení 

tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této 

zprávě. 

  

Pracovník Probační služby tedy pozve na základě pověření soudu obžalovaného 

k jednání, během kterého je zjišťován zdravotní stav obžalovaného a jeho stanovisko 

k uložení trestu obecně prospěšných prací. Poté probační úředník vypracuje zprávu o 

možnostech výkonu trestu, jejíž součástí jsou informace získané od obžalovaného. Před 

vypracováním zprávy probační úředník provádí analýzu rizik pro výkon trestu OPP. 

Zaměřuje se na důkladné zmapování oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují 

vykonatelnost trestu OPP, což jsou zejména postoj ke spáchanému činu a možnému 
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uložení trestu, míra motivovanosti trest vykonat, časové možnosti v souvislosti se  

zaměstnáním, zdravotní stav a případná zdravotní omezení, rodinné poměry a sociální 

zázemí, předchozí trestná činnost, postoj k osobě poškozeného a představa obviněného 

o odčinění způsobené újmy a nahrazení škody, existence faktického trvalé bydliště, 

apod.   

 

Tato nová právní úprava je dle mého názoru krok správným směrem, který může 

pozitivně ovlivnit vykonatelnost trestu.  

 
6.3.2. Činnost Probační služby vůči poškozeným, resp. obětem trestných činů 

 

Trestní legislativa se logicky zaměřuje především na otázky trestní odpovědnosti 

pachatele, na jeho postavení v trestním řízení a konečně na jeho potrestání. Bylo by 

však nesprávné zapomínat na ty, kteří jsou trestným činem postižení na svých právech a 

kteří zcela legitimně očekávají od trestního řízení  nápravu tohoto stavu. Moderní trestní 

právo, a koneckonců i společnost, se projevují právě tím, že dokáže vedle potrestání 

pachatele ošetřit práva poškozených tak, aby se jejich postavení alespoň přiblížilo stavu 

před spácháním trestného činu. Míra postižení se liší dle druhu trestné činnosti, 

způsobené škody, osoby pachatele a poškozeného (oběti). Ačkoli se zdá, že následky 

trestné činu se dají objektivně vyjádřit, je samozřejmou skutečností, že tyto následky 

jsou poškozenými vždy vnímány subjektivně, což je okolnost, která by měla být 

reflektována orgány činnými v trestním řízení stejně jako dalšími organizacemi a 

institucemi činnými v trestním řízení. Institucí, která může významně přispět ke 

zlepšení postavení poškozených, je Probační služba, která ve svých metodických 

standardech vždy upravuje činnost probačních pracovníků vůči poškozeným.  

 

 Paragraf 43 trestního řádu definuje poškozeného jako osobu které bylo trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda, přičemž za 

poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak 

poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není 

v příčinné souvislosti s trestným činem. Trestní řád upravuje pojem poškozeného 

především ve spojitosti s jeho právem navrhovat, aby soud v odsuzujícím rozsudku 

uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. Kromě trestního řádu upravuje 

postavení osob postižených trestnou činností ještě zákon 209/1997 Sb. o poskytnutí 
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peněžité pomoci obětem trestné činnosti, který v § 2 stanovuje, že obětí se rozumí 

fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví. Současně se za 

oběť považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-

li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v 

domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že pojem poškozeného a oběti není souladný, nicméně i 

přesto předpisy Probační služby používají oba termíny vpod. promiskue (současně) a to 

ve snaze pojmout institut poškozeného (oběť) v co nejširším smyslu. 

 

  Má-li Probační služba napomáhat participaci poškozeného v trestním řízení, je 

třeba, aby měla upraven nejen obecný přístup služby k poškozenému, ale i zvláštní 

úpravu pro práci s poškozenými v rámci jednotlivých probačních a mediačních 

činnostech. Probační služba tak činí ve svých metodických pokynech a nejinak tomu je i 

v případě metodického standardu k trestu obecně prospěšných prací. Zároveň je 

důležité, aby se s poškozeným pracovalo již ve fázi před rozhodnutím soudu. V této fázi 

lze informovat poškozeného o jeho právech v trestním řízení, čímž lze napomoci 

materiální satisfakci dle § 43 odst.3 a dále je možno ve vhodnou chvíli odkázat na 

psychosociální pomoc, která může pomoci poškozenému ve složité životní situaci 

nemateriálního charakteru. Zjednodušeně řečeno lze říci, že již samotné projevení zájmu 

o potřeby poškozeného je přínosem pro oběti trestné činnosti. 

 

Dle metodického standardu tedy probační úředník/asistent kontaktuje 

poškozeného s nabídkou spolupráce. V případě zájmu poškozeného mapuje jeho 

potřeby a zájmy, dojednává konkrétní způsob spolupráce, zajímá se o vnímání konfliktu 

s odsouzeným, o jeho dopady na život poškozeného i osob v jeho okolí a to jak v oblasti 

psychosociální, tak materiální.25 V případech vhodných k mediaci požádá probační 

úředník/asistent o spolupráci specialistu na přípravné řízení, který vyvíjí kroky vedoucí 

vyřešení věci prostřednictvím mediace. 

 

 

                                                 
25 Pokyn ředitele č.3/2010 ze dne 20.1.2010, Metodický standard PMS v oblasti trestu obecně 
prospěšných prací, str. 2 
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6.4. Činnost PMS  v rámci  trestního  řízení  ve fázi po pravomocném 

rozhodnutí soudu 

 

Jakkoli  je činnost Probační služby ve fázi přípravného řízení a řízení před 

soudem důležitá, zcela nezastupitelná je její role ve fázi po pravomocném rozhodnutí 

soudu, tedy ve vykonávacím řízení. V této fázi má Probační služba dva základní úkoly a 

to přípravu podkladů pro nařízení trestu a činnost po nařízení výkonu trestu, tedy 

kontrolu samotného výkonu trestu a další činnosti s tímto výkonem související.  

 
6.4.1. Příprava podkladů pro nařízení trestu obecně prospěšných prací 

 

Trestní příkaz či rozsudek, jímž byl trest obecně prospěšných prací uložen, není 

sám osobě dostatečným podkladem k výkonu dané sankce a to vzhledem k tomu, že je 

zde stanovena pouze výše trestu. Je tedy třeba, aby soud ve svém usnesení stanovil 

bližší podmínky výkonu trestu a to především místo a druh prací, které má odsouzený 

za povinnost odpracovat. K tomu je zapotřebí součinnosti Probační služby, která má za 

úkol zjistit patřičné informace. 

 

Pracovníci Probační služby po obdržení pověření k probačním činnostem a 

k přípravě podkladů pro nařízení výkonu trestu činí kroky ke kontaktování odsouzeného 

za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací. Konzultace je 

zaměřena na obecné informace o činnosti probačního pracovníka v rámci postupu  při 

zajištění výkonu a kontroly uloženého trestu OPP, podrobné informace o podmínkách a 

průběhu výkonu trestu OPP, vyjasnění rolí, práv a pravidel komunikace mezi dalšími 

subjekty v rámci průběhu výkonu trestu OPP. Mezi informace, které jsou zjišťovány od 

odsouzeného, patří aktuální bydliště odsouzeného, jeho kontaktní adresa, informace o 

jeho zaměstnání, časových možnostech a zdravotním stavu. Probační úředník seznamuje 

odsouzeného s nabídkou prací ve svém obvodu a na základě získaných informací je ve 

spolupráci s odsouzeným vybrán vhodný poskytovatel prací. Je-li při projednání 

podmínek výkonu trestu OPP zjištěno, že by bylo v daném případě vhodné, aby 

odsouzený vykonával trest mimo své bydliště, umožní probační pracovník 

odsouzenému k tomu sepsat souhlas, který je následně zaslán soudu. Součástí dané 

konzultace je i projednání způsobu plnění přiměřených povinností a omezení, byla-li 

soudem uložena, a způsob náhrady škody poškozenému. 
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Pokud se odsouzený ke konzultaci nedostaví, ačkoli o ní byl předem 

informován, o čemž má probační pracovník objektivní podklady, je tato situace chápána 

jako nespolupráce ve vykonávacím řízení. O této skutečnosti probační úředník 

neprodleně informuje soud. Pokud probační úředník zjistí, že odsouzený se na soudem 

poskytnuté adrese pobytu nezdržuje, obrátí se na soud, který ve věci středisko Probační 

služby pověřil, se žádostí o zjištění místa aktuálního pobytu odsouzeného a poskytnutí 

jeho adresy.26 Tato situace nebývá ojedinělou. Poměrně často se stává, že adresa 

odsouzeného, kterou má Probační služba k dispozici, není v době, kdy je odsouzený 

kontaktován, již aktuální.  

 

Probační úředník vyhotoví na základě zjištěných informací podklady pro 

nařízení  výkonu trestu OPP, ke kterému připojí získané doklady. Tyto podklady jsou 

předány odsouzenému,  soudu a poskytovateli prací. 

 

Soud může nařídit trest obecně prospěšných prací i na základě internetového 

katalogu poskytovatelů prací. Ten je umístěn na internetových stránkách Probační 

služby a pověření pracovníci soudu k němu mají přístup. V daném katalogu jsou 

uvedeny základní informace o obecně prospěšných institucích, o jejich požadavcích na 

výkon trestu OPP a o volných kapacitách u jednotlivých poskytovatelů prací. Vzhledem 

k tomu, že je tento internetový katalog v reálném čase elektronicky propojen 

s informačním systémem Probační služby, mají soudy v České republice aktuální 

přístup k informacím o potřebách obecně prospěšných institucí.  

 
6.4.2 Činnost probační služby po nařízení trestu 

 

Metodický standard upravuje činnost probační služby po na řízení trestu OPP 

v tom smyslu, že stanovuje kroky probačního pracovníka v oblasti evidence případu, 

úvodní konzultace s odsouzeným, zahájení výkonu trestu, kontroly výkonu trestu, 

přerušení či upuštění od výkonu trestu a oblast činnosti při neplnění podmínek výkonu 

trestu OPP. Součástí standardu jsou i otázky plnění uložených přiměřených povinností a 

omezení a plnění podmínky vedení řádného života. 

 
                                                 
26 Pokyn ředitele č.3/2010 ze dne 20.1.2010, Metodický standard PMS v oblasti trestu obecně 
prospěšných prací, str. 2 
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Odsouzený je povinen dostavit se do 14 dnů od oznámení druhu a místa výkonu 

OPP do střediska PMS, v jehož obvodu má být trest OPP vykonán. Při konzultaci 

s odsouzeným, kde nepředcházela spolupráce v rámci zjišťování stanoviska obviněného 

k uložení trestu OPP nebo při přípravě podkladů pro vydání usnesení o nařízení výkonu 

trestu, jsou definována základní pravidla spolupráce a podány informace vztahující se 

k výkonu trestu OPP.27 Během této konzultace je odsouzenému stanoven den nástupu 

výkonu trestu OPP, přičemž daný den je stanoven v součinnosti s obecně prospěšnou 

institucí, kde by měl výkon trestu proběhnout. Během úvodního jednání u poskytovatele 

prací je odsouzený seznámen se specifickými podmínkami výkonu trestu v dané 

instituci, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň by měl být sepsána 

dohoda o realizaci výkonu trestu a jeho časový harmonogram. V praxi je obvyklé, že 

tento harmonogram  nebývá rozepsán na celou výměru trestu, ale pouze na její část. Je 

to dáno především tím, že samotní odsouzení nejsou většinou schopni rozvrhnout si celý 

trest a zároveň poskytovatelé prací mnohdy nemohou dopředu odhadnout potřebu prací 

u své organizace. V případě, že se odsouzený nedostaví k projednání výkonu trestu u 

poskytovatele prací, zkontaktuje  probační pracovník odsouzeného a opakovaně ho 

upozorní na jeho povinnosti při výkonu trestu OPP s důrazem na možné důsledky jeho 

pasivního přístupu k výkonu uloženého trestu.  

 

Kontrola výkonu trestu obecně prospěšných prací spočívá jak ve faktické 

kontrole odsouzeného na pracovišti, tak v pravidelném získávání informací o průběhu 

trestu u dané obecně prospěšné instituce. Důležitá je tedy kvalitní spolupráce a 

vzájemná informovanost mezi Probační službou a poskytovateli obecně prospěšných 

prací. Z uvedeného vyplývá, že Probační služba by měla být informována o konkrétních 

místech, kde se trest vykonává, o způsobu evidence odpracovaných hodin a měla by mít 

nerušený přístup na pracoviště za účelem kontroly výkonu trestu. 

    

Součástí kontroly výkonu trestu je i kontrola vedení řádného života  a plnění 

přiměřených povinností  a omezení. Probační úředník provádí úkony směřující k tomu, 

aby  odsouzený vedl v průběhu výkonu trestu OPP řádný život, dodržoval soudem 

uložená přiměřená omezení a povinnosti, odčinil následky trestného činu a učinil kroky 

vedoucí k nápravě vztahů s poškozeným a uhradil náklady trestního řízení.  Pokud jde o 

                                                 
27 Tamtéž, str. 8 
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kontrolu splnění povinnosti k náhradě škody, je nezbytný kontakt probačního 

pracovníka s poškozeným. 

 

Pokud se při kontrole zjistí, že odsouzený neprovádí bez závažného důvodu 

uložené práce dle sjednaného harmonogramu a v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě, 

kontaktuje probační úředník odsouzeného za účelem zjištění důvodů porušení podmínek 

výkonu trestu OPP a iniciuje osobní schůzku. V případě, že odsouzený ani přes osobní 

jednání či následující písemné výzvy k nástupu výkonu trestu neplní podmínky výkonu 

trestu,  podá probační pracovník soudu návrh na přeměnu trestu OPP v trest odnětí 

svobody. Obdobně probační úředník postupuje, pokud odsouzený ani po upozornění 

neplní soudem uložená přiměřená omezení či povinnosti a nevede řádný život. 

 

Probační služba je činná ve vykonávacím řízení i v případech, kdy je třeba 

změny místa výkonu trestu OPP, odložení či přerušení výkonu trestu nebo upuštění od 

jeho výkonu. Ve všech těchto případech se činnost probačního pracovníka soustředí 

především na zjištění informací o skutečnostech vedoucích k danému postupu ve věci a 

jejich zaslání příslušnému soudu. U změny místa výkonu trestu jde o zjištění důvodů na 

straně odsouzeného, počtu již odpracovaných hodin a průběhu dosavadního výkonu 

trestu. U upuštění od výkonu trestu Probační služba zjišťuje zdravotní důvody vedoucí 

k danému postupu a zajišťuje potřebná lékařská potvrzení.   

 

Paragraf 65 odst. 3 trestního zákoníku vyžaduje součinnost Probační služby 

v tom smyslu, že na základě rozhodnutí soudu o ponechání trestu v platnosti nebo 

prodloužení lhůty k výkonu trestu kontroluje splnění uložených přiměřených povinností 

nebo vykonává dohled nad odsouzeným. Při výkonu dohledu postupuje probační 

pracovník dle metodického standardu v rámci zajištění probačního dohledu. Dohled by 

měl být vykonáván takovým způsobem, aby napomáhal hladkému výkonu trestu OPP. 

 

Výše jsem se zmínil o činnosti probačního úředníka v případě, že odsouzený 

nesplní podmínky výkonu trestu. Je logické, že metodický standard upravuje i situaci 

opačnou, tedy že trest je odsouzeným vykonán. V takovém případě poskytovatel prací 

informuje Probační službu o splnění povinnosti ze strany odsouzeného a ta po 

případném doplnění o další informace informuje soud. Tím případ u Probační služby 

definitivně končí  a případ je vyřazen z aktivní evidence. 
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 7. Aktuální problémy trestu OPP 

 

7.1. Přechod z trestního zákona 140/1961Sb. na nový trestní zákoník č. 

40/2009Sb. 

 

Jak jsem již uvedl, tato diplomová práce je psána přibližně půl roku poté, co 

vstoupil nový trestní zákoník v účinnost. Mám tedy za to, že je vhodné zmínit se o 

problematice přechodu z právní úpravy trestního zákona č. 140/1961 Sb. na úpravu 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Tento přechod má na trest obecně prospěšných prací 

dvojí dopad.Za prvé jde o časovou působnost právní úpravy aplikované v daný okamžik 

na určitý případ a za druhé je třeba zmínit i dopad samotné změny legislativy na 

faktický chod soudů a Probační služby. Začnu tímto druhým faktorem. 

 

Je zřejmé, že samotná změna legislativy má vliv na chod soudů, jiných orgánů 

činných v trestním řízení a Probační služby už jenom díky tomu, že se dané instituce 

musí na tuto změnu připravit jak odborně, tak i organizačně. Důležitou okolností, která 

značně ovlivňovala chod trestní justice, bylo ustanovení § 419 trestního zákoníku, který 

upravoval otázku výkonu trestů uložených přede dnem nabytí účinnosti trestního 

zákoníku za čin, který není trestným činem podle z.č. 40/2009 sb. Vzhledem k tomu 

byla činnost soudů zaměřena na řešení této problematiky a ostatní agenda, včetně 

výkonu testu OPP, byla na krátkou dobu poněkud upozaděna. 

 

Mnohem důležitější je však otázka časové působnosti právní úpravy aplikované 

na trest obecně prospěšných prací. Je třeba říci, že tato otázka se týká především 

trestního zákoníku, protože procesní právo se řídí zásadou, že procesní úkon musí být 

prováděn podle procesního práva účinného v době, kdy se koná. 

 

Časová působnost trestního zákoníku hraje důležitou roli pro samotné ukládání 

trestu obecně prospěšných prací a je velmi důležitá i pro jeho výkon. Je to zaprvé dáno 

tím, že i po datu účinnosti nového trestního zákoníku je rozhodováno o trestných činech 

spáchaných za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. a za druhé, v současné době probíhá 

výkon trestů obecně prospěšných prací uložených před účinností nového trestního 
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zákoníku. Tento stav navíc může, vzhledem k právní úpravě výkonu trestu OPP, trvat 

poměrně dlouhou dobu v řádu i několika let. 

  

Trestní zákoník vychází ze zásady zákazu retroaktivity, když  v § 1 uvádí, že čin 

je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. 

Právní úprava tak vychází z ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv o svobod, 

která stanoví, že trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v 

době, kdy byl čin spáchán, přičemž pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro 

pachatele příznivější. Trestnost činu se dle § 2 odst. 1 posuzuje podle zákona účinného 

v době, kdy byl čin spáchán a  podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže 

to je pro pachatele příznivější. Trestností činu rozumíme  možnost, že pachatel bude pro 

určitý trestný čin odsouzen, tj. po zažalování bude pro tento trestný čin uznán vinným a 

uložen mu trest či jiná trestní sankce. Jsou to tedy všechny podmínky relevantní pro 

výrok o vině i o trestu, popř. o ochranném opatření.28  Pro posouzení otázky, zda je 

pozdější právní úprava pro pachatele příznivější, by bylo možno stanovit  mnoho 

kritérií, rozhodující je ovšem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo 

dosaženo při použití toho či onoho zákona. Zároveň platí zásada, že dřívějšího nebo 

nového zákona je třeba užít jako celku. Nelze tedy rozhodovat o vině podle jednoho 

zákona  a o trestu podle zákona jiného. Z této zásady platí výjimka a to ustanovení 

paragrafu 3 odst.1, který říká, že pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, 

který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje. I když  se 

trestnost činu posuzuje podle starého zákona, v době kdy už je v účinnosti nový zákon, 

použije se vždy nového zákona mimo případů uvedených v § 3 odst. 1 a 2 v případě 

některých obecných zásad nového zákona, dále ohledně zahlazení odsouzení  a nakonec 

při výkonu trestů uložených pravomocně před účinností nového trestního zákona.29  

 

Právě posledně zmíněná okolnost je v současné době více než aktuální a to 

především ve věci přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. 

Otázkou, která byla v souvislosti s novým trestním zákoníkem často diskutována, je, 

v jakém poměru lze po 1.1.2010 přeměnit trest OPP, který byl uložen dle zákona 

účinného do 31.12.2009. Nový trestní zákoník je totiž v tomto ohledu přísnější, když 

stanoví, že trest OPP se přemění v poměru 1 neodpracovaná hodina 1 den odnětí 

                                                 
28 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,  s. 39 
29 Tamtéž, s. 42 
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svobody.  Mám za to, že ačkoli je toto ustanovení součástí právní úpravy výkonu trestu 

obecně prospěšných prací, jedná se dle mého názoru o otázku trestnosti činu a mělo by 

se tedy po 1.1.2010 v otázce přeměny trestů uložených dle trestního zákona 140/1961 

Sb. postupovat dle tohoto zákona, tj. v poměru, kdy za dvě neodpracované hodiny 

náleží 1 den odnětí svobody. Tato úvaha vychází také ze skutečnosti, že poměr ve 

kterém lze trest OPP přeměnit v trest odnětí svobody, je skutečnost ovlivňující výši 

uloženého trestu a aplikací trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v otázce poměru 

neodpracovaných hodin k trestu odnětí svobody by se uložený trest obecně prospěšných 

prací stal jiným trestem než tím, který byl původně uložen. 

  

7.2. Postavení poskytovatelů prací a odpovědnost za škodu v souvislosti 

s výkonem testu obecně prospěšných prací 

 

V průběhu této diplomové práce jsem se několikrát zmínil o roli obecně 

prospěšných institucí, u kterých je trest obecně prospěšných prací vykonáván. Mám 

však za to, že je vhodné se tomuto tématu věnovat více. Současně bych se chtěl zmínit o 

tématu odpovědnosti za škodu při výkonu trestu OPP, jenž  je v praxi poměrně často 

diskutováno a které souvisí s otázkou postavení poskytovatelů více, než by se na první 

pohled mohlo zdát. 

 

Jsou to právě obce a jiné obecně prospěšné instituce, díky nimž lze trest obecně 

prospěšných prací realizovat, přičemž v mnoha případech výkonu tohoto trestu je 

otázkou, zda jejich užitek převyšuje administrativní a jiné náklady poskytovatelů prací 

s daným trestem související.  

 

Mezi poskytovatele obecně prospěšných prací patří dle § 62 obce nebo obecně 

prospěšné instituce, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou 

zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, 

ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a 

sportovní činností. Z toho vyplývá, že organizaci a činnost těchto institucí neupravuje 

jeden právní předpis, ale celá řada zákonů a dalších právních předpisů. Na druhou 

stranu  však chybí právní úprava, která by upravovala postavení poskytovatelů obecně 

prospěšných prací komplexním způsobem s ohledem na výkon trestu obecně 
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prospěšných prací. Trestní zákoník pouze uvádí výčet organizací, u kterých se trest 

obecně prospěšných prací vykonává, a trestní řád stanoví jejich informační povinnost 

dle § 337  a právo podat návrh na přeměnu trestu prostřednictvím Probační služby. 

V praxi se však objevují některé otázky, na které právní úprava nepamatuje.  

 

Jednou z nich je, jakým způsobem a v jakém rozsahu  mají poskytovatelé prací 

dohlížet na výkon trestu obecně prospěšných prací. Přestože zákon neukládá obcím ani 

jiným obecně prospěšným institucím povinnost vykonávat dohled nad průběhem 

výkonu trestu, ani jim v tomto směru nesvěřuje žádná zvláštní oprávnění, z povahy věci 

a zejména z toho, že pokud odsouzený neprovádí bez závažného důvodu určené práce 

nebo je nevykonává v dostatečné kvalitě, má tuto skutečnost instituce bez odkladu sdělit 

soudu, vyplývá, že je  nutné kontrolovat a evidovat práci odsouzeného.30 Potřeba 

kontroly výkonu trestu ze strany samotných poskytovatelů prací vychází samozřejmě i z 

logiky, že samotné organizace chtějí mít z výkonu trestu maximální užitek. Přesto mám 

za to že, by měl být závazně upraven způsob administrativního vedení výkonu trestu, 

aby se zamezilo možným nedostatkům v evidenci odpracovaných hodin a zároveň aby 

se předcházelo riziku možného korupčního jednání při výkonu trestu. 

 

Další otázkou pro poskytovatele prací je, zda mají povinnost nadále zaměstnávat 

odsouzeného, v jehož případě podali prostřednictvím Probační služby návrh na přeměnu 

trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. Tato otázka je pro dané 

organizace důležitá, protože mají zájem na tom, aby výkon trestu obecně prospěšných 

prací byl pro ně co nejméně zatěžující a často tedy nemají zájem zaměstnávat 

odsouzené, kteří i opakovaně porušili podmínky výkonu trestu OPP. Vzhledem k tomu, 

že návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací není překážkou pro další výkon 

trestu, vyznívá tato otázka pro poskytovatele prací v tom smyslu, že by měli umožnit 

odsouzenému dopracovat uložený trest i přes podaný návrh na jeho přeměnu. Je však 

otázkou, zda je tento stav přiměřený k prospěchu, který mají obce a jiné obecně 

prospěšné instituce z výkonu trestu.  

 

Nejdůležitějším problémem, který se často objevuje při jednání s obcemi a 

jinými obecně prospěšnými institucemi, je otázka odpovědnosti za škodu vzniklou při 

                                                 
30 Sokolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000. s. 
337 
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výkonu trestu obecně prospěšných prací. V této souvislosti je třeba upozornit na to , že 

při odpovědnosti za škodu vzniklou  při provádění prací nebo v souvislosti s nimi se 

postupuje podle obecných občanskoprávních předpisů, neboť úprava  odpovědnosti za 

škodu podle zákoníku práce se na škodu vzniklou při výkonu trestu obecně prospěšných 

prací nebo v souvislosti s ním nevztahuje. V zásadě může ze strany obce obecně dojít 

k případu  odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku odsouzeného. 

Této odpovědnosti se může obec zprostit tím, že prokáže, že škodu nezavinila.31  Dle 

obecných občanskoprávních předpisů by se postupovalo i v případě škody vzniklé 

poskytovateli prací či třetí osobě při výkonu trestu obecně prospěšných prací.  

 

V odborné veřejnosti byla diskutována možnost řešit daný problém pojištěním 

odpovědnosti za škodu, jež by bylo hrazeno ze státních prostředků,  bohužel však dosud 

nebyla přijata legislativní či jiná opatření k řešení daného problému.  

 

V této souvislosti je důležité, aby obce  či obecně pospěšné instituce kladly 

důraz na projednání podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s odsouzeným a 

důsledně kontrolovaly jejich dodržování. 

  

Je zřejmé, že nevyřešení otázky odpovědnosti za škodu ve spojitosti s výkonem 

trestu blokuje rozšíření požadavků na provedení obecně prospěšných prací o 

kvalifikovanější práce a představuje pro poskytovatele prací riziko, které může ovlivnit 

jejich vůli zaměstnávat  odsouzené. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Sokolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000. s. 
336 
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8. Závěr 

 

Trest obecně prospěšných prací je druhým nejvíce ukládaným  alternativním 

trestem. Tento trest je významný jak pro samotného odsouzeného, tak pro celou 

společnost. Pro odsouzeného je tato sankce příležitostí, jak odčinit spáchání trestného 

činu prací ve prospěch společnosti, a zároveň mu umožňuje být na svobodě a ve svém 

sociálním a rodinném prostředím. Pro obce a jiné obecně prospěšné instituce je daný 

trest naopak příležitostí, jak uspokojit své potřeby díky práci, kterou pro ně odsouzení 

vykonají zadarmo a kterou by jinak museli zaplatit. Na druhou stranu je pro ně tento 

trest velkou odpovědností, protože mají vliv na výkon trestu a tím i na realizaci 

spravedlnosti.  

 

Na úspěšný výkon trestu obecně prospěšných prací má kromě samotného 

přístupu odsouzeného vliv i spolupráce soudů, Probační a mediační služby ČR a 

v neposlední řadě poskytovatelů obecně prospěšných prací. Je tedy důležité, aby měly 

všechny tyto zainteresované subjekty společný zájem na úspěšném fungování tohoto 

trestu, v maximální míře komunikovaly a respektovaly vzájemně své postavení v rámci 

trestu obecně prospěšných prací. 

 

Jak jsem již uvedl, trest obecně prospěšných prací je v právním řádu České 

republiky patnáct let a za tu dobu si již získal pevné místo v trestní politice.  Přesto se 

stále objevují některé problematické aspekty této sankce, které komplikují její výkon. 

Na některé tyto problémy reagovala nová právní úprava trestního zákoníku, která se dle 

mého názoru vydala správnou cestou a měla by přispět k vyšší vykonatelnosti. Jedná se 

především o novou úpravu podmínek přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest 

odnětí svobody, ustanovení § 65 odst. 3 o ponechání trestu OPP v platnosti a možnost 

prodloužení lhůty k výkonu trestu a především ustanovení § 314e odst. 3 trestního řádu, 

který upravuje ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem.  Přes tyto 

klady zůstaly některé problematické aspekty stále neupraveny, což dle mého názoru 

přispívá k diskuzi, zda by trest obecně prospěšných prací neměl být upraven zvláštním 

zákonem, který by mohl stanovit podmínky pro ukládání trestu, jeho výkon, případnou 

přeměnu trestu na trest odnětí svobody, postavení poskytovatelů obecně prospěšných 

prací a odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu obecně prospěšných prací. 
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Věřím, že trest obecně prospěšných prací bude i nadále napomáhat k uplatňování 

restorativní justice, která se snaží o integraci pachatele do společnosti a přispívá 

k participaci poškozeného. Myslím, že takový přístup v trestní politice je cestou 

správným směrem a i když je doprovázen některými problémy, může být pro společnost 

přínosem.  
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Community service 
 

The thesis is devoted to a sentence of community service as provided  in the 

Penal Code No 40/2009. The thesis is a description of the conditions under which the 

penalty is imposed and the conditions for its execution. Because the sentence may be 

performed by persons under the age of eighteen years, is part of the text also the 

legislation Act No. 218/2003.  

 

In criminal law the community service is one of alternative penalties used in 

Czech Republic. The significance of this punishment is to enable offender to retrieve to 

injured person the loss and to do some useful activity for community public and other 

beneficial institutions which deals with education, culture, health protection, 

humanitarian, social, charitable, religious, sportive activity etc., but those activities 

cannot serve for earning purpose. This kind of punishment also allows the person to 

remain at liberty and not to break the positive social ties in their natural environment. 

 

The judge may impose a penalty of fifty to three hundred hours, while a person 

under eighteen years of age may be sentenced to community service to maximum of one 

hundred and fifty hours. In addition, the judge may order the convicted person a 

reasonable duties and restrictions. If the convicted does not achieve his punishment, 

defeat it or does not lead an orderly life, the punishment can be converetd to 

imprisonment. 

 

            Particular attention is paid to the Probation and Mediation Service of the Czech 

Republic, which plays in the sentence of community service an important role. The 

thesis describes the organizational structure of Probation and Mediation Service of the 

Czech Republic and indeed the activities of their employees. Obvious part of this thesis 

is the issue of providers of employment, without them the sentence was not even 

possible. 

 

Key words: 

Community service 

Alternatives punishment 

Probation and mediation service 


