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Abstrakt 

 

 

Tématem disertační práce je problematika jednoho z výjimečných trestů, a to trestu 

odnětí svobody na doživotí jakožto nejpřísnějšího trestu, který, po zrušení trestu smrti jako 

trestu absolutního, lze v současné době při prokázání viny nejzávažnějšími trestnými činy 

tuzemskými soudy uložit. Jedná se o stále diskutované téma, neboť tento trest je ve své 

nejryzejší podobě trestem definitivním. 

Práce je soustředěna na trest odnětí svobody na doživotí jako celek, jednotlivé kapitoly 

na sebe logicky i chronologicky z pohledu časového sledu trestního řízení včetně řízení 

vykonávacího navazují. 

První kapitola spočívá v definici trestu jako takového a jeho účelu z pohledu trestního 

zákona (zák. č. 140/1961 Sb.). 

Kapitola druhá se zaobírá situováním trestu odnětí svobody na doživotí v systému 

trestů, jeho vztahem k trestu smrti, přičemž část je věnována i trestu smrti jak z pohledu 

tuzemského tak zahraničního včetně historie vývoje právní úpravy. Součástí je i barevná mapa 

světa znázorňující možnost ukládání trestu smrti v jednotlivých zemích světa. 

Kapitola třetí zachycuje právní podmínky uložení tohoto trestu se soustředěním na 

kazuistiku dané problematiky, kdy ve spolupráci s jednotlivými věcně a místně příslušnými 

soudy, které trest odnětí svobody na doživotí ukládaly, bylo důsledně vycházeno 

z vyhlášených rozhodnutí tak, aby práce nebyla vypracována toliko na teoretickém základě, 

nýbrž i na základě praktickém. Při studiu zmíněných rozsudků bylo akcentováno nejen na 

skutkové věty jejich výrokových částí, ale i čerpáno z jejich odůvodněních obsahujících 

závěry znaleckých posudků z oborů psychiatrie a psychologie včetně výpovědí znalců 

z těchto oborů, které byly jako důkazy provedeny k osobám osob odsouzených 

k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Zmíněn je i historický vývoj právní úpravy 

včetně částečného přehledu právních kvalifikací jednání, kterými byli současní vězni 

odsouzeni k trestu odnětí svobody na doživotí uznáni vinnými. 

Těžiště celé práce spočívá v kapitole o samotném výkonu trestu odnětí svobody na 

doživotí, kdy kapitola je koncipována od obecné roviny právních předpisů upravujících výkon 

tohoto trestu, přes místo výkonu trestu, který lze vykonávat pouze ve vybraných věznicích. 

Samostatná pasáž je věnována nařízení výkonu trestu, jednotlivým situacím, které mohou 
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v okamžiku nařízení výkonu trestu nastat včetně postupů soudu, který trest uložil v těchto 

jednotlivých situacích. Tato pasáž je doplněna přílohami, které jsou součástí práce, a to: 

formulářem nařízení výkonu trestu, formulářem příkazu k dodání do výkonu trestu, 

konceptem mezinárodního zatýkacího rozkazu s nastíněním možného odůvodnění a 

formulářem evropského zatýkacího rozkazu spolu s podrobným návodem na jeho správné 

vyplňování. Následuje pasáž o průběhu výkonu trestu po nástupu do příslušné věznice – tato 

část byla zpracovávána ve spolupráci s Věznicí Valdice, která je jednou z věznic příslušných 

pro výkon trest odnětí svobody na doživotí. V této pasáži bylo čerpáno z vnitřního řádu této 

věznice a z osobního krátkodobého třídenního studijního pobytu ve Valdické věznici, kde 

jsem měla možnost navštívit oddělení výkonu trestu odnětí svobody na doživotí včetně jeho 

jednotlivých prostor spolu s celami, bylo mi umožněno konzultovat problematiku 

s vězeňským psychologem a speciálním pedagogem a prostudovat vězeňské spisy vězňů, kteří 

k tomu udělili souhlas. V této části je práce věnována i problematice zařazování vězňů do 

skupin vnitřní diferenciace a jejich případné přeřazování v rámci těchto skupin s uvedením 

motivačních faktorů pro přeřazení a jeho podmínek. Samostatně je pojednáno o programech 

zacházení a aktivitách, které jsou vězňům ve Valdické věznici umožňovány (pracovní 

aktivity, vzdělávací aktivity, speciálně výchovné aktivity, zájmové aktivity, aktivity oblasti 

utváření vnějších vztahů). Samostatná část této kapitoly je věnována okruhu práv a povinností 

osoby odsouzené k trestu odnětí svobody na doživotí v prostorách věznice (stravování, 

vystrojování, ubytování, vycházky, hygiena, návštěvy, duchovní a sociální služby, nákup 

potravin a věcí osobní potřeby včetně uvedení dostupného sortimentu, zdravotní péče, 

korespondence, užívání telefonu, uspokojování kulturních potřeb, přijetí balíčku, příjem peněz 

a nakládání s nimi) – text je doplněn i tabulkami časového rozvrhu dne vězňů a časového 

rozvrhu uspokojování nezbytných potřeb. Zvláštní pozornost je věnována i zaměstnávání 

odsouzených a kázeňskému odměňování a trestání s uvedením osob k tomu oprávněných 

včetně rozsahu jejich pravomocí. Kapitola je ukončena částí věnující se propuštění z výkonu 

trestu a režimu, který v takovém případě v rámci výkonu trestu nastává. Úplný závěr této 

stěžejní kapitoly tvoří zmínka o dozoru státního zastupitelství nad výkonem trestu odnětí 

svobody. Kapitolu doplňují přílohy, a to vzor ustlané postele a vzor skříňky. 

Samostatná navazující kapitola je pak zaměřena na institut podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody včetně podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody za současného vyslovení dohledu a detailnímu rozboru podmínek pro jejich aplikaci 
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spolu se soustředěním se na vykonávací řízení vedené u soudu, který o podmíněném 

propuštění rozhodl s vytýčením situací a problémů, které mohou v daném případě nastat. Text 

je pak doplněn rozhodnutím soudu první instance spolu s rozhodnutím soudu druhé instance, 

které v dosud jediném případě rozhodovaly o žádosti osoby odsouzené k trestu odnětí 

svobody na doživotí o podmíněné propuštění z výkonu tohoto trestu. Kapitolu pak v rámci 

příloh této práce dokresluje vzorová zpráva věznice, která slouží při rozhodování o 

podmíněném propuštění z výkonu trestu jako listinný důkaz.  

 V rámci zpracování práce byly provedeny i 2 dotazníkové výzkumy – jeden mezi 

osobami vězňů, druhý mezi soudci krajských a vrchních soudů a státních zástupců krajských a 

vrchních státních zastupitelství. Mezi vězni byl dotazníkový výzkum proveden v roce 2005, 

v pozdější době se ho vzhledem k neochotě vězňů účastnit se ho bohužel nepodařilo 

zopakovat. 

Poslední kapitola práce je věnována výjimečnému trestu ve vybraných zahraničních 

státech, a to v: Slovensko, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Finsko, 

Spolková republika Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko,  

Rusko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Kanady, Mexika, Spojené státy americké, Austrálie, Indie, Japonsko, Malajsie a Nový Zéland. 

Ve všech případech, ve kterých byly dostupné údaje o počtech doživotních vězňů, jsou 

součástí práce i grafy znázorňující jednak počty vězňů odsouzených k tomuto trestu a jednak 

grafy porovnávající počet vězňů odsouzených k trestu odnětí svobody na doživotí a počet 

všech vězňů v letech 1999 – 2007. 

Práce byla zpracovávána za účinnosti zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona, přičemž 

již platná právní úprava nové trestní rektifikace, zák. č. 40/2009 Sb., byla vždy adekvátně 

zmíněna a zapracována. 


