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1 Úvod 

Trest smrti je i dnes u nás a ve světě kontroverzním tématem. Mnoho lidí, 

především Evropanů, si myslí, že tento trest již patří minulosti nebo že tomu tak už brzy 

bude. Je sice pravda, že k 1.8.2010 trest smrti zrušily de iure nebo de facto více než dvě 

třetiny států světa, avšak tento trest i nadále zachovávají a vykonávají některé 

z nejlidnatějších států světa, a to zdaleka nejen pro trestný čin vraždy. Kromě toho, 

pokud jde o trend postupného rušení trestu smrti ve světě, situace se mezi jednotlivými 

částmi světa značně liší. V Evropě a bývalém Sovětském svazu téměř všechny státy 

zrušily trest smrti. V posledních letech je v této oblasti jediným státem, který vykonává 

popravy, Bělorusko. Naproti tomu však ze států Blízkého východu a severní Afriky 

zrušil trest smrti jen Izrael, a to pro běžné trestné činy v době míru. Tři státy v severní 

Africe jsou pak považovány za státy, které de facto zrušily trest smrti. 

Ovšem ani zrušením tohoto trestu v daném státě, debata ohledně trestu smrti 

zpravidla nekončí. Dost často tvoří zastánci trestu smrti i v těchto státech většinu. 

Za cíl své diplomové práce jsem si vytkla stručně pojednat o hlavních otázkách 

týkajících se tohoto trestu za účelem vytvoření co nejkomplexnějšího pohledu. Dále 

jsem se zejména v kapitolách 2, 5 a 7 chtěla pokusit o netradiční pohled na uvedenou 

problematiku.  

V první polovině své diplomové práce jsem se snažila o zmapování současné 

situace ve světě. Považuji to za nesmírně zajímavé téma, ke kterému navíc není téměř 

žádná literatura v českém jazyce. Nejprve jsem pojednala o situaci ve světě obecně, dále 

o ukládání a výkonu trestu smrti na osobách mladších 18 let, o trestných činech, za které 

lze trest smrti uložit a za které je ukládán a vykonáván, a o mezinárodních smlouvách 

z této oblasti. Poté jsem se zabývala blíže jednotlivými oblastmi světa. Následuje 

shrnutí vývoje v právní úpravě trestu smrti na území Československa. Druhá polovina 

práce začíná stručným přehledem teorií účelu trestu obecně a popisem právní úpravy 

v České republice podle nového i starého trestního zákona. Na to navazuje část, ve které 

jsem se věnovala trestu odnětí svobody na doživotí, a to zejména se zaměřením na 

Českou republiku. Zabývala jsem se právní úpravou podle nového i starého trestního 

zákona, osobní charakteristikou a rozborem trestné činnosti doživotně odsouzených a 

názory soudců a státních zástupců na uvedenou problematiku. Dále jsou rozebrány 
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argumenty pro a proti trestu smrti. O těchto argumentech bylo napsáno již velmi mnoho, 

jsou předmětem většiny literatury na téma trestu smrti, a to v českém i anglickém 

jazyce. Ve své práci jsem se proto pokusila jen o shrnutí hlavních argumentů obou 

stran. V závěru své diplomové práce se věnuji otázce veřejného mínění. Nejprve je 

pojednáno o významu a ovlivnitelnosti veřejného mínění. Následují výsledky výzkumů 

v této otázce, které byly provedeny jak u nás, tak ve vybraných státech světa. Zahrnut je 

i podrobnější rozbor výsledků některých výzkumů. 

V poznámkách pod čarou je z důvodu přehlednosti u elektronických zdrojů 

označení zkráceno. Úplné označení zdroje je uvedeno v seznamu literatury na konci 

práce. 

Diplomová práce vychází ze stavu k 1.8.2010. 



 

 3

2 Situace ve světě 

2.1 Celosvětový pohled 

2.1.1 Dělení států  

Státy světa lze podle jejich vztahu k trestu smrti rozdělit do 4 kategorií: 

1) státy, které zcela zrušily trest smrti, tj. pro všechny trestné činy jak v době míru, 

tak v době války, 

2) státy, které zrušily trest smrti pro běžné trestné činy v době míru, tj. ponechaly 

ho jen pro výjimečné situace, zejména v době války pro vojenské trestné činy a 

pro některé trestné činy proti státu, 

3) státy, které de facto zrušily trest smrti, tj. minimálně po dobu posledních 10 let 

nebyl trest smrti v daném státě vykonán, 

4) státy, které trest smrti zachovaly a vykonávají. 

2.1.2 Přehled vývoje 

Přestože trend rušení trestu smrti ve světě byl v plném proudu již v polovině 19. 

století, do roku 1965 trest smrti zcela zrušilo jen 12 států a 11 států ho zrušilo pro běžné 

trestné činy v době míru.  

Údaje zachycující vývoj obzvláště mezi léty 1965 až 1995 jsou nevyhnutelně 

zkreslené skutečností, že se během této doby značně změnila politická mapa světa. 

Předně vzniklo mnoho nových států. Je tedy nutné brát dané údaje při provádění 

srovnání jak v rámci uvedeného období, tak s jinými obdobími s určitým nadhledem. 

V uvedeném období zrušilo trest smrti zcela 46 států a 12 států ho zrušilo pro běžné 

trestné činy v době míru. Několik z těchto států zrušilo de facto trest smrti již dříve. 

V období 1965 až 1995 došlo k mimořádnému nárůstu počtu států, které zrušily 

trest smrti, až v letech 1989 až 1995. V tomto období 23 států zrušilo trest smrti zcela a 

dva státy ho zrušily pro běžné trestné činy v době míru. Pro porovnání, v letech 1965 až 

1988 25 států zcela zrušilo trest smrti a 10 států ho zrušilo pro běžné trestné činy v době 
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míru. Jinými slovy, průměrný počet států, který ročně zrušil trest smrti se zvýšil z 1,5 na 

4 ročně. 

Situace ve světě na konci roku 1995 vypadala následovně: 58 států zrušilo trest 

smrti zcela, 14 států ho zrušilo pro běžné trestné činy v době míru, 30 států ho zrušilo de 

facto a 90 států ho zachovalo a vykonávalo. Jinak řečeno, do konce roku 1995 necelá 

třetina všech států světa zcela zrušila trest smrti, avšak celkový počet států světa, které 

ho zrušily de iure nebo de facto, činí více než polovinu. Zrušení de iure zahrnuje zrušení 

pro všechny trestné činy i pro běžné trestné činy v době míru. Přestože do uvedené doby 

neustále přibývalo států, které zrušily trest smrti, je nutno podotknout, že nedocházelo 

ke změně jen v jednom směru. Deset států, které byly dříve považovány za státy, které 

de facto zrušily trest smrti, znovu začalo trest smrti vykonávat a tři státy, které trest 

smrti zrušily, ho znovu zavedly.1 

Od začátku roku 1996 do 1.8.2010 zrušilo trest smrti zcela dalších 37 států a 

počet států, které ho zachovaly a vykonávají klesl o 32 států. 

2.1.3 Současná situace 

Generální tajemník OSN podává Hospodářské a sociální radě OSN od roku 1975 

v pětiletých intervalech aktualizované zprávy o ukládání a výkonu trestu smrti ve světě 

a o vývojových trendech v této otázce. Za účelem provedení průzkumu, ze kterého 

následně zprávy vycházejí, jsou státům rozesílány dotazníky. Ovšem naprostá většina 

států, které trest smrti zachovaly a vykonávají, na dotazníky pravidelně nereaguje, nebo 

je vyplní jen zčásti. Tyto státy zároveň často nezpřístupňují ani oficiální statistiky 

týkající se trestu smrti nebo je ani nevedou. V některých státech jsou tyto údaje 

utajovány. Kromě dotazovaných států poskytují OSN příslušné informace i některé 

mezivládní a nevládní organizace. Velká část údajů týkajících se problematiky ukládání 

a výkonu trestu smrti ve světě, jak ve zprávách Generálního tajemníka, tak v jiných 

pramenech, je proto čerpána z neoficiálních zdrojů. Jiným způsobem však není možné 

vytvořit ani orientační obrázek situace v otázce trestu smrti ve světě.2 

                                                 
1 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 7 - 10. 
2 Např. SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 

Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2005-03-09. 
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Podle Amnesty International k 1.8.2010 více než dvě třetiny států světa zrušily 

trest smrti de iure nebo de facto. Celkový počet států, které zrušily trest smrti de iure a 

de facto je 139. Počet států v jednotlivých kategoriích je následující: 

1) státy, které zcela zrušily trest smrti - 95, 

2) státy, které zrušily trest smrti pro běžné trestné činy v době míru - 9, 

3) státy, které de facto zrušily trest smrti - 35, 

4) státy, které trest smrti zachovaly a vykonávají - 58.3 

 

V otázce počtu států, které trest smrti zrušily de iure se zdroje víceméně shodují. 

Neostrá hranice je však mezi kategoriemi 3) a 4). V těchto údajích se vyskytují větší 

rozdíly. 

Rozeberme nyní blíže situaci v letech 2008 a 2009 s pomocí dat shromážděných 

Amnesty International, která se týkají ukládání a výkonu trestu smrti v jednotlivých 

státech světa. Ta k těmto datům uvádí, že se jedná jen o minimální odhady a že 

vykazuje nejvyšší hodnoty, které lze s jistotou vyvodit z jejího výzkumu. Zdůrazňuje 

proto, že skutečné hodnoty jsou výrazně vyšší.  

Přestože v roce 2009 zachovávalo trest smrti 58 států, většina těchto států ho 

nevykonávala. Je známo, že v tomto roce bylo popraveno 714 osob v 18 státech. Toto 

číslo však nezahrnuje počet popravených osob v Číně, což je stát s nejvyšším počtem 

poprav na světě. Pro srovnání, je známo, že v roce 2008 bylo včetně Číny popraveno 

nejméně 2390 osob v 25 státech.  Pro rok 2009 uvádí Amnesty International, že bylo 

k trestu smrti odsouzeno nejméně 2001 osob v 56 státech, zatímco pro rok 2008 

odhaduje, že tento trest byl uložen nejméně 8864 osobám v 52 státech. K 31.12.2009 

čekalo na výkon trestu smrti minimálně 17118 odsouzených. 

Mezi způsoby výkonu trestu smrti patřily v roce 2009: pověšení (Bangladéš, 

Botswana, Egypt, Írán, Irák, Japonsko, Severní Korea, Malajsie, Singapur, Súdán, 

Sýrie), zastřelení (Čína, Libye, Sýrie, Vietnam, Jemen), stětí (Saúdské Arábie), 

ukamenování (Írán), elektrické křeslo (USA) a smrtící injekce (Čína, Thajsko, USA).  

 

                                                 
3 Pro seznamy států spadajících do jednotlivých kategorií viz AMNESTY INTERNATIONAL. The Death 

Penalty : Abolitionist and Retentionist Countries. [online].  
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Mapa č. 1: Trest smrti ve světě k 1.8.2010. 
 
Zdroj: WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA. Capital Punishment: Death 
Penalty World Map. [online].  
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V roce 2008 bylo 13 států, které v posledních pěti letech vykonávaly trest smrti 

každoročně: Čína, Bangladéš, Bělorusko, Indonésie, Írán, Japonsko, Severní Korea, 

Pákistán, Saúdská Arábie, Singapur, Vietnam, Jemen a USA. V Bělorusku, Indonésii a 

Pákistánu se však v roce 2009 popravy nekonaly. 

Mezi pět států s nejvyšším počtem poprav v roce 2008 patřila Čína, Írán, 

Saúdská Arábie, Pákistán a USA. Jednalo se o stejné státy jako v minulých letech. 

Těchto pět států dohromady vykonalo 93% všech poprav na světě v roce 2008. V roce 

2009 patřila mezi šest států s nejvyšším počtem poprav Čína, Írán, Irák, Saúdská 

Arábie, USA a Jemen. 

Nejvíce poprav na jednoho obyvatele na světě se v roce 2009 konalo v oblasti 

Blízkého východu a severní Afriky. Na prvním místě byl Irák, dále pak Írán, Saúdská 

Arábie a Jemen. 

 

 
Graf č. 1: Státy s nejvyšším počtem poprav v roce 2009. (U Číny zdroj počet poprav 

neuvádí. Uvádí jen, že v Číně bylo popraveno více osob než ve zbytku světa 
dohromady. V této části je graf pouze ilustrativní.) 

 
Zdroj: AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2009. 
[online]. London : Amnesty International Publications, 2010-03-30. s. 21.  
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Graf č. 2: Státy s nejvyšším počtem poprav v roce 2008. 
 
Zdroj: AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2008. 
[online]. London : Amnesty International Publications, 2009-03-24. s. 9.  
 

Více osob než ve zbytku světa dohromady bylo v roce 2009, stejně jako 

v předchozích letech, popraveno v Asii, naprostá většina v Číně. Čína je dlouhodobě 

státem s nejvyšším počtem poprav na světě.4 5 

2.1.4 Ukládání a výkon trestu smrti na osobách mladších 18 let v době 
spáchání trestného činu 

Naprostá většina států, které zachovaly a vykonávají trest smrti, ho neukládají a 

nevykonávají na osobách, které byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let. 

Takové popravy představují jen drobný zlomek z celkového počtu zaznamenaných 

poprav ve světě za rok.  

 

 

                                                 
4 AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2008. [online]. London : Amnesty 

International Publications, 2009-03-24. s. 6, 8.  
5 AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2009. [online]. London : Amnesty 

International Publications, 2010-03-30. s. 3, 6, 7, 12.   
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Tabulka č. 1: Zaznamenané popravy osob, které byly v době spáchání trestného činu  
mladší 18 let, ve světě od roku 1990 do 31.12.2009. 

 

Rok 
Zaznamenané 
popravy osob 

mladších 18 let 

Celkový počet poprav 
zaznamenaných ve 

světě 

Státy, které vykonaly trest smrti 
na osobách mladších 18 let 

1990 2 2029 Írán (1), USA (1) 
1991 0 2086 -- 
1992 6 1708 Írán (3), Pákistán (1), Saúdská 

Arábie (1), USA (1) 
1993 5 1831 USA (4), Jemen (1) 
1994 0 2331 -- 
1995 0 3276 -- 
1996 0 4272 -- 
1997 2 2607 Nigérie (1), Pákistán (1) 
1998 3 2258 USA (3) 
1999 2 1813 Írán (1), USA (1) 
2000 6 1457 Konžská demokratická 

republika (1), Írán (1), USA (4) 
2001 3 3048 Írán (1), Pákistán (1), USA (1) 
2002 3 1526 USA (3) 
2003 2 1146 Čína (1), USA (1) 
2004 4 3797 Čína (1), Írán (3) 
2005 10 2148 Írán (8), Súdán (2) 
2006 5 1591 Írán (4), Pákistán (1) 
2007 14 1252 Írán (11), Saúdská Arábie (2), 

Jemen (1) 
2008 8 2390 Írán (8) 
2009 7 není k dispozici Írán (5), Saúdská Arábie (2) 

 
Zdroj: AMNESTY INTERNATIONAL. Executions of Juveniles since 1990. [online]. 

 

Od roku 1990 do 31.12.2009 Amnesty International zaznamenala 82 poprav 

osob mladších 18 let v devíti státech: v Číně, Konžské demokratické republice, Íránu, 

Nigérii, Pákistánu, Saúdské Arábii, Súdánu, USA a Jemenu. USA i Írán popravily více 

osob mladších 18 let než ostatních sedm států dohromady. V USA bylo v uvedeném 

období zaznamenáno 19 takových poprav s tím, že poslední byla vykonána roku 2003. 

Naproti tomu v Íránu bylo v uvedeném období zaznamenáno 46 takových poprav a 

jejich počet za rok se od roku 2005 zvýšil. Nejčastější věk popravených v době spáchání 
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trestného činu nebo popravy byl 16 a 17 let. Avšak u tří z devíti států se ve statistice 

popravených objevuje i věk 13 let.6 

2.1.5 Trestné činy, za které lze trest smrti uložit a za které je ukládán a 
vykonáván 

Jen velmi malé množství pramenů pojednávajících o trestu smrti se věnuje 

ukládání a výkonu tohoto trestu ve světě. Ještě méně pramenů s zabývá otázkou, za 

které trestné činy, podle tamních trestních zákonů, lze tento trest uložit a za které je  

ukládán a vykonáván. Sehnat skutečně přesná a aktuální data je prakticky nemožné. 

Problematika trestných činů, za které lze ve světě trest smrti uložit a za které je v praxi 

skutečně i ukládán a vykonáván je však podle mého názoru velmi zajímavá, a proto se 

pokusím v této podkapitole alespoň stručně o této problematice pojednat. Podrobnější 

údaje k některým státům světa jsou uvedeny v podkapitole 2.2. Přestože mnoho států 

umožňuje uložit trest smrti za velký počet trestných činů, v praxi zpravidla za všechny 

tyto trestné činy trest smrti neukládá, nebo alespoň nevykonává7. 

Ve Spojených státech amerických je trest smrti v současné době ukládán a 

vykonáván téměř výhradně jen za trestný čin vraždy určitým způsobem kvalifikované. 

Tato kvalifikace se mezi členskými státy, které trest smrti zachovaly, liší. Přestože 

federální zákony i zákony některých členských států umožňují uložit trest smrti i za jiné 

trestné činy8, než kterými byla způsobena smrt, v USA nebyl nikdo od roku 1964 

popraven za jiný trestný čin než za vraždu. Jen dvě osoby byly odsouzené k trestu smrti 

za jiný trestný čin než za vraždu, a to v Louisianě za znásilnění dítěte, aniž byla 

způsobena smrt nebo zamýšleno smrt způsobit. Od poloviny 90. let 20. století přijaly 

některé členské státy nové zákony umožňující uložit trest smrti za znásilnění dítěte. 

V roce 1977 prohlásil Nejvyšší soud USA ve věci Coker v. Georgia trest smrti za 

znásilnění dospělé osoby, aniž byla způsobena smrt nebo újma na zdraví, za neústavní. 

V roce 2007 potvrdil Nejvyšší soud Louisiany uložení trestu smrti za výše zmíněné 

znásilnění dítěte. Avšak Nejvyšší soud USA v roce 2008 ve věci Kennedy v. Louisiana 

                                                 
6 AMNESTY INTERNATIONAL. Executions of Juveniles since 1990. [online].  
7 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 66. 
8 Pro přehled trestných činů v roce 2008 viz SNELL, T. L (BJS). Capital Punishment, 2008 - Statistical 

Tables. [online]. December 2009. s. 3, 4, 6. 
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prohlásil příslušný zákon Louisiany, a dalších pěti členských států, za neústavní a zrušil 

je.  Nejvyšší soud USA současně vyslovil, že trest smrti je nepřiměřeným trestem za 

trestný čin proti jednotlivci, v protikladu k trestným činům proti státu, pokud nebyla 

způsobena smrt. Dvěma odsouzeným za znásilnění dítěte byl trest smrti změněn na trest 

odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Nikdo tedy není v 

současné době v USA odsouzen k trestu smrti za skutek, který by v sobě nezahrnoval 

vraždu.9 10 11 

Poměrně podrobně pojednává o problematice trestných činů, za které lze trest 

smrti ve světě uložit, R. Hood ve své knize, která popisuje situaci v roce 1995 a vývoj 

do tohoto roku. Upozorňuje, že jím používaná data nemusí být vždy zcela přesná a 

aktuální.  Uvádí, že kromě trestného činu vraždy je trest smrti možno ve většině států, 

které tento trest zachovaly a vykonávají, uložit za některé trestné činy proti státu. 

V některých státech lze tento trest uložit jen za vedení války nebo pokus vedení války 

proti státu, avšak v mnohých státech za široký okruh jednání, které lze podle R. Hooda 

nejlépe označit jako ,,politické trestné činy“. Tyto zahrnují například vlastizradu, 

vyzvědačství, pokus ujmout se moci neústavním způsobem, terorismus, sabotáž a pokus 

atentátu na hlavu státu. 

Mnoho států zrušilo trest smrti za vojenské trestné činy, protože nepovažují za 

nutné nebo žádoucí vynucovat vojenskou disciplínu hrozbou tohoto trestu. Avšak ve 

státech, které tento trest za tyto trestné činy zachovaly a vykonávají, je rozsah 

vojenských trestných činů, za které lze trest smrti uložit, velmi široký. Patří mezi ně 

například vzpoura, zběhnutí, neposlušnost, odmítnutí vykonat rozkaz, opuštění 

stanoviště hlídkou a zbabělost tváří v tvář nepříteli. Téměř všechny tyto státy ale 

umožňují uložit trest smrti za vojenské trestné činy jen v době války nebo v bojové 

situaci. 

Některé státy také umožňují uložit trest smrti za trestné činy spojené s použitím 

střelných zbraní a výbušnin, obzvláště v případech, kdy byla způsobena smrt. Toto jsou 

trestné činy, které jsou často spojeny s teroristickou činností, jakou je únos letadla. 

                                                 
9 DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Death Penalty for Offences Other Than Murder. 

[online]. 
10 DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Kennedy v. Louisiana, No. 07-343. [online]. 
11 GREENHOUSE, L. (New York Times). Supreme Court Rejects Death Penalty for Child Rape. 

[online]. 2008-06-26. 
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V 70. letech 20. století způsoboval tento trestný čin velké obavy a osm států na ně 

reagovalo zavedením trestu smrti, zejména v případech, kdy byla způsobena smrt.  

Velký počet států Asie, Blízkého východu a severní Afriky a některé státy v 

dalších částech světa reagovaly na nárůst nezákonného obchodování s drogami 

zavedením trestu smrti za dovoz a přechovávání za účelem prodeje určitého množství 

drog, nebo zavedením povinného ukládání tohoto trestu v těchto případech, kdy dříve 

byl trest smrti jen jedním z možných trestů. Nemalý počet těchto států zavedl povinné 

ukládání trestu smrti hlavně pro recidivisty těchto trestných činů a za obchodování ve 

velkém měřítku. Některé jiné státy jako například Írán, Thajsko, Singapur a Malajsie 

však zavedly povinné ukládání tohoto trestu i za relativně malá množství drog. 

Trest smrti je dále možné uložit za trestné činy, které R. Hood označuje jako 

„hospodářské“, v nejméně 16 státech: v pěti státech za podplácení veřejného činitele, 

v osmi za zpronevěru veřejných prostředků, ve čtyřech za závažné případy výroby a 

udávání padělaných peněz a cenných papírů, v jednom za útok na celníka, v jednom za 

„běžnou“ krádež a v jednom za zabití nebo pašování pandy velké. Pět států umožňuje 

uložit trest smrti za ozbrojenou loupež. 

V důsledku vlivu islámského práva umožňuje několik států Blízkého východu a 

severní Afriky uložení trestu smrti za cizoložství, znásilnění a sodomii. Těmito státy 

jsou například Saúdská Arábie, Pákistán a Súdán. Írán umožňuje ukládání trestu smrti 

za ještě širší okruh trestných činů tohoto typu, například za incest, znásilnění, pohlavní 

styk mezi muslimkou a nemuslimem, cizoložství spáchané vdanými/ženatými osobami, 

sodomii a homosexuální styk po čtvrtém odsouzení. Jedním z dalších trestných činů, za 

které je v Íránu možné uložit trest smrti, je pití tvrdého alkoholu po třetím odsouzení. 

Odpadlictví od muslimské víry patří mezi další trestné činy, za které lze uložit trest 

smrti v některých muslimských státech. Za znásilnění je však možno uložit tento trest i 

v některých dalších státech světa. 

V některých státech světa je možno uložit trest smrti za únos. V jiných státech je 

únos v případě vraždy přitěžující okolností. V 90. letech 20. století zavedla Čína a Írán 

možnost uložit trest smrti i za obchodování s „nemravnými výrobky“ a výrobu a šíření 

pornografických audio a videozáznamů.12 

                                                 
12 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 57 - 65. 
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Pokud jde o otázku trestných činů, za které je trest smrti ve světě v praxi 

skutečně ukládán a vykonáván, využiji nejprve závěrů týkajících se rozmezí let 1989 až 

1994, ke kterým dospěl R. Hood. Uváděná data je nutno považovat jen za přibližná. 

Pominu-li popravy odsouzených za trestný čin vraždy, za který bylo v tomto období  

nepochybně v hojné míře popravováno, vykonávalo v daném období nejméně 16 států 

trest smrti na osobách odsouzených za trestné činy proti státu. Jednalo se například o 

vlastizradu, terorismus, pokus státního převratu, pokus atentátu na hlavu státu, 

vyzvědačství a protirevolucionářské činnosti. Dále je známo, že 15 států vykonávalo 

tresty smrti uložené za sexuální trestné činy, přestože počet těchto poprav byl nízký ve 

srovnání s počtem poprav za vraždu. Šlo o odsouzené například za cizoložství, 

znásilnění, sodomii a prostituci. Za majetkové trestné činy vykonávalo popravy 13 

států: deset států za ozbrojenou loupež, dva za krádež a dva za rabování. V pěti státech 

byly popravováni odsouzení za trestné činy vztahující se k hospodářství. V Číně se 

jednalo o široký okruh trestných činů. Těmito trestnými činy byly například „finanční 

trestné činy“, černý obchod, trestné činy týkající se měny, pašeráctví, nezákonné 

obchodování, zpronevěra a obchodování s kůží pandy. Za drogové trestné činy se 

popravovalo v deseti státech. Mezi další trestné činy, za které byly odsouzení 

v uvedeném období popravováni, patřila například blíže nespecifikovaná forma rušení 

veřejného pořádku, pokus útěku z vězení, únos, odpadlictví od muslimské víry a vaření 

a destilace alkoholu.13 

Z posledních tří zpráv Generálního tajemníka OSN o ukládání a výkonu trestu 

smrti ve světě, které podává Hospodářské a sociální radě OSN v pětiletých intervalech, 

v zásadě jen ta nejstarší týkající se let 1994 až 1999, pojednává o trestných činech 

kromě vraždy, za které bylo zaznamenáno ukládání a vykonávání trestu smrti. 

V uvedeném období tvořily velkou část poprav v Singapuru popravy odsouzených za 

drogové trestné činy. Dále byli odsouzení popravováni za obchodování s drogami 

v Číně, Egyptě, Íránu, Malajsii a Saúdské Arábii. Za znásilnění nezletilých byly 

vykonávány popravy v Číně, Jordánsku a Somálsku a za znásilnění obecně v Saúdské 

Arábii a Spojených arabských emirátech. Írán vykonával popravy za cizoložství, 

sodomii a sexuální styky mimo manželství. Za ozbrojenou loupež se popravovalo 

                                                 
13 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 76 - 78. 
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v Číně, Nigérii, Malajsii a v roce 1999 v Konžské demokratické republice. V několika 

státech, zejména však v Číně a Vietnamu, byli popravováni odsouzení za hospodářské 

trestné činy, včetně zpronevěry a korupce veřejných činitelů. Čína v uvedeném období 

vykonávala tresty smrti uložené za široký okruh trestných činů, především v roce 1996 

v rámci tvrdého zákroku proti kriminalitě. Mezi tyto trestné činy patřilo například i 

vydávání a prodej „nemravných“ materiálů, pašování padělaných peněz, daňové trestné 

činy, trestné činy proti veřejnému pořádku a obchodování se ženami a dětmi.14 

2.1.6 Mezinárodní smlouvy 

Mezinárodní smlouvy o lidských právech upravující omezení a zákaz trestu 

smrti jsou problematikou, která se objevila až po druhé světové válce. Zákaz trestu smrti 

byl prosazován během vypracovávání návrhu Všeobecné deklarace lidských práv, 

nakonec však bylo zakotveno jen nepřímé vyjádření obsažené v uznání práva na život 

v článku 3.15 Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním 

OSN v roce 1948. Její povaha je doporučující, její ustanovení nejsou právně závazná. 

Měla však charakter legis ferendae. 

Nyní přejděme k právně závazným dokumentům mezinárodního práva 

veřejného, konkrétně k mezinárodním smlouvám o lidských právech a protokolům 

k nim, které upravují otázku trestu smrti. Dnes již obecnou zásadou mezinárodního 

práva v oblasti lidských práv je, že norma zaručující lidské právo v širším rozsahu má 

přednost před normou zaručující ochranu užší. To znamená, že stát, který má na základě 

mezinárodní smlouvy povinnost zrušit trest smrti, se nemůže dovolávat jiné 

mezinárodní smlouvy, která ukládání trestu smrti a jeho výkon připouští.16 

Mezinárodní smlouvou celosvětového charakteru je Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech17, který v roce 1966 schválilo Valné shromáždění 

                                                 
14 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 

Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2000-03-31. s. 15. 
15 SCHABAS, W. A. The Abolition of the Death Penalty in International Law. 3rd ed. Cambridge 

: Cambridge University Press, 2002, s. 1. 
16 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 42. 
17 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 
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OSN. V platnost vstoupil v roce 1976. Do srpna 2010 se stranou paktu stalo 166 států a 

72 států ho podepsalo.18 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech pojednává o otázce trestu 

smrti v čl. 6 odst. 1 zakotvuje právo na život a stanoví, že toto právo je chráněno 

zákonem a že nikoho nelze svévolně zbavit života.  Odstavec 2 na toto navazuje a 

stanoví, že ve státech, které nezrušily trest smrti, může být rozsudek trestu smrti 

vyhlášen pouze za nejzávažnější trestné činy a v souladu s právem platným v době, kdy 

byl trestný čin spáchán, a s ustanoveními tohoto paktu a Úmluvy o zabránění a trestání 

zločinu genocidia. Trest smrti lze vykonat pouze na základě konečného rozsudku 

příslušného soudu. Tento pakt tedy trest smrti nezakazuje, umožňuje ho však uložit jen 

za nejzávažnější trestné činy, aniž vymezuje, co se daným výrazem rozumí. Nepodařilo 

se totiž dospět ke shodě v otázce taxativního výčtu těchto „nejzávažnějších trestných 

činů“. Tento výraz je však nutno vykládat restriktivně a trest smrti chápat jako 

mimořádné opatření. Tento trest by v žádném případě neměl být ukládán za majetkové, 

hospodářské a politické trestné činy a za trestné činy, při jejichž spáchání nedošlo 

k použití násilí. Zákon, který připouští uložení trestu smrti, rovněž nesmí odporovat 

Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia, která byla přijata OSN v roce 1946. 

Má se tak zabránit politice genocidia cestou rozsudků smrti, které jsou v souladu se 

zákonem.19 Odstavec 4 upravuje právo odsouzených k trestu smrti žádat o milost nebo 

zmírnění trestu. Odstavec 5 zakotvuje zákaz ukládání trestu smrti za trestné činy 

spáchané osobami mladšími 18 let a zákaz výkonu tohoto trestu na těhotných ženách. 

Odstavec 6 stanoví, že tohoto článku se nelze dovolávat proto, aby se zabránilo zrušení 

trestu smrti nebo aby zrušení trestu smrti bylo zdrženo kterýmkoli státem, který je 

účastníkem tohoto paktu. Přestože článek 6 paktu trest smrti nezakazuje, je z jeho 

odstavců 2 a zejména 6 patrná snaha, aby trest smrti byl zrušen, a pokud k tomu již 

došlo, aby nemohl být znovu zaveden. Stanoviska právní vědy se však v tomto bodě 

rozcházejí. Nesporné je, že v době přípravy tohoto paktu nebylo možné prosadit návrh 

na zákaz trestu smrti vzhledem k tomu, že ve většině členských států OSN byl tento 

trest přípustný.20 

                                                 
18 Pro seznam stran a signatářů viz GENERAL ASSEMBLY (UN). International Covenant on Civil and 

Political Rights: List of Parties and Signatories. [online]. 
19 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 40 - 41. 
20 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 41. 
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Článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech obsahuje 

zákaz mučení a podrobování krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo 

trestu. Z uvedeného by se dalo dovodit, že pakt nepovažuje trest smrti za trest krutý, 

nelidský nebo ponižující.21  

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech nemá ustanovení o 

výpovědi. To, že některá mezinárodní smlouva neobsahuje toto ustanovení ještě 

automaticky neznamená, že ji nelze vypovědět. Vídeňská úmluva o smluvním právu 

z roku 1969 připouští výpověď takovéto smlouvy, pokud právo smlouvu vypovědět 

nebo od ní odstoupit vyplývá z povahy smlouvy. Přípravné práce na paktu, ani 

stanoviska právní vědy ale nepodporují názor, že by tento pakt mohl být vypovězen.22 

Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických 

právech23 přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1989. Protokol vstoupil v platnost 

v roce 1991. Jeho signatářem se mohou stát státy, které jsou signatáři Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech. Do srpna 2010 se stranou protokolu stalo 72 

států a signatářem 35 států. Tři státy protokol jen podepsaly, a to Polsko, Guinea-Bissau 

a Svatý Tomáš a Princův ostrov.24 Na začátku roku 2004 bylo stranou protokolu 52 

států. V rozmezí let 2004 až 2008 protokol ratifikovalo nebo k němu přistoupilo 20 

států.25  

Když se již nepodařilo prosadit zákaz trestu smrti přímo do Mezinárodnímu 

paktu o občanských a politických právech, podařilo se ho přijmout formou Druhého 

opčního protokolu k tomuto paktu v čl. 1. odst. 1 stanoví, že žádná osoba podléhající 

jurisdikci smluvní strany tohoto protokolu nesmí být popravena. Odstavec 2 dále 

stanoví povinnost každého smluvního státu tohoto protokolu přijmout nezbytná opatření 

ke zrušení trestu smrti v rámci své jurisdikce. Článek 2 nepřípustnost výhrad vůči 

tomuto protokolu  s výjimkou výhrady učiněné v době ratifikace nebo přístupu, která 

umožňuje uložení trestu smrti v době války odsouzenému za velmi závažný trestný čin 

                                                 
21 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 41. 
22 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 41. 
23 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2004 Sb. m. s. 
24 Pro seznam stran a signatářů viz GENERAL ASSEMBLY (UN). Second Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty: List 
of Parties and Signatories. [online]. 

25 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 28. 
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vojenské povahy spáchaný v době války. Protokol tyto trestné činy blíže 

nespecifikuje.26 

Stejně jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech neobsahuje 

ani Druhý opční protokol k tomuto paktu ustanovení o možnosti jej vypovědět. Zřejmě 

ani v tomto případě nelze použít příslušného ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu.27 

Přejdeme-li k mezinárodním smlouvám regionálního charakteru, Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod28 byla otevřena k podpisu státům, které jsou 

členy Rady Evropy, v roce 1950. V platnost vstoupila v roce 1953. K srpnu 2010 ji 

všechny členské státy Rady Evropy podepsaly a ratifikovaly.29 

Článek 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod upravuje právo 

na život a stanoví, že nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem 

uloženého trestu, který následuje po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který 

zákon tento trest ukládá. Článek 2 úmluvy tedy trest smrti za výše uvedených podmínek 

připouští. Na rozdíl od článku 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech neobsahuje tato úmluva omezení, že lze tento trest uložit jen za nejzávažnější 

trestné činy.30 

Článek 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje zákaz 

mučení a podrobování nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. 

Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se 

zrušení trestu smrti31 byl přijat Radou Evropy v roce 1983 a v platnost vstoupil v roce 

1985. Je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které podepsaly Úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod. K srpnu 2010 všechny členské státy Rady 

Evropy kromě Ruské federace tento protokol podepsaly a následně ratifikovaly. Ruská 

                                                 
26 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 42 - 43. 
27 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 43. 
28 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
29 Pro data podpisu, ratifikace a vstupu v platnost pro jednotlivé státy viz COUNCIL OF EUROPE. 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Chart of Signatures and 
Ratifications. [online]. 

30 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 41. 
31 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
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federace protokol jen podepsala.32 V letech 2004 až 2008 ratifikovaly nebo přistoupily 

k protokolu čtyři státy.33 

Čl. 1 Protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

stanoví, že se trest smrti ruší a že nikdo nemůže být k tomuto trestu odsouzen ani 

popraven. Otázku ukládání trestu smrti za trestné činy spáchané v době války nebo 

v době bezprostřední hrozby války upravuje článek 2. Stanoví, že stát může zákonem 

upravit trest smrti za tyto činy a že tento trest lze uložit pouze v případech, které zákon 

předvídá a v souladu s jeho ustanoveními. Za těchto okolností lze uložit trest smrti i za 

trestné činy nevojenské. Článek 3 zakotvuje zákaz odstoupení od ustanovení tohoto 

protokolu podle článku 15 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který 

připouští v případě války nebo jiného veřejného ohrožení života národa odstoupit od 

řady ustanovení této úmluvy. Protokol č. 6 tedy umožňuje přijmout právní úpravu, která 

trest smrti za výše uvedených okolností připouští, jen v době míru. Podle článku 4 není 

k ustanovením tohoto protokolu přípustná výhrada podle článku 57 úmluvy.34 

Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se 

zrušení trestu smrti za všech okolností35 byl přijat Radou Evropy v roce 2002. 

V platnost vstoupil v roce 2003. Protokol mohou podepsat členské státy Rady Evropy, 

které podepsaly Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. K srpnu 2010 

tento protokol podepsalo a ratifikovalo 42 států a tři státy ho jen podepsaly. Jen dva 

státy Rady Evropy protokol ani nepodepsaly, a to Ázerbájdžán a Ruská federace.36 Na 

začátku roku 2004 bylo stranou protokolu 17 států a v letech 2004 až 2008 se stalo jeho 

stranou dalších 23 států.37 

Článek 1 Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

ruší trest smrti a stanoví, že nikdo nesmí být k tomuto trestu odsouzen ani popraven. Na 

                                                 
32 Pro data podpisu, ratifikace a vstupu v platnost pro jednotlivé státy viz COUNCIL OF EUROPE. 

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Concerning the Abolition of the Death Penalty: Chart of Signatures and Ratifications. [online]. 

33 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 28. 

34 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 42. 
35 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 114/2004 Sb. m. s. 
36 Pro data podpisu, ratifikace a vstupu v platnost pro jednotlivé státy viz COUNCIL OF EUROPE. 

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Concerning the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances: Chart of Signatures and 
Ratifications. [online]. 

37 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 29. 
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rozdíl od Protokolu č. 6 neumožňuje už ani ukládání trestu smrti za trestné činy 

spáchané v době války nebo v době bezprostřední hrozby války. Podle článku 2 

Protokolu č. 13 nelze ani od ustanovení tohoto protokolu odstoupit podle článku 15 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Článek 3 stanoví, že vůči 

ustanovením tohoto protokolu nelze učinit výhradu podle článku 57 Úmluvy. 

Na rozdíl od Mezinárodního paktu o občanských a politických právech lze 

Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a její Protokol č. 6 a Protokol č. 

13 vypovědět. Podle čl. 58 odst. 1 úmluvy může smluvní strana těchto dokumentů tak 

učinit nejdříve pět let od data, kdy se stala jejich stranou, a to s šestiměsíční výpovědní 

lhůtou.38 

Americká úmluva o lidských právech39 byla přijata v roce 1969 na konferenci 

amerických států týkající se lidských práv. V platnost vstoupila v roce 1978. Je otevřena 

k podpisu a ratifikaci nebo přistoupení členským státům Organizace amerických států. 

Do srpna 2010 se stalo stranou této úmluvy 25 amerických států. Spojené státy 

americké jsou jediným státem, který úmluvu podepsal, ale neratifikoval. Jen několik 

amerických států není ani signatářem úmluvy. Jedná se o Kanadu, Belize, Guyanu a 

některé ostrovní státy karibské oblasti.40 

Americká úmluva o lidských právech upravuje otázku trestu smrti v článku 4. 

V odstavci 1 zakotvuje právo na život, a to již od chvíle početí. Dále stanoví, že nikdo 

nesmí být svévolně zbaven života. Odstavec 2 pojednává o úpravě trestu smrti ve 

státech, které tento trest nezrušily. Stanoví, že trest smrti lze uložit jen za nejzávažnější 

trestné činy rozsudkem příslušného soudu a v souladu se zákonem, který uložení tohoto 

trestu umožňuje. Tento zákon musí být přijat před spácháním takového trestného činu. 

Nelze rozšířit okruh trestných činů, za jejichž spáchání lze uložit trest smrti. Odstavec 3 

obsahuje zákaz znovuzavedení trestu smrti ve státech, které ho zrušily. Odstavec 4 

zakazuje ukládání trestu smrti za politické trestné činy. Podle odstavce 5 nelze uložit 

trest smrti osobám, které v době spáchání trestného činu byly mladší 18 let nebo starší 

70 let. Trest smrti také nelze uložit těhotné ženě. Na základě odstavce 6 má mít každý 

odsouzený k trestu smrti právo žádat o milost nebo zmírnění trestu. 

                                                 
38 ADAMUS, V. Lze obnovit trest smrti? Právní praxe, 1993, č. 1, s. 42. 
39 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. American Convention on Human Rights. [online]. 
40 Pro seznam stran a signatářů viz ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. American Convention 

on Human Rights: Signatures and Current Status of Ratifications.  [online]. 



 

 20

Čl. 5 odst. 2 Americké úmluvy o lidských právech zakazuje mučení a podrobení 

krutému, nelidskému a ponižujícímu trestu nebo zacházení. 

Čl. 78 odst. 1 Americké úmluvy o lidských právech upravuje možnost tuto 

úmluvu vypovědět.  

Protokol k Americké úmluvě o lidských právech týkající se zrušení trestu smrti41 

byl přijat v roce 1990 Valným shromážděním Organizace amerických států. V platnost 

vstoupil v roce 1991. Je otevřen k podpisu a ratifikaci nebo přistoupení státům, které 

jsou smluvními státy Americké úmluvy o lidských právech. K srpnu 2010 je stranou 

tohoto protokolu jen 11 amerických států.42 V letech 2004 až 2008 protokol ratifikovaly 

dva státy.43 

Článek 1 tohoto protokolu zakazuje ukládání trestu smrti osobám, které 

podléhají jurisdikci smluvní strany tohoto protokolu. Článek 2 stanoví, že k tomuto 

protokolu nejsou přípustné výhrady s výjimkou výhrady učiněné v době ratifikace nebo 

přístupu, která umožňuje ukládání trestu smrti v době války v souladu s mezinárodním 

právem za mimořádně závažné trestné činy vojenské povahy. 

Celkem 81 států světa se zavázalo k zrušení trestu smrti ratifikací nebo 

přistoupením k mezinárodní smlouvě nebo k protokolu k mezinárodní smlouvě. 

V případě přijetí extenzivního výkladu článku 6 Mezinárodnímu paktu o občanských a 

politických právech, který zastává Výbor Spojených národů pro lidská práva, je celkový 

počet těchto států 92. Tento výbor dovozuje z článku 6 paktu, že smluvní stát, který již 

zrušil trest smrti, nesmí žádným způsobem přispívat k ukládání tohoto trestu. Logickým 

důsledkem tohoto výkladu se pak zdá být zákaz znovuzavedení trestu smrti.44  

Zákaz ukládání trestu smrti osobám, které byly v době spáchání trestného činu 

mladší 18 let, je zakotven v řadě mezinárodních smluv o lidských právech. Pokud jde 

o mezinárodní smlouvy výše zmíněné, je tento zákaz obsažen v čl. 6 odst. 5 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v čl. 4 odst. 5 Americké 
                                                 

41 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Protocol to the American Convention on Human Rights 
to Abolish the Death Penalty. [online]. 

42 Pro seznam stran a signatářů viz ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Protocol to the 
American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty: Signatures and Current Status 
of Ratifications. [online]. 

43 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 29. 

44 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 29, 
30. 
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úmluvy o lidských právech. Z mezinárodních smluv výše nezmíněných obsahuje tento 

zákaz i Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 

1989 a v platnost vstoupila v roce 1990. Jedná se o mezinárodní smlouvu celosvětového 

charakteru, která je otevřena k podpisu všem státům světa. Do srpna 2010 se stalo 

smluvní stranou této úmluvy 193 států a 140 států ji podepsalo. Jinak řečeno, stranou 

úmluvy jsou všechny státy světa kromě Spojených států amerických a Somálska, které 

úmluvu jen podepsaly.45 Článek 37 písmeno a) stanoví povinnost smluvních stran 

úmluvy zabezpečit, že žádné dítě nebude podrobeno mučení nebo jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a že za trestné činy spáchané 

osobami mladšími 18 let nebude ukládán trest smrti a trest odnětí svobody na doživotí 

bez možnosti propuštění na svobodu. Z regionálních mezinárodních smluv výše 

nezmíněných zbývá ještě zmínit Africkou chartu práv a blaha dítěte46, která byla v roce 

1990 přijata Organizací africké jednoty (v roce 2002 nahrazena Africkou unií). 

V platnost vstoupila v roce 1999. Do srpna 2010 se stranou této mezinárodní smlouvy 

stalo 45 afrických států a 42 ji podepsalo.47 Čl. 5 odst. 3 stanoví, že trest smrti nebude 

uložen za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let. 

Dále je tento zákaz obsažen ve třech mezinárodních smlouvách mezinárodního 

humanitárního práva. Jedná se o Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války 

z roku 1949, Protokol I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů z roku 1967 a Protokol II k Ženevským úmluvám o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter z roku 1967. Kromě toho je 

rozšířen názor, že zákaz ukládání trestu smrti osobám, které byly v době spáchání 

trestného činu mladší 18 let, je dnes již normou mezinárodního obyčejového práva.48 

Hospodářská a sociální rada OSN přijala v roce 1984 rezolucí devět záruk 

ochrany práv osob, kterým za spáchaný trestný čin hrozí uložení trestu smrti. Jedná se o 

minimální standardy, které by měly být uplatňovány ve státech, které zachovaly a 

vykonávají trest smrti. Tyto záruky odráží a dále rozvíjí článek 6 Mezinárodního paktu 

                                                 
45 GENERAL ASSEMBLY (UN). Convention on the Rights of the Child: List of Parties and Signatories. 

[online]. 
46 ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY. African Charter on the Rights and Welfare of the Child. 

[online]. 
47 ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY. African Charter on the Rights and Welfare of the Child: 

List of Countries Which Have Signed, Ratified / Acceded. [online]. 
48 SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and Implementation of the Safeguards 

Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 38. 
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o občanských a politických právech. Rezolucí z roku 1996 pak vyzvala členské státy 

OSN, které zachovaly trest smrti, aby tyto záruky dodržovaly. Uvedené rezoluce mají 

doporučující charakter. 

První záruka stanoví, že ve státech, které zachovaly trest smrti, může být trest 

smrti uložen jen za nejzávažnější trestné činy, čímž se rozumí, že by se mělo jednat jen 

o úmyslné trestné činy se smrtelnými nebo jinými mimořádně závažnými následky. 

Druhá záruka stanoví, že trest smrti lze uložit jen za trestný čin, pro který to umožňuje 

zákon v době spáchání tohoto trestného činu. Jestliže však po jeho spáchání, dojde 

k uzákonění mírnějšího trestu za tento trestný čin, uloží se tento trest. Třetí záruka 

stanoví, že osoby, které byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let, nesmí být 

odsouzeny k trestu smrti. Trest smrti nesmí být vykonán na těhotných ženách, na 

matkách malých dětí a na osobách duševně chorých. Čtvrtá záruka stanoví, že trest 

smrti lze uložit jen v případě, že vina odsouzeného vychází z jasných a přesvědčivých 

důkazů. Pátá záruka stanoví, že trest smrti může být vykonán až po konečném rozsudku 

příslušného soudu po proběhlém trestním řízení, které je v souladu se zákonem a které 

zaručuje spravedlivý proces, alespoň takový, jaký ukládá článek 14 Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech. Šestá záruka stanoví, že každý, kdo je 

odsouzen k trestu smrti, má právo se odvolat k soudu vyšší instance. Kromě toho by se 

měla takováto odvolání nebo přezkumy těchto rozsudků stát povinnými. Sedmá záruka 

stanoví, že každý, kdo je odsouzen k trestu smrti, má právo žádat o milost nebo 

zmírnění trestu a že k udělení milosti a zmírnění trestu může dojít ve všechny případech 

odsouzení k trestu smrti. Osmá záruka stanoví, že trest smrti nesmí být vykonán do 

doby, než proběhne odvolání, jiné opravné řízení nebo řízení ve vztahu k možnému 

udělení milosti nebo zmírnění trestu. Devátá záruka stanoví, že trest smrti musí být 

vykonán tak, aby způsobil co nejméně bolesti.49 

 Mezinárodní trestní tribunály zřízené OSN pro bývalou Jugoslávii, Rwandu, 

Sierra Leone a Libanon všechny vylučují ukládání trestu smrti. Trest smrti nemůže být 

uložen ani Mezinárodním trestním soudem. Tato skutečnost je často citována jako 

                                                 
49 Pro bližší popis jednotlivých záruk viz SECRETARY-GENERAL (UN). Capital Punishment and 

Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death 
Penalty. [online]. 2009-12-18. s. 33 - 55. 
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důkaz trendu směřujícího ke celosvětovému zrušení trestu smrti.50 Zrušení trestu smrti, 

případně zavedení okamžitého moratoria na popravy, je podmínkou členství v Evropské 

unii51 a Radě Evropy52. 

2.2 Pohled na jednotlivé části světa  

Přestože celosvětový trend rušení trestu smrti postupuje se zvyšující se rychlostí, 

je nutné zdůraznit, že se nešíří po celém světě rovnoměrně. Některé části světa naopak 

vyjadřují zřetelný odpor vůči tomuto trendu a podporují zachování trestu smrti. 

 

 
Graf č. 3: Popravy v roce 2008 v jednotlivých částech světa. 
 
Zdroj: AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2008. 
[online]. London : Amnesty International Publications, 2009-03-24. s. 13.  

 

Podívejme se nyní stručně na vývoj a především na současný stav v otázce trestu 

smrti v jednotlivých částech světa. K popisu současného stavu je opět využito informací 
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zveřejněných Amnesty International. Jak již bylo popsáno výše, se jedná jen o 

minimální odhady. Skutečné hodnoty jsou výrazně vyšší.53 

2.2.1 Evropa a státy bývalého Sovětského svazu 

San Marino zcela zrušilo trest smrti již v roce 1865, Island v roce 1928 a 

Spolková republika Německo v roce 1949. K dalšímu rušení trestu smrti pro všechny 

trestné činy jak v době míru, tak v době války došlo v Evropě až od 60. let 20. století. 

Do první poloviny 80. let 20. století se tak dělo téměř výhradně ve státech západní a 

severní Evropy. Velký počet těchto států však již dříve zrušil trest smrti pro běžné 

trestné činy v době míru. Od roku 1962 do roku 1987 zrušilo trest smrti zcela 13 

evropských států: Dánsko, Finsko, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, 

Německá demokratická republika, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko 

a Vatikán. K největšímu rušení trestu smrti v Evropě docházelo až od roku 1989, a to 

hlavně v 90. letech 20. století. V období od roku 1989 do roku 1999 zrušilo trest smrti 

zcela 19 evropských států. Jedná se o následující státy: Andorra, Belgie, Bulharsko, 

Československo, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Makedonie, 

Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká 

Británie. Lotyšsko zrušilo trest smrti pro běžné trestné činy v době míru v roce 1999. 

Od roku 2000 do roku 2007 zrušilo trest smrti zcela následujících pět evropských států: 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Malta a Řecko. 

 Z asijských států bývalého Sovětského svazu zrušily trest smrti zcela v letech 

1997 až 1999 Ázerbájdžán, Gruzie a Turkmenistán a v letech 2003 až 2008 Arménie, 

Kyrgyzstán a Uzbekistán. V roce 2007 zrušil trest smrti pro běžné trestné činy v době 

míru Kazachstán.54 55 

  V Ruské federaci bylo Ústavním soudem v listopadu 2009 prodlouženo na 

neurčitou dobu moratorium na vykonávání trestu smrti s tím, že má platit až do 

definitivního zrušení trestu smrti. Toto moratorium bylo zavedeno v roce 1996, kdy se 
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Ruská federace stala členem Rady Evropy. Protokol č. 6 k Úmluvě na ochranu lidských 

práv a základních svobod podepsala Ruská federace v roce 1997, dosud ho však 

neratifikovala.56 57 58 

Podle dostupných údajů je ve věznicích Ruské federace 660 vězňů odsouzených 

k trestu odnětí svobody na doživotí. Kromě toho byl 697 odsouzeným k trestu smrti 

tento trest změněn na trest odnětí svobody na doživotí,  211 odsouzeným na trest odnětí 

svobody na 25 let a 51 odsouzeným na trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let.59 

Tádžikistán je jediným státem ve střední Asii, který zachovává trest smrti pro 

běžné trestné činy v době míru. Avšak v tomto státě je od roku 2004 moratorium na 

ukládání a výkon trestu smrti.60 

Pro úplnost zbývá ještě zmínit dva státy, které bývají do této oblasti řazeny, i 

když leží spíše v Asii, a to Kypr a Turecko. V souladu s trendem v Evropě zrušily trest 

smrti i tyto dva státy. Kypr nejprve v roce 1983 pro běžné trestné činy v době míru a 

v roce 2002 zcela. Turecko zrušilo trest smrti zcela v roce 2004. 

V roce 2009, poprvé od doby, kdy Amnesty International začala vést statistiky, 

nebyla v Evropě vykonána žádná poprava. Bělorusko bylo v posledních letech jediným 

státem Evropy, který vykonával popravy. V roce 2009 tu nebyl nikdo popraven, ale 

byly uloženy dva tresty smrti a dva odsouzení čekali na popravu. V březnu 2010 však 

byly v Bělorusko vykonány dva tresty smrti.61 62 
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2.2.2 Blízký východ a severní Afrika  

K srpnu 2010 zrušil trest smrti ze států Blízkého východu a severní Afriky jen 

Izrael, a to pro běžné trestné činy v době míru v roce 1954.63 Podle údajů Amnesty 

International jsou však tři státy v severní Africe považovány za státy, které de facto 

zrušily trest smrti. Jedná se o Maroko, Alžírsko a Tunisko. Ostatní státy Blízkého 

východu a severní Afriky trest smrti zachovávají: Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Jemen, 

Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské 

emiráty a Sýrie.64  

Situaci v této oblasti světa v roce 1995 popisuje ve své knize R. Hood. Uvádí, že 

většina států Blízkého východu a severní Afriky i nadále silně podporuje trest smrti, a 

nejsou žádné náznaky toho, že by se některý ze států této oblasti chystal tento trest 

zrušit. Kromě Izraele, který již tak pro běžné trestné činy v době míru učinil. Naopak 

trend v této oblasti světa směřuje k rozšiřování okruhu trestných činů, za které lze trest 

smrti uložit. Po roce 1989 rozšířil Egypt tento okruh o „teroristické“ trestné činy, Írán o 

drogové delikty a vyrábění a šíření pornografických audio a videozáznamů, Irák o 

spekulativní podnikání a černý obchod, Sýrie a Spojené arabské emiráty o vyrábění a 

obchodování s drogami.  

R. Hood dále uvádí, že ve většině států Blízkého východu je silná podpora trestu 

smrti nepochybně spojena s rostoucím vlivem islámského práva. Přestože jen dva 

arabské státy, Saúdská Arábie a Jemen, aplikují islámské právo v celém svém rozsahu, 

islámské právo má velký vliv na trestněprávní myšlení v celém muslimském světě. 

Tresty mají podle islámského práva mít „preventivní účinek před skutkem a zastrašující 

a prospěšný po skutku“, ale má se tak stát bez jakéhokoli náznaku odvety nebo mučení. 

Trest smrti je trestem za vzpouru proti nebo za neústupné odpadlictví od islámské víry, 

za některé případy loupežných přepadení zahrnujících usmrcení člověka a za cizoložství 

vdané/ženaté osoby. Trest smrti se též ukládá za promyšlenou vraždu, pokud rodina 

oběti požaduje odvetu. Ta ale může pachateli udělit milost nebo přijmout odškodné 

nebo propadlá práva k dědictví. Korán k takovémuto odpuštění vyzývá a slibuje 

odpuštění hříchů těm, kteří udělí v těch případech milost. Dále může být trest smrti 
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uložen za vyzvědačství a sodomii. Trest smrti je považován za nedílnou součást islámu i 

islámského práva.65 

Podívejme se nyní na ukládání a výkon trestu smrti v oblasti Blízkého východu a 

severní Afriky v roce 2009. Několik států vykonalo velký počet poprav, naproti tomu 

ale jiné státy, např. Alžírsko, Libanon, Maroko a Tunisko, zachovávají dlouhotrvající 

moratoria na popravy, přestože trest smrti lze i nadále uložit za spáchání řady trestných 

činů a skutečně se i ukládá. 

Je známo, že v této oblasti světa bylo v roce 2009 vykonáno nejméně 624 poprav 

v sedmi státech: v Íránu, Iráku, Saúdské Arábii, Jemenu, Sýrii, Egyptu a Libyi. Dále je 

známo, že  bylo uloženo nejméně 863 trestů smrti v 15 státech této oblasti. 

V Íránu zaznamenala v roce 2009 Amnesty International 388 poprav. Írán 

nezveřejňuje oficiální statistiky poprav a jejich skutečný počet je pravděpodobně vyšší. 

Tento stát byl v roce 2008 i 2009 státem s druhým nejvyšším počtem poprav na světě. 

Nejméně 14 poprav bylo vykonáno veřejně. Výše uvedený počet poprav zahrnuje i 

popravy pěti osob, které byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let. V Íránu je 

trest smrti ukládán mimo jiné i za některé mimomanželské sexuální jednání. Za 

cizoložství je povinně ukládán trest smrti ukamenováním. 

V Iráku bylo v roce 2009 vykonáno 120 trestů smrti převážně za „teroristické“ 

trestné činy. Irácký předseda vlády veřejně žádal popravení všech členů předchozí vlády 

z doby prezidenta Saddáma Husajna. Naproti tomu irácký prezident prosazuje zrušení 

trestu smrti. Na konci roku 2009 bylo v Iráku více než 900 odsouzených k trestu smrti 

čekajících na popravu. 

V Saúdské Arábii bylo v roce 2009 nejméně 69 osob popraveno stětím na 

veřejnosti. Na konci roku 2009 bylo Amnesty International známo, že nejméně 141 

odsouzených k trestu smrti čekalo v Saúdské Arábii  na popravu včetně nejméně 104 

cizích státních občanů. Amnesty International se však domnívá, že počet odsouzených 

je značně vyšší. Výše uvedený počet poprav zahrnuje i dvě popravy osob, kterým bylo 

v době spáchání trestného činu 17 let. Trest smrti lze v Saúdské Arábii uložit za široký 

okruh trestných činů včetně čarodějnictví, které není v právu definované. Pro ilustraci 

výkonu trestu smrti v Saúdské Arábii uvádím dva případy z roku 2009. V prvním 
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případě se jednalo o odsouzeného k trestu smrti za únos a vraždu, který byl již dříve 

odsouzen za další trestné činy včetně homosexuálního pohlavního styku. Ve druhém 

případě šlo o odsouzeného k trestu smrti za únos a znásilnění čtyř lidí. Oba dva byli 

popraveni stětím a jejich setnutá hlava byla přišita k tělu a to bylo pak pověšeno na kůl 

na veřejnosti. Toto se v Saúdské Arábii nazývá ukřižováním. Jsou to jediné dva známé 

případy takového ukřižování. 

V Jemenu bylo v roce 2009 vykonáno nejméně 30 trestů smrti. Amnesty 

International se domnívá, že počet odsouzených k trestu smrti čekajících na popravu se 

pohybuje ve stovkách. Jako příklad výkonu trestu smrti v Jemenu v roce 2009 lze uvést 

odsouzeného za znásilnění a vraždu dítěte, který byl popraven zastřelením na veřejnosti. 

Příkladem ukládání trestu smrti v Jemenu v daném roce je žena odsouzená za vraždu 

svého manžela. Všech sedm jejích dětí jí odmítlo udělit milost. V těchto případech mají 

totiž příbuzní oběti právo volně požadovat popravu pachatele, žádat odškodné nebo 

udělit milost. 

V Egyptě bylo v roce 2009 popraveno nejméně pět odsouzených a v Libyi 

nejméně čtyři.66 

2.2.3 Subsaharská Afrika 

Prvními státy v subsaharské Africe, které zrušily trest smrti, byly dva ostrovní 

státy. Jednalo se o Seychely, které tento trest zrušily pro běžné trestné činy v době míru 

v roce 1979, a Kapverdy, které ho zcela zrušily v roce 1981. Avšak již v té době patřilo 

několik států této oblasti do skupiny států, které trest smrti de facto zrušily. Byly to 

Komory, Madagaskar, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Sierra Leone. Další vývoj 

v těchto státech byl různý. K srpnu 2010 jsou tyto státy řazeny do tří kategorií: do 

kategorie států, které trest smrti de facto zrušily, které ho zcela zrušily a které ho 

zachovaly. 

K dosavadnímu největšímu rušení trestu smrti v subsaharské Africe došlo 

v rozmezí let 1990 a 1997. Trest smrti zrušila v tomto období zcela Angola, Džibutsko,  

Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Mauricius, Mozambik, Namibie, Seychely a 

Svatý Tomáš a Princův ostrov. Gambie zrušila trest smrti zcela v roce 1993. Po 
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vojenském převratu ho ale v roce 1995 znovu zavedla. V tomto období přibylo do 

skupiny států, které de facto zrušily trest smrti, Burundi, Guinea, Konžská republika, 

Mali, Rwanda, Středoafrická republika a Togo. Další vývoj v těchto státech byl opět 

různý.67 68 

K situaci v subsaharské Africe v roce 1995 uvádí R. Hood ve své knize, že i přes 

rušení trestu smrti v některých státech této oblasti v posledních letech, většina afrických 

států i nadále trest smrti zachovává a aplikuje. Mezi těmito státy vyčnívá Nigérie 

četností poprav, povinným ukládáním trestu smrti za ozbrojenou loupež a hromadnými 

popravami zastřelením na veřejnosti. V roce 1991 byl v severním Súdánu zaveden nový 

trestní kodex založený na islámském právu, který ukládá trest smrti za široký okruh 

trestných činů.  

R. Hood dále uvádí, že je často zdůrazňováno, že značný odpor v mnoha 

afrických státech vůči trendu směřujícímu k rušení trestu smrti je zakořeněn ve  

zvyklostech a kultuře, která považuje trest smrti za jediný vhodný trest za „obzvláště 

hanebné“ trestné činy jako je  vražda. Ve státech s politickou nestabilitou, kde stát má 

problém zachovat pořádek, je trest smrti často považován za nezbytný nástroj k zajištění 

bezpečnosti. Zrušení trestu smrti by tu bylo chápáno jako známka slabosti.69 

K dalšímu rušení trestu smrti v subsaharské Africe došlo v roce 2000, kdy trest 

smrti zcela zrušilo Pobřeží slonoviny. Od roku 2004 do srpna 2010 zcela zrušily trest 

smrti ještě státy Burundi, Libérie, Rwanda, Senegal a Togo.  

Podle údajů Amnesty International k srpnu 2010 zrušily trest smrti 

v subsaharské Africe de facto tyto státy: Benin, Burkina, Eritrea, Gabon, Gambie, 

Ghana, Kamerun, Keňa, Konžská republika, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, 

Mauritánie, Niger, Středoafrická republika, Svazijsko, Tanzanie a Zambie. 

Mezi státy, které k srpnu 2010 zachovaly trest smrti, patří: Botswana, Čad, 

Etiopie, Guinea, Komory, Konžská demokratická republika, Lesotho, Nigérie, 

Rovníková Guinea, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Uganda a Zimbabwe.70 
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V subsaharské Africe vykonávaly popravy v roce 2009 jen dva státy: Botswana 

a Súdán. Naproti tomu je známo, že bylo uloženo nejméně 194 trestů smrti v 19 státech 

této oblasti.  

Zcela zrušilo trest smrti v roce 2009 v subsaharské Africe Burundi a Togo. 

Burundi tak učinilo přijetím nového trestního zákoníku. Poslední popravy odsouzených 

k trestu smrti civilními soudy byly vykonány v roce 1997.71 

Naopak Libérie trest smrti pro určité trestné činy v roce 2008 znovu zavedla, 

přestože v roce 2005 podepsala Druhý opční protokol Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech, čímž se zavázala přijmout veškerá opatření ke 

zrušení trestu smrti. Zákon, který Libérie v roce 2008 přijala, umožňuje uložit trest 

smrti za trestné činy ozbrojené loupeže, terorismu a únosu v případě, že těmito 

trestnými činy byla způsobena smrt. Přesto však v tomto státě nebyla od roku 2000 

vykonána žádná poprava.72 73 

V Botswaně byl v roce 2009 popraven jeden odsouzený za trestný čin vraždy a 

v Súdánu bylo v roce 2009 vykonáno devět poprav. 

Keňa pokračuje i v roce 2009 v ukládání trestů smrti, přestože poslední poprava 

byla v tomto státě vykonána v roce 1987. V roce 2009 však Keňa zároveň oznámila, že 

více než 4 000 odsouzených bude trest smrti změněn na trest odnětí svobody. Amnesty 

International uvádí, že se jedná o největší jí známou hromadnou změnu uložených trestů 

smrti. 

Ke změnám uložených trestů smrti došlo v roce 2009 i v Nigérii. Třem 

odsouzeným byla udělena milost a byli propuštěni, 29 byl trest smrti změněn na trest 

odnětí svobody na doživotí a osmi na trest odnětí svobody různé délky. Naproti tomu 

však je nově od roku 2009 možné v šesti státech Nigérie uložit trest smrti za trestný čin 

únosu.74 
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2.2.4 Severní, Střední a Jižní Amerika 

Podívejme se nejprve na vývoj ukládání a výkonu trestu smrti na území Severní 

Ameriky. Kanada zrušila trest smrti pro běžné trestné činy v době míru v roce 1976. 

Následně ho zcela zrušila v roce 1998.75  

V členských státech Spojených států amerických začalo rušení trestu smrti již v 

19. století. Od té doby však prodělalo velmi složitý vývoj zahrnující jeho opětovné 

zavádění. Začátkem šedesátých let 20. století přestala většina členských států USA 

vykonávat uložené tresty smrti. V roce 1972 Nejvyšší soud USA shledal rozhodnutím 

ve věci Furman v. Georgia všechny v tu dobu účinné zákony upravující ukládání trestu 

smrti v jednotlivých členských státech USA neústavními. Tímto rozhodnutím byl na 

určitou dobu zcela pozastaven výkon trestu smrti v USA. Členské státy se ocitly bez 

právní úpravy, podle které by bylo možné uložit trest smrti v souladu s Ústavou USA. 

Nejvyšší soud USA se ve výše zmíněném rozhodnutí zabýval kritérii pro ukládání trestu 

smrti a uvedl, že trest smrti byl ukládán svévolným, nepředvídatelným a diskriminačním 

způsobem, který je v rozporu s osmým dodatkem Ústavy USA. Osmý dodatek stanoví, 

že nesmí být požadovány nepřiměřené kauce ani ukládány nadměrně vysoké pokuty 

nebo kruté a neobvyklé tresty. Většina členských států, která před rokem 1972 

zachovávala trest smrti, nakonec přepracovala své zákony upravující ukládání trestu 

smrti. Tyto zákony byly Nejvyšším soudem USA shledány ústavně konformními 

rozhodnutím ve věci Gregg v. Georgia v roce 1976 a dalšími následnými rozhodnutími. 

I po roce 1976 však docházelo v členských státech USA ke zvratům v otázce  

trestu smrti. Jako příklad bych uvedla dění v první polovině 90. letech 20. století. 

V uvedené době byly v několika členských státech, které trest smrti již dříve zcela 

zrušily, projednávány návrhy zákonů týkající se jeho znovuzavedení. Mezi tyto státy 

patřily i Michigan a Rhode Island, státy, které zrušily trest smrti před více než 100 lety. 

Ve stejném období byl ve státech, které trest smrti zachovaly, velký počet návrhů 

zákonů usilujících o rozšíření okruhu přitěžujících okolností a zjednodušení odvolacího 

řízení s cílem urychlit popravy. Velká většina návrhů neprošla, ale dva státy trest smrti 

znovu zavedly. V roce 1994 tak učinil Kansas. Ke znovuzavedení trestu smrti tu došlo 

29 let od poslední popravy. Podle údajů Informačního střediska o trestu smrti v USA 
                                                 

75 MONESTIER, M. Historie trestu smrti : dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. 
aktualizované vyd. Praha : Rybka, 2001, s. 399 - 400. 
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(Death Penalty Information Center) k srpnu 2010 je v Kansasu deset odsouzených 

k trestu smrti čekajících na popravu a avšak nikdo nebyl v tomto státě od roku 1976 

popraven. V roce 1995, 32 let od poslední popravy, znovu zavedl trest smrti členský stát 

New York. V roce 2004 byl však zákon upravující ukládání trestu smrti v tomto státě 

shledán Nejvyšším soudem New Yorku neústavním. I v tomto státě nebyl od roku 1976 

nikdo popraven.  

V členských státech USA, které po roce 1976 znovu zavedly trest smrti, je počet 

poprav od roku 1976 často velmi nízký. Od roku 1976 dochází v USA také k zužování 

okruhu pachatelů a trestných činů, za které mohou být jejich pachatelé odsouzeni 

k trestu smrti.  

Podívejme se ve stručnosti na dvě důležitá rozhodnutí Nejvyššího soudu USA 

v otázce ukládání trestu smrti za některé trestné činy. Ukládání trestu smrti za trestný 

čin vraždy shledal ústavně konformním v rozhodnutí ve věci Gregg v. Georgia z roku 

1976. V rozhodnutí ve věci Coker v. Georgia z roku 1977 dospěl Nejvyšší soud USA 

k závěru, že právní úprava umožňující uložení trestu smrti za znásilnění dospělé ženy, 

když uvedeným trestným činem nebyla způsobena smrt nebo újma na zdraví, je 

neústavní. Trest smrti v tomto případě shledal trestem krutým a neobvyklým ve smyslu 

osmého ústavního dodatku. V roce 2008 prohlásil Nejvyšší soud USA ve věci Kennedy 

v. Louisiana76 právní úpravu umožňující uložení trestu smrti za znásilnění dítěte, aniž 

byla způsobena smrt nebo zamýšleno smrt způsobit, za neústavní. Současně vyslovil, že 

trest smrti je nepřiměřeným trestem za trestný čin proti jednotlivci, v protikladu 

k trestným činům proti státu, pokud nebyla způsobena smrt. 

Dále se stručně podívejme na klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu USA 

v otázce ukládání a výkonu trestu smrti na jednotlivých skupinách pachatelů. 

V rozhodnutí ve věci Ford v. Wainwright z roku 1986 vyslovil neústavnost popravy 

osoby duševně nemocné. Poprava osoby mentálně postižené byla nejprve rozhodnutím 

ve věci Penry v. Lynaugh z roku 1989 shledána ústavně konformní a následně o 13 let 

později v roce 2002 rozhodnutím ve věci Atkins v. Virginia ústavně nekonformní. 

Pokud jde o problematiku možnosti uložit trest smrti osobě, která v době spáchání  

trestného činu byla mladší 18 let, v roce 1992 ratifikovalo USA Mezinárodní pakt o 
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občanských a politických právech s výhradou k článku 6, který zakazuje popravu osob, 

které byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let. I přesto však znamenalo 

počátek omezení této možnosti rozhodnutí ve věci Thompson v. Oklahoma z roku 1988. 

Nejvyšší soud USA shledal v tomto rozhodnutí uložení trestu smrti osobě, která v době 

spáchání trestného činu nedovršila 16 let, neústavním. Naproti tomu v roce 1989 

rozhodnutím ve věci Stanford v. Kentucky vyslovil soulad uložení trestu smrti osobám, 

které spáchaly trestný čin ve věku 16 a 17 let, s osmým ústavním dodatkem. 

K opačnému závěru, než v posledním zmíněném rozhodnutí, dospěl Nejvyšší soud USA 

o necelých 20 let později v roce 2005 rozhodnutím ve věci Roper v. Simmons. Tímto 

rozhodnutím shledal neústavním ukládání trestu smrti osobám, které v době spáchání 

trestného činu nedovršily 18 let.77 78 79 80 

Přesuňme se nyní jižněji do Střední a Jižní Ameriky. V roce 1965 bylo v této 

oblasti deset států, které již zrušily trest smrti de iure. Většina z nich tak učinila již do 

roku 1910. Těmito státy jsou: Argentina, Brazílie, Ekvádor, Honduras, Kolumbie, 

Kostarika, většina členských států Mexika, Panama, Uruguay a  Venezuela.  Tyto státy 

zrušily trest smrti buď zcela, nebo pro běžné trestné činy v době míru. Argentina a 

Brazílie trest smrti později v době vojenských režimů znovu zavedly a následně znovu 

zrušily. Brazílie pro běžné trestné činy v době míru v roce 1979 a Argentina nejprve 

v roce 1984 běžné trestné činy v době míru a následně v roce 2008 zcela. 

Po roce 1965 zrušily trest smrti zcela následující státy: Dominikánská republika 

(1966), Nikaragua (1979), Haiti (1987), Paraguay (1992) a Mexiko (2005). Pro běžné 

trestné činy v době míru následující státy: Peru (1979), Salvador (1983), Bolívie (1997) 

a Chile (2001). 

Pro nemalý počet států karibské oblasti je typické, že jsou střídavě považovány 

za státy, které trest smrti de facto zrušily, a za státy, které trest smrti zachovávají. Mezi 

tyto státy patří například Grenada a Svatý Kryštof a Nevis. 
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Podívejme se nyní blíže na současnou situaci na americkém kontinentě. Od roku 

2003 jsou Spojené státy americké jediným státem na celém americkém kontinentě, který 

vykonává uložené tresty smrti s výjimkou státu Svatý Kryštof a Nevis, kde byla v roce 

2008 popravena jedna osoba.81 Podle údajů Amnesty International k srpnu 2010 

týkajících se Střední a Jižní Ameriky je Surinam považován za stát, který de facto zrušil 

trest smrti. Belize, Guyana a Guatemala jsou považovány za státy, které trest smrti 

zachovávají. V karibské oblasti Střední Ameriky zachovává trest smrti Kuba, která ale 

od roku 2003 přestala vykonávat popravy a zmírnila většinu uložených trestů smrti. 

Mezi další státy karibské oblasti, které zachovávají trest smrti, patří Jamajka, Bahamy, 

Svatý Kryštof a Nevis, Antigua a Barbuda, Dominika, Barbados, Svatá Lucie, Svatý 

Vincenc, Grenada a Trinidad a Tobago.82 83  

Je známo, že v roce 2009 bylo uloženo nejméně 123 trestů smrti v pěti státech na 

americkém kontinentu: v USA, Trinidadu a Tobagu, Guyaně, Bahamách a Jamajce. 

Naprostá většina trestů smrti byla uložena v USA. 

V roce 2009 pokračovala v mnohých státech karibské oblasti diskuze o trestu 

smrti. Znovuzahájení poprav tu má širokou podporu veřejnosti. Důvodem podpory 

tohoto trestu je zřejmě víra v jeho odstrašující účinek a následné snížení počtu násilných 

trestných činů. 

V USA bylo v roce 2009 vykonáno 52 uložených trestů smrti v 11 státech, což je 

z celkového počtu států federace menšina. Stát s nejvyšším počtem poprav byl Texas 

(24 poprav), následovala Alabama  (6), Ohio (5), Georgie, Oklahoma a Virgínie (3), 

Florida, Jižní Karolína a Tennessee (2) a Indiana a Missouri (1).  Přestože 52 poprav 

v roce 2009 je nejvyšším počtem poprav v posledních třech letech, je to téměř poloviční 

počet poprav než před deseti lety. V roce 1999 bylo vykonáno 98 trestů smrti. Rok 2009 

byl prvním celým rokem, kdy se v USA vykonávaly popravy. Nejvyšší soud USA totiž,  

zatímco posuzoval ústavnost smrtící injekce84, pozastavil od září 2007 do dubna 2008 

tento způsob popravy. 
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Informační středisko o trestu smrti odhaduje, že v roce 2009 bylo v USA 

uloženo celkem 106 trestů smrti. Jedná se o sedmý rok poklesu celkového počtu 

uložených trestů smrti v řadě a nejnižší celkový počet od roku 1977, kdy se začalo 

znovu popravovat. V roce 1994 bylo uloženo 328 trestů smrti a v posledním desetiletí 

tento počet klesl o 60%. 

 

 
 

Mapa č. 2: Trest smrti v USA k 1.8.2010. 
 
Zdroj: WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA. Capital Punishment: Death 
Penalty Statutes in the United States. [online].  

 

Podle Informačního střediska o trestu smrti bylo v roce 2009 zproštěno viny a 

propuštěno devět mužů odsouzených k trestu smrti čekajících na popravu. Jednalo se o 

druhý nejvyšší počet takovýchto zproštění viny od roku 1976. Nejvíce zproštěných viny 

bylo 12 v roce 2003. Devět mužů propuštěných v roce 2009 strávilo ve vězení mezi 

pravomocným odsouzením a propuštěním při součtu let jednotlivých propuštěných 
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celkem 121 let. To činí průměrně zhruba 13 let. Od roku 1973 do dubna 2009 bylo 

v USA zproštěno viny celkem 13885 pravomocně odsouzených k trestu smrti. 

Zatím se neprokázalo, že by v USA byla od roku 1976 popravena nevinná osoba. 

Přesto však u některých popravených existují silné důkazy nasvědčující tomu, že mohli 

být nevinní.86 87 

V březnu 2009 se Nové Mexiko stalo 15. státem USA, který zrušil trest smrti. 

Trest smrti byl nahrazen trestem odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného 

propuštění. Nové Mexiko mělo ke dni zrušení trestu smrti dva odsouzené muže čekající 

na popravu. Na osoby již odsouzené k trestu smrti se zrušení tohoto trestu nevztahuje. 

Od roku 1976, kdy byl v USA obnoven trest smrti, byl v tomto státě popraven jen jeden 

odsouzený. Od roku 1973 byly v Novém Mexiku zproštěny viny čtyři osoby 

pravomocně odsouzené k trestu smrti.88 

2.2.5 Zbývající část Asie 

Jen několik států zbývající části Asie, o které doposud nebyla řeč, tedy Asie bez 

států bývalého Sovětského svazu a států Blízkého východu, zrušilo k srpnu 2010 trest 

smrti. Trest smrti pro běžné trestné činy v době míru zrušila v roce 1974 Papua-Nová 

Guinea a v roce 1979 Fidži. Zcela ho zrušily přijetím nové ústavy v roce 1987 Filipíny a 

na konci občanské války v roce 1989 Kambodža. 

K proměnlivému vývoji došlo v otázce trestu smrti v Nepálu. Od roku 1945 

patřil Nepál mezi státy, které tento trest zrušily pro běžné trestné činy v době míru. 

V roce 1985 ho však Nepál znovu zavedl pro určité typy vražd a pro „teroristické“ 

trestné činy. Následně tento trest v roce 1989 zrušil pro trestné činy proti státu a v roce 

1990 i pro běžné trestné činy v době míru. Znovuzavedení trestu smrti pro vraždu a 

„podvratné“ činnosti bylo zakázáno novou ústavou. I přesto však byl tento trest 

v Nepálu zachován pro „mimořádně závažné trestné činy“. Zřejmě se mělo jednat 
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především o ochranu královské rodiny. V roce 1997 zrušil Nepál trest smrti zcela. 

Poslední poprava byla v tomto státě vykonána v roce 1979. 

Z výše uvedených států dva následně trest smrti znovu zavedly. Papua-Nová 

Guinea tak učinila v roce 1991 pro vraždu se zdůvodněním, že se jedná o reakci na 

„nekonečnou řadu brutálních vrahů, kteří se stávají součástí našeho každodenního 

života“. K srpnu 2010 je však podle údajů Amnesty International považována za stát, 

který trest smrti de facto zrušil. Přestože trest smrti byl na Filipínách zcela zrušen novou 

ústavou v roce 1987, listina obsahující základní práva a svobody umožňovala jeho 

znovuzavedení „ze závažných důvodů týkajících se odporných trestných činů“. Tyto 

důvody byly shledány v roce 1992, kdy byl trest smrti znovu zaveden pro široký okruh 

trestných činů. Jednalo se o vlastizradu, únos pro výkupné, obchodování s drogami, 

vraždu (když spojena s týráním nebo zmrzačením), znásilnění (když je spácháno před 

třetími osobami nebo když oběť duševně onemocní), pirátství, únos letadla, žhářství a 

vážnou formu zběhnutí. V roce 2006 Filipíny trest smrti znovu zcela zrušily.89 90 

V roce 2004 zrušil trest smrti zcela Bhútán. Kromě výše uvedených států zrušil 

postupně trest smrti zcela relativně velký počet malých ostrovních států v Tichomoří. 

Podle údajů Amnesty International k srpnu 2010 jsou to například Federativní státy 

Mikronésie, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Palau, Samoa, Šalomounovy ostrovy, 

Tuvalu, Vanuatu a  Východní Timor. Jediným státem, který k srpnu 2010 zrušil trest 

smrti jen pro běžné trestné činy v době míru, je Fidži. 

K srpnu 2010 zrušily trest smrti de facto tyto státy zbývající části Asie: Barma, 

Brunej, Korejská republika (Jižní Korea), Laos, Maledivy, Nauru, Papua-Nová Guinea, 

Srí Lanka a Tonga. 

Naprostá většina států této oblasti k srpnu 2010 zachovala trest smrti. Jedná se o 

následující státy: Afghánistán, Bangladéš, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Korejská 

lidově demokratická republika (Severní Korea), Malajsie, Mongolsko, Pákistán, 

Singapur, Thajsko a Vietnam.91 

Postoj Indie k trestu smrti popisuje R. Hood ve své knize z roku 1995. V roce 

1980 neshledal Nejvyšší soud Indie trest smrti neústavním a vyslovil, že „nejvyšší trest 
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by měl být ukládán jen v krajních případech“, „v nejvýjimečnějších z výjimečných“, a 

jen „když soud shledá, ale jinak nikoliv, že daný trestný čin je obzvláště zvráceného a 

odporného charakteru a zakládá vzhledem ke svému úmyslu a způsobu provedení zdroj 

vážného nebezpečí pro společnost jako celek“. R. Hood dále píše, že „Legislativní rada“ 

Indie trvá na tom, že „s ohledem na podmínky v Indii, na různorodost sociální výchovy 

jejích obyvatel, na rozdílnost v úrovni morálky a vzdělání v tomto státě, na rozsáhlost 

území, na různorodost obyvatelstva a na prvořadou potřebu zachování právního stavu 

ve státě v současné kritické době, nemůže Indie podstoupit riziko zkoušky zrušení trestu 

smrti“. Nejvyšší soud dále vyjádřil silně zastoupený názor v Indii, že západní zkušenosti 

a argumenty založené na západních statistikách nejsou nutně relevantní pro sociální 

podmínky a úroveň vzdělanosti v Indii. Kromě toho i politické atentáty a další nepokoje 

přispívají k neochotě Indie zrušit trest smrti. Na závěr R. Hood uvádí, že čelní političtí 

představitelé nemají na otázku trestu smrti vyhraněný názor. Jsou sice, pokud jde o 

teoretickou stránku věci, nakloněni zrušení tohoto trestu, nicméně uznávají, že se 

vyskytují mimořádně odporné případy, které si podle jejich názoru zaslouží smrt.92 

V téže knize popisuje R. Hood i důvody uváděné Čínou pro zachování trestu 

smrti. Píše, že přestože oficiální a akademický pohled Číny je, že trest smrti by mohl 

být někdy v budoucnosti zrušen, je plně podporováno jeho ukládání za široký okruh 

trestných činů. Trest smrti je podporován jak hodnotami hluboce zakořeněnými v čínské 

kultuře, tak modernějšími utilitárními teoriemi odstrašení. Gao Ming Xuan, čínský 

profesor trestního práva, výše uvedené potvrzuje a blíže specifikuje: „Když bychom 

zrušili trest smrti, který je prostředkem k potlačení těchto odporných a nepřátelských 

prvků a sabotérů, nejdůležitější zájmy státu a všech občanů by ztratily svou významnou 

záruku. Když bychom teď zrušili trest smrti, žádný jiný trest by nebyl dostačující 

k vyjádření negace takových zrůdných trestných činů... cíl spočívající v posilování 

dodržování zákonů prostřednictvím trestu by pak byl nedosažitelný.“ Oficiální přístup 

k trestu smrti v Číně je charakterizován jako „zabití jen malého počtu“ za účelem 

„negativního příkladu“. Populární heslo zní „popravit jednoho jako výstrahu stovce“. 

Mezi další důvody, proč Čína zachovala trest smrti, které R. Hood uvádí, patří, 

že se objevují nové typy trestné činnosti, například podvod, spekulativní podnikání, 

                                                 
92 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 36 - 38. 
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pašeráctví, úplatkářství a krádež státního majetku. Některé z těchto nových typů trestné 

činnosti jsou přičítány zahraničním vlivům, například prodej, rozmnožování a 

rozšiřování pornografických videí, terorismus, únosy taxíků a podvody ve velkém 

měřítku s nezákonně získanými platebními kartami. Navíc s otevřením čínského tržního 

hospodářství se prý znovu objevuje chování, které bylo prohlášeno nezákonným a které 

se zdálo, že bylo revolucí vymýceno, například hazard, obchodování s drogami, 

organizovaná prostituce, rozšiřování pornografie a ekonomická korupce. Kromě toho je 

zvýšená svoboda projevu představiteli státní moci vnímána jako narušující pro státní 

bezpečnost a veřejný pořádek. Trest smrti je z těchto důvodů považován za nezbytný 

preventivní prostředek k odvrácení protisocialistických korupčních vlivů vznikajících 

z ekonomického a politického pokroku a k zachování pořádku v rychle se měnící 

společnosti. Počet trestných činů, za které lze trest smrti v Číně uložit, se proto 

rozšiřuje, spíše než zmenšuje.93 

Zbývající část Asie je dlouhodobě částí světa, kde se  každoročně vykonává více 

poprav než ve zbytku světa dohromady. K naprosté většině poprav dochází v Číně. 

Kromě toho bylo v roce 2009 popraveno nejméně 26 osob v dalších sedmi státech této 

oblasti: ve Vietnamu,  Japonsku, Bangladéši, Thajsku, Severní Koreji, Malajsii a 

Singapuru. Je známo, že v roce 2009 bylo v této oblasti uloženo nejméně 819 trestů 

smrti. 

Čína odmítla uvést přesné údaje o ukládání a výkonu trestu smrti na svém území 

i pro rok 2009. Informace o počtu poprav je považována za státní tajemství a jeho 

prozrazení by s sebou neslo trestní odpovědnost. Organizace zabývající se ochranou 

lidských práv sídlící mimo Čínu odhadují, že je v Číně popraveno každoročně více osob 

než ve zbytku světa dohromady. V odhadech počtu popravených ročně se však 

jednotlivé organizace dosti liší. Podle Amnesty International důkazy z předchozích let a 

současné zdroje nasvědčují tomu, že počet poprav se pohybuje v tisících ročně. Uvádí, 

že v roce 2008 tam bylo popraveno nejméně 1718 osob.94 Organizace Dui Hua 

Foundation sídlící v USA odhaduje, že v roce 2009 bylo v Číně popraveno zhruba 5 000 

                                                 
93 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 38 - 40. 
94 AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2008. [online]. London : 

Amnesty International Publications, 2009-03-24. s. 13.  
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osob a v roce 2007 zhruba 6 000 osob.95 Trest smrti lze uložit za 68 trestných činů, 

včetně nenásilných. 

V Pákistánu není známo, že by se v roce 2009 konala nějaká poprava. Toto je 

výrazná změna oproti roku 2008, kdy se Pákistán stal státem s druhým nejvyšším 

počtem poprav v této části Asie. Bylo tam popraveno nejméně 36 osob. Pákistán 

vykonával popravy nejméně posledních 17 let a za posledních deset let tam bylo 

popraveno zhruba 347 osob. Přesto však bylo v roce 2009 nejméně 270 osob odsouzeno 

k trestu smrti a více než 7 000 osob čekalo na jeho výkon. To je nejvyšší známý počet 

odsouzených čekajících na výkon trestu smrti na světě. 

Mongolsko nevykonalo v roce 2009 žádnou popravu. V předchozích letech se 

v Mongolsku konalo několik poprav ročně. Avšak počty poprav často nejsou známy, 

protože podléhají státnímu tajemství. 

Také v Indonésii nedošlo v roce 2009 k žádné popravě. Jednalo se o první rok 

bez popravy od roku 2004. V roce 2008 bylo popraveno deset osob. 

Rok 2009 byl pátým rokem v řadě, kdy se v Indii nekonala poprava. Naproti 

tomu byl ale uložen velký počet trestů smrti. 

V roce 2009 byla v Singapuru druhým rokem popravena jen jedna osoba. 

V tomto státě došlo v posledních letech k výraznému úbytku poprav. V posledních 

deseti letech se počet známých poprav pohyboval okolo sedmi za rok. Nejvyšší počet 

byl 21 poprav v roce 2000. 

Naproti tomu se  však v Thajsku konaly první dvě popravy od roku 2003. Tyto 

dvě osoby byly odsouzené k trestu smrti v roce 2001 za drogové delikty. 

Ze zpráv z médií bylo patrné, že v roce 2009 bylo ve Vietnamu popraveno 

nejméně devět osob. Ale Amnesty International se domnívá, že skutečné číslo je 

mnohem vyšší. V roce 2008 se jednalo o nejméně 19 osob. V červnu 2009 přijalo 

vietnamské Národní shromáždění novely trestního zákoníku snižující počet trestných 

činů, za které lze uložit trest smrti. Novely nabyly účinnosti v lednu 2010 a snižují počet 

trestných činů, za které lze uložit trest smrti na 22. Nadále je možné tento trest uložit 

např. za vraždu a pašování drog. Tento trest ale již nelze uložit za znásilnění, podvod, 

pašeráctví, padělání peněz, užívání drog, podplácení, únos, pirátství a ničení vojenských 

                                                 
95 HOGG, C. (BBC News, Beijing). China executions shrouded in secrecy. [online]. 2009-12-29. 
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zbraní. Osobám odsouzeným k trestu smrti za tyto trestné činy bude trest smrti změněn 

na doživotí. 

Pokud jde o vývoj situace v Japonsku, na přelomu tisíciletí docházelo k jedné 

nebo ke dvěma popravám ročně. Počet poprav se zvýšil v roce 2006 na čtyři, v roce 

2007 na devět a v roce 2008 na 15. V roce 2009 došlo opět k poklesu na sedm poprav. 

Na konci roku 2009 bylo v Japonsku 106 odsouzených k trestu smrti čekajících na 

popravu. 

 Severní Korea byla v roce 2009 jediným státem, který kromě států Blízkého 

východu vykonával některé popravy na veřejnosti. Tento způsob popravy se užíval u 

odsouzených za vraždu, obchodování s lidmi, pašeráctví, šíření „škodlivých“ informací, 

šíření náboženských materiálů a vyzvědačství. 

V Jižní Koreji nebyl nikdo popraven od konce roku 1997, ale má velký počet 

odsouzených k trestu smrti čekajících na popravu.96 

2.2.6 Austrálie a Nový Zéland 

V roce 1961 byl Queensland, členský stát Austrálie, jediným územím 

v tichomořské oblasti, které zcela zrušilo trest smrti. Nový Jižní Wales, další 

z členských států Austrálie, a Nový Zéland zrušily trest smrti pro běžné trestné činy 

v době míru, ale ne pro trestné činy proti státu a pro vojenské trestné činy. Všechny 

členské státy Austrálie postupně zcela zrušily trest smrti. Poslední tak učinil v roce 

1985. Nový Zéland zrušil trest smrti zcela v roce 1989.97 98 

V březnu 2010 přijalo Australské společenství zákon, který zajišťuje, že trest 

smrti nemůže být nikde v Australském společenství v budoucnosti znovu zaveden. 

Zákon rozšiřuje dosavadní zákaz znovuzavedení trestu smrti na úrovni společenství i na 

úroveň států a teritorií. Tato novelizace je součástí procesu slaďování vnitrostátní právní 

                                                 
96 AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions in 2009. [online]. London : 

Amnesty International Publications, 2010-03-30. s. 12 - 15.   
97 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 31 - 32. 
98 AMNESTY INTERNATIONAL. The Death Penalty : Abolitionist and Retentionist Countries. [online]. 
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úpravy s Druhým opčním protokolem k Mezinárodnímu paktu o občanských a 

politických právech.99 

                                                 
99 ATTORNEY-GENERAL FOR AUSTRALIA. Passage of Legislation to Prohibit Torture and the 

Death Penalty. [online]. 2010-03-11. 



 

 43

3 Situace na území České republiky 

3.1 Vývoj na území Československa  

Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 zůstaly na základě 

čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, v 

platnosti všechny dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení, tedy i v oblasti trestního 

práva hmotného a procesního. Zároveň s tím došlo na území Československa 

k zachování právního dualismu rakousko-uherské monarchie. Na území Čech, Moravy a 

Slezska platil i nadále rakouský trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích č. 

117/1852 ř. z. a na území Slovenska a Podkarpatské Rusi uherský trestní zákoník o 

zločinech a přečinech zák. čl. V/1878. Oba tyto zákony byly zrušeny až jednotným 

trestním zákonem č. 86/1950 Sb., který nabyl účinnosti 1.8.1950.  

Obě tyto právní úpravy měly společné, že trestem smrti byly postihovány pouze 

nejzávažnější kategorie úmyslných usmrcení, a to jako jedinou sankcí. Uherský trestní 

zákoník umožňoval pro případ, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, uložit trest 

odnětí svobody, a to doživotní káznice nebo káznice patnáctileté. Naproti tomu, 

rakouský trestní zákon zakotvoval přeměnu trestu smrti v trest odnětí svobody pouze 

cestou milosti.100 Kromě uvedených dvou trestních zákonů bylo možné uložit trest smrti 

i na základě dalších zákonů101, například na základě rakouského vojenského trestního 

zákona o zločinech a přečinech č. 19/1855 ř. z. V období první republiky byla většina 

uložených trestů smrti změněna cestou milosti prezidenta republiky. Prezident T. G. 

Masaryk vyhověl během svého funkčního období celkem 417 žádostem o milost.102 

Výše uvedenou nejednotnost v sankcích mezi trestními zákony odstranil zákon 

č. 91/1934 Sb. z. a n., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech, který v § 1 odst. 1 

umožňoval, aby soud pro případ, že jsou polehčující okolnosti tak závažné, že by trest 

                                                 
100 ZAPLETAL, J. K trestu smrti jako sankci za vraždu. In Trest smrti jako problém nejen právní, ale i 

filosofický a morální. Sborník příspěvků ze semináře pořádaného pracovní skupinou trestního práva 
Ústavu státu a práva ČSAV dne 3.4.1990. Praha : Ústav státu a práva ČSAV, 1990, s. 105. 

101 Pro bližší informace viz LIŠKA, O.; PLACHÝ, J.; BURSÍK, T. Tresty smrti vykonané v 
Československu v letech 1918-1989. 2. vyd. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, 2006, s. 16. 

102 LIŠKA, O.; PLACHÝ, J.; BURSÍK, T. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. 2. 
vyd. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, s. 17. 
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smrti byl nepřiměřeně přísný, uložil namísto trestu smrti uvedeného v zákoně trest 

těžkého žaláře (káznice) doživotního nebo dočasného od 15 do 30 let. Od účinnosti 

tohoto zákona došlo i v českých zemích k poklesu v počtu uložených trestů smrti a také 

jejich výkon se ještě více omezil. V Československu v letech 1935 až 1938 existoval 

trest smrti spíše formálně než fakticky.103 

Retribuční normy platné v Československu po druhé světové válce přímo 

navazovaly na spojenecké dohody o potrestání nacistických válečných zločinců a jejich 

pomahačů. Tyto dohody předpokládaly zřizování zvláštních soudů za účelem potrestání 

domácích kolaborantů a mimořádné uplatnění principu retroaktivity. 

Mimořádné lidové soudy byly v českých zemích zřízeny a jejich činnost 

upravena tzv. velkým retribučním dekretem, tj. dekretem prezidenta republiky č. 

16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o 

mimořádných lidových soudech. Podle tohoto dekretu se měly trestat zločiny spáchané 

v době zvýšeného ohrožení státu. Doba zvýšeného ohrožení státu byla vymezena 

obdobím od 21.5.1938 do 31.12.1946. Dekret prezidenta republiky č. 17/1945 Sb. byl 

v českých zemích právním podkladem pro zřízení Národního soudu, který fungoval 

jednak jako soud trestní, jednak jako soud čestný. Před Národní soud mohly být 

postaveny pouze osoby české národnosti, které v době okupace zastávaly význačné 

postavení v politické, hospodářské nebo správní oblasti státu. 

Tresty smrti uložené mimořádnými lidovými soudy se zpravidla vykonávaly do 

dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu odsouzeného mohla být lhůta 

prodloužena o další hodinu. V případě, že se konalo řízení v nepřítomnosti 

obžalovaného, měl být uložený trest smrti vykonán do 24 hodin po dopadení 

odsouzeného. Mimořádný lidový soud mohl také rozhodnout, že trest smrti se vykoná 

veřejně. V tomto případě mohla být dvouhodinová lhůta prodloužena, ne však nad 24 

hodin.104 

Na Slovensku došlo ke zřízení Národního soudu a okresních a místních lidových 

soudů nařízením Slovenské národní rady č. 33/1945 Zb. 
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Platnost retribučních dekretů v českých zemích byla několikrát prodloužena a 

skončila 4.5.1947. Nedokončené případy byly předány řádným soudům. Na Slovensku 

skončilo období retribučního soudnictví 31.12.1947. Od 1.1.1948 převzaly nedořešené 

případy po lidových soudech zvláštní senáty krajských soudů. Zákonem č. 33/1948 Sb. 

však došlo k obnovení retribučního soudnictví v celém Československu, byť v poněkud 

pozměněné podobě. Činnost Národních soudů nebyla obnovena. Nedošlo ani 

k obnovení místních lidových soudů. Obnovené retribuční soudnictví fungovalo do 

konce roku 1948. Za celé období retribučního soudnictví uložily mimořádné lidové 

soudy více než 730 trestů smrti. V tomto období došlo také k řadě přehmatů a 

vyřizování osobních účtů.105 

V 50. letech 20. století byl v Československu trest smrti použit v politicky 

motivovaných procesech především k likvidaci politických protivníků. Pro vedení 

politických procesů byly zákonem č. 232/1948 Sb. zřízen Státní soud a Státní 

prokuratura s určením pro trestné činy podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově 

demokratické republiky. Před Státním soudem probíhaly tyto procesy od října 1948 do 

konce roku 1952. Po zrušení Státního soudu a Státní prokuratury převzaly jejich agendu 

krajské soudy a krajské prokuratury, vyšší vojenské soudy a vyšší vojenské prokuratury 

a v letech 1953 až 1956 projednával některé případy také Nejvyšší soud.106 

Jak již bylo výše zmíněno, 1.8.1950 nabyl účinnosti trestní zákon č. 86/1950 Sb., 

jednotný pro celé území Československa. Tento zákon uplatňoval trest smrti v daleko 

větším měřítku a za podstatně více trestných činů, než tomu bylo doposud. Jednalo se 

hlavně o trestné činy proti republice a o vojenské trestné činy. Pokud jde o úmyslná 

usmrcení, bylo možné uložit trest smrti pouze za těžší případy vražd. Současně bylo 

v těchto případech také možné uložit trest odnětí svobody na doživotí. Na základě § 29 

obecné části tohoto trestního zákona mohl soud místo trestu smrti stanoveného ve 

zvláštní části tohoto zákona také uložit trest odnětí svobody na doživotí nebo na 15 až 

25 let v případě, že by trest smrti vzhledem k osobě pachatele nebo závažnosti 

polehčujících okolností byl nepřiměřeně přísný. 
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Tabulka č. 2: Přehled o výsledku přezkoumání pravomocně uložených trestů smrti 
Nejvyšším soudem ČSSR v letech 1970 až 1990. 
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1970 1 - 1 - - 
1971 11 6 4 1 - 
1972 7 2 1 4 - 
1973 4 2 1 - 1 
1974 4 2 2 - - 
1975 5 5 - - - 
1976 2 2 - - - 
1977 5 4 - 1 - 
1978 4 3 - 1 - 
1979 6 5 1 - - 
1980 3 2 1 - - 
1981 7 6 1 - - 
1982 2 1 - 1 - 
1983 3 1 1 - 1 
1984 6 5 1 - - 
1985 5 3 1 1 - 
1986 2 2 - - - 
1987 4 3 - 1 - 
1988 2 2 - - - 
1989 1 1 - - - 
1990 1 1 - - - 

Celkem: 85 58 15 10 2 
* Zahrnuty i případy, kdy bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu o 
zamítnutí odvolání, případně i s rozsudkem soudu 1. stupně. 

 
Zdroj: NOVOTNÝ, O. Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy). In 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348 - 1998 : jubilejní sborník. 1. vyd. Praha : 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. s. 121. 

 

Novelou č. 63/1956 Sb. trestního zákona z roku 1950 došlo ke zrušení trestu 

odnětí svobody na doživotí a k jeho nahrazení trestem odnětí svobody na 25 let. Dále 

bylo touto novelou stanoveno, že kde se ve zvláštní části trestního zákona stanoví trest 

smrti jako trest jediný, stanoví se vedle něho též trest odnětí svobody na 25 let. Tato 
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novela také zrušila některé skutkové podstaty trestných činů, za které uvedený trestní 

zákon stanovil trest smrti.107 

Trestní řád č. 64/1956 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.1957, zavedl v § 335 

povinnost Nejvyššího soudu u každého pravomocného rozsudku, kterým byl uložen 

trest smrti, přezkoumat zákonnost tohoto rozsudku a řízení jemu předcházejícího. 

Shledal-li, že došlo k takovému porušení zákona, jež by mohlo mít vliv na uložení trestu 

smrti, postupoval, jako by byla podána stížnost pro porušení zákona. Tato povinnost 

byla následně zakotvena i v trestním řádu č. 141/1961 Sb. Z celkového počtu 85 

pravomocně uložených trestů smrti přezkoumaných v letech 1970 až 1990 došlo ve 27 

případech k podstatným změnám. Z velké většiny spočívaly tyto změny v tom, že byl 

zcela nebo zčásti zrušen pravomocný rozsudek ukládající trest smrti nebo že bylo 

zrušeno pravomocné usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání a věc přikázána 

k novému projednání. Ve dvou případech změnil Nejvyšší soud ČSSR sám trest smrti 

na trest odnětí svobody, v jednom případě na trest odnětí svobody na 25 let a ve druhém 

na trest odnětí svobody na osm let a sedm měsíců.108 

1.1.1962 nabyl účinnosti trestní zákon č. 140/1961 Sb. Trest smrti byl od této 

doby v Československu považován za opatření výjimečné a dočasné. Zásadním 

nedostatkem této právní úpravy bylo, že jako trest za trestný čin vraždy zakotvil trest 

odnětí svobody na 10 až 15 let, nebo trest smrti. Tato skutečnost nevytvářela příliš 

široké pole pro diferenciaci trestu. Podle některých názorů právě tohoto vedlo 

k relativně častému ukládání tohoto trestu.109 Tento trestní zákon umožňoval uložit trest 

smrti za podobných podmínek, jaké jsou u nás od zrušení trestu smrti stanoveny pro 

ukládání trestu odnětí svobody na doživotí. V původním znění § 29 odst. 1 tohoto 

zákona bylo stanoveno, že trest smrti může soud uložit jen za trestný čin, u něhož to 

trestní zákon ve zvláštní části dovoluje, a to pouze za podmínky, že stupeň 

nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo 

                                                 
107 LIŠKA, O.; PLACHÝ, J.; BURSÍK, T. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. 2. 

vyd. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, s. 25. 
108 NOVOTNÝ, O. Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy). In Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy 1348 - 1998 : jubilejní sborník. 1. vyd. Praha : Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy, 1998. s. 120. 

109 ZAPLETAL, J. K trestu smrti jako sankci za vraždu. In Trest smrti jako problém nejen právní, ale i 
filosofický a morální. Sborník příspěvků ze semináře pořádaného pracovní skupinou trestního práva 
Ústavu státu a práva ČSAV dne 3.4.1990. Praha : Ústav státu a práva ČSAV, 1990, s. 108. 
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k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoký a uložení trestu 

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

trestem výchovně působit. 

Zákon č. 45/1973 Sb., který novelizoval trestní zákon z roku 1961, upravil mírně 

znění poslední věty § 29 odst. 1 tak, že stanovil jako jednu z podmínek pro uložení 

trestu smrti, že není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí 

svobody do patnácti let. Zásadní změnou však bylo, že místo trestu smrti mohl soud 

uložit trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let, jestliže považoval takový trest ke 

splnění účelu trestu za dostatečný. Této možnosti soudy často využívaly. Jen za prvních 

pět let od účinnosti této novelizace uložily soudy trest odnětí svobody nad 15 až do 25 

let v celém Československu 64 odsouzeným.110 

Podle trestního zákona z roku 1961 bylo možné uložit trest smrti za široký okruh 

trestných činů, na rozdíl od okruhu trestných činů, za které je u nás od zrušení trestu 

smrti možno uložit trest odnětí svobody na doživotí. Trest smrti bylo možné uložit za 33 

trestných činů. Převážnou většinu z nich tvořily trestné činy vojenské, trestné činy proti 

lidskosti a proti republice. Za účinnosti tohoto trestního zákona byl trest smrti ukládán 

prakticky výlučně za trestný čin vraždy, a to v případech vícenásobných nebo 

mimořádně brutálních vražd.111 

Podíváme-li se blíže na právní úpravu ukládání trestu smrti na našem území, než 

došlo ke zrušení tohoto trestu, bylo stanoveno, že nelze uložit trest smrti těhotné ženě 

ani osobě, která v době, kdy spáchala trestný čin, nepřekročila 18. rok svého věku. 

Zákon č. 149/1969 Sb., který novelizoval trestní řád z roku 1961, zkvalitnil 

řízení a rozhodování v případech, kdy přicházelo v úvahu uložení trestu smrti. V těchto 

případech konal řízení v prvním stupni výlučně krajský soud. Právní úprava řádných a 

mimořádných opravných prostředků vylučovala, aby došlo k výkonu trestu smrti 

v době, kdy se o těchto opravných prostředcích ještě rozhodovalo. Podání žádosti o 

milost nebylo omezeno žádnými podmínkami ani lhůtou.112 

 

                                                 
110 VANÍČEK, J. Trest smrti v pojetí československého a mezinárodního práva. Trestní právo, 2000, č. 6, 

s. 18. 
111 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. Trestní právo hmotné : I. díl. 5. vyd. 

Praha : ASPI Publishing, 2007, s. 429. 
112 VANÍČEK, J. Trest smrti v pojetí československého a mezinárodního práva. Trestní právo, 2000, č. 6, 

s. 18. 
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Tabulka č. 3: Počet poprav v ČSR, na území tzv. protektorátu a v ČSSR vykonaných 
z rozhodnutí československých a českých soudů (podle let a funkčních 
období prezidentů). 

 
Rok Počet poprav Prezident, funkční období, počet popravených celkem 
1918   
1919 4 
1920  
1921 1 
1922  
1923 2 
1924  
1925  
1926  
1927 3 
1928  
1929 1 
1930 2 
1931  
1932  
1933 2 
1934  

T. G. Masaryk 
14.11.1918 – 14.12.1935 
16 osob, z toho 4 pro vojenské trestné činy 

1935 1  
1936 1 
1937 3 

E. Beneš 
14.12.1935 – 5.10.1938 
8 osob, z toho 3 pro vojenskou zradu 

1938 4 2  generál Syrový: 2 osoby 
1939  
1940 1 
1941 1 
1942  
1943  
1944  

E. Hácha 
30.11.1938 – 5.5.1945 
3 osoby 

1945 1 97 
1946 355 
1947 266 

E. Beneš 
1940 – 7.6.1948 
723 osob 

1948 5 18 
1949 32 
1950 57 
1951 60 
1952 66 

K. Gottwald 
14.6.1948 – 14.3.1953 
237 osob 

1953 4 41 
1954 25 
1955 15 
1956 8 

A. Zápotocký 
21.3.1953 – 13.11.1957 
94 osob 

1957 5 1 
1958 16 

A. Novotný 
19.11.1957 – 22.3.1968 
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1959 8 
1960 7 
1961 6 
1962 10 
1963 7 
1964 16 
1965 4 
1966 8 
1967 4 

87 osob 

1968   
1969  
1970  
1971 1 
1972 6 
1973 3 
1974 1 

L. Svoboda 
30.3.1968 – 29.5.1975 
14 osob 

1975 3 2 
1976 2 
1977 2 
1978 2 
1979 4 
1980 5 
1981 1 
1982 2 
1983 3 
1984 1 
1985 6 
1986 3 
1987 3 
1988  
1989 2 

G. Husák 
29.5.1975 – 10.12.1989 
38 osob 

 
Zdroj: LIŠKA, O.; PLACHÝ, J.; BURSÍK, T. Tresty smrti vykonané v Československu 
v letech 1918-1989. 2. vyd. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, 2006, s. 261 - 262. 
 
 

Zákonem č. 175/1990 Sb., který novelizoval trestní zákon z roku 1961 a nabyl 

účinnosti 1.7.1990, byl trest smrti v Československu zrušen a nahrazen trestem odnětí 

svobody na doživotí. Uložené tresty smrti byly na základě tohoto zákona změněny na 

tresty odnětí svobody na doživotí. Výjimečným trestem se nově rozuměl jednak trest 

odnětí svobody nad 15 až do 25 let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Následně 

bylo v čl. 6 odst. 3 Listiny základních práv a svobod zakotveno, že trest smrti se 

nepřipouští. 
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Graf č. 4: Struktura důvodů poprav v ČSR, na území tzv. protektorátu a v ČSSR 

vykonaných z rozhodnutí československých a českých soudů. 
 
Zdroj: LIŠKA, O.; PLACHÝ, J.; BURSÍK, T. Tresty smrti vykonané v Československu 
v letech 1918-1989. 2. vyd. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, 2006, s. 262. 

3.2 Současná situace v České republice 

3.2.1 Vnitrostátní právní úprava 

Na základě čl. 1 odst. 1 ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., o 

opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, zůstal 

trestní zákon z roku 1961 nadále v platnosti. Od 1.1.2010, kdy nabyl účinnosti trestní 

zákoník č. 40/2009 Sb., se výjimečným trestem rozumí jednak trest odnětí svobody nad 

20 až do 30 let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Právní úprava trestu odnětí 

svobody na doživotí u nás od roku 1989 je popsána v podkapitole 5.2. 

3.2.2 Mezinárodní právní úprava 

Česká republika převzala po zániku České a Slovenské Federativní Republiky i 

závazky vyplývající z mezinárodního práva. Pokud jde o mezinárodní smlouvy 

celosvětového charakteru, které upravují otázku trestu smrti, je Česká republika stranou 
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Mezinárodního paktu o občanských a politických právech včetně Druhého opčního 

protokolu k tomuto paktu. Na regionální úrovni je Česká republika stranou Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolu č. 6 a č. 13 k této úmluvě. 

Uvedené mezinárodní smlouvy a protokoly k nim jsou popsány v podkapitole 2.1.6. 
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4 Účel trestu 

4.1 Teorie účelu trestu 

Nejznámější teorie o důvodech a účelu trestání lze rozdělit z hlediska jejich 

podstaty na absolutní, relativní a smíšené.  

Absolutní neboli retributivní teorie lze charakterizovat myšlenkou „punitur, quia 

peccatum est“, tedy „trestá se, protože bylo pácháno zlo“. Tyto teorie nespojují 

s ukládáním trestu žádné společenské účely. Trestá se jen pro odplatu.  

Teorie absolutní reprezentuje teorie odplaty, kterou zastávali Aristoteles, Tomáš 

Akvinský, I. Kant, G. W. F. Hegel a v trestněprávní nauce tzv. klasická škola trestního 

práva. Vycházeli z filosofie indeterminismu, která říká, že pachatel se ze své svobodné 

vůle, rozhoduje spáchat trestný čin, a proto přistupuje na to, že bude potrestán. 

Aristoteles byl názoru, že trest vyrovná bezpráví a odplatou znovu obnovuje spravedl-

nost. Podobně i Hegel zastával názor, že pachatele může se spravedlností, i se 

společností, smířit pouze spravedlivý trest. Zločin vyrovnaný spravedlivým trestem se 

ruší ve smyslu negace. V pojetí této koncepce trestu je rozsah zaslouženého trestu 

úměrný pouze rozsahu zločinu. Vina a trest si musí odpovídat. 

Přestože lze teorie retributivní považovat za historicky starší, nelze je pokládat za 

překonané. V současné době došlo k oživení tohoto pojetí ve formě teorie spravedlivé 

odměny, kterou lze charakterizovat myšlenkou, že trestní sankce by se měly ukládat, 

protože si je pachatel zasluhuje. Absolutní teorie prožívají v posledních desetiletích 

určitou renesanci  vyvolanou zejména neuspokojivými výsledky resocializačních metod 

zacházení s pachateli. 

Relativní neboli preventivní teorie spatřují účel trestu v myšlence „punitur, ne 

peccetur“, tedy „trestá se, aby nebylo pácháno zlo“. Tyto teorie spojují s ukládání trestu 

určité cíle užitečné pro společnost.  

Mezi stoupence relativních teorií lze zařadit představitele osvícenského 

liberalismu a přirozenoprávní nauky, zejména C. Beccariu. Ten reprezentuje školu 

odstrašení trestem, jenž na svou dobu velmi pokrokově konstatoval, že odstrašující 

účinek nespočívá v přísnosti, ale v neodvratnosti trestu. Další významnou teorií patřící 

do této skupiny je teorie psychologického donucení A. Feuerbacha, který kladl důraz na 
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prevenci generální. Generální prevence psychologickým donucením mělo být dosaženo 

pohrůžkou trestem. Aplikace trestu měla potvrdit, že pohrůžka trestem je míněna vážně. 

Dále sem patří teorie zastrašení, která byla uplatňována zejména v nacistickém trestním 

právu. Ta vyzdvihuje odstrašující účinek trestů na společnost. Tuto teorii lze 

charakterizovat krutými tresty a jejich veřejným výkonem nebo alespoň zveřejňováním 

zpráv o exemplárním potrestání. Mezi preventivní teorie náleží i teorie, které považují 

za hlavní účel trestu nápravu pachatele, a  teorie pozitivistických směrů. Z teorií 

pozitivistických směrů je nejznámější teorie Lisztova. Ten spatřoval účel trestu 

v zastrašení náhodných pachatelů, v nápravě napravitelných pachatelů a v zneškodnění 

nenapravitelných pachatelů. Podobné názory zastávali i další představitelé 

pozitivistických směrů. Jednalo se o C. Lombrosa s antropologickým a o E. Ferriho se 

sociologickým zaměřením. K relativním teoriím lze zařadit i tzv. školu sociální 

ochrany, která vznikla uprostřed 20. století.  

Smíšené neboli slučovací teorie usilují o spojení odplatné i účelové funkce trestu 

a o zmírnění nedostatků absolutních a relativních teorií.113 114 

4.2 Právní úprava v České republice 

Pokud jde o účel a funkce trestání, jsou obě níže popsané právní úpravy 

založeny na smíšené teorii trestání, spojující ochranné, nápravné a generálně preventivní 

působení trestu.115 

4.2.1 Právní úprava podle zákona č. 140/1961 Sb. 

V trestním zákoně z roku 1961 jsou hlavní cíle trestu vyjádřeny v § 23 o účelu 

trestu. Tyto cíle tvoří jednotu, tzn. že se musí vzájemně doplňovat a podmiňovat. Při 

jejich komplexním uplatnění dochází k naplnění účelu trestu.  

Základní funkcí trestu a jeho konečným cílem je ochrana společnosti před 

pachateli trestných činů. Zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a 

vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, jsou ve vztahu k tomuto základnímu cíli 

                                                 
113 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. Trestní právo hmotné : I.  díl. 5. vyd. 

Praha : ASPI Publishing, 2007, s. 32 - 34.  
114 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 346 - 348. 
115 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 351. 
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prostředky k jeho dosažení. Toto působení na odsouzeného je pak zároveň prostředkem 

výchovného působení i na ostatní členy společnosti.116 117 

4.2.2 Právní úprava podle zákona č. 40/2009 Sb. 

Účel trestu již není v novém trestním zákoníku z roku 2009 výslovně vyjádřen. 

Jeho vymezení je ponecháváno trestní nauce. Ustanovení vymezující obecný účel či 

funkce trestání bylo nahrazeno úpravou obecných zásad trestání, které byly 

promítnuty do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích. Tyto zásady, 

které jsou formulovány jednak obecně pro všechny trestní sankce v § 36 až § 38, 

jednak speciálně pro tresty v § 39 až § 45  a pro ochranná opatření v § 98 a § 99, jsou 

přímo aplikovatelné na konkrétní případ. Účel trestání pak vyplývá nejen z těchto 

obecných zásad, ale i z celkového pojetí trestního zákoníku a zejména pak 

z jednotlivých ustanovení upravujících ukládání trestních sankcí.  

Jde především o tyto základní zásady trestání i ukládání ochranných opatření: o 

zásadu zákonnosti, zásadu přiměřenosti, zásadu individualizace použitých sankcí, 

zásadu personality sankce, zásadu neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož 

pachatele a zásadu humanity sankcí. 

Nová filozofie ukládání trestních sankcí zakotvená v novém trestním zákoníku 

z roku 2009 vychází ze zásady depenalizace. Ke stávajícím trestním sankcím, trestům a 

ochranným opatřením, přibyly nové alternativní sankce. Ve zvláštní části trestního 

zákoníku došlo ke snížení některých trestních sazeb. Avšak vzhledem k tomu, že je 

potřeba zajistit adekvátní trestněprávní reakci na závažné trestné činy, jako jsou 

například brutální vraždy, ozbrojené loupeže a únosy, a na nové specifické druhy 

kriminality, jako je například organizovaný zločin a terorismus, se u těchto 

nejzávažnějších trestných činů naopak uplatní náležitá a povaze těchto trestných činů 

odpovídající represe. V této souvislosti je vhodné zdůraznit relativnost protikladu mezi 

represí a prevencí, na kterou v minulosti ve světě upozorňoval již F. von Liszt a u nás 

O. Novotný. F. von Liszt k tomuto uváděl, že trestáme, protože bylo spácháno zlo a 

                                                 
116 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád : poznámkové vydání s judikaturou. 23. vyd. Praha : 

Linde, 2005, s. 37. 
117 Pro bližší výklad viz např. NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. Trestní právo 

hmotné : I.  díl. 5. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2007, s. 34 - 40. 
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současně aby nebylo pácháno zlo, a že dominantou tohoto rozporu je účel. Jak 

zdůrazňuje O. Novotný ve svém díle „O trestu a vězeňství“, bylo by velkým omylem, 

absolutizovat účel a nechápat jeho závislost na odplatných momentech trestání. Nejen 

cíl určuje své prostředky, ale i prostředky určují své cíle. Trest bez odplatných momentů 

nemůže svého cíle dosáhnout a není vlastně ani trestem. Poněkud jinak je tomu u 

ochranných opatření.118 

                                                 
118 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/2009 Sb. 
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5 Alternativy trestu smrti 

5.1 Obecně 

Alternativou zrušeného trestu smrti bývá zpravidla trest odnětí svobody na 

doživotí. Podívejme se na nejčastěji uváděné výhody tohoto trestu ve srovnání s trestem 

smrti. Doživotní trest odnětí svobody respektuje právo na život a nedotknutelnost 

fyzické integrity každého lidského jedince, zajišťuje nutnou ochranu společnosti před 

zvlášť nebezpečnými delikventy, neznamená nenapravitelný právní důsledek chybného 

soudního rozhodnutí, respektuje právo odsouzeného a povinnost státu poskytnout 

každému možnost resocializace a vytváří prostřednictvím institutu udělování milosti 

předpoklady pro individuální posouzení konkrétního případu a zároveň podporuje 

resocializační proces.119  

Na první pohled se tedy tato alternativa trestu smrti jeví jako přijatelné trestně-

politické řešení. Avšak často se lze setkat s názorem, že trest odnětí svobody na doživotí 

je právě tak rozporuplný a diskutabilní jako samotný trest smrti. Zvláště pokud není 

dána možnost podmíněného propuštění. Pokud jde o Spojené státy americké, umožňují 

právní řády všech členských států kromě Aljašky uložit doživotní trest odnětí svobody 

bez možnosti podmíněného propuštění. Tato možnost je dána bez ohledu na to, jestli se 

jedná o členský stát, který trest smrti zrušil, nebo ne.120  

Podívejme se na problémy, které bývají v souvislosti s trestem odnětí svobody 

na doživotí popisovány. Uvádí se časová neurčitost tohoto trestu, s ní související 

nerovnost v postavení doživotně odsouzených plynoucí z jejich věkových rozdílů 

v době odsouzení a z rozdílných šancí na podmíněné propuštění vzhledem k jejich 

kriminální prognóze a nepříznivý vliv na psychiku odsouzených. Dále se uvádí, že 

doživotní trest odnětí svobody bez jakékoli naděje na znovunabytí svobody je pro 

odsouzeného bezvýchodným. Pocit bezvýchodnosti může vést například k sebevraždám 

a pokusům o útěk. V této souvislosti však nelze pominout názor P. Vantucha, že 

možnost podmíněného propuštění odsouzeného z výkonu doživotního trestu odnětí 

                                                 
119 VÁLKOVÁ, H. K otázce trestu smrti z pohledu zahraničních zkušeností. Socialistická zákonnost, 

1990, č. 4, s. 182. 
120 DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Life Without Parole. [online]. 
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svobody po 20 letech nelze považovat za jednoznačné odstranění bezvýchodnosti tohoto 

trestu pro odsouzené. Pro nemalou část z nich bude bezvýchodně působit i možnost 

podmíněného propuštění z výkonu trestu po 20 letech.121  

V neposlední řadě je třeba mít na paměti i další negativa dlouhodobých trestů 

odnětí svobody a nepodmíněných trestů odnětí svobody obecně. Na nepodmíněný trest 

odnětí svobody je dnes nazíráno jako na faktor ještě více devastující osobnost pachatele 

a v konečném důsledku spíše recidivu kriminálního jednání podporující než omezující. 

Jako prokazatelně negativní vlivy jsou uváděny: přerušení pozitivních sociálních vazeb, 

přerušení pracovních aktivit a vztahů a vykořenění z běžného života společnosti, které 

po propuštění vedou k problémům s opětovným začleněním do často již změněného 

prostředí. Dalším průvodním jevem je značné potlačení individuality odsouzených osob, 

které u nich vede ke ztrátě pocitu odpovědnosti za vlastní rozhodování.122 

5.2 Trest odnětí svobody na doživotí v České republice 

5.2.1 Právní úprava podle zákona č. 140/1961 Sb. 

Tato podkapitola pojednává o právní úpravě trestu odnětí svobody na doživotí 

podle trestního zákona č. 140/1961 Sb. v posledním znění před jeho zrušením. § 29 

odst. 1 stanoví, že výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad 15 až 

do 25 let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Tento odstavec dále stanoví obecnou 

podmínku pro ukládání výjimečného trestu, a to že může být uložen jen za trestný čin, u 

něhož to trestní zákon ve zvláštní části dovoluje. Nikde se nevyskytuje jako trest jediný. 

Vždy je uveden alternativně vedle kratšího trestu odnětí svobody. Další podmínky pro 

ukládání výjimečného trestu jsou pro výše uvedené dva druhy  tohoto trestu stanoveny 

odlišně. 

Podle § 29 odst. 3 může soud trest odnětí svobody na doživotí uložit za 

podmínek, že: 

a) stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký 

vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť 
                                                 

121 KALVODOVÁ, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 
1995, s. 21 - 22.  

122 Pro bližší informace o důsledcích dlouhodobých trestů odnětí svobody viz KARABEC, Z. a kol. 
Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 116 - 129. 
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zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 

následku a 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není 

naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 15 

až do 25 let. 

Trestní zákon taxativně stanoví dva rozdílné okruhy trestných činů, za které lze 

při splnění těchto podmínek trest odnětí svobody na doživotí uložit. 

Prvním okruhem, který je uveden v § 29 odst. 3, je šest trestných činů 

představujících kvalifikované úmyslné usmrcení člověka. Jedná konkrétně o trestný čin 

vraždy podle § 219 odst. 2 a o případy, kdy pachatel při trestném činu vlastizrady (§ 

91), teroru podle § 93, teroristického útoku (§ 95), obecného ohrožení podle § 179 

odst. 3 nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně. 

Druhý okruh je vymezen v § 29 odst. 4 a tvoří ho šest úmyslných trestných činů 

s kvalifikační okolností spočívající v nedbalostním usmrcení a v jednom případě i ve 

způsobení škody velkého rozsahu. Trest odnětí svobody na doživotí za tyto trestné činy 

lze uložit pouze v případě, že se pachatel některého z těchto trestných činů dopustil 

opakovaně, tj. nejméně podruhé, a byl již pro takový trestný čin potrestán. Jedná se 

konkrétně o trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 3, loupeže podle § 234 

odst. 3, braní rukojmí podle § 234a odst. 3, vydírání podle § 235 odst. 4, znásilnění 

podle § 241 odst. 4 a trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 4. 

Na základě § 39a odst. 3 písm. a) jsou odsouzení pro výkon výjimečného trestu 

soudem zařazováni vždy do věznice se zvýšenou ostrahou. V závislosti na průběhu 

resocializace mohou být rozhodnutím soudu přeřazeni do věznice s mírnějším režimem, 

podle § 39b odst. 4 však ne dříve než po deseti letech výkonu trestu. Podrobnosti 

výkonu trestu upravuje zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a 

vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 

§ 62 odst. 2 umožňuje, aby osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí 

svobody na doživotí byla podmíněně propuštěna po nejméně 20 letech výkonu tohoto 

trestu. K zajištění účinnější ochrany společnosti před mimořádně nebezpečnými 

pachateli může soud rozhodnout, že doba výkonu výjimečného trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu tohoto trestu 
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nezapočítává.123 124 

5.2.2 Právní úprava podle zákona č. 40/2009 Sb. 

Na základě § 54 odst. 1 nového trestního zákoníku z roku 2009 se výjimečným 

trestem rozumí jednak trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let, jednak trest odnětí 

svobody na doživotí. Obecnou podmínkou pro ukládání výjimečného trestu je, že může 

být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákoník dovoluje. Ani 

v jedné skutkové podstatě není výjimečný trest uveden jako trest samostatný nebo 

jediný. Vždy je uveden alternativně vedle trestu odnětí svobody kratšího trvání. 

Výjimečný trest lze uložit jen za splnění přesně vymezených podmínek, které jsou 

taxativně stanoveny v § 54 a musí být splněny kumulativně. Další podmínky pro 

ukládání těchto dvou druhů výjimečného trestu jsou stanoveny odlišně. 

Podle § 54 odst. 3 může soud trest odnětí svobody na doživotí uložit za 

podmínek, že: 

a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné 

pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není 

naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 20 

až do 30 let. 

Trestní zákoník dále taxativně stanoví zvlášť závažné zločiny, za které lze při 

splnění těchto podmínek trest odnětí svobody na doživotí uložit. Jedná o zvlášť závažný 

zločin vraždy podle § 140 odst. 3 a o případy, kdy pachatel při spáchání zvlášť 

závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), 

teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti 

lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje 

podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle 

                                                 
123 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. Trestní právo hmotné : I.  díl. 5. vyd. 

Praha : ASPI Publishing, 2007, s. 425 - 428. 
124 Pro vývoj právní úpravy doživotního trestu od roku 1990 viz KALVODOVÁ, V. Výjimečný trest 

v procesu reformy trestního práva hmotného. AUC - Iuridica, 2007, č. 2, s. 103 - 108. 
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§ 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 

odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka. 

Pro výkon trestu odnětí svobody na doživotí je odsouzený obligatorně zařazen 

do věznice se zvýšenou ostrahou podle ustanovení § 56 odst. 3. Na základě § 57 odst. 4 

písm. a) nelze z věznice se zvýšenou ostrahou přeřadit odsouzeného k trestu odnětí 

svobody na doživotí, který nevykonal alespoň deset let tohoto trestu. Podrobnosti 

výkonu trestu upravuje i nadále zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a 

vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 

§ 88 odst. 5 umožňuje, aby osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí 

svobody na doživotí byla podmíněně propuštěna po nejméně 20 letech výkonu tohoto 

trestu, pokud nehrozí s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu 

její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. 

Na základě § 54 odst. 4 uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň 

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

podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.125 

5.2.3 Rozbor trestné činnosti doživotně odsouzených 

Následující podkapitola čerpá ze studie Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci, konkrétně autorského kolektivu Z. Karabce s názvem „Dlouhodobé tresty 

odnětí svobody“ z roku 2004. 

K 28.2.2003 vykonávalo v České republice výjimečný trest odnětí svobody na 

doživotí ve věznicích Valdice a Mírov 23 odsouzených. Ve věznici v Opavě si 

odpykává doživotní trest odnětí svobody též jedna žena, která byla předána k výkonu 

tohoto trestu do České republiky na základě uznání  německého rozsudku pro trestný 

čin vraždy.126 

Všem 24 výše uvedeným doživotně odsouzeným byl tento trest uložen pro 

spáchání jednoho či několika trestných činů vraždy podle § 219 zvláštní části trestního 

zákona z roku 1961, které bylo často doplněno pokusem tohoto trestného činu V 

převážné většině případů zde byl i souběh s dalšími trestnými činy. 

                                                 
125 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 364 - 365. 
126 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 70. 
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U dokonaných vražd se nejčastěji vyskytovaly následující okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby: spáchání tohoto trestného činu v úmyslu získat majetkový 

prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, anebo z jiné zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky, dále opětovné spáchání trestného činu vraždy a zvlášť surový 

nebo trýznivý způsob spáchání. Poté následovalo úmyslné usmrcení dvou a více osob. 

Spáchání vraždy na osobě mladší patnácti let a spáchání tohoto trestného činu na 

veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci se vyskytlo ve dvou 

případech. Úmyslné usmrcení těhotné ženy se objevilo v jednom případě. Žádný případ 

se netýkal vraždy spáchané na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání. 

Co se týče předchozí kriminální minulosti výše uvedených doživotně 

odsouzených, jedná se o široké spektrum. Ve třech případech se jednalo o 

prvopachatele, jeden odsouzený, který je cizím státním příslušníkem, nebyl trestán na 

našem území, dva byli soudně trestáni jinak než nepodmíněným trestem odnětí 

svobody. Šest odsouzených bylo odsouzeno či ve výkonu trestu méně než pětkrát, 

pětinásobné odsouzení se vyskytovalo v pěti případech a u pěti osob se rozpětí 

pohybovalo od šesti odsouzení po třináct. Ve většině případů byly mezi jednotlivými 

odsuzujícími rozsudky velmi krátké intervaly. V jednom případě není počet a frekvence 

odsouzení známa. Odsouzení se v šesti případech dopustili trestné činnosti v době 

podmínečného propuštění, tři krátce po propuštění z výkonu předchozího trestu a jeden 

spáchal trestný čin po výkonu trestu a přeměně ochranného sexuologického ústavního 

léčení v ambulantní. 

Pět odsouzených bylo ve výkonu trestu poprvé, z nichž tři byli bez předchozí 

trestné činnosti. U osmi případů se jednalo o recidivu obecnou, zejména o majetkovou 

trestnou činnost a výtržnictví. U tří odsouzených se jednalo o recidivu druhovou, 

konkrétně o násilné trestné činy jako loupeže, ublížení na zdraví, znásilnění. Speciální 

recidiva, případně pokus, se objevila v sedmi případech, většinou doplněna ještě o jinou 

násilnou trestnou činnost a majetkové delikty. 

K rozdělení na tři druhy recidivy se velmi úzce váže vnitřní vztah mezi minulou 

a předmětnou trestnou činností. Ve zhruba polovině vzorku souvislost neexistovala, 

případně nebyla zjištěna. Ve třech případech šlo o souvislost částečnou ve formě 

zištného úmyslu obecně, především majetkového prospěchu. V jednom případě byla 
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motivem snaha o umlčení svědka. Existence vnitřního vztahu se vyskytla v devíti 

případech. Jednalo se zejména o identické či podobné pohnutky (hlavně zištný úmysl, 

ale i sexuální pohnutky, deviace, sexuální agresivita vůči starším ženám), podobný 

způsob provedení, zlobný afekt, stejný útočný nástroj, podobný předmět útoku 

(například starší lidé, jejichž odpor lze snadno překonat), dokonce v jednom případě i 

stejný (strýc).127 

5.2.4 Podíl trestné činnosti doživotně odsouzených na celkové registrované 
kriminalitě 

Tato podkapitola si klade za cíl ilustrovat, jak malý podíl má trestná činnost 

doživotně odsouzených, za kterou jim byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, na 

celkové kriminalitě v České republice. Uvedené budeme ilustrovat na statistikách z roku 

2006. Násilná kriminalita tvořila z celkové kriminality 6%. Podíl vražd na celkovém 

počtu násilných trestných činů byl 1%. Celkově bylo v roce 2006 evidováno 231 vražd. 

Jejich objasněnost byla 85%. K výše uvedenému je ještě potřeba dodat, že za naprostou 

většinu vražd není v České republice ukládán trest odnětí svobody na doživotí, jak 

znázorňuje tabulka č. 7. Podíl trestu odnětí svobody na doživotí a dlouhodobých trestů 

odnětí svobody obecně na všech nepodmíněných trestech odnětí svobody v ČR 

vyobrazuje tabulka č. 5. Tabulka č. 6 zaznamenává počet vězňů ve výkonu 

dlouhodobého trestu odnětí svobody v ČR včetně doživotí. Graf č. 7 na závěr pro 

zajímavost zachycuje průměrný počet vražd za rok na 100 000 obyvatel ve vybraných 

státech Evropy a USA. 

 

                                                 
127 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 78 - 81. 
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Graf č. 5: Struktura registrovaných skutků podle druhů kriminality v ČR v roce 2006. 
 
Zdroj: NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha : ASPI, 
2008, s. 61. 

 

 
Graf č. 6: Struktura registrovaných násilných trestných činů v ČR v roce 2006 (podle 

zákona č. 140/1961 Sb.). 
 
Zdroj: NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha : ASPI, 
2008, s. 289. 
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Tabulka č. 4: Počty vražd podle § 219 a § 220 zákona č. 140/1961 Sb. evidovaných 
Policií ČR na území ČR v letech 1974 až 2007. (Celkový počet zahrnuje i 
přípravy vražd a pokusy vražd. Příprav k trestnému činu vraždy je ročně 
cca 4-8.) 

 

Rok Celkový 
počet vražd 

Objasněné 
vraždy Objasněnost Pokusů 

vraždy 

Vraždy 
novorozených 

dětí 
1974 151 - - 50 16 
1975 137 - - 36 14 
1976 114 - - 32 9 
1977 101 - - 33 11 
1978 120 - - 31 13 
1979 130 - - 37 12 
1980 124 - - 44 5 
1981 135 - - 39 7 
1982 161 - - 57 21 
1983 173 - - 67 12 
1984 147 - - 56 15 
1985 142 - - 45 12 
1986 129 - - 38 12 
1987 139 - - 35 12 
1988 100 - - 33 1 
1989 126 119 94 % 41 5 
1990 212 184 87 % 55 7 
1991 194 174 90 % 61 9 
1992 258 219 85 % 78 8 
1993 278 229 82 % 83 6 
1994 286 237 83 % 82 4 
1995 277 239 86 % 96 3 
1996 267 226 85 % 91 4 
1997 291 252 87 % 101 3 
1998 313 272 87 % 135 1 
1999 265 236 89 % 89 4 
2000 279 228 82 % 101 6 
2001 234 208 89 % 84 1 
2002 234 210 90 % 92 1 
2003 232 199 86 % 66 3 
2004 227 205 90 % 85 0 
2005 186 161 87 % 79 0 
2006 231 196 85 % 88 2 
2007 196 174 90 % 64 0 

 
Zdroj: MAREŠOVÁ, A.; MARTINKOVÁ, M.; CEJP, M.; HOLAS, J. Kriminalita 
v roce 2007. [online]. Praha : IKSP, 2009. s. 110.  
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Tabulka č. 5: Dlouhodobé tresty odnětí svobody uložené v ČR v letech 1995 až 2001. 
 

5-15 let 15-25 let 

Rok 

Počet 
trestů 
odnětí 
svobo-

dy 

Počet 
nepod-

míněných 
trestů 

počet
% 

z nepod-
míněných

počet
% 

z nepod-
míněných 

Doži-
votí 

% dlouho-
dobých 
trestů 

z nepod-
míněných 

1995 54 957 12 552 506 4,0 11 0,1 0 4,1 
1996 57 974 13 375 555 4,1 26 0,2 2 4,4 
1997 59 777 13 933 588 4,2 20 0,1 3 4,4 
1998 54 083 14 656 700 4,8 17 0,1 1 4,9 
1999 62 594 15 340 671 4,4 11 0,1 4 4,5 
2000 63 211 14 114 603 4,3 15 0,1 2 4,4 
2001 60 182 12 533 547 4,4 15 0,1 1 4,5 
 
Zdroj: KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 
2004. s. 9.  

 

Tabulka č. 6: Počty vězňů ve výkonu dlouhodobého trestu odnětí svobody v ČR v letech 
1995 až 2000 (stav k 31.12. daného roku). 

 

Rok 5-10 let 10-15 let Delší 15 
let Doživotí Celkem 

% 
dlouhodobých 

trestů z ne-
podmíněných 

1995 
z toho 
ženy 

1 700 
64 

532 
15 

154 
2 

8 
0 

2 394 
67 20,8 % 

1996 
z toho 
ženy 

1 692 
75 

546 
25 

145 
2 

11 
0 

2 394 
103 18,5 % 

1997 
z toho 
ženy 

1 755 
64 

631 
28 

159 
3 

14 
0 

2 559 
95 18,5 % 

1998 
z toho 
ženy 

1 918 
72 

740 
32 

167 
3 

14 
0 

2 839 
107 19,0 % 

1999 
z toho 
ženy 

2 031 
82 

802 
40 

173 
3 

16 
0 

3 022 
125 18,7 % 

2000 
z toho 
ženy 

2 115 
85 

854 
45 

177 
3 

20 
0 

3 166 
134 20,3 % 

 
Zdroj: KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 
2004. s. 14.  
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Tabulka č. 7: Tresty odnětí svobody uložené v ČR v letech 1995 až 2001 za trestný čin 
vraždy dle § 219 zákona č. 140/1961 Sb. 

 
5-15 let 15-25 let 

Rok 

Počet 
odsou-
zených 
osob 

Počet 
nepod-

míněných 
trestů 

počet
% 

z nepod-
míněných

počet
% 

z nepod-
míněných

Doži-
votí 

% 
dlouhodobých 

trestů z ne-
podmíněných 

1995 134 134 103 76,9 % 11 8,2 % 0 85,1 % 
1996 203 203 152 74,9 % 26 12,8 % 2 88,7 % 
1997 167 137 128 76,6 % 20 12,0 % 3 90,4 % 
1998 188 185 158 85,4 % 17 9,2 % 1 95,1 % 
1999 182 181 146 80,7 % 11 6,1 % 4 89,0 % 
2000 163 161 132 82,0 % 15 9,3 % 2 92,5 % 
2001 144 141 111 78,7 % 15 10,6 % 1 90,1 % 
 
Zdroj: KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 
2004. s. 10.  

 

 

 
 

Graf č. 7: Průměrný počet vražd za rok na 100 000 obyvatel ve vybraných státech 
Evropy a USA v letech 1997 až 1999. 

 
Zdroj: AMNESTY INTERNATIONAL. West Africa: Time to Abolish the Death 
Penalty. [online]. 2003-10-09. s. 2. 
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5.2.5 Charakteristika doživotně odsouzených 

Tato podkapitola také čerpá ze studie autorského kolektivu Z. Karabce s názvem 

„Dlouhodobé tresty odnětí svobody“ z roku 2004 a pracuje se stejným okruhem  24 

doživotně odsouzených jako podkapitola 5.2.3. 

Českou národnost mělo 92% odsouzených, jeden slovenskou a jeden čínskou. 

Průměrný věk doživotně odsouzených byl v době výzkumu 43,2 let. Věkové rozmezí 

bylo od 27 do 75 let. Průměrný věk při nástupu do výkonu doživotního trestu odnětí 

svobody činil 37,6 let. Pohyboval se v rozmezí od 25 do 70 let.  

Svobodní jedinci mezi doživotně odsouzenými převládali, tvořili polovinu 

souboru. Rozvedených bylo osm, ženatí byli dva a vdovci byli také dva. Polovina 

doživotně odsouzených byla bezdětných. 

Co se týče místa trvalého pobytu odsouzených, v západočeském regionu měla 

trvalý pobyt čtvrtina. Nejpočetněji zastoupené byly Moravskoslezský a Středočeský kraj 

a Hlavní město Praha. V Ústeckém kraji měli trvalý pobyt čtyři odsouzení, v 

Karlovarském tři a v Královehradeckém dva. Ve Zlínském, Olomouckém, Jihočeském, 

Pardubickém kraji a na Vysočině, tedy v jižních částech naší republiky, neměl žádný 

z odsouzených trvalý pobyt.  

V celém souboru doživotně odsouzených převažovaly jako původní zaměstnání 

nekvalifikované dělnické profese, pak vyučení v profesích, jako například zahradník, 

truhlář, automechanik. Co se týče posledního zaměstnání, třetina odsouzených byla 

nezaměstnaná, čtvrtina pracovala v dělnických profesích, čtyři odsouzení vykonávali 

různé kvalifikovanější dělnické profese a další čtyři pracovali v povoláních typu 

„policie, vojsko, ochrana“. Dva odsouzení pobírali důchod. 

Pokud jde o vzdělání, největší zastoupení měli vyučení. Zvláštní školu 

absolvovali čtyři odsouzení, tři měli základní vzdělání a tři nedokončené základní 

vzdělání. Mezi doživotně odsouzenými byli tři absolventi středních škol s maturitou. 

Jeden odsouzený nedokončil vysokoškolské studium a jeden byl bez vzdělání, 

negramotný. 

Výchozí rodina vytváří základní podmínky pro vytvoření povahových rysů a 

citové výbavy, které se stabilizují v raném věku. Bývá uváděno do tří let. Rodina má 

také vliv na vytvoření hodnotového systému, který se začíná upevňovat ve starším 

školním věku. V úplné rodině vyrůstala polovina doživotně odsouzených. Ústavní 
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výchovou od raného věku prošel pouze jeden odsouzený a dva se v ústavní výchově 

ocitli až ve školním věku. V neúplné rodině vyrůstali čtyři odsouzení a u jednoho se 

tyto údaje nepodařilo zjistit. Sedm odsouzených mělo jednoho sourozence, pět dva, tři a 

více mělo devět.  

U čtvrtiny odsouzených byla zjištěna úroveň mentálních schopností (intelektu) v 

pásmu výrazného podprůměru, u pěti podprůměrná úroveň a u jedné třetiny průměrná 

úroveň intelektu. Lehký nadprůměr a nadprůměrný intelekt byl zjištěn u pěti 

odsouzených. Průměr z naměřených IQ hodnot u doživotně odsouzených odpovídá 

dolní hranici průměru populační normy, kterou tvoří 50% populace. 

Data pro psychologické charakteristiky osobnosti doživotně odsouzených byla 

sebrána ze znaleckých posudků a z informací ze spisů odsouzených. U doživotně 

odsouzených byla v různé míře zjištěna a diagnostikována porucha osobnosti. Při 

analýze spisů a zpráv o odsouzených se v průběhu výkonu trestu odnětí svobody 

nejčastěji objevovaly symptomy odpovídající klinickému obrazu deprese a 

psychosomatické obtíže.  

Uvádí se, že s poruchami osobnosti v širším smyslu souvisí i sexuální deviace, 

alkoholismus a toxikomanie. U většiny doživotně odsouzených nebyly zjištěny sexuálně 

deviantní projevy. U čtyř odsouzených byly zjištěny projevy jako sexuální agresivita a u 

dalších dvou sadistické tendence a agresivní naladění vůči ženám. U poloviny 

odsouzených nebyl zaznamenán sklon ke zneužívání návykových látek. U druhé 

poloviny šlo nejčastěji o alkohol a u dvou o sklon ke zneužívání jiných návykových 

látek.128 

Co se týče prognózy resocializace doživotně odsouzených z pohledu 

vychovatelů podle jejich zkušenosti a ve srovnání s ostatními odsouzenými,  u více než 

poloviny odsouzených viděli vychovatelé možnosti resocializace jako „spíše 

nepříznivé“. Zajímavé je i hodnocení „spíše příznivé“ prognózy resocializace u čtvrtiny 

doživotně odsouzených a „příznivé“ u jednoho odsouzeného.129 

 

                                                 
128 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 87 - 93. 
129 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 98. 
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Graf č. 8: Názor vychovatelů na možnost resocializace u doživotně odsouzených v ČR v 

roce 2004.  
 
Zdroj: KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 
2004. s. 98.  

5.2.6 Dotazníkové šetření mezi soudci a státními zástupci 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření vycházejí též ze studie autorského 

kolektivu Z. Karabce s názvem „Dlouhodobé tresty odnětí svobody“ z roku 2004. Toto 

expertní dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem zjištění názorů soudců a státních 

zástupců na ukládání a výkon doživotního trestu odnětí svobody. Šetření se účastnilo 64 

státních zástupců a 70 soudců. 

Odpověď na otázku, zda považují trest odnětí svobody na doživotí za odložený 

trest smrti, byla naprosto jednoznačná a shodli se na ní obě skupiny dotázaných. Téměř 

90% dotázaných odpovědělo záporně, ať již kvůli možnosti podmíněného propuštění, či 

z jiných důvodů, jako jsou například šance na udělení milosti a mimořádné opravné 

prostředky. Dotázaní byli názoru, že se jedná o trest úplně jiného charakteru než je trest 

smrti. Jde sice především o izolaci a ochranu případných obětí před pachatelem, ale ve 

věznici žije odsouzený určitým životním stylem, byť značně zredukovaným. Je mu 

umožněno žít při respektování ochrany společnosti jako prioritního zájmu. 

Další položená otázka se týkala souhlasu s možností podmíněného propuštění u 

trestu odnětí svobody na doživotí.  Z odpovědí vyplynulo, že podmíněné propuštění je a 
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mělo by zůstat nezbytnou součástí nepodmíněného trestu odnětí svobody obecně,  

včetně trestu odnětí svobody na doživotí, nejen jako motivační faktor pro odsouzeného. 

Na druhou stranu byl však poměrně značný počet státních zástupců i soudců pro 

kategorickou možnost bez existence podmíněného propuštění. Nicméně posouzení 

podmíněného propuštění by mělo být čistě individuální záležitostí, spojené s 

diferenciací lhůt a zejména s dohledem i na poměrně dlouhé časové období. 

Následující otázka se ptala na názor na možnost začlenění odsouzeného k 

doživotnímu trestu odnětí svobody do společnosti po podmíněném propuštění. 

Hodnotilo se na  stupnici 1 (nejlepší hodnocení) - 5 (nejhorší hodnocení). Shodně v 

obou skupinách respondentů nebyla využita možnost 1 a 2, průměrného stupně 

hodnocení 3 využili více státní zástupci. Byl ale kladen důraz na pomoc Probační a 

mediační služby či jiných orgánů. Jednoznačně nejfrekventovanější bylo užití stupně 4, 

kterým ohodnotila možnost návratu doživotně odsouzeného do společnosti po 

případném propuštění více než polovina zástupců obou profesí. Stupeň 5, nulovou či 

téměř žádnou šanci odsouzenému na opětovné začlenění, dala necelá čtvrtina státních 

zástupců a ještě o něco více soudců. 

Další otázka směřovala na nejčastěji shledané negativní účinky doživotního trestu 

odnětí svobody. Zde se poprvé odpovědi obou profesních skupin odlišovali, významněji 

zejména co se týče názoru na nejsilnější negativní vliv doživotního trestu. Státní 

zástupci na první místo mezi negativní účinky trestu odnětí svobody na doživotí kladli 

vytržení odsouzeného z pozitivních kontaktů a finanční náročnost výkonu trestu pro 

stát, na druhém místě uváděli nebezpečí „kriminální infekce“ a nemožnost resocializace 

a třetí místo náleželo neadaptabilitě na vnější život po případném propuštění a ztráta 

motivace. Soudci za nejzávažnější negativní účinek označovali nemožnost opětovného 

začlenění do společnosti, jako druhý záporný účinek uváděli prakticky nemožnou 

resocializaci a negativní vliv spoluvězňů a vězeňského prostředí a jako třetí ztrátu 

jakékoli motivace odsouzeného a jeho rezignaci. 

Následující otázka se zajímala o nejvhodnější způsob výkonu trestu odnětí 

svobody na doživotí. Jednoznačně převažoval způsob výkonu v izolaci, ať již 

individuální izolace či izolace skupiny doživotně odsouzených. Obě skupiny 

dotazovaných se sjednotily na způsobu výkonu, který považují za nejvhodnější: 

jednotliví odsouzení přísně izolovaní ve speciálních ústavech. Jako druhou vhodnou 
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variantu uváděli obě profese izolaci skupiny takto odsouzených v běžném výkonu 

trestu, což je způsob, který je v podstatě v současnosti praktikován. Z volných odpovědí 

na tuto otázku lze uvést ještě další navrhované možnosti výkonu doživotního trestu: 

spolehlivá detence ve speciálních táborech s přiměřenou možností společného trávení 

volného času, či postupný přechod od přísné individuální izolace až k úplné integraci, 

popřípadě individuální výkon směřující k sociální převýchově. 

Další otázka se ptala, zda má doživotní trest odnětí svobody pro potenciální 

pachatele dostatečně odstrašující účinek. Kladně odpověděla pouze čtvrtina státních 

zástupců a ještě o něco méně soudců. Jako důvod uváděli zejména to, že potencionální 

pachatel je varován omezením, vytržením z prostředí, ve kterém se pohybuje, a 

především je zde hrozba doživotní separace ve zvláštním zařízení. Okolo 65% všech 

respondentů považovalo odstrašující účinek u trestu odnětí svobody na doživotí za 

nedostatečný. Nejčastěji respondenti obou kategorií uváděli, že většina pachatelů 

nepočítá s tím, že budou odhaleni a odsouzeni, případně jedná v afektu, nepřemýšlí, je 

jim to jedno, nebo jsou přesvědčeni, že se z vězení nějak dostanou. Významným 

faktorem je častá recidiva, kdy kriminálně infikované osoby nepředpokládají další 

postih. Co se týče pachatelů závažných trestných činů, tak vesměs jde o natolik 

narušené asociální jedince či jednice s poruchou osobnosti, kteří tento faktor ani 

nevnímají. Záleží též na motivu spáchání trestného činu. Samotný trest není dále podle 

uváděných názorů dotazovaných dostatečně odstrašující též proto, že existuje možnost 

podmíněného propuštění z výkonu trestu na doživotí, je dána možnost revize rozhodnutí 

z různých důvodů, případně není vyloučena ani možnost útěku z výkonu trestu. Co se 

týče porovnání odstrašujícího účinku trestu odnětí svobody na doživotí s trestem smrti, 

ani zde se nedošlo k jednoznačnému názoru. Někteří respondenti považovali za 

dostatečně odstrašující pouze hrozbu trestu smrti, jiní měli za to, že takový účinek nemá 

ani trest smrti. 

Poslední položená otázka se dotazovala, zda by respondenti uvažovali o naprosto 

odlišném způsobu řešení závažného trestného činu, za který je možno uložit trest odnětí 

svobody na doživotí, jako například finanční a jiná kompenzace po provedení mediace 

mezi pachatelem a rodinnými příslušníky oběti. Nejčastěji se respondenti obou skupin 

klonili k názoru, že by užívali restorativní přístupy pouze u méně závažných trestných 

činů, zejména majetkových, u prvopachatelů a u trestných činů s odstranitelným 
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následkem. U dotazovaných, kteří toto řešení považovali za neuspokojivé, se jednalo 

především o obavu, že by se pouze „vykoupili“ majetní a vytvářeli by se jakési právní 

kasty.130 

 

                                                 
130 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 81 - 86. 
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6 Argumenty pro a proti trestu smrti 

6.1 Argumenty pro trest smrti 

6.1.1 Nejčastěji uváděné argumenty pro trest smrti 

Mezi nejčastější argumenty zastánců trestu smrti patří: satisfakce pro pozůstalé a 

odplata za smrt oběti trestného činu vraždy, ochrana společnosti před nebezpečnými 

pachateli, nižší náklady než u trestu odnětí svobody na doživotí a odstrašující účinek. 

Argument satisfakce pro pozůstalé a odplaty za smrt oběti se týká pouze případů, 

kde se pachatel dopustil trestného činu vraždy. Pro pozůstalé je trest smrti zpravidla 

jediným trestem, který jsou schopni přijmout a který považují za spravedlivý. Pozice 

pozůstalých se značně liší od situace, kdy je trest smrti jen diskuzním tématem 

v akademické rovině. 

Dalším argumentem je ochrana společnosti před nebezpečnými pachateli. Trest 

smrti je jediný spolehlivý prostředek, pomocí kterého lze zajistit, že pachatel nebude 

trestnou činnost, za kterou byl odsouzen opakovat. Veškeré alternativy k trestu smrti 

pouze tuto pravděpodobnost snižují, ale nejsou schopny ji vyloučit. U nejběžnější 

alternativy trestu smrti, kterou je trest odnětí svobody na doživotí, bývá často možnost 

podmíněného propuštění, případně může pachatel z vězení uprchnout. 

Čistě ekonomickým důvodem jsou nižší náklady na vykonání trestu smrti oproti 

trestu odnětí svobody na doživotí. Tento argument není všeobecně platný, protože 

náklady na výkon trestu smrti a na doživotní uvěznění odsouzeného se mezi 

jednotlivými státy liší. 

Co se týče odstrašujícího účinku trestu smrti, odborná veřejnost se vcelku 

shoduje, že trest smrti nevykazuje výraznější odstrašující účinky než doživotní trest 

odnětí svobody. Příznivé podmínky ke zkoumání účinnosti trestu smrti se vyskytly 

zejména ve státech, které trest smrti zrušily, po určité době ho znovu zavedly a posléze 

opět zrušily, jako například Švýcarsko, Rakousko a Itálie. Možnost vlivu zrušení či 

obnovení trestu smrti byla sledována zejména u statistik vražd. Závěr byl, že nelze 
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prokázat příčinnou souvislost mezi zrušením nebo obnovení trestu smrti a změnami ve 

výskytu trestného činu vraždy. Podobné byly i závěry z řady jiných výzkumů.131 

Výše uvedené potvrzují i statistiky z USA, které ukazují, že větší počet vražd na 

stejný počet obyvatel je stabilně ve státech, které trest smrti zachovaly.132 Ze statistik 

v USA dále vyplynulo, že na jihu USA dochází k největšímu počtu vražd na počet 

obyvatel a také tu je vykonáno 80% všech poprav v rámci USA. Naproti tomu však 

severovýchod USA, kde dochází k méně než 1% všech poprav v USA, má nejnižší 

počet vražd na počet obyvatel.133 

 

 
 

Graf č. 9: Má trest smrti odstrašující účinek? Odpovědi předních kriminologů v USA 
v letech 1996 a 2008.  

 
Zdroj: DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Study: 88% of Criminologists 
Do Not Believe the Death Penalty Is an Effective Deterrent. [online]. 2009. 
 

Výsledky průzkumu mezi předními kriminology USA, které jsou vyobrazené 

v grafu č. 9, také potvrzují, že trest smrti nemá výraznější odstrašující účinek. Většina 

Američanů se dnes už též nedomnívá, že trest smrti má odstrašující účinek a že jeho 

                                                 
131 NOVOTNÝ, O. Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy). In Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy 1348 - 1998 : jubilejní sborník. 1. vyd. Praha : Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy, 1998. s. 118. 

132 DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Deterrence: States Without the Death Penalty Have 
Had Consistently Lower Murder Rates. [online].  

133 DEATH PENALTY INFORMATION CENTER. Facts about the Death Penalty. [online]. 2010-04-
21. s. 3.  
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vlivem dochází ke snižování počtu vražd. Vývoj v této otázce v letech 1985 až 2006 je 

zachycen v grafu č. 10. 

 

 
 

Graf č. 10: Má trest smrti odstrašující účinek? Dochází jeho vlivem ke snižování počtu 
vražd? Výsledky výzkumu veřejného mínění v USA z let 1985 až 2006.  

 
Zdroj: JONES, J. M. (GALLUP POLL). Two in Three Favor Death Penalty for 
Convicted Murderers. [online]. 2006-06-01.  

6.1.2 Argumenty uváděné stoupenci trestu smrti ve výzkumech veřejného 
mínění 

Jako hlavní důvody pro podporu trestu smrti uváděli jeho stoupenci v rámci 

výzkumu veřejného mínění v České republice v roce 2007: adekvátní trest za těžké, 

brutální zločiny, zabrání opakování činu (někteří pachatelé jsou nenapravitelní), 

prevence zločinnosti (trest smrti jako výstraha), smrt za smrt a snížení kriminality 

(ochrana společnosti obecně). Výsledky uvedeného výzkumu jsou znázorněné v grafu č. 

11.134 

 

                                                 
134 ŠKODOVÁ, M. Postoj občanů k trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2007-06-11. s. 3. 
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Graf č. 11: Důvody uváděné stoupenci trestu smrti pro jeho existenci v rámci výzkumu 
veřejného mínění v ČR v roce 2007. 

 
Zdroj: ŠKODOVÁ, M. Postoj občanů k trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2007-06-11. s. 3. 

 

Z výzkumů veřejného mínění v USA vyplynulo, že hlavní důvody podpory 

trestu smrti u jeho stoupenců jsou: oko za oko (vzali život; trest odpovídá zločinu), 

zaslouží si to, uspoří to peníze daňových poplatníků (ušetří to náklady spojené 

s pobytem  ve vězení) a odstrašující příklad. Podrobné výsledky z let 1991, 2000, 2001 

a 2003 jsou vyobrazeny v tabulce č. 8.135 

 

                                                 
135 GALLUP POLL. Death Penalty. [online]. 
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Tabulka č. 8: Z jakého důvodu podporujete trest smrti jako trest za vraždu? Odpovědi 
stoupenců trestu smrti v USA v letech 1991, 2000, 2001 a 2003. 

 
Důvody Květen 

2003 
Únor 
2001 

Únor 
2000 

Červen 
1991 

Oko za oko; vzali život; trest odpovídá 
zločinu 37 % 48 % 40 % 40 % 

Zaslouží si to 13 % 6 % 5 % 5 % 
Uspoří to peníze daňových poplatníků; ušetří 
to náklady spojené s pobytem  ve vězení 11 % 20 % 12 % 12 % 

Odstrašující příklad 11 % 10 % 8 % 8 % 
Zabraňuje recidivě 7 % 6 % 4 % 4 % 
Náboženské důvody 5 % 3 % 3 % 3 % 
Záleží na typu trestného činu, který spáchali 4 % 6 % 6 % 6 % 
Slouží spravedlnosti 4 % 1 % 3 % 2 % 
Je to spravedlivý trest 3 % 1 % 6 % 6 % 
Když není pochybnost, že osoba spáchala 
vraždu 3 % 2 % -- -- 

Pomůže to rodinám obětí 2 % 1 % -- -- 
Podporuji trest smrti 2 % 6 % -- -- 
Nevěřím, že se vrazi mohou resocializovat 2 % 2 % 1 % 1 % 
Doživotí neznamená vždy uvěznění do konce 
života 1 % 2 % -- -- 

Sníží přeplnění věznic 1 % 2 % -- -- 
Ostatní 4 % 3 % 10 % 10 % 
Žádný názor 2 % 1 % 3 % 3 % 
 
Zdroj: GALLUP POLL. Death Penalty. [online].  

6.2 Argumenty proti trestu smrti 

6.2.1 Nejčastěji uváděné argumenty proti trestu smrti 

Mezi nejčastější argumenty odpůrců trestu smrti patří: každý má právo na život, 

trest smrti je barbarský a nelidský, trestu smrti mohou zneužít totalitní režimy, riziko 

justičního omylu a nenapravitelnost tohoto trestu, vysoké náklady na výkon trestu smrti 

a nedemokratičnost trestu smrti. 

Co se týče argumentu, že každý má právo na život, je založen na názoru, že stát 

nemá právo rozhodnout o zbavení života jakéhokoli jednotlivce, ač se provinil 

jakýmkoliv způsobem. V tomto případě se nabízí protiargument, odkud pochází právo 
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pachatele trestného činu vraždy svojí oběť usmrtit. Tento argument nadřazuje právo na 

život pachatele nad stejné právo oběti. 

Argument, který považuje trest smrti za nelidský a barbarský, je těsně spjat se 

způsobem popravy odsouzeného. V mnoha případech je tento argument oprávněný 

vzhledem k některým výše popsaným způsobům poprav, které se i dnes ve světě 

uskutečňují. Otázkou je, zda i popravy s nejvyšším ohledem na způsob provedení tento 

argument naplňují. 

Dalším argumentem je zneužitelnost tohoto testu totalitními režimy proti 

politickým odpůrcům. V případě, že totalitní režim je v takové pozici, aby byl schopen 

zneužít trestu smrti proti svým odpůrcům, je také schopen tento trest znovu zavést, a to 

bez ohledu na mezinárodní závazky. 

Pokud jde o riziko justičního omylu, závisí v prvé řadě na kvalitě soudního 

systému v daném státu. Tento argument je převážně založen na množství odsouzených 

osob k trestu smrti v USA, které byly později zproštěny viny. Avšak ani možnost 

popravy nevinné osoby neodrazuje mnohé Američany od podpory tohoto trestu.136 

K tomuto riziku R. Fico uvádí, že pokud jde o problematiku justičního omylu na území 

Slovenska, za posledních více než 150 let není znám případ, ve kterém by došlo 

k pochybení soudu, které by skončilo uložením, či dokonce vykonáním trestu smrti.137 

Riziko justičního omylu dokáže dnes  v některých případech vyloučit test DNA.138 Jako 

další protiargument lze uvést, že i odsouzení k trestu odnětí svobody na doživotí, je do 

značné míry nenapravitelnou újmou. 

Argument vyšších nákladů u trestu smrti oproti doživotnímu trestu odnětí 

svobody je založen na praxi v USA. Zde je do nákladů započítáno i dlouhé trestní 

řízení. 

Pokud jde o argument nedemokratičnosti, lze oponovat, že i demokratické státy, 

jakými jsou USA a Japonsko, tento trest zachovávají. 

Nové Mexiko jako 15. stát USA zrušilo v roce 2009 trest smrti a nahradilo ho 

trestem odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Jaké důvody 

uvedl jeho guvernér pro tento krok? Guvernér Nového Mexika, uvedl, že i nadále 
                                                 

136 NEWPORT, F. (GALLUP POLL). In U.S., Two-Thirds Continue to Support Death Penalty. [online]. 
2009-10-13.  

137 FICO, R. Trest smrti. Bratislava : Kódexpress, 1998, s. 20. 
138 Blíže k analýze DNA viz STREJC, P. Soudní lékařství pro právníky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2000, 

s. 27. 
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považuje trest smrti za spravedlivý trest ve velmi výjimečných situacích a jen za ty 

nejhrůznější trestné činy. Řekl však, že nemá důvěru svěřit trestnímu soudnímu systému 

tak, jak v současné době funguje v USA, rozhodnutí o tom, kdo bude žít a kdo zemře za 

trestný čin, který spáchal. Odkázal přitom na velký počet odsouzených k trestu smrti 

čekajících na popravu v USA, kteří byli zproštěni viny. Dále uvedl, že vzhledem 

k tomu, že praxe ukazuje, že systém ukládání trestu smrti v USA nemůže nikdy být 

dokonalý, svědomí ho nutí nahradit trest smrti řešením, které ochrání společnost. 

Guvernér také řekl, že je znepokojen faktem, že menšiny jsou ve věznicích a mezi 

odsouzenými k trestu smrti „přezastoupeny“. Podle Informačního střediska o trestu 

smrti tvoří národnostní menšiny více než polovinu odsouzených k trestu smrti v USA. 

Pokud jde o odstrašující účinek tohoto trestu, domnívá se, že některé potenciální 

pachatele může hrozba trestu smrti odradit, ale velké množství jiných ne. 

Navrhovatelka přijatého zákona dodává, že zrušení trestu smrti zbaví rodiny 

obětí dlouhého prvoinstančního a odvolací soudního řízení a umožní zaměřit pozornost 

zpět na oběti daných trestných činů. Dále uvádí, že přijetím tohoto zákona stát ušetří, 

protože soudní řízení, ve kterém se jedná o uložení trestu smrti je většinou dražší než 

soudní řízení, ve kterém se o uložení trestu smrti nejedná.139 

6.2.2 Argumenty uváděné odpůrci trestu smrti ve výzkumech veřejného 
mínění 

Jako dva hlavní důvody pro odmítání trestu smrti uváděli jeho odpůrci v rámci 

výzkumu veřejného mínění v České republice v roce 2007: možnost omylu a zneužití 

(nedá se to vzít zpět) a není to humánní (nemáme právo zabíjet). Úplné výsledky 

průzkumu jsou zachyceny v grafu č. 12.140 

Z výzkumů veřejného mínění v USA vyplynulo, že tři hlavní důvody odmítání 

trestu smrti u jeho odpůrců jsou: je špatné brát život, mohou být odsouzeny nevinné 

osoby a potrestání má být přenecháno Bohu (náboženské důvody). Podrobné výsledky z 

let 1991 a 2003 zachycuje tabulka č. 9.141 

 
                                                 

139 GRINBERG, E. (CNN). New Mexico Governor Repeals Death Penalty in State. [online]. 2009-03-18.  
140 ŠKODOVÁ, M. Postoj občanů k trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2007-06-11. s. 3. 
141 Zdroj: GALLUP POLL. Death Penalty. [online]. 
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Graf č. 12: Důvody uváděné odpůrci trestu smrti proti jeho existenci v rámci výzkumu 
veřejného mínění v ČR v roce 2007. 

 
Zdroj: ŠKODOVÁ, M. Postoj občanů k trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2007-06-11. s. 3. 

 

Z výzkumů veřejného mínění v USA vyplynulo, že tři hlavní důvody odmítání 

trestu smrti u jeho odpůrců jsou: je špatné brát život, mohou být odsouzeny nevinné 

osoby a potrestání má být přenecháno Bohu (náboženské důvody). Podrobné výsledky z 

let 1991 a 2003 zachycuje tabulka č. 9.142 

 

                                                 
142 Zdroj: GALLUP POLL. Death Penalty. [online]. 
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Tabulka č. 9: Z jakého důvodu jste proti trestu smrti jako trestu za vraždu? Odpovědi 
odpůrců trestu smrti v USA v letech 1991 a 2003. 

 
Důvody Květen 

2003 
Červen 
1991 

Je špatné brát život 46 % 41 % 
Mohou být odsouzeny nevinné osoby 25 % 11 % 
Potrestání má být přenecháno Bohu; náboženské důvody 13 % 17 % 
Měli by zaplatit za svoje činy; měli by déle trpět; měli by mít 
čas přemýšlet nad zločinem, který spáchali 5 % -- 

Možnost resocializace odsouzených za vraždu 5 % 6 % 
Záleží na okolnostech zločinu 4 % -- 
Nespravedlivé ukládání trestu smrti 4 % 6 % 
Neodradí osoby od spáchání vraždy 4 % 7 % 
Ostatní 3 % 16 % 
Žádný názor 4 % 6 % 
 
Zdroj: GALLUP POLL. Death Penalty. [online].  
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7 Veřejné mínění v otázce trestu smrti 

7.1 Význam a ovlivnitelnost veřejného mínění 

Veřejné mínění se často uvádí jako hlavní faktor pro rozhodnutí jestli zrušit, 

nebo zachovat trest smrti. Někdy se uvádí, že zrušení trestu smrti bez podpory 

veřejnosti by podkopalo důvěru v právo a možná by vedlo i k soukromé odplatě. Jindy, 

že stát musí vyjadřovat vůli svého lidu nebo že je nedemokratické ignorovat názor 

veřejnosti. 

Míra, v jaké vlády jednotlivých států zakládají trestní politiku na názorech 

veřejnosti, závisí na politické ideologii a na zdrojích, ze kterých se domnívají, že by 

autorita práva měla vycházet. Téměř všechny státy Blízkého východu a severní Afriky 

jsou nekompromisního názoru, že zachování trestu smrti je jasnou povinností islámu. 

Západní demokracie jako je Francie, Velká Británie a Kanada si naproti tomu pevně 

stojí za tím, že veřejné mínění by samo o sobě nemělo určovat trestní politiku. Jak je 

dobře známo, ke zrušení trestu smrti v těchto státech došlo i přesto, že většina veřejnosti 

byla proti.143 

Výzkumy veřejného mínění, nejen u nás, ukázaly, že vztah k otázce zrušení 

trestu smrti závisí na následujících faktorech: čím mladší  a čím vzdělanější je 

respondent, tím častěji se vyjadřuje proti trestu smrti; rovněž příslušnost respondenta ke 

střední a vyšší sociální třídě významně ovlivňuje jeho postoj k trestu smrti ve smyslu 

jeho odmítání. Na výsledek výzkumů veřejného mínění mají nepochybně vliv i 

nabízené alternativy, jak například ukázaly průzkumy veřejného mínění ve Spojených 

státech amerických. 

Významnou roli v procesu formování veřejného mínění hrají sdělovací 

prostředky. Je tomu tak proto, že často buď zbytečně dramatizují a zveličují kriminální 

případy, nebo naopak o problematice trestu smrti mlčí, jako by vůbec neexistoval. 

V obou případech se toto zkreslení nepříznivě odráží v úrovni veřejného mínění. 

                                                 
143 HOOD, R. The Death Penalty : A World-wide Perspective. 2nd rev. and up-dated ed. Oxford : 

Clarendon Press, 1996, s. 213 - 214. 
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Veřejné mínění v otázce trestu smrti je závislé na řadě vlivů, z nichž některé jsou 

předem těžko odhadnutelné a tedy i obtížné ovlivnitelné.144 

R. Fico za účelem zjištění, do jaké míry je veřejnost ovlivnitelná, pokud jde o 

otázku trestu smrti, uskutečnil v roce 1990 malý sociologický experiment na gymnáziu, 

kterého se účastnilo 104 žáků posledního ročníku. Předpokládal, že bude možné ovlivnit 

postoj k trestu smrti jednoduchými prostředky, jako je šířením objektivních informací. 

Výsledek tohoto dotazování byl však velmi překvapivý: ovlivňování vedlo k opačnému 

výsledku, než se předpokládalo. Žáci se vyslovili pro trest smrti častěji. Podle Ficova 

názoru souvisí výsledek s obsahem podávaných informací, který přes veškerou snahu o 

přísnou objektivitu pravděpodobně zahrnoval více stimulů hovořících pro trest smrti. 

Experiment však jednoduchým způsobem ukázal, že je možné při správném výběru 

prostředků usměrňovat názory veřejnosti na citlivé otázky trestní politiky, kam patří i 

otázka trestu smrti.145 

 

 
Graf č. 13: Představa veřejnosti o podílu pěti vybraných trestných činů na celkové 

registrované kriminalitě v ČR v roce 2003. 
 
Zdroj: VINOPAL, J. Kriminalita a úspěšnost policie v očích české veřejnosti. [online]. 
Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2003-04-
09. s. 1, 2.  

                                                 
144 VÁLKOVÁ, H. K otázce trestu smrti z pohledu zahraničních zkušeností. Socialistická zákonnost, 

1990, č. 4, s. 179. 
145 Pro podrobnosti o experimentu viz FICO, R. Trest smrti. Bratislava : Kódexpress, 1998, s. 103 - 106. 
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O obecné zkreslenosti veřejného mínění, ať už z jakéhokoli důvodu, vypovídá i 

graf č. 13. 

7.2 Výzkumy v otázce trestu smrti na území České republiky 

7.2.1 Výzkumy mezi určitými skupinami obyvatelstva 

Tato podkapitola se zabývá třemi výzkumy v otázce trestu smrti v rámci různých 

skupin obyvatelstva.  

O. Novotný provedl v roce 1965 a 1966 se studenty Právnické fakulty v Praze 

průzkum právních názorů 300 manuálně pracujících Pražanů. Na otázku, zda je správné 

trestat trestem smrti, 90% odpovědělo kladně a 10% záporně. Ze zastánců trestu smrti 

by za správné považovalo připustit uložení tohoto trestu za vraždu 100% dotázaných, za 

pohlavní zneužití dítěte 72%, za výtržnictví 1,1%, za dopravní delikt, při kterém došlo 

k usmrcení, 12,5% a za vlastizradu 54% dotázaných.146  

V rámci dotazníkového šetření mezi soudci a státními zástupci, které  bylo 

uveřejněno ve studii autorského kolektivu Z. Karabce s názvem „Dlouhodobé tresty 

odnětí svobody“ z roku 2004 a o kterém pojednává i podkapitola 5.2.6, byla položena i 

otázka směřující na čistě osobní názor respondentů. Jednalo se o postoj k otázce trestu 

smrti, bez ohledu na současný stav legislativy České republiky a nepřípustnost změn 

vzhledem k jejím mezinárodním závazkům. Přestože v soudobé evropské právní kultuře 

návrat k trestu smrti není reálný, jak je vidět nejen z názorů veřejnosti, ale i některých 

odborníků z praxe, možnost uložit trest smrti by přivítalo i za cenu zásadních změn v 

právní úpravě 11% státních zástupců a 17% soudců a obecně pro tuto možnost bylo 

téměř 65% státních zástupců a více než polovina soudců. V součtu by tedy s trestem 

smrti souhlasilo 72% dotazovaných z profesí, které jsou s problematikou trestání 

neodmyslitelně odborně spjaté.147 

 

 

 

 
                                                 

146 NOVOTNÝ, O. Trest smrti a platné trestní právo. Právník, 1967, č. 6, s. 523. 
147 KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 2004. s. 85. 
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Tabulka č. 10: Postoj státních zástupců a soudců k otázce trestu smrti v ČR v roce 2004. 
 

Státní zástupci Soudci Postoj 
Počet % Počet % 

Souhlasím se současnou právní úpravou 
(zrušení trestu smrti) 15 23,4 21 30,1 

Jsem pro možnost uložení tohoto trestu 
v některých přesně vymezených případech, 
ale vím, že to právní úprava nedovoluje 

41 64,1 36 51,4 

Jsem pro opětovné zavedení tohoto trestu i za 
cenu provedení zásadní změny v právní 
úpravě 

7 10,9 12 17,1 

Jiný názor 1 1,6 1 1,4 
 
Zdroj:  KARABEC, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. [online]. Praha : IKSP, 
2004. s. 85. 

 

V roce 2007 provedl O. Novotný se studenty Právnické fakulty v Praze sondu do 

právního vědomí studentů této právnické fakulty, zaměřenou především na 

trestněprávní aspekty. Nahodilým výběrem byl vytvořen vzorek 100 studentů a 

studentek 4. ročníku. Byl složen ze 72 studentek a 28 studentů. Jedna z položených 

otázek zněla, zda by byli pro to, aby byl u nás obnoven trest smrti. Kladně odpovědělo 

21% respondentů, záporně 68% a odpověď „nevím“ zvolil 1 respondent. Jako hlavní 

důvod negativního postoje k trestu smrti uváděli respondenti nejčastěji riziko justičního 

omylu.148 

7.2.2 Výzkumy veřejného mínění 

Rozsáhlý a komplexní průzkum veřejného mínění v otázce trestu smrti 

uskutečnil v roce 1969 Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře 

ČSSR ve spolupráci s Ústavem pro výzkum veřejného mínění Československé 

akademie věd. Průzkumu se zúčastnilo 1263 respondentů z celého území ČSSR. Proti 

ukládání trestu smrti se vyslovilo 33% dotázaných, pro bylo 51% a nevědělo 16% 

dotázaných. Následovala otázka, za které trestné činy by podle dotázaných mělo být 

možné uložit trest smrti a za které naopak nemělo. Nejvíce dotázaných se vyslovilo pro 

                                                 
148 NOVOTNÝ, O. Sonda do právního vědomí studentů Právnické fakulty UK (zaměřená především na 

trestněprávní aspekty). Trestněprávní revue, 2008, č. 5, s. 160 a 164. 
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tuto možnost u válečných trestných činů, genocidia a vraždy. Proti bylo nejvíce 

dotázaných u politických deliktů, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství a vlastizrady.149 

Přejděme k vývoji veřejného mínění v této otázce v ČSFR a následně v České 

republice, tak jak ho zaznamenalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 

Z rozmezí let 1992 až 2010 měl trest smrti nejvíce stoupenců v letech 1992 až 1994, 

kdy ho podporovalo 76% obyvatel. Od roku 1995 do roku 2010 kolísala podpora tohoto 

trestu mezi 67 a 56%. Podíváme-li se na problematiku z druhé strany, nejméně odpůrců 

měl trest smrti v letech 1992 až 1994, a to 12 až 13%. Od roku 1995 do roku 2010 

kolísal počet odpůrců mezi 16 a 32%. Lze říci, že z dlouhodobého hlediska odpůrců 

přibývá. Popsaný vývoj názorně zobrazuje graf č. 14.150 

 

 
 

Graf č. 14: Vývoj veřejného mínění v ČSFR a ČR v letech 1992 až 2010. 
 
Zdroj: ŠAMANOVÁ, G. Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti. [online]. 
Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2010-06-
14. s. 4. 

 

                                                 
149 FICO, R. Trest smrti. Bratislava : Kódexpress, 1998, s. 100 - 101. 
150 ŠAMANOVÁ, G. Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro 

výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2010-06-14. s. 4. 
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V květnu 2010 podporovalo trest smrti 60% obyvatel, z toho 34% zastávalo 

názor, že „spíše má existovat“ a 26% že „rozhodně má existovat“. Proti tomuto trestu 

bylo 31% obyvatel, z toho 20% bylo názoru, že „spíše nemá existovat“ a 11% že 

„rozhodně nemá existovat“. 9% nevědělo. Situace je vyobrazena v grafu č. 15.151 

 

 
 

Graf č. 15: Veřejné mínění v otázce trestu smrti v ČR v roce 2010. 
 
Zdroj: ŠAMANOVÁ, G. Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti. [online]. 
Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2010-06-
14. s. 4. 

 

Podrobnější analýzy skupiny stoupenců a odpůrců trestu smrti z posledních let 

provedené CVVM ukázaly, že tento trest má relativně větší podporu mezi muži, 

respondenty, kteří se nehlásí k žádné církvi nebo náboženství, mezi těmi, kdo jsou 

vyučení bez maturity, respondenty s deklarovanou špatnou životní úrovní, důchodci a 

mezi voliči KSČM a ČSSD. Naopak vyšší podíl odpůrců tohoto trestu je u mladých lidí 

do 30 let, absolventů vysokých škol, respondentů s deklarovanou dobrou životní úrovní, 

katolíků a příznivců KDU-ČSL a ODS. Ve všech statisticky dostatečně zastoupených 

skupinách ovšem převažovali stoupenci trestu smrti nad jeho odpůrci.152 153 

                                                 
151 ŠAMANOVÁ, G. Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti. [online]. Praha : Centrum pro 

výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2010-06-14. s. 3 - 4. 
152 KUNŠTÁT, D. Trest smrti - res publica? Naše společnost. [online]. 2005, č. 2. s. 1 - 2. 
153 ČERVENKA, J. Postoj k trestu smrti a názory na snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. 

[online]. Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2005-05-02. s. 1. 
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V průzkumu CVVM  z roku 2003 týkajícího se názorů na tresty odpověděla 

třetina z 1110 respondentů, že pachatel trestného činu vraždy si zaslouží trest smrti. 

Další názory na spravedlivé tresty jsou uvedeny v tabulce č. 11. Z výzkumu dále 

vyplynul názor veřejnosti, že soudy ukládané tresty jsou obecně nízké. Nejhůře však 

v hodnocení dopadly tresty ukládané za násilnou trestnou činnost.154 

 

Tabulka č. 11: V jaké délce byste uložili trest odnětí svobody za uvedené skutky? Uložili 
byste za uvedené skutky trest smrti? Výsledky výzkumu veřejného mínění 
v ČR v roce 2003. 

 
Trest 

Skutek 1-5 
let 

6-10 
let 

11-
15 
let 

16-
20 
let 

>21 
let 

Doži
-votí 

Trest 
smrti Neví 

Ukradne více než 1 milion 
Kč 24 % 38 % 12 % 7 % 4 % 6 % 0 % 9 % 

Úmyslně zraní dospělého 
člověka 20 % 32 % 14 % 9 % 5 % 9 % 1 % 10 %

Někoho znásilní 16 % 34 % 15 % 10 % 6 % 7 % 3 % 9 % 
V opilosti zaviní 
autonehodu, při níž je někdo 
usmrcen 

12 % 29 % 18 % 11 % 8 % 13 % 3 % 6 % 

Někoho zavraždí 0 % 3 % 6 % 11 % 14 % 29 % 33 % 4 % 
 
Zdroj: KUNŠTÁT, D. Názory na tresty. [online]. Praha : Centrum pro výzkum 
veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2003-04-11. s. 1.  

7.3 Výzkumy veřejného mínění v otázce trestu smrti ve vybraných 
státech světa 

7.3.1 Stručný přehled 

CVVM zveřejnilo v roce 2002 výsledky výzkumů veřejného mínění týkajících 

se otázky trestu smrti z pěti postkomunistických států včetně České republiky. 

Z výsledků vyplynulo, že ve všech sledovaných státech tvořili zastánci trestu smrti 

poměrně výrazným způsobem nadpoloviční většinu. Relativně nejvíce jich bylo v 

Rumunsku, zatímco v Litvě se vyskytovala nejmenší skupina odpůrců. Jen o málo nižší 

                                                 
154 KUNŠTÁT, D. Názory na tresty. [online]. Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, 

Sociologický ústav AV ČR, 2003-04-11. s. 1. 



 

 90

podíl stoupenců trestu smrti byl zaznamenán v Polsku a Litvě. Dále se umístilo 

Bulharsko a s odstupem Maďarsko. Nejmenší podpora trestu smrti byla zaznamenána 

v České republice. V roce 2002 byla v České republice nejmenší podpora tohoto trestu 

z období let 1995 až 2010. V Maďarsku však byl v porovnání s Českou republikou vyšší 

podíl odpůrců. Česká republika se co do výsledků z porovnávaných států vymyká 

relativně vysokým podílem nerozhodných odpovědí. Přesné výsledky provedených 

průzkumů zachycuje graf č. 16.155 

 

 
 

Graf č. 16: Veřejné mínění v otázce trestu smrti ve vybraných státech Evropy v roce 
2002. 

 
Zdroj: GLASOVÁ, A. Občané o trestu smrti : ČR, Polsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, 
Rumunsko. [online]. Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 
AV ČR, 2002-08-28. s. 1, 2. 

 

Společnost Gallup provedla v roce 2005 výzkumy veřejného mínění v otázce 

trestu smrti ve Spojených státech amerických, Velké Británii a Kanadě. Z výzkumů 

vyplynulo, že u Američanů měl trest smrti výrazně vyšší podporu než u Britů nebo 

Kanaďanů. V USA podporovalo uložení trestu smrti odsouzenému za trestný čin vraždy 

                                                 
155 GLASOVÁ, A. Občané o trestu smrti : ČR, Polsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko. [online]. 

Praha : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2002-08-28. s. 1. 
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64% obyvatel a 30% bylo proti. Naopak v Kanadě byla mírná většina, konkrétně 53%, 

proti trestu smrti v těchto případech a 44% pro. Ve Velké Británii tvořili stoupenci 49% 

obyvatelstva a odpůrci 45%. Na rozdíl od USA jak Kanada, tak Velká Británie zrušily 

trest smrti. Ve srovnání s výsledky průzkumů z roku 2003 došlo v Kanadě a Velké 

Británii k mírném úbytku zastánců. V USA zůstala podpora tohoto trestu na stejné 

úrovni. Bližším rozborem uvedených výzkumů veřejného mínění z roku 2005 se zabývá 

následující podkapitola.156 

 

 
 

Graf č. 17: Veřejné mínění v otázce trestu smrti ve Velké Británii, Kanadě a USA v roce 
2005. 

 
Zdroj: MOORE, D. W. (GALLUP POLL). Death Penalty Gets Less Support From 
Britons, Canadians Than Americans. [online]. 2006-02-20. 

 

Ve výzkumu veřejného mínění v otázce trestu smrti v Japonsku, který provedla 

jeho vláda v roce 1999, tvořily stoupenci 79,3%. V 34 průzkumech z let 1953 až 1999 

nezískalo zrušení trestu smrti nikdy podporu většiny obyvatelstva.157 

Následující stručný přehled podpory trestu smrti veřejností různých států světa  

čerpá z informací uveřejněných společností Angus Reid. Ta tyto informace převzala od 

agentur, které v daných státech výzkum provedly. 

                                                 
156 MOORE, D. W. (GALLUP POLL). Death Penalty Gets Less Support From Britons, Canadians Than 

Americans. [online]. 2006-02-20.   
157 LANE, C. (Washington Post). Why Japan Still Has the Death Penalty. [online]. 2005-01-16. 
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V rámci průzkumu v Ruské federaci v roce 2010 se 44% respondentů 

domnívalo, že trest smrti by měl být znovu plně zaveden a aplikován. 18% bylo názoru, 

že trest smrti by měl být zrušen a 29% by zachovalo současné moratorium. 

Na základě průzkumu z roku 2010 tvoří odpůrci trestu smrti v Brazílii mírnou 

většinu, konkrétně 55,2%. Toto číslo zůstává prakticky stejné od roku 2001. Ve 

prospěch trestu smrti se v roce 2010 vyjádřilo 41,2% obyvatel. 

V roce 2009 se 62,5% obyvatel Chile vyjádřilo pro ukládání trestu smrti a 36,7% 

bylo proti. 

V Jižní Koreji podporovala trest smrti v roce 2009 většina obyvatel, konkrétně 

64%, jen 18% bylo proti. 

Dvě třetiny obyvatel Západního pobřeží  a pásma Gazy odmítaly v průzkumu 

z roku 2008 používání trestu smrti, pro se vyslovilo jen 28,5%. 

Z výzkumu v Mexiku v roce 2008 vyplynulo, že většina obyvatel si myslí, že by 

trest smrti měl být ukládán za spáchání určitých trestných činů. 68% si myslí, že by měl 

být ukládán znásilnění, 64% za vraždu, 60% za únos a 23% za ozbrojenou loupež. 

Dvě třetiny Australanů se v roce 2007 domnívalo, že by odsouzeným za trestný 

čin vraždy neměl být ukládán trest smrti. 67% respondentů si myslí, že by měli být 

potrestáni nepodmíněným trestem odnětí svobody. 

V roce 2007 byla mírná většina Poláků proti trestu smrti, konkrétně 52%. 46% 

bylo pro. 

Velká část obyvatel Peru se v roce 2007 domnívala, že by trest smrti měl být za 

některé trestné činy ukládán. 81% by ho uložilo za znásilnění malých dětí, 69% za 

znásilnění obecně, 64% za terorismus a 61% za vraždu. 

Průzkum z roku 2006 v Jihoafrické republice přinesl, že 72% respondentů se 

domnívá, že by trest smrti měl být znovu zaveden. Proti je vyjádřilo 23%. 

V rámci výzkumu v Dominikánské republice v roce 2006 bylo zjištěno, že 

většina obyvatel se domnívá, že by mělo být možné uložit trest smrti za některé trestné 

činy. 67,3% dotázaných podporuje uložení trestu smrti za sexuální zneužívání dětí. 

V Itálii bylo v roce 2005 76% odpůrců trestu smrti a 23% zastánců.158 

                                                 
158 Angus Reid Global Monitor. Death Penalty. [online]. 
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7.3.2 Podrobnější rozbor veřejného mínění v USA, Kanadě a Velké Británii 

Podrobnější rozbor výzkumů veřejného mínění týkajících se trestu smrti 

provedených společností Gallup v roce 2005 v USA, Velké Británii a Kanadě ukázal, že 

v USA a Kanadě bylo mezi stoupenci trestu smrti o 10 až 11% více mužů než žen. Ve 

Velké Británii podporoval trest smrti zhruba stejný počet mužů a žen. Ve všech třech 

státech byly jen mírné rozdíly v podpoře trestu smrti mezi různými věkovými 

skupinami. Ve Velké Británii bylo nejvíce zastánců ve věkové skupině nad 65 let, 

zatímco ve zbylých dvou státech nejvíce podporovali tento trest lidé ve věku 50 až 64 

let. Při rozdělení obyvatelstva do čtyř skupin na muže mladší a starší 50 let a ženy 

mladší a starší 50 let se ve Velké  Británii neprojevily prakticky žádné rozdíly. Avšak 

v Kanadě a USA byly rozdíly zásadní. V obou státech byl minimálně 6% rozdíl mezi 

muži a ženami bez ohledu na věk. V Kanadě byl větší rozdíl mezi muži a ženami 

mladšími 50 let, kde trest smrti podporovalo 48% mužů ale jen 35% žen. V USA byl 

větší rozdíl mezi muži a ženami nad 50 let. V této skupině podporovalo trest smrti 75% 

mužů avšak pouze 58% žen. Při jiném pohledu na zjištěná data se ukázalo, že v USA 

není prakticky žádný rozdíl mezi podporou starších a mladších žen, zatímco mezi 

staršími muži bylo více stoupenců tohoto trestu než mezi mladšími. Naproti tomu 

v Kanadě vyjadřovali obě věkové kategorie mužů zhruba stejnou podporu a starší ženy 

byly naopak trest smrti podporovaly více než mladší ženy. 

Co se týče stranické příslušnosti, ukázalo se, že hraje důležitou roli v USA a 

Kanadě ale ne ve Velké Británii. V USA byl 21% rozdíl mezi názory republikánů a 

demokratů. Vzhledem k tomu, že v Kanadě a Velké Británii mají systém více 

politických stran, srovnání provedené mezi dvěma politickými stranami bylo méně 

významné. V těchto dvou státech lze obyvatelstvo z hlediska politického smýšlení 

rozdělit podle toho, jestli souhlasí, nebo nesouhlasí se způsobem, jakým prezident nebo 

předseda vlády vykonávají svůj úřad. V obou státech měli prezident nebo předseda 

vlády podporu zhruba stejnou. V Kanadě i Velké Británii patřili předsedové vlády 

v době průzkumů k liberálnějším stranám, zatímco v USA byl prezident 

z konzervativnější strany. Z toho vyplývá, že všech třech státech bylo v 
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konzervativnější části populace více zastánců trestu smrti než v té liberálnější, přestože 

ve Velké Británii byl rozdíl relativně malý.159 

Na základě průzkumu veřejného mínění v USA v roce 2009 společností Gallup 

podporovalo uložení trestu smrti odsouzenému za trestný čin vraždy 65% Američanů, 

31% bylo proti. Jedná se o pokračování v trendu, který v předešlých šesti letech doznal 

jen malých změn. I přes světový trend směřující k rušení trestu smrti, nedochází mezi 

Američany k úbytku stoupenců tohoto trestu. Data společnosti Gallup z výzkumů 

veřejného mínění v otázce trestu smrti v USA sahají zpátky více než sedm desetiletí. 

První průzkum společnosti Gallup v této otázce je z roku 1936. Tehdy podporovalo trest 

smrti za trestný čin vraždy 59% Američanů a 38% bylo proti. Nejvíce stoupenců 

z rozmezí let 1936 až 2009 měl tento trest v roce 1994, a to 80%. Průzkum byl proveden 

krátce před volbami, které zbavily demokraty moci, a v době, kdy Američané nejčastěji 

uváděli jako největší problém vysokou míru kriminality. Nejnižší podporu měl tento 

trest od poloviny 50. let do začátku 70. let 19. století. V části tohoto období byl trest 

smrti prohlášen za nezákonný. V roce 1966 klesla podpora na 42%. Vývoj veřejného 

mínění v této otázce v USA znázorňuje graf č. 18. 

Z níže uvedeného výzkumu veřejného mínění v USA z roku 2009 také vyplývá, 

že téměř polovina Američanů je názoru, že trest smrti není ukládán dostatečně často, 

24% se domnívá, že je ukládán ve správné míře, a 20%, že příliš často. Dále 

z průzkumu vyplývá, že 57% Američanů zastává názor, že trest smrti je v současné 

době v USA ukládán spravedlivě, 34% se domnívá, že nespravedlivě. 59% Američanů 

si pak myslí, že v posledních pěti letech byla popravena osoba, která byla ve skutečnosti 

nevinná. Necelá třetina s tímto nesouhlasí. Ovšem pro mnoho Američanů toto není 

důvodem pro odmítnutí trestu smrti. Třetina ze všech Američanů je názoru, že byla 

popravena nevinná osoba, a přesto podporují trest smrti. Jen 23% Američanů se 

domnívá, že byla popravena nevinná osoba a zároveň odmítají trest smrti. Vztah těchto 

dvou názorů přehledně ukazuje tabulka č. 12. 

 

                                                 
159 MOORE, D. W. (GALLUP POLL). Death Penalty Gets Less Support From Britons, Canadians Than 

Americans. [online]. 2006-02-20. 
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Graf č. 18: Vývoj veřejného mínění v otázce uložení trestu smrti osobě odsouzené za 
trestný čin vraždy v USA v letech 1936 až 2009. 

 
Zdroj: NEWPORT, F. (GALLUP POLL). In U.S., Two-Thirds Continue to Support 
Death Penalty. [online]. 2009-10-13.  

 

 

Tabulka č. 12: Průzkum z roku 2009 v otázce vztahu mezi podporou trestu smrti a 
přesvědčením, že v posledních 5 letech byla v USA popravena nevinná 
osoba. 

 

 
Myslí si, že 

v posledních pěti letech 
byla popravena nevinná 

osoba 

Myslí si, že 
v posledních pěti letech 

nebyla popravena 
nevinná osoba 

Neví 

Stoupenci trestu smrti 
v případech vraždy 34 % 23 % 

Odpůrci trestu smrti 
v případech vraždy 25 % 5 % 

13 % 

 
Zdroj: NEWPORT, F. (GALLUP POLL). In U.S., Two-Thirds Continue to Support 
Death Penalty. [online]. 2009-10-13. 

 

Společnost Gallup z průzkumů zjistila, že podpora trestu smrti za trestný čin 

vraždy je mezi Američany nižší, když jim je nabídnuta alternativa: trest odnětí svobody 
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na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V roce 2006 obecně podporovalo 

trest smrti 65% Američanů. Při nabídnutí výše uvedené alternativy klesla podpora trestu 

smrti na 47%. 48% Američanů preferovalo jako trest za trestný čin vraždy trest odnětí 

svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Vývoj v podpoře 

uvedených dvou trestů pro odsouzené za trestný čin vraždy v USA vyobrazuje graf č. 

19.160 

 

 
 

Graf č. 19: Je  vhodnějším trestem za vraždu trest smrti, nebo trest odnětí svobody na 
doživotí bez možnosti podmíněného propuštění? Výsledky výzkumu veřejného 
mínění v USA v letech 1985 až 2006. 

 
Zdroj: JONES, J. M. (GALLUP POLL). Two in Three Favor Death Penalty for 
Convicted Murderers. [online]. 2006-06-01.  

                                                 
160 NEWPORT, F. (GALLUP POLL). In U.S., Two-Thirds Continue to Support Death Penalty. [online]. 

2009-10-13. 
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8 Závěr 

Na tématu mé diplomové práce mě obzvláště zajímal mezinárodní aspekt 

problematiky. Ukázalo se však, že rozhodně není lehký úkol tato data shromáždit. 

Některá data nebylo možné sehnat vůbec, k jiným bylo jen omezeně zdrojů nebo se 

zdroje rozcházely. Přesto však věřím, že se mi podařilo alespoň v hrubých rysech 

problematiku vystihnout. 

Pokud bych měla na závěr vyjádřit svůj postoj k otázce trestu smrti, musím 

nejprve podotknout, že respektuji naši současnou právní úpravu i mezinárodní závazky 

České republiky v tomto ohledu a jsem si vědoma nepopulárnosti svého názoru mezi 

odbornou veřejností. Souhlasím s tím, že trest smrti nemá větší odstrašující účinek než 

trest odnětí svobody na doživotí. I přesto však, pokud mám vyjádřit své vnitřní vnímání 

spravedlivosti trestu, musím říci, že mi uložení trestu smrti ve výjimečných a přesně 

definovaných případech, a to jen v nejzávažnějších případech vražd, připadá 

spravedlivé. Domnívám se, že se v dnešní době, hlavně v evropském právním prostředí, 

nadměrně hledí na práva pachatelů trestných činů a méně už na práva jejich obětí, 

případně i pozůstalých. Nesouhlasím s nadřazováním práva na život pachatele trestného 

činu vraždy nad stejné právo jeho oběti. Avšak ve státě, kde je možné uložit trest smrti, 

by měl zároveň řádně fungovat soudní systém, aby se v maximální možné míře předešlo 

odsouzení nevinného. 
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11 Summary 

THE DEATH PENALTY 
 

The capital punishment is still a controversial topic in the Czech Republic as well as in 

the rest of the world today. Even though there are currently 139 countries that do not 

impose the death penalty by law or as a matter of practice, 58 countries continue to 

authorise the death penalty for a variety of crimes, including murder, adultery, 

corruption, rape and robbery.  

 

The purpose of my thesis is to analyse the main aspects of the death penalty in order to 

create a complex view of the issue. In addition to that, I attempted to look at the 

problem from an original point of view. 

 

The thesis is composed of eight chapters. Chapter One is the introduction to the topic. 

 

Chapter Two looks at the death penalty in the world today. The chapter is divided into 

several subchapters characterising the death penalty in the world today in general, the 

capital punishment and the juveniles, the scope of the death penalty, the capital 

punishment in practice and the international treaties. 

 

Chapter Three summarises the history of the legislation concerning the death penalty in 

the Czechoslovakia. 

 

Chapter Four is subdivided into two main parts. The first part describes the main 

theories concerning the purpose of the punishment in general. The second part examines  

relevant Czech legislation dealing with the subject. 

 

Chapter Five concentrates on life imprisonment and focuses mainly on the situation in 

the Czech Republic. It includes subchapters dealing with the relevant Czech legislation, 
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the personal characteristics of the convicted, the crimes they committed and views of 

judges and prosecutors on the topic. 

 

Chapter Six discusses the main arguments of both the retentionists and abolitionists. 

 

Chapter Seven illustrates the public opinion on the problem. The first subchapter 

examines the role of the public opinion, changing of the public opinion and the need for 

information. The other subchapters describe the public opinion in several countries 

around the world today.  

 

Chapter Eight is the conclusion. 
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