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Úvod 

 

Trestní právo v moderní společnosti plní roli nejzazšího prostředku k ochraně 

společenských zájmů. Prostředky trestní represe nastupují aţ na posledním místě – 

uplatňují se teprve tehdy, kdy jiná právní odvětví a jejich prostředky ochrany 

nepostačují.  

Pohledy na trest a jeho úlohu ve společnosti se postupně vyvíjely. V historii 

lidstva měly největší uplatnění tělesné tresty a v závaţnějších případech trest smrti. Ten 

byl po staletí univerzálním trestem se širokou aplikací. Trest odnětí svobody nemá tak 

bohatou historii. Ve středověku se uplatňoval spíše okrajově a neměl charakter 

samotného trestu, ale pouţíval se jako prostředek k zajištění jiného trestu. Od poloviny 

16. století docházelo k výkonu tohoto trestu ve specializovaných budovách – vězení. 

Výkon trestu odnětí svobody tak, jak ho známe dnes, spadá do první poloviny 19. 

století, kdy se stále více prohlubuje snaha o humanizaci tohoto trestu.  

Zásada humánnosti je jednou ze základních zásad našeho právního řádu. Musí 

být respektována ve vztahu ke kaţdému trestu. Nehumánnost a nepřiměřený zásah do 

práva na ţivot byly hlavními důvody, pro které byl zrušen trest smrti. Absolutní trest 

byl u nás nahrazen trestem odnětí svobody na doţivotí. Pro správné pochopení 

doţivotního trestu bude třeba se alespoň stručně věnovat také problematice trestu smrti, 

jeho výhodám a nevýhodám. Ve své práci bych chtěla dospět k závěru, zda lze doţivotí 

pokládat za vhodnou alternativu trestu smrti či nikoli.  

Trest odnětí svobody na doţivotí je součástí českého systému trestních sankcí od 

roku 1990. Novela trestního zákona z května téhoţ roku přinesla řadu podstatných 

změn. Touto novelou byl zrušen trest smrti a na jeho místo nastoupil doţivotní trest 

odnětí svobody. Zakotvení doţivotního trestu sebou přineslo hned několik problémů, 

zejména ve vztahu k výkonu tohoto trestu. Mezi hlavní problémy patřil nedostatek 

zkušeností s touto sankcí, které bylo třeba čerpat ze zahraničních právních úprav. Ve 

své práci se tedy budu věnovat také zakotvení trestu odnětí svobody na doţivotí 

v právních úpravách jiných evropských států. 
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Pro přesné pochopení doţivotního trestu je třeba zabývat se také historickým 

vývojem tohoto institutu. Součástí mé práce bude také krátké nastínění úpravy trestu 

odnětí svobody na doţivotí v českém a československém právu. Pozornost budu 

věnovat zejména období od vzniku samostatného státu aţ do dnešní doby.  

Cílem mé práce je proniknout do problematiky trestu odnětí svobody na doţivotí 

a zhodnotit současnou právní úpravu. Při svém hodnocení se zaměřím zejména na 

odpověď na otázku, zda doţivotní odnětí svobody představuje legitimní trestní sankci a 

zároveň je adekvátní náhradou trestu smrti.  
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Kapitola 1: Trestný čin, trest, jeho účel a smysl trestu 

 

1.1 Trestný čin 

 

Nejzákladnějším pojmem trestního práva je pojem trestného činu. Tento pojem 

byl jiţ mnohokrát a různě definován a vykládán. V historii odráţel tento pojem 

například konflikt mezi silami dobra a zla, někdy byl chápán jako projev duševní 

hříšnosti, jindy byl povaţován za porušování přirozeného práva.  

Pro kaţdého má trestný čin jiný význam. Obecně lze však říci, ţe pro většinu lidí 

je trestný čin porušením obecně akceptovaného souboru pravidel. I zde ale nepanuje 

jednotnost. Neexistuje totiţ ţádný morální kodex, kterému by se dobrovolně podřídily 

všechny osoby z jedné společnosti. Pojem trestného činu by proto mohl být stále více 

pojmem nejasným a proto se pro formální definici musíme obrátit na trestní právo. 

 „Nejpřesnější a nejméně dvojznačnou definicí trestného činu je ta, která ho 

vymezuje jako chování zakázané trestním zákoníkem. Trestní zákon popisuje mnoho 

druhů chování, dává jim názvy jako vražda, žhářství, znásilnění, loupež a zakazuje je. 

Jestliže je trestný čin definován pomocí právních termínů, jediným pramenem nejasnosti 

bude jen nejednoznačnost vězící v právní definici konkrétních trestných činů. Někdy je 

těžké říct, zda konkrétní jednání spadá pod právní definici. Ovšem i v tom případě jsou 

právní pravidla mnohem přesnější než morální soudy a soudy, které berou v úvahu 

protispolečenský charakter chování.“1   

Legální definice trestného činu je u nás obsaţena v § 13 odst. 1 trestního zákona: 

„ Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“2 Legální definice trestného činu od 

účinnosti nového trestního zákona, tedy od 1.1.2010, zahrnuje pouze formální stránku 

trestního činu. Od materiální stránky trestního činu, jíţ byla nebezpečnost činu pro 

společnost, bylo upuštěno.  

                                                
1  J.A.Inciardi, Trestní spravedlnost, Victoria Publishing, Brno, 1994, s. 49-50 
2 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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1.2 Trest    

 

Historie trestu je stará jako lidstvo samo. V dějinách se zřejmě nevyskytovala 

společnost, která by instituci trestu neznala. I v moderní společnosti představuje tato 

instituce významnou součást systému sankcí, která je reprezentována trestním právem. 

Kaţdá z definic pojmu trestu akcentuje různé prvky trestu, ale z těchto definic je zřejmé, 

ţe klíčovým aspektem trestu je újma uloţená za porušení právní normy. 

Skutečnost, ţe trest v sobě zahrnuje úmyslné uloţení újmy člověku, vede 

k nutnosti zabývat se také ospravedlněním trestu, zabývat se tedy jeho účelem, smyslem 

a jeho funkcemi.  

 

1.3 Účel a smysl trestu  

 

Zjednodušeně lze říci, ţe dnes existují dvě základní koncepce ospravedlnění 

trestu – teorie absolutní a teorie relativní. Absolutní teorie je reprezentovaná teorií 

odplaty. Mezi stoupenci této teorie patřil například Aristoteles, Tomáš Akvinský či 

Immanuel Kant. Teorie odplaty vycházela z představy, ţe pachatel se rozhoduje spáchat 

trestný čin vědomě ze své svobodné vůle. Trest je ospravedlněn jiţ samotný spácháním 

zločinu a na něm také závisí výše uloţeného trestu. Trest se ukládá za spáchané jednání 

a je neoddělitelně spojen s trestným činem. Základem je poţadavek, ţe uloţený trest 

musí být zaslouţený. Znamená to, ţe existuje vztah mezi závaţností pachatelova 

jednání a přísností uloţeného trestu „ Zločin vyrovnaný spravedlivým trestem se ruší ve 

smyslu negace. Jedinou možnou právní rehabilitací zločince je trest, který zasluhuje. 

Kant považoval trest za požadavek spravedlivého rozumu a kategorický imperativ 

spravedlivosti. V pojetí této koncepce trestu je rozsah zaslouženého trestu úměrný pouze 

rozsahu zločinu. Vina a trest si musí odpovídat.“
3
  

 Druhá z teorií se naopak zajímá o budoucí následky uloţeného trestu. Relativní 

teorie je reprezentovaná například teorií prevence, která v trestu kombinuje ochranu 

společnosti a moţnost nápravy pachatele. Zde uţ se netrestá, protoţe bylo spácháno, ale 

                                                
3 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s.9 
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proto, aby uţ pácháno nebylo. Trest zde představuje jakési léčení. Mezi zástupce teorie 

prevence řadíme například tzv. sociologickou školu F. von Liszta či Cesare Beccariu.  

Stejně jako teorie prevence je kritice podrobena i teorie odplaty. Nejčastěji je jí 

vytýkáno, ţe vyvrhuje pachatele ze společnosti a stigmatizuje ho, místo aby usilovala o 

jeho nápravu a integraci a ţe často ukládá přísnější tresty, neţ je s ohledem na osobu 

pachatele nutné. 

Zřejmě z důvodu existence kritiky obou těchto základních teorií, existují také 

teorie smíšené. Ty se snaţí o kombinaci principů absolutní a relativní teorie. Otázkou je, 

zda tyto teorie mohou obstát, kdyţ uváţíme, jak různorodé principy se snaţí sjednotit. 

Typickým příkladem smíšené teorie je ustanovení německého trestního zákona. Toto 

ustanovení zohledňuje moţnost nápravy pachatele či nutnost jeho izolace, ale také se 

zaměřuje na závaţnost spáchaného zločinu.  

Výjimečný trest odnětí svobody na doţivotí tak, jak je dnes zakotven, v sobě 

kombinuje prvky obou teorií. Absolutní teorie je zde zastoupena faktem, ţe doţivotní 

trest je natolik přísný, ţe splňuje poţadavek nejen odplaty, ale i odstrašení. Filozofii 

relativní teorie můţeme spatřovat v tom, ţe i u doţivotního trestu je upravena moţnost 

podmíněného propuštění, tedy moţnost opětovného začlenění se zpět do společnosti. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe vymezení účelu trestu není jednoduché a 

v právní úpravě jednotlivých států se k jeho vymezení staví jinak. V České republice 

platil do 31. 12. 2009 trestní zákon, který v § 23 odst. 1 stanovil, ţe „ účelem trestu je 

chránit společnost před pachateli trestních činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání 

trestné činnosti a vychovávat jej k tomu, aby vedl řádný ţivot, a tím působil výchovně i 

na ostatní členy společnosti.“ 

Naproti tomu v novém trestním zákoníku, účinném od 1. 1. 2010, takovéto 

vyjádření účelu trestu nenajdeme. V důvodové zprávě k tomuto zákonu se uvádí, ţe účel 

trestních sankcí není v novém trestním zákoně vyjádřen a je nahrazen promítnutím 

obecných zásad trestání do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích. Z důvodové 

zprávy dále vyplývá, ţe k tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu, ţe tyto zásady 

budou na rozdíl od proklamativního účelu sankcí přímo aplikovatelné na konkrétní 

případ. Jde zejména o zásadu zákonnosti, zásadu přiměřenosti, zásadu individualizace 

pouţití sankce, zásadu personality sankce nebo zásadu humanity sankce.  
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Kapitola 2: Trest odnětí svobody na doţivotí 

 

2.1 Obecná charakteristika trestu odnětí svobody 

 

Trest odnětí svobody patří mezi trestní sankce pouţívané jiţ odedávna. 

V kaţdém období lidských dějin však plnil trest odnětí svobody jiné funkce. Ve 

starověku byl tento trest vyuţíván jen okrajově. Neměl charakter samostatné sankce, byl 

pouţíván k zabezpečení jiného druhu trestu – například byl vyuţíván ke střeţení 

odsouzených před výkonem trestu smrti nebo jako zajišťovací vazba do vynesení 

rozsudku. Na formování trestu odnětí svobody v našem pojetí mělo zřejmě největší vliv 

římské právo. Významný římský právník Domitius Ulpianus tvrdil, ţe vězení je třeba 

mít na zadrţení lidi, ne na potrestání. Z této myšlenky je pak patrný celkový postoj 

starověké společnosti k trestu odnětí svobody a jeho účelu. Prvky trestu odnětí svobody 

v sobě obsahovaly také tresty ukládané v období feudalismu. Mezi tyto tresty patřily 

například otroctví z trestu, domácí vězení nebo politické vězení, které slouţilo 

k odstranění politických protivníků. „ Tyto tresty v sobě obsahovaly v podstatě myšlenku 

odnětí svobody, nebyly však sankcí za obecné kriminální delikty“. 
4
  

Vězení jako výkon trestu odnětí svobody se začalo rozšiřovat od poloviny       

16. století. Svůj podíl na tom měl rozvoj renesančního myšlení a také změny postojů 

k lidskému ţivotu. Zřejmě nejstarším předchůdcem dnešních věznic byla věznice ve 

Florencii z roku 1677 či polepšovna pro mladistvé v Římě z roku 1704. Trest odnětí 

svobody se jako zákonná forma trestu začal pouţívat stále častěji a stal se předmětem 

zájmu mnoha filosofů a právníků. V druhé polovině 18. století vychází kniha O 

zločinech a trestech od Cesara Beccarrii. Tato práce nastínila hned několik zajímavých 

postojů jeho autora. Mezi hlavní myšlenky této knihy patří odsouzení trestu smrti jako 

trestu nepřiměřeně krutého a myšlenka neodvratnosti a rychlosti trestu, tedy ţe je 

důleţité, aby za spáchaný zločin následoval trest a aby tento trest následoval co nejdříve 

po spáchaném zločinu. Beccariovy myšlenky byly v Evropě všeobecně přijímány a staly 

se inspirací pro tvůrce trestních zákonů nejen v Evropě ale i v USA. U nás měl 

Beccariův spis velký vliv například na Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně 

                                                
4 V.Kalvodová, Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Brno, s. 10 
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Josefa II. z roku 1787.  V našem právním řádu se poprvé uplatnila zásada nullum 

crimen, nulla poena sine lege, změnil se pohled na účel trestu a také byl na našem území 

poprvé zrušen trest smrti. 
5
 

Vznik trestu odnětí svobody v jeho klasické podobě můţeme datovat do konce 

osmnáctého a zejména do devatenáctého století. V tomto období probíhá reformní hnutí 

za humanizaci tohoto trestu a prohloubení jeho účinnosti. Poprvé se pozornost obrací na 

myšlenku cílené nápravy vězňů na světském základě. V počátcích je největší osobností 

tohoto hnutí anglický penolog John Howard. Svým dílem, vydaným v roce 1789, se 

snaţil zdůraznit poţadavek lidsky přiměřených vězeňských zařízení a diferenciace 

vězňů. Dalším významným autorem v této oblasti byl Sir Walter Crofton, který 

vypracoval tzv. irský systém přípravy vězně na návrat do společnosti. Crofton byl 

přesvědčen, ţe monotónní výkon trestu nemotivuje vězně k nápravě, ale naopak vede 

k přizpůsobování se vězeňskému ţivotnímu stylu. Zavedl proto systém, kdy byl vězeň 

na část trestu umístěn do separace, aby mohl zpytovat svědomí a po zbytek trestu byl 

zařazen do společné práce s ostatními vězni. Tento systém ovlivnil právní úpravu 

výkonu trestu odnětí svobody v řadě dalších států. Problematikou vězeňství se zabýval 

také František Josef Řezáč – Polehradský. Základním dílem našeho vězenství 19. století 

se stal jeho spis Vězeňství v posavádních způsobech svých, kterým se přihlásil 

k humanizačním snahám a k myšlence výchovy a vzdělání vězňů.
6
  

Vězeňský systém a jeho kvalita vychází z podmínek a zkušeností jednotlivých 

států. Proto se vězeňské systémy různých zemí v mnoha směrech liší. Nicméně i v této 

oblasti se začala rozvíjet mezinárodní spolupráce, díky které se zformulovaly základní 

zásady a poţadavky na výkon vězenství. Jde zejména o prvky humanizace vězení, důraz 

je kladen na slušné zacházení s vězni, zajištění jejich hygienických, zdravotních a 

sociálních potřeb. 

V současné době představuje trest odnětí svobody významnou součást 

ukládaných trestněprávních sankcí. Trestní právo plní ve společnosti určité funkce a ty 

se potom odráţejí také do trestu odnětí svobody. Jde o funkci regulativní, ochrannou, 

                                                
5 V.Kalvodová, Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Brno, s. 10-12 
6 V.Kalvodová, Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Brno, s. 13-15 
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preventivní a represivní. „ Trest odnětí svobody je tedy jedním z prostředků realizace 

ochranné funkce trestního práva a s ní spojené funkce preventivní a represivní.“
7
  

Hlavním účelem kaţdého nepodmíněného trestu odnětí svobody je izolace 

jedince od společnosti. Dalším z cílů tohoto trestu je náprava odsouzeného a jeho 

resocializace. V odborných kruzích se často setkáváme s diskuzemi ohledně délky trestu 

odnětí svobody. Tato otázka bývá mnohdy diskutována zejména ve vztahu k délce 

lidského ţivota. Jak velkou část ţivota lze pachatele omezit na svobodě, aby trest splnil 

svoji funkci? 
8
 

Vyspělé státy mají ve svých trestních zákonech stanovenou nejvyšší délku trestu, 

po kterou lze pachatele zbavit osobní svobody. Podle délky trestu odnětí svobody lze 

tyto tresty dělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Kromě délky trestu se liší 

také svojí náplní, obsahem a zaměřením. 

U dlouhodobých trestů bývá délka trestu úměrná závaţnosti a společenské 

nebezpečnosti spáchaného trestného činu. Odsouzení k dlouhodobým trestům jsou 

mnohdy osoby s narušeným sociálním vývojem, psychickými poruchami, asociálními 

postoji či závislostmi na drogách nebo alkoholu a svůj trest zpravidla vykonávají ve 

vězeních s maximálními bezpečnostními opatřeními.  

Jakýkoliv trest odnětí svobody představuje zásah do osobní svobody 

odsouzeného. U dlouhodobých trestů je tento zásah nejcitelnější. „ Odsouzení 

k dlouhodobému trestu je výrazným zásahem do psychiky vězně a výrazně ovlivňuje jeho 

prožívání, chování i motivaci. Časově dlouhá perspektiva, vzdálená doba konce trestu, 

uvědomění si ztracených let mladého či středního věku, pobyt ve striktním prostředí, 

v interpersonálních vztazích, které si není možno volit a ani se jim vyhnout působí 

výrazně demotivujícím způsobem.“
9
 Proto je velmi důleţité takový trest ukládat zcela na 

základě individuálního přístupu a v průběhu jeho výkonu se snaţit dosáhnou co nejlépe 

všech předem stanovených cílů.  

 

                                                
7 V.Kalvodová, Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Brno, s. 85 
8 J.Mezník, V.Kalvodová, J.Kuchta, Základy penologie, Brno, 1995, s. 30 
9 J.Mezník, V.Kalvodová, J. Kuchta, Základy penologie, Brno, 1995, s. 35 
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2.2 Doţivotní trest a základní zásady trestání 

   

Ve většině evropských zemí dochází v dnešní době k postupnému sniţování 

ukládaných trestů odnětí svobody. A to zejména cestou alternativních sankcí. Ty mohou 

být ve vztahu k určitému okruhu pachatelů účinnějším prostředkem boje s kriminalitou. 

Neznamená to však, ţe trest odnětí svobody pozbývá na svém významu. V kaţdé 

společnosti se vyskytuje určitý okruh pachatelů, u kterých je izolace jedinou moţnou 

formou potrestání. Kaţdý stát potřebuje mít účinný a dostatečně přísný trest na ochranu 

společnosti. 

 

Výjimečnost trestu odnětí svobody na doţivotí je nutno chápat v tom směru, ţe 

se jím reaguje na mimořádné případy kriminálního chování. Tato reakce však musí být 

v souladu s trestněprávními zásadami. „ Základní zásady trestního práva hmotného 

definujeme jako v trestním zákoně vyjádřená ústavně podmíněná východiska tvorby, 

interpretace a aplikace trestněprávních norem.“
10

 Zásady, které jsou důleţité ve vztahu 

k doţivotnímu trestu, jsou především zásada ekonomie trestního práva, zásada 

zákonitosti a adekvátnosti trestu. 

 

Otázkou tedy je, zda trest odnětí svobody na doţivotí není s některou z těchto 

zásad v rozporu. Podstatou zásady ekonomie trestního práva je úsilí o maximum 

trestněprávní efektivnosti při minimu trestněprávního vměšování. Přesto, ţe doţivotní 

trest je u nás trestem nejpřísnějším, jeho přísnost nevybočuje z hranic vymezených touto 

zásadou. V zákoně je trest odnětí svobody na doţivotí charakterizován jako trest 

výjimečný. Znamená to tedy, ţe se tento trest neukládá pravidelně a k jeho uloţení se 

přistupuje pouze v nejzávaţnějších případech. 

  

Zásadu zákonnosti je v případě trestu na doţivotí nutno povaţovat za naplněnou. 

Trest odnětí svobody na doţivotí tvoří součást systému trestněprávních sankcí a také 

předpoklady jeho uloţení i podmínky výkonu jsou upraveny v zákoně. 

 

                                                
10 V.Kalvodová, Trest odnětí svobody na doţivotí, Brno, 1995, s.52 
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Podmínkou spravedlivého trest je také jeho adekvátnost. Základem přiměřenosti 

je úměrnost trestu individuálnímu trestnému činu a jeho pachateli. Tedy pouze trest, 

který je vyměřen s ohledem na konkrétní případ, je trestem adekvátním. Velmi 

důleţitou roli zde hraje soudcovská individualizace trestu. Předpoklady uloţení 

doţivotního trestu jsou velmi přísně upraveny v trestním zákoně. Pokud tedy budou 

podmínky stanovené v zákoně dodrţeny, bude doţivotní trest adekvátní spáchanému 

trestnému činu a jeho pachateli. 

 

 

2.3 Trest odnětí svobody na doţivotí jako alternativa trestu smrti 

 

Specifickou kategorii mezi tresty odnětí svobody pak představují dlouhodobé 

tresty odnětí svobody. Mezi ně patří také trest odnětí svobody na doţivotí. Tento trest  je 

zpravidla ukládán jako trest výjimečný. Trest odnětí svobody na doţivotí dnes plní ve 

většině zemí funkci nejtěţšího trestu. Donedávna plnil tuto funkci trest smrti. 

 

 

2.3.1 Historie trestu smrti 

  

V historii lidstva byl trest smrti velmi rozšířen. Byl zaloţen na koncepci odplaty 

a odstrašení a uplatňoval se jako prostředek vyloučení pachatele z komunity. Kaţdá 

společnost vydávala velkou řadu zákonných předpisů, které obsahovaly udělení trestu 

smrti. Aplikace tohoto trestu byla chápána jako něco přirozeného a spravedlivého.  

 

Postupem času bylo jeho pouţívání postupně omezováno. První velkou vlnu 

omezování aplikace absolutního trestu lze pozorovat v průběhu 19. století. K zásadnímu 

zlomu došlo v době po druhé světové válce. Hlavní iniciativa v této oblasti se připisuje 

Organizaci spojených národů. Ta v několika svých rezolucích zaujala kladný postoj ke 

zrušení trestu smrti. Ten byl patrný také z formulací dohod o lidských právech. 

Postupným přistupování jednotlivých států tak byli tyto členské státy nuceni trest smrti 

úplně zrušit nebo ho alespoň výrazně omezit. V České republice byl absolutní trest 
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zrušen zákonem č. 175/1990 Sb. Poté následovalo zakotvení zákazu trestu smrti 

v ústavněprávní rovině a to v čl. 6 Listiny základních práv a svobod. Kromě tohoto 

zákazu se Česká republika zavázala k nepouţívání trestu smrti ratifikací Protokolu č. 6 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy v roce 1992. Dá 

se tak tedy říci, ţe diskuze o znovuzavedení absolutního trestu v České republice se 

zdají být zbytečné. Obecně lze říci, ţe v Evropě byl trest smrti buď úplně zrušen anebo 

byl alespoň mimořádně omezen. Tak je tomu například ve Španělsku, kde je ho moţné 

uloţit jen za některé vojenské trestné činy za válečného stavu nebo v Řecku, kde můţe 

být uloţen za nejzávaţnější trestné činy. V obou zemích ale jiţ není dlouhou dobu 

vykonáván. Pouţívání trestu smrti je v dnešní době chápáno jako vyloučení se ze 

skupiny demokraticky orientovaných národů.   

 

2.3.2 Absolutní trest – pro a proti 

 

Diskuze o trestu smrti se vedou jiţ několik desetiletí a nijak neubírají na své 

intenzitě ani dnes. Vţdy se o absolutním trestu mluví více v době spáchání nějakého 

zvlášť zavrţeníhodného činu. Ve vztahu k problematice trestu smrti se vytvořily dva 

tábory. Ti, co zastávají trest smrti, se označují jako retencionisté a odpůrce tohoto trestu 

označujeme jako abolicionisty. Dlouholeté polemiky o trestu smrti nashromáţdily 

velkou řadu argumentů jak pro zrušení absolutního trestu, tak pro jeho zachování či 

znovuzavedení. Jedná se o argumenty z oblasti práva, morálky, filozofie či ekonomie. 

Řadu argumentů lze postavit proti sobě a kaţdá skupina ho můţe přizpůsobit svému 

postoji. Za nejpádnější důvod abolicionistů se obecně povaţuje argument 

neodvolatelnosti. Má se tím na mysli moţnost výskytu tzv. justičních omylů, kdy 

navrácení v předešlý stav není moţné. Odpůrci absolutního trestu se také často opírají o 

fakt, ţe trest smrti není účinným řešením, které by mělo vést ke sníţení kriminality. 

Naopak retencionisté jako své nejpádnější argumenty uvádějí zejména, ţe trest smrti 

představuje záruky naprostého zneškodnění zvlášť nebezpečných pachatelů a fakt, ţe 

dlouhodobé vězení je drahé. Zastánci absolutního trestu také poukazují na skutečnost, 

ţe doţivotní trest, který je ve většině zemí alternativou trestu smrti, je ještě krutější. 

Odborná veřejnost s tímto argumentem nesouhlasí a dává v této souvislosti důraz na 

samotný výkon trestu odnětí svobody na doţivotí. „ Pokud by se nedařilo upravit výkon 
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doživotního trestu tak, aby nebyl sociálním trestem smrti, je na zvážení, zda jako 

alternativu k trestu smrti nezvolit výjimečný trest s konkrétní výměrou trestu, jak k tomu 

došlo v některých státech Evropy.“
11

  

 

Obecně lze hlavní argumenty pro a proti trestu smrti shrnout takto: 

 

Abolicionisté se opírají o tyto argumenty: 

 

- právo na ţivot je základním lidským právem a nikdo do něho nesmí zasahovat 

- zrušení trestu smrti je plně souladné se zásadou humanizmu, která patří mezi 

ústřední zásady trestněprávní politiky 

- ztráta úcty k lidskému ţivotu můţe vést k nárůstu kriminality 

- nenávratnost potrestání pachatele 

- nebezpečí nenapravitelných justičních omylů 

- závěry výzkumů, které nepotvrdily fakt, ţe by zrušení trestu smrti zvyšovalo výskyt 

nejzávadnější kriminality 

 

Mezi nejvýznamnější argumenty retencionistů patří: 

 

- trest smrti je jediným prostředkem ochrany před nenapravitelnými zločinci 

- silný odstrašující účinek – absolutní trest tak působí silně generálně-preventivně 

- veřejné mínění a také oběti zločinů vyţadují odplatu za trestný čin – uplatňuje se 

tedy odplatná funkce trestu smrti 

- dlouhodobé vězení je draţší variantou nejpřísnějšího trestu 

- zrušení trestu smrti znamená beztrestnost odsouzeného pro trestné činy spáchané ve 

výkonu trestu odnětí svobody 

- doţivotní trest, který představuje náhradu absolutního trestu, je ještě krutější   

 

 Zrušení trestu smrti je však vţdy citlivou otázkou. Stát si totiţ musí zachovat či 

vytvořit nějaký prostředek k ochraně společnosti před pachateli nejzávaţnějších 

trestných činů. Nelze tedy jen označit zrušení tohoto trestu za nutné, ale je třeba také 

                                                
11 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s.17  
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určit jeho alternativy. V zemích, kde došlo ke zrušení trestu smrti, plní zpravidla roli 

jeho alternativního trestu trest odnětí svobody na doţivotí. Tento trest je tak ve většině 

zemí nejtěţším trestem. V některých státech je doţivotí podrobeno nemalé kritice, a to 

zejména z pohledu jeho přípustnosti. Z evropských států je to například Belgie či 

Švédsko. Zde dochází k ukládání tohoto trestu velmi zřídka. Některé státy tento trest jiţ 

úplně zrušily jako například Norsko, Španělsko nebo Portugalsko.   
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Kapitola 3: Vývoj právní úpravy trestu odnětí svobody na 

doţivotí v československém a českém trestním právu 

 

3.1 Období od 1918 do 1950 

 

V roce 1918 vznikla Československá republika. Otázku platnosti práva vyřešila 

v tzv. recepční normě, kterou byl do nového státu převzat rakouskouherský právní řád. 

Účelem zákona bylo zejména zachovat souvislost dosavadního právního řádu s novým 

právním řádem. V platnosti tedy zůstal také Trestní zákon o zločinech, přečinech a 

přestupcích z roku 1852. V § 12 tohoto zákona bylo stanoveno, ţe trestem za zločiny je 

zločincova smrt nebo jeho přidrţení v ţaláři. Trest ţaláře mohl být ukládán ve dvou 

podobách: v podobě ţaláře a těţkého ţaláře. Odsouzený k těţkému ţaláři měl být 

přidrţován ţelezy na nohou a mluvit s ostatními odsouzenými mohl jen na základě 

zvláštního povolení. Zákon rozlišoval ţalář doţivotní a časově omezený. Délka tohoto 

trestu se pohybovala od 6 měsíců do 20 let. Nejvyšší trestní sazba dočasného ţaláře byla 

obvykle stanovena na 10 – 20 let. Trest doţivotního ţaláře byl stanoven u 9 skutkových 

podstat. Doţivotím bylo trestáno například opakované ţhářství, násilné smilstvo 

s následkem smrti, vraţda manţelského dítěte matkou po porodu nebo loupeţ 

s následkem těţkého poškození na zdraví.  

 

    V rámci snahy o unifikaci práva byl v roce 1934 přijat zákon o ukládání trestu 

smrti a o doţivotních trestech. Tento zákon přinesl ustanovení umoţňující za určitých 

okolností zmírnit trest smrti na trest těţkého ţaláře od 15 do 30 let nebo na trest 

doţivotní. Naopak došlo ke zpřísnění podmínek podmíněného propuštění z doţivotního 

ţaláře. K propuštění z výkonu tohoto trestu mohlo dojít po odpykání alespoň 20 let.  

 

V Protektorátu Čechy a Morava byly zcela zlikvidovány základní demokratické 

zásady trestního práva hmotného i procesního. Na našem území se ve velké míře 

uplatňovalo také německé právo. Trestněprávní předpisy byly často doplňovány o řadu 
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dalších norem. Došlo ke vzniku nových skutkových podstat a tresty byly zpravidla 

nepřiměřené. Nejčastěji byl ukládán trest smrti a doţivotní trest.  

 

Po válce došlo k obnovení právního pořádku první republiky. Jedním 

z počátečních úkolů bylo vypořádat se s válečnými zločinci a kolaboranti. Základem 

retribuce se staly dekrety prezidenta republiky. Trest odnětí svobody na doţivotí se 

v nich objevoval jako sankce velmi často.  

 

 V roce 1948 bylo přijato několik novým trestněprávních předpisů. Jejich cílem 

byla zejména ochrana nových poměrů. Takovým předpisem byl i zákon na ochranu 

lidově demokratické republiky.  Trest těţkého ţaláře od 10 do 25 let a trest na doţivotí 

bylo moţno uloţit v šesti případech. Bylo to například za velezradu, vyzvědačství, 

válečné škůdnictví nebo válečnou zradu. Trest odnětí svobody na doţivotí bylo moţno 

uloţit také podle zákona o trestní ochraně proti poţárům. 

 

Obecně lze říci ţe „ celé období první Československé republiky a rovněž období 

po první světové válce až do roku 1950 se vyznačovalo nejednotností trestního práva, 

existencí velkého množství trestněprávních předpisů a tedy značnou roztříštěností.“
12

 

 

3.2 Období od 1950 do 1961 

  

V rámci tzv. právnické dvouletky byly zahájeny práce na návrhu trestního 

zákona. V roce 1950 byl přijat nový trestní zákon, který sjednotil trestní právo hmotné. 

Hlavními tresty byly trest smrti, trest odnětí svobody a nápravné opatření. Trest odnětí 

svobody bylo moţno uloţit buď doţivotně nebo dočasně aţ do 25 let. Trest odnětí 

svobody na doţivotí byl také stanoven v mnoha případech jako alternativa k trestu 

smrti. Soud tuto alternativu měl uváţit zejména v případech, kdy by vzhledem k osobě 

pachatele nebo závaţným polehčujícím okolnostem byl trest smrti nepřiměřeně přísný. 

V zákoně bylo upraveno také podmínečné propuštění a to po 15 letech výkonu. 

Zkušební doba byla stanovena na 2 – 10 let. Trest odnětí svobody na doţivotí bylo 

                                                
12 V.Kalvodová, Trest odnětí svobody a doţivotí, Brno, 1995, s. 46 
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moţno uloţit například za trestný čin velezrady, válečné zrady za přitěţujících 

okolností, ublíţení na zdraví ústavnímu činiteli, vraţdy, dopustil-li se činu pachatel 

opětovně či na několika osobách nebo znásilnění s následkem smrti.  

 

3.3 Období od 1962 do 1990 

 

Další vývoj trestního práva hmotného byl ovlivněn přijetím nového trestního 

zákona v roce 1961. Tento zákon jiţ nadále nepočítal s trestem odnětí svobody na 

doţivotí a tento trest zrušil. Nejpřísnější sankcí zůstal trest smrti a nejdelší výměra 

trestu odnětí svobody byla stanovena na 15 let. Od roku 1973 pak byl zaveden trest 

odnětí svobody nad 15 do 25 let jako alternativa trestu smrti.  

Politické změny v roce 1989 se samozřejmě odrazily i do právního řádu. Stranou 

nezůstalo ani trestní právo hmotné. Nejvýznamnější změnou v této oblasti bylo přijetí 

zákona č.175/1990, kterým se mění stávající trestní zákon. Tato novela mimo jiné 

zrušila s účinností od 1.7.1990 trest smrti a přinesla novou úpravu výjimečného trestu. 

Do systému trestních sankcí se vrátil trest odnětí svobody na doţivotí. Před přijetím této 

novely se vedly rozsáhlé diskuze zejména o tom, jak trestat pachatele nejtěţších 

trestných činů. Zejména se zvaţovalo, zda nahradit trest smrti trestem odnětí svobody 

na doţivotí či trestem odnětí svobody nad 15 do 25 let nebo jejich kombinací. Dále se 

uvaţovalo o moţnosti ponechat trest smrti pro určité případy. Například pro situaci, kdy 

by se odsouzený ve výkonu trestu opustil závaţného deliktu proti ţivotu. Vládě bylo 

poté předloţeno celkem šest variant. Nakonec byla přijata varianta, která trest smrti 

neobsahovala a nahradila ho výjimečným trestem. Ten měl dvě formy: trest odnětí 

svobody nad 15 do 25 let a trest odnětí svobody na doţivotí. Po více neţ 30 letech se tak 

tento trest vrátil do systému trestněprávních sankcí.  

Odůvodnění tohoto kroku bylo velmi důleţité a diskuze o potrestání nejtěţších 

zločinu se vedla i mimo odbornou veřejnost. Trest smrti byl povaţován za absolutní 

trest se všemi svými důsledky. Nemoţnost nápravy a neexistence absolutní viny 

zformovala jasný postoj proti trestu smrti. Bylo tedy konstatováno, ţe trest smrti je 

nenapravitelný i v případě justičních omylů nebo v případě pochybností o příčetnosti 
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pachatele. Samotný trest je nehumánní a jeho odstrašující účinek se nedá objektivně 

zdůvodnit. 

Část veřejnosti se s tímto postojem neztotoţnila a povaţovala zachování trestu 

smrti za nutné. Další vývoj však tuto moţnost nepřipouštěl. V roce 1991 byla přijata 

Listina základních práv a svobod, která ve svém čl.6 stanovila, ţe trest smrti se 

nepřipouští. Česká republika v té době byla také vázána Úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod a dalšími smluvními dokumenty, které trest smrti zrušily. 

Jeho znovuzavedení by bylo velice problematické.  

Dnes tvoří trest odnětí svobody na doţivotí součást sytému trestněprávních 

sankcí. Hmotně-právně je upraven v novém trestním zákoně č.40/2009Sb., který nabyl 

účinnosti 1.1.2010. V novém trestním zákoníku je tento trest zařazen mezi tresty 

výjimečné. Případy, kdy lze doţivotní trest uloţit, jsou upraveny u jednotlivých 

skutkových podstat ve zvláštní části zákona.  
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Kapitola 4: Trest odnětí svobody na doţivotí z pohledu 

zahraničních úprav13 

 

Kaţdý stát má v systému svých trestněprávních sankcí takový trest, který je 

dostatečně přísný a ukládá se za nejzávaţnější trestné činy. Roli tohoto nejpřísnějšího 

trestu donedávna plnil trest smrti. Od něho však postupně většina evropských států 

upustila. V některých zemích zůstal absolutní trest zachován a to buď jako sankce za 

vojenské trestné činy za válečného stavu nebo za nejzávaţnější trestné činy. I v těchto 

zemích však není jiţ delší dobu vykonáván.  

Po zrušení trestu smrti plní funkci nejpřísnější sankce trest odnětí svobody na 

doţivotí. Některé státy nezakotvují doţivotní trest, avšak mají upravený trest vězení od 

20 do 30 let, které se svojí délkou fakticky blíţí doţivotí. V mnoha zemích mají také 

upravenu moţnost přeměnit trest odnětí svobody na doţivotí na trest vězení ve 

stanovené délce. Vţdy je tomu nejdříve po odpykání určitého počtu let. Například 

v Řecku a Španělsku je to 20 let a v Rakousku nebo Švédsku je to 15 let. 

 

4.1 Rakousko 

 

V roce 1950 byl v Rakousku zrušen trest smrti. Nejpřísnějším trestem je dnes 

doţivotní trest. Můţe být uloţen buď obligatorně v případě zločinu genocidy nebo 

fakultativně za trestný čin vraţdy, těţkou loupeţ se smrtelným následkem nebo za 

obecně nebezpečné delikty spáchané z pohnutky způsobit smrt více lidí. Rakouský 

trestní zákoník také upravuje moţnost podmíněného propuštění po 15 letech výkonu 

trestu. Zkušební doba tohoto propuštění je stanovena na 10 let. Doţivotní trest nelze 

omilostnit. Trest odnětí svobody na doţivotí je vykonáván ve speciálních věznicích 

určených pro výkon dlouhodobých trestů.  

                                                
13 V.Kalvodová, Trest odnětí svobody na doţivotí, Brno, 1995, s. 23-35 
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4.2 Německo 

 

Německo se přidalo ke státům, které upustily od trestu smrti v roce 1949. I zde 

je ukládán doţivotní trest buď obligatorně či fakultativně. Obligatorně je to za trestný 

čin vraţdy a trestný čin genocidy. Fakultativně i za jiné trestné činy jako například za 

trestný či velezrady, loupeţe s následkem smrti či zvlášť závaţného ţhářství. V praxi je 

však v těchto případech vyslovován velmi zřídka.  

 

Pro udělení milosti neexistují obecná pravidla. Kaţdá spolková vláda o ni 

rozhoduje poměrně volně, zpravidla je udělena po 15 aţ 20 letech. Výkon doţivotního 

trestu odnětí svobody je upraven v zákoně výkonu trestu z roku 1976. Spolkové země si 

poté svými podzákonnými normami upravují reţim výkon trestu. Tato praxe vede 

k značné různorodosti v této oblasti. „ Většina spolkových států shromažďuje „ 

nebezpečné“ vězně v jednom z vězení, které má speciální bezpečnostní parametry. Na 

základě zákonných důvodů, například při pokusu o útěk, při nebezpečí útoku 

odsouzeného proti osobám nebo věcem, při porušování řádu výkonu trestu, je možno 

výkon trestu zpřísnit poutáním na rukou nebo nohou nebo i neomezeným umístěním na 

samotce.“
14

 

 

4.3 Anglie a Wales 

 

Trest smrti byl v Anglii zrušen v roce 1973. Výjimkou jsou vojenské delikty a 

delikty spáchané za výjimečných okolností jako například za válečného stavu. 

Obligatorně se trest odnětí svobody na doţivotí ukládá za trestný čin vraţdy, 

fakultativně například za ozbrojovací delikty, peněţité delikty či falšování. Doţivotní 

trest lze po 8 aţ 11 letech přeměnit na časově omezený trest odnětí svobody. O 

předčasném propuštění z výkonu trestu rozhoduje ministr vnitra. Významný podíl na 

jeho rozhodnutí má také stanovisko správního úřadu „ Parole Board “. Pokud je 

rozhodnuto o podmíněném propuštění, to se uskuteční nejdříve rok po vydání tohoto 

                                                
14 Dlouhodobé tresty odnětí svobody, Institut kriminologie a sociální prevence, Praha, 2004, s. 78 
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rozhodnutí. Důvodem je získat čas na přípravu odsouzeného na návrat do společnosti. 

Právní úprava výkonu doţivotního trestu vychází z tzv. Prison Act z roku 1952. Tento 

trest je vykonáván ve věznicích uzavřeného typu. Vězni odsouzeni k doţivotí jsou dále 

členěni tak, aby to co nejvíce přispívalo k aktivnímu působení vůči nim. V případě 

porušování vnitřních předpisů je moţno vůči odsouzenému uplatnit různé formy 

zostření výkonu trestu. Škála těchto zostření je široká a zahrnuje řadu prostředků od 

vyřazení ze společné terapii aţ po vyloučení z podmíněného propuštění.  

 

V Anglii se uplatňuje politika tzv. rozptylových věznic. Znamená to, ţe 

doţivotně odsouzení vězni nejsou soustředěni v jedné věznici, ale jsou umísťováni do 

několika věznic v zemi společně s méně rizikovými vězni. Dále se zde uplatňuje systém 

rozdělení vězňů do jedné ze čtyř kategorií A - D, přičemţ kategorie A je pro vězně, kteří 

vyţadují maximální bezpečnostní opatření. Vězni jsou zpravidla po čtyřech letech 

přemisťováni z jedné věznice do druhé. „ Vězeň odsouzený na doživotí může být 

podmíněně propuštěn teprve poté, co projde několika stupni, přičemž zařazení do nižší 

kategorie neznamená nutně mírnější režim a větší výhody.“ 
15

 Jednotlivými stupni 

rozumíme přeřazení z jedné kategorie do druhé. Vězni zařazeni do věznice kategorie A 

mohou být nejdříve přeřazeni do věznice kategorie B, poté do věznice kategorie C a 

nakonec do otevřené věznice kategorie D. Teprve z této věznice můţe být doţivotně 

odsouzený vězeň podmíněně propuštěn. Zajímavostí anglických věznic je skutečnost, ţe 

bezpečnost věznic je zajišťována bez ozbrojeného personálu. Stráţ má pouze obušek 

skrytý ve zvláštní kapse. 

  

4.4 Švédsko 

 

Švédsko přistoupilo ke zrušení trestu smrti v roce 1972. Doţivotní odnětí 

svobody je moţno uloţit fakultativně za 11 těţkých zločinů. Jde například o trestný čin 

vraţdy, únosu, vzpoury, vlastizrady či těţké špionáţe. Králi je svěřeno právo udělit 

milost po 10 aţ 15 letech výkonu trestu. „ Se skutečným doživotím se ve švédské justiční 

praxi nelze v podstatě setkat. Tento trest nebyl dosud zrušen proto, že je zachováván 

                                                
15 Kalvodová, V., Trest odnětí svobody na doţivotí, Brno, 1995, s. 29 
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jako symbolický nevyvratitelný milník systému trestů a tvoří protiváhu občanskému 

volání po znovuzavedení trestu smrti.“
16

  

 

4.5 Belgie 

 

Trest odnětí svobody na doţivotí má v Belgii jisté specifické postavení. Součástí 

systému trestněprávních sankcí je stále totiţ trest smrti. Tento trest je také ukládán, 

avšak ihned je měněn na doţivotní odnětí svobody. Obecně lze doţivotní vězení uloţit 

za nejtěţší zločiny, jejichţ bezprostředním následkem je smrt člověka. Jde například o 

atentát, úmyslné zabití, loupeţ či ţhářství.  

 

O milost krále má právo ţádat pouze odsouzený. Naproti tomu právo ţádat o 

podmíněné propuštění po 10 letech výkonu trestu je přiznáno nejen odsouzenému, ale 

také jeho obhájci, správci věznice a také třetím osobám. Statistiky dokazují, ţe 

doţivotní trest je doţivotím jen relativně, neboť aţ 80% odsouzených k tomuto trestu je 

po vykonání 10 aţ 20 letech trestu podmíněně propuštěno.  

 

4.6 Nizozemí  

 

Trest smrti zde byl zrušen v roce 1982. Nizozemské trestní právo se označuje 

značnou mírností. Tato mírnost trestněprávního systému je dána velkou řadou faktorů. 

Některé z nich působí v samotném soudním systému a patří mezi ně například 

neomezená volnost soudce při ukládání podmíněného odsouzení či moţnost vyslovit 

vinu bez uloţení sankce. Trest odnětí svobody nad 15 měsíců je v Nizozemí povaţován 

za dlouhodobý trest odnětí svobody.  

 

Přesto je součástí systému trestněprávních sankcí také doţivotní trest odnětí 

svobody. Doţivotní trest je ukládán fakultativně za jednání nebezpečná pro stát a dále 

za jednání, jeţ jsou příčinou smrti osob. Zákon upravuje moţnost podmíněného 

                                                
16 Kalvodová, V., Trest odnětí svobody na doţivotí, Brno, 1995, s. 33 
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propuštění i udělení milosti. Ve skutečnosti nepřesahuje skutečný výkon trestu 15 let. 

Odsouzení na doţivotí, kteří jsou povaţováni za nebezpečné vězně, vykonávají svůj 

trest ve zvláštních věznicích.  

 

Právní úprava ukládání doţivotního trestu i právní úprava jeho výkonu se 

v jednotlivých evropských státech v zásadě neliší. Z uvedených informací vyplývá, ţe 

v rámci doţivotního trestu můţeme pozorovat řadu obecných znaků, které se uplatňují 

ve většině evropských zemí. Trest odnětí svobody na doţivotí představuje zpravidla 

nejpřísnější sankci v zemích, kde byl zrušen trest smrti. Uloţení tohoto trest je zpravidla 

spojeno se spácháním nejzávaţnějších deliktů. Doţivotní trest převaţuje jako 

fakultativní sankce. Obligatorní uloţení doţivotí se vyskytuje zřídka.  

 

Velmi často také doţivotní trest nepředstavuje definitivní zbavení svobody. 

Zpravidla ve všech státech se setkáváme s právní úpravou podmíněného propuštění. 

Jednotlivé úpravy se liší počtem let, po kterých je moţno podmíněné propuštění povolit. 

Obecně lze však říci, ţe se jedná o dobu od 10 do 20 let. Ve většině států je tak 

znovunabytí svobody více neţ reálné.  

 

Výkon trestu odnětí svobody na doţivotí je zpravidla upraven ve zvláštních 

předpisech. Ve skutečnosti se však výkon doţivotního trestu příliš neliší od výkonu 

dlouhodobých časově omezených trestů odnětí svobody. Pro výkon doţivotního trestu 

je typické umístění do věznic se zvýšenými bezpečnostními opatřeními. V právních 

předpisech týkajících se výkonu tohoto trestu je také velmi často upravena moţnost 

pouţití zostřujících opatření. Nejčastěji jde o umístění na samotku či odepření některých 

výhod. K zostření výkonu trestu se přistupuje zejména při ohroţení bezpečnosti nebo 

v případě kázeňských provinění.  
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Kapitola 5: Právní úprava ukládání trestu odnětí 

svobody na doţivotí v České republice 

 

 

Doţivotní trest odnětí svobody je od roku 1990 součástí českého systému trestů. 

Do tohoto systému byl znovu zaveden po více neţ 30 letech. Nyní plní roli nejpřísnější 

trestní sankce, kterou je moţno podle zákona uloţit. Trestní zákoník upravuje doţivotní 

trest jako trest výjimečný. 

   

V roce 2009 byl přijat nový trestní zákoník s účinností od 1. 1. 2010. Dosavadní 

právní úprava byla obsaţena v zákoně č. 40/1961 Sb. „ Nový trestní zákoník je určitým 

mezníkem již proto, že vychází z podstatně změněných společenských, ekonomických a 

politických podmínek po roce 1989 a byl přijat po více než dvaceti letech 

rekodifikačních prací.“
17

  

  

5.1 Obecná charakteristika ukládání doţivotního trestu 

 

Současná právní úprava zná výjimečný trest ve dvou formách. Trestní zákon 

označuje za výjimečný trest odnětí svobody na doţivotí a trest v délce trvání od 20 aţ 

do 30 let. Dosavadní výjimečný trest, obsaţený v trestním zákonu účinném do 31. 12. 

2009, byl stanoven jako trest odnětí svobody na doţivotí a trest odnětí svobody nad 15 

aţ do 25 let. Ke zvýšení sazby došlo v rámci úsilí o zdokonalení legislativního rámce 

pro boj se závaţnou kriminalitou a problémem recidivy. Důsledná ochrana společnosti 

vyţaduje důraznější postih určité trestné činnosti.   

 

„ Výjimečnost těchto trestů nespočívá v jejich druhu, ale v tom, že: 

 doba trvání je delší, než je obecně nejvyšší přípustná horní hranice trestu  

  odnětí svobody, 

 lze je uložit jen za splnění přesně vymezených podmínek, které jsou taxativně 

  stanoveny v § 54 a musí být splněny kumulativně, 

                                                
17 Jelínek, J. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 13 
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 je stanoven obligatorní výkon těchto trestů tak, že pachatel je vždy zařazen do  

  věznice se zvýšenou ostrahou.“
18

  

 

Trestní zákoník stanoví, ţe výjimečný trest lze uloţit jen za zvlášť závaţné 

zločiny. To znamená za ty úmyslné trestné činy, za něţ trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Společným předpokladem pro 

uloţení obou forem výjimečného trestu je poţadavek, aby zvláštní část trestního zákona 

uloţení této sankce za spáchání určitého trestného činu výslovně dovolovala. 

Nedovoluje-li zákon jeho uloţení u konkrétní skutkové podstaty, není moţné tento trest 

uloţit. A to ani v případě, kdy nebezpečnost spáchaného trestného činu pro společnost 

by byla velmi vysokého stupně. Ani v jedné skutkové podstatě není trest odnětí svobody 

na doţivotí uveden jako trest samostatný nebo jediný. Vţdy je uveden jako alternativa 

ke kratšímu trestu odnětí svobody. Doţivotní trest je tak v našem právním řádu 

konstruován jako trest fakultativní.  

 

„ Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který 

spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť 

závažného činu 

 

  obecného ohrožení dle § 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 § 413 odst. 3 nebo 

  zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků dle § 415 odst. 3 

zavinil úmyslně smrt jiného člověka.“
19

 

                                                
18 Jelínek, J. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 364 
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Přijetím nového trestního zákona byl rozšířen okruh trestných činu, za které je 

moţno trest odnětí svobody na doţivotí uloţit. Od 1. 1. 2010 jde nově o trestný čin 

útoku proti lidskosti, pouţití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení 

boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo zneuţití mezinárodně uznávaných a 

státních znaků. Výčet trestných činu, za které je moţno uloţit doţivotní trest odnětí 

svobody, je taxativní a nelze ho ţádným způsobem rozšiřovat. Z dikce ustanovení § 54 

odst. 3 plyne, ţe zavinění smrti jiného člověka musí být úmyslné a ţe musí dojít 

k dokonání některého z vyjmenovaných trestných činů.   

 

Trest odnětí svobody na doţivotí je nejpřísnější sankcí, kterou lze podle českého 

práva uloţit pachateli trestného činu. Aby doţivotní trest mohl skutečně plnit roli 

výjimečného trestu, je třeba zajistit, ţe bude tato sankce ukládána jen v případech, kdy 

nelze účelu trestu dosáhnout mírnějším trestem. 

 

Uloţení doţivotního trestu předpokládá splnění podmínek stanovených trestním 

zákonem v § 54 odst. 3. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. Tento trest 

můţe být uloţen za podmínek, ţe: 

 

 takový zvlášť závaţný zločin je mimořádně závaţný vzhledem k zvlášť  

  zavrţeníhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrţeníhodné 

  pohnutce nebo k zvlášť těţkému a těţko napravitelnému následku a 

 uloţení takového trestu vyţaduje účinná ochrana společnosti nebo 

 není naděje, ţe by pachatele bylo moţno napravit trestem odnětí svobody nad 

  dvacet aţ do třiceti let.  

 

Toto ustanovení klade důraz na mimořádně vysokou závaţnost trestného činu. 

Trestní zákon poţaduje pro uloţení doţivotního trestu vysoký stupeň závaţnosti 

spáchaného činu. Tato závaţnost je dána jedním ze tří kritérií, která mohou být 

naplněna všechny, avšak postačí, pokud pachatel naplní pouze jedno z nich. 

K okolnostem, které mají charakter některého z těchto kritérií, lze přihlíţet, jen pokud 

                                                                                                                                          
19 Jelínek, J. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 365 
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skutečně nastaly. Nestačí, ţe jejich naplnění pouze hrozilo. V případě, ţe jsou splněna 

dvě kritéria, či dokonce všechna tři tato kritéria, svědčí to o zvýšené závaţnosti daného 

trestného činu. Mimořádně vysoký stupeň závaţnosti trestného činu je určen: 

 

a) zvlášť zavrţeníhodným způsobem provedení činu, 

b) zvlášť zavrţeníhodnou pohnutkou nebo 

c) zvlášť těţkým a těţko napravitelným následkem. 

 

 

 Zvlášť zavrţeníhodný způsob provedení činu 

Zvlášť zavrţeníhodný způsob provedení činu charakterizuje objektivní stránku 

trestného činu. Tato podmínka vyţaduje, aby objektivní stránka trestného činu byla 

naplněna jednáním, které je zvlášť surové, zvrhlé či brutální a to oproti tomu jednání, 

které je obvykle se spácháním takového trestného činu spojeno. Jednáním v tomto 

případě není jen vlastní útok pachatele na oběť, je jím třeba chápat také charakter tohoto 

jednání a také okolnosti, za kterých byl konkrétní trestný čin spáchán. Pozornost se tedy 

obrací nejen na povahu samotného jednání, jako je například brutalita, zákeřnost či 

surovost, ale také na povahu situace, místa, času či okolností, za kterých byl spáchán. 
20

     

 

 

Zvlášť zavrţeníhodná pohnutka 

„ Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku lze považovat pohnutku, která je v příkrém 

rozporu s morálkou občanské společnosti a svědčí zpravidla o morální bezcitnosti, 

zvrhlosti, o bezohledném sobectví, o pohrdavém postoji k základním lidským hodnotám, 

zejména k lidskému životu.“
21

 Pro naplnění této podmínky musí soud ukládající 

doţivotní trest odnětí svobody vţdy uvést, kterými konkrétními skutečnostmi byla tato 

zvláštní zavrţeníhodná pohnutka prokázána. Ne totiţ kaţdou pachatelovu pohnutku lze 

povaţovat za pohnutku zvlášť zavrţeníhodnou. To je například situace, kdy pachatel 

nebyl schopen racionálně uvaţovat a jednal v afektu. Naopak není vyloučeno spatřovat 

                                                
20 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139. Komentář, 1. vydání, Praha:C. H. Beck, 2009, s. 641 
21 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 641  
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zvlášť zavrţeníhodnou pohnutku v situacích, kdy se pachatel snaţil zatajit svoji 

předešlou trestnou činnost, a to i za cenu zmaření lidského ţivota. Můţe sem patřit i 

pohnutka spočívající v sexuální zvrácenosti pachatele. Výjimku však tvoří trestné činy 

z pohnutky, která je dána biologicky – vycházející z některé deviace pachatele. 

Příkladem můţe být pedofilie či sadismus.  

 

 

Zvlášť těţký a těţko napravitelný následek 

Zvlášť těţký a těţko napravitelný následek znamená poruchu, která je způsobena 

trestným činem. Tato porucha musí být nenapravitelná nebo jen velmi těţko 

napravitelná a zasahuje do nejvýznamnějších zájmů chráněných trestním zákonem.       

„Není vyloučeno považovat za zvlášť těžký a těžko napravitelný následek vedle 

úmyslného usmrcení alespoň jedné osoby, které je obligatorním znakem, i majetkovou 

škodu mimořádného rozsahu, vážnou a těžkou poruchu v hospodářství, popřípadě i 

s negativním dopadem v mezinárodním měřítku.“
22

 

 

 

Účinná ochrana společnosti 

S poţadavkem účinné ochrany společnosti úzce souvisí jedna z funkcí trestu 

odnětí svobody na doţivotí. V případě doţivotního trestu je totiţ zdůrazněna zábranná 

funkce tohoto trestu. Při jeho ukládán je třeba pamatovat na zásadu subsidiarity trestní 

represe. Jedná se zejména o subsidiární povahu doţivotního trestu ve vztahu k mírnější 

formě výjimečného trestu. Trest odnětí svobody na doţivotí má být uloţen aţ tehdy, 

kdy jiné prostředky ochrany nebudou schopny zajistit účinnou ochranou společnosti 

před nebezpečnými delikventy.  

 

Není naděje, ţe by pachatele bylo moţno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet aţ 

do třiceti let 

Nemoţnost nápravy pachatele trestem odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let 

vyjadřuje subsidiární vztah doţivotního trestu vůči této mírnější formě výjimečného 

                                                
22 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C: H. Beck, 2009, s. 642 
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trestu. K uloţení doţivotí můţe soud přistoupit aţ poté, co dospěje k závěru, ţe 

k pachatelově nápravě nepostačí mírnější trest i v kombinaci s příslušným ochranným 

opatřením. Formulace „ není naděje“ nemá vyjadřovat nedostatek jistoty, ale znamená 

rozumnou jistotu. Tato jistota vychází ze zkušeností a znalostí o moţnosti nápravy 

pachatele trestem odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let. Rozhodnutí soudu o tom, 

ţe kratší neţ doţivotní trest nepovede k pachatelově nápravě a převýchově, musí 

vycházet z podrobné analýzy pachatelovi osobnosti. K všestrannému a pečlivému 

zhodnocení osobnosti pachatele si soud zpravidla vyţádá psychologickou, 

psychiatrickou či sexuologickou expertízu. Prognóza soudu o nenapravitelnosti 

konkrétního pachatele však neznamená, ţe náprava tohoto pachatele je zcela vyloučena. 

Tento odhad dalšího vývoje nápravy pachatele je zmírněn ustanovení § 88 odst. 5, který 

umoţňuje podmíněné propuštění z výkonu doţivotního trestu po dvaceti letech jeho 

výkonu. 

 

 

5.2 Podmíněné propuštění23 

 

Trest odnětí svobody na doţivotí nemusí vţdy znamenat definitivní zbavení 

svobody. Institut podmíněného propuštění připouští moţnost znovunabytí svobody i pro 

odsouzené na doţivotí. Podstatou tohoto institutu je propuštění odsouzené osoby 

z výkonu trestu odnětí svobody, i kdyţ ještě neuplynula celá doba uloţeného trestu. 

Podmíněné propuštění jako modifikaci trestu upravuje ustanovení § 88 trestního zákona. 

Toto ustanovení umoţňuje zmírnění uloţeného či vykonávaného nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Zkrácení doby výkonu trestu je doplněno pohrůţkou dalšího 

pokračování takového výkonu. Odsouzenému se dává moţnost, aby prokázal, ţe i trest 

v kratší výměře je schopen zajistit jeho nápravu a ochranu společnosti. Smyslem 

institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody není automatické 

propuštění odsouzeného za dobré chování či za dobrou práci ve výkonu trestu. 

„Propuštění vězně je zkouškou toho, jak účinné byly vězeňské metody zacházení, jaké 

schopnosti a možnosti má probační služba, jak je společnost ochotná a schopná dostát 

                                                
23 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s.643-646, 952-

967 
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svým povinnostem přispět k nápravě pachatele a konečně je i zkouškou pachatelovi 

adaptibility. Propuštění vězně má značný význam pro společnost, pro vězně a jeho 

rodinu, pro celý proces výchovného působení ve vězení a na svobodě.“
24

                

 

Moţnost podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody působí na 

odsouzeného velmi motivačně. Můţe mít velký význam především pro nápravu 

odsouzeného a jeho přípravu na návrat do společnosti. V případě doţivotního trestu 

navíc tento institut představuje naději, ţe jejich trest nebude skutečně trestem do konce 

ţivota. Podmíněné propuštění je v tomto případě projevem zásady humanity.  

 

Podstata podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody tedy tkví 

v tom, ţe se odsouzený předčasně propouští na svobodu. Podmínkou tohoto kroku je, ţe 

se v soudem stanovené době osvědčí, tj. povede řádný ţivot a vyhoví podmínkám 

uloţených mu soudem. V případě, ţe se osvědčí, nemusí uţ vykonat zbytek trestu 

odnětí svobody. Tento zbytek se mu definitivně promine. Osvědčení dále vytváří fikci, 

ţe celý trest byl vykonán dnem, kdy byl odsouzený podmíněně propuštěn z výkonu 

trestu odnětí svobody.  

 

5.2.1 Obecné předpoklady k podmíněnému propuštění z výkonu trestu 

 

Prvním obecným předpokladem podmíněného propuštění je výkon poloviny 

trestu. „ Polovinou trestu se rozumí polovina doby, na kterou byl trest odnětí svobody 

pravomocně uložen, a byl-li trest zmírněn milostí (amnestií) prezidenta republiky, jde o 

polovinu trestu takto zmírněného. Bylo-li odsouzenému postupně uloženo několik trestů 

odnětí svobody, jež dosud nejsou zcela vykonány, považují se z hlediska výkonu za 

jediný trest a v tomto případě je podmíněné propuštění možné teprve po odpykání 

poloviny součtu všech trestů odnětí svobody postupně uložených, popřípadě zmírněných 

na základě rozhodnutí prezidenta republiky.“
25

 Trestní zákon připouští v rámci této 

                                                
24 Závěrečná zpráva z výzkumu- Institut dohledu u podmíněného propuštění, Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, Praha, 2004, s. 9 
25 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 956 
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podmínky určité odchylky. Jedná se například o podmíněné propuštění u odsouzeného 

za přečin či v případě mladistvého, vţdy za splnění podmínek stanovených zákonem. 

Dalším předpokladem k podmíněnému propuštění je polepšení odsouzeného. 

Polepšením se myslí „ vývojový proces vnitřní proměny osobnosti odsouzeného, který se 

navenek projevuje pouze v jeho chování.“
26

 Při rozhodování o podmíněném propuštění 

je důleţité posoudit, zda se odsouzený skutečně polepšil a je zde naděje, ţe i 

v budoucnu povede řádný ţivot. O polepšení odsouzeného můţe svědčit také řádné 

plnění jeho povinností. A to jednak těch obecných jako například vyţivovací povinnost 

či povinnost k náhradě škody, tak i těch uloţených m podle zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody. Mezi tyto povinnosti řadíme například dodrţování vnitřního řádu 

věznice, plnění pokynů příslušníků Vězeňské sluţby, zacházení se svěřenými věcmi či 

plnění pracovních úkolů. Chování odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody se 

hodnotí v souvislosti s charakterovými vlastnostmi odsouzeného, ohled se bere také na 

motivy a způsob provedení trestného činu. Posouzení toho, zda jiţ odsouzený dosáhl 

takového stupně nápravy, aby mohl být podmíněně propuštěn, závisí také na počtu a 

významu kázeňských odměn či naopak na závaţnosti kázeňských přestupků a 

kázeňských trestů udělených mu v době výkonu trestu odnětí svobody. Lze přihlíţet i ke 

stanovisku ředitele věznice, který má také oprávnění sám navrhnout podmíněné 

propuštění. Trestní zákoník výslovně nestanoví povinnost přihlíţet při rozhodování o 

podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody k závaţnosti spáchaného 

trestného činu. 

Mezi předpoklady k podmíněnému propuštění řadíme také očekávání, ţe 

odsouzený povede řádný ţivot. Ustanovení trestního zákona v tomto případě vyjadřuje 

poţadavek pozitivní prognózy budoucího chování pachatele. Základem tohoto odhadu 

je zhodnocení pachatelova polepšení, ale také zjištění, v jakém prostředí bude pachatel 

ţít a pracovat po propuštění z výkonu trestu. Očekávání vedení řádného ţivota pachatele 

můţe být také opřeno o fakt, ţe propuštěný bude podroben dalším omezením ve 

zkušební době.  

 Dalším předpokladem je přijetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Závěr 

o tom, ţe pachatel povede v budoucnu řádný ţivot, bude totiţ více důvodný, jestliţe 

                                                
26 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 957 
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pachatel nebude odkázán sám na sebe a bude se moci alespoň trochu spolehnout na 

pomoc zájmového sdruţení občanů, které převzalo záruku. 

Trestní zákon upravuje také další hlediska, která soud obligatorně zvaţuje při 

rozhodování o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Jde o otázku, 

zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, zda částečně čí zcela 

nahradil škodu způsobenou trestným činem a také jaký postoj projevil odsouzený 

k výkonu ochranného léčení, které mu bylo uloţeno. Tato kritéria se mohou vzít 

v úvahu buď všechna, nebo jen některá z nich. Můţe se také stát, ţe ţádné z nich 

nebude aktuální a tak k nim soud vůbec nepřihlédne.  

V případě výjimečného trestu odnětí svobody se uplatňuje ztíţená moţnost 

podmíněného propuštění z výkonu tohoto trestu. V případě mírnější formy výjimečného 

trestu se prodluţuje doba výkonu trestu odnětí svobody, po které mohou být pachatelé 

podmíněně propuštěni. Trestní zákoník umoţňuje jejich podmíněné propuštění teprve 

po dvou třetin uloţeného trestu odnětí svobody. Výčet trestných činů, jejichţ spáchání 

odůvodňuje podmíněné propuštění aţ po výkonu dvou třetin uloţeného trestu odnětí 

svobody, je taxativní. Tento výčet je uveden v § 88 odst. 4 trestního zákona. Další 

zpřísňují podmínkou, pro pachatele odsouzené za trestný čin uvedený v tomto 

paragrafu, je skutečnost, ţe musí být splněna podmínka, ţe nehrozí s ohledem na 

spáchaný čin a povahu odsouzeného opakování spáchaného nebo jiného zvlášť 

závaţného zločinu.  

Osoba odsouzená k výjimečnému trestu v podobě trestu odnětí svobody na 

doţivotí můţe být podmíněně propuštěna nejdříve po dvaceti letech výkonu tohoto 

trestu. V tomto případě se tedy jedná o pevně stanovenou hranici. Tato doba by měla 

být dostatečně dlouhá na to, aby na jedné straně byla dostatečně přísnou sankcí, ale aby 

také na druhé straně poskytla odsouzenému určitou šanci. Trestní zákon umoţňuje 

v případě doţivotního trestu odnětí svobody další zpřísnění upravené v § 54 odst. 4. 

Jedná se o rozhodnutí soudu, ţe doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se 

pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává. Soud k tomuto 

rozhodnutí přistoupí patrně tehdy, kdy lze předpokládat, ţe samotná délka trestu ani 

nejpřísnější reţim jeho výkonu nepostačují k dostatečné nápravě pachatele. Ztíţení 

moţnosti podmíněného propuštění odsouzeného z výkonu doţivotního trestu má být 
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ospravedlněno zejména v situacích nutné dlouhodobé izolace pachatele. Jde však o 

zpřísnění pouze fakultativní a mělo by být vyuţíváno spíše výjimečně. Rozhodnutí 

soudu na základě § 5č odst. 4 trestního zákona musí být vydáno zároveň s rozhodnutím 

o uloţení výjimečného trestu odnětí svobody na doţivotí. Ţádné pozdější rozhodnutí o 

nezapočítání této doby není moţné.  

Řízení o podmíněném propuštěn je upraveno v § 331 aţ 333 trestního řádu. O 

podmíněném propuštění rozhoduje okresní soud, v jehoţ obvodu se trest odnětí svobody 

vykonává. Návrh na zahájení řízení můţe podat státní zástupce, ředitel věznice, v níţ se 

trest odnětí svobody vykonává, a také zájmové sdruţení občanů, pokud zároveň nabídne 

převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Řízení o podmíněném propuštění 

můţe soud zahájit i bez návrhu. Rozhoduje se vţdy ve veřejném zasedání. Pokud ţádost 

podává sám odsouzený, musí k ní také připojit kladné stanovisko ředitele věznice. Byla-

li ţádost odsouzeného zamítnuta, smí být znovu podána teprve po uplynutí jednoho 

roku od zamítavého rozhodnutí. „Do budoucna by bylo vhodné přesně stanovit 

proceduru podmíněného propuštění, která by byla srozumitelná odsouzeným, a ti by byli 

schopni na základě této představy pozitivně ovlivňovat své chování. Po dvaceti letech 

výkonu trestu by mělo být obligatorně provedeno komplexní zhodnocení odsouzeného, 

na základě kterého by byl soud povinen rozhodnout, zda je podmíněné propuštění 

vhodné, či nikoliv, a tato procedura by měla být opakována v pravidelných 

intervalech.“
27

    

 

5.2.2 Zkušební doba 

 

Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu. Tato doba má slouţit 

k dovršení nápravy pachatele a je také nutným důsledkem toho, ţe propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody je pouze podmíněné. Soud můţe také stanovit v rámci zkušební 

doby přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti a dohled nad podmíněně 

propuštěným. Zkušební doba se stanoví v délce jednoho roku aţ sedmi let. Její 

konkrétní výměra nemusí být určena na celá léta. Běh zkušební doby počíná zpravidla 

                                                
27 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 68 
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dnem následujícím po skutečném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí 

svobody. Zkušební dobu nelze dodatečně prodluţovat, ani ji zkrátit a vyslovit před jejím 

uplynutím, ţe se podmíněně propuštěný osvědčil.  

 

5.2.3 Doţivotně odsouzený vězeň Zdeněk Vocásek 

 

Zdeněk Vocásek je posledním Čechem, který byl odsouzen k trestu smrti a 

prvním, komu byl absolutní trest změněn na doţivotní odnětí svobody. Zdeněk Vocásek 

byl v roce 1988 Městským soudem v Praze odsouzen k trestu smrti za dvojnásobnou 

vraţdu a těţké zranění další osoby. Termín popravy byl stanoven na prosinec roku 

1989. Právě toto načasování vykonání trestu smrti mu zachránilo ţivot. Nově zvolený 

prezident Václav Havel nejdříve rozhodnutí o výkonu trestu pozastavil. Později byl trest 

smrti zrušen ve večerních hodinách na 28. schůzi Federálního shromáţdění 2. května 

1990. Dne 2. srpna 1990 Městský soud v Praze musel z důvodu nepřípustnosti přeměnit 

původní trest smrti na trest odnětí svobody na doţivotí.  

Trestní zákon připouští moţnost poţádat po výkonu dvaceti let trestu o 

podmíněné propuštění. V případě Zdeňka Vocáska uplynula tato dvacetiletá lhůta 5. 

dubna 2007. Tento vězeň svého práva vyuţil a podal ţádost o podmíněné propuštění. 

Mohl se tak stát prvním doţivotním vězněm, který by byl podmíněně propuštěn na 

svobodu. Zdeněk Vocásek si svůj trest odpykává ve věznici Mírov, takţe o ţádosti o 

podmíněné propuštění rozhodoval šumperský soud. Soud při rozhodování vycházel také 

z posudků vypracovaných v roce 1988. Ty označovali pana Vocáska za 

nenapravitelného a neschopného resocializace. Soud si vyţádal také vypracování 

nových posudků a to z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie. Znalci se měli vyjádřit 

zejména k otázce, zda vězeň Zdeněk Vocásek dosáhl takové změny osobnosti, aby mohl 

být podmíněně propuštěn. Nakonec soud ţádost o podmíněné propuštění dne 4. října 

2007 zamítl.       
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5.2.4 Zvláštní dovolací důvod dle § 265b odst. 2 trestního řádu  

 

Dovolání patří mezi mimořádné opravné prostředky. Významným institutem 

tohoto opravného prostředku jsou důvody dovolání. Obecně lze říci, ţe existují dvě 

skupiny dovolacích důvodů. Jednak jsou to ty, které jsou uvedeny v § 265b odst. 1 

písm. a-l trestního řádu a jednak dovolací důvod podle § 265b odst. 2 tohoto zákona. 

Zde se jedná o jediný samostatný důvod. Důvodem podání dovolání je v tomto případě 

skutečnost, ţe byl uloţen trest odnětí svobody na doţivotí. Dovolání se tedy podává 

proto, ţe bylo rozhodnuto určitým způsobem. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud. 

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání není přípustný ţádný opravný prostředek 

s výjimkou obnovy řízení. Trest odnětí svobody na doţivotí představuje nejpřísnější 

trest v českém právu. Smyslem tohoto zvláštního dovolacího důvodu je zajistit 

obviněnému moţnost nechat věc přezkoumat soudem bez ohledu na charakter vad. 

Zákon tento dovolací důvod nijak neomezuje. Nejvyšší soud na druhé straně v jednom 

ze svých rozhodnutí zaujal stanovisko, ţe rozsah přezkumu je omezen jen na posouzení 

toho, zda byly splněny všechny podmínky, které zákon pro uloţení této formy 

výjimečného trestu předepisuje. „V našem právním řádu není zakotveno automatické 

přezkoumání nejvyššího trestu. Bylo tomu však do 30. 6. 1990, kdy podle § 316 tr. ř. 

v tehdejším znění předseda senátu soudu rozhodujícího v prvním stupni předložil spisy 

ve věci, v níž byl uložen trest smrti, Nejvyššímu soudu Československé socialistické 

republiky a ten přezkoumal předmětné rozhodnutí z toho hlediska, zda existují 

v předcházejícím řízení vady, které mohly ovlivnit výrok o trestu.“
28

  Podání dovolání je 

závislé na vůli stran, tj. nejvyššího státního zástupce a obviněného. Fakt, ţe rozhodnutí 

ukládající doţivotní trest není dnes přezkoumáván z úřední povinnosti lze povaţovat za 

nedostatek dnešní právní úpravy. 

 

                                                
28 Sekvard, O.: Dovolání, Orac, 2004, s. 73 
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5.3 Milost a amnestie 

 

Právo prezidenta republiky udělovat milost je zakotvené v čl. 62 písm. g) Ústavy 

a § 366 trestního řádu. Prezident tak má právo odpouštět a zmírňovat uloţené tresty. 

Prezident republiky má dále právo udělovat amnestii, coţ je uvedeno v čl. 63 odst. 1 

písm. j Ústavy. Rozdíl mezi těmito instituty tkví v tom, ţe amnestie je hromadným 

prominutím nebo zmírněním uloţených trestů, zatímco milost znamená odpuštění či 

zmírnění trestu konkrétnímu odsouzenému. Moţnost udělení milosti či pouţití amnestie 

se vztahuje i na vězně odsouzeného k trestu odnětí svobody na doţivotí.  
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Kapitola 6: Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody na 

doţivotí 

 

6.1 Mezinárodní pohled na právní úpravu trestu odnětí svobody 

 

Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody je obsaţena v právním řádu 

kaţdého státu. Existují však určité základní zásady vztahující se k této problematice, 

které lze povaţovat za určité minimální poţadavky na výkon trestu odnětí svobody. 

Tyto základní zásady byly přijaty také na mezinárodní úrovni. Na kongresu OSN o 

prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli v roce 1955 v Ţenevě byl přijat dokument 

Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni. Druhým významným 

dokumentem na mezinárodní úrovni jsou Evropská vězeňská pravidla. Tato pravidla 

byla vyhlášena uţ v roce 1973 a později byla přepracována a vyhlášena Výborem 

ministrů Rady Evropy v roce 1987. Evropská vězeňská pravidla berou v úvahu 

významnou roli mezinárodních pravidel v praxi a filosofii zacházení s vězni a vedení 

věznic. Vychází zejména z poţadavku na zachování lidské důstojnosti vězňů. Jedná se o 

minimální standardy, které by měly být uplatňovány během výkonu trestu odnětí 

svobody. Lze je chápat jako doporučení členských států, aby se ve svém vnitrostátním 

zákonodárství a praxi nechaly vést těmito principy: 

Odnětí svobody se má provádět za takových materiálních a mravních podmínek, 

které zabezpečují respekt k lidské důstojnosti. 

1) Zakazuje se jakákoliv diskriminace. Nesmí se činit rozdíly v zacházení s vězni na 

základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského a politického přesvědčení 

nebo jiného postavení.  

2) V rámci výkonu trestu odnětí svobody se snažit rozvíjet osobní pocit odpovědnosti 

vězňů a podporovat ty vlastnosti a postoje, které jim usnadní návrat do společnosti.  

3) Vězeňská zařízení musí být pravidelně kontrolovány kvalifikovanými a zkušenými 

inspektory. Jejich hlavním úkolem je dohlížet, zda tato zařízení jsou spravována 

v souladu s platnými zákony a s cíly vězeňských zařízení.  
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4) Respektování základních práv odsouzených musí být zajištěno prováděním kontroly 

orgánem, který nespadá do vězeňské sféry. 

5) S Evropskými vězeňskými pravidly je nutno seznámit nejen pracovníky vězeňského 

zařízení, ale je také zpřístupnit odsouzeným. 
29

  

 

 

6.2 Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody na doţivotí 

 

 Uloţení nepodmíněného trestu odnětí svobody představuje velký zásah do 

ţivota odsouzeného a jeho rodiny. Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody je 

obsaţena v několika právních předpisech. Výchozí pravidla upravující reţim výkonu 

trestu odnětí svobody stanoví trestní zákon a dále trestní řád. Podrobnější úpravu 

podmínek, za kterých k výkonu tohoto trestu dochází, obsahují další právní předpisy. 

Jedná se o zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a dále o vyhlášku č. 

345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.  

Trestní zákon stanoví obligatorně, ţe výkon trestu odnětí svobody je realizován 

ve věznici. Výkon tohoto trestu nelze vykonávat v jiných zařízeních. Věznice zřizuje a 

zrušuje Ministerstvo spravedlnosti, vlastní správu věznic obstarává Vězeňská sluţba. 

Trest odnětí svobody je vykonáván v jednom ze čtyř základních typů věznic. 

Ustanovení § 56 odst. 1 trestního zákona rozlišuje věznice na věznici s dohledem, 

věznice s dozorem, věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou. Toto členění od 

nejmírnějšího po nejpřísnější reţim se projevuje v míře vnější ostrahy a v zajištění 

bezpečnosti. O zařazení odsouzeného do konkrétního typu věznice rozhoduje vţdy 

soud. Toto rozhodnutí je povinnou a neoddělitelnou součástí výroku rozsudku, jímţ se 

ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody. Trestní zákoník obsahuje také základní 

kritéria, kterými se soud řídí při zařazování pachatele do konkrétního typu věznice. 

V úvahu se bere zejména osoba pachatele, jeho kriminální minulost, povaha a závaţnost 

spáchaného trestného činu a také výměra uloţeného trestu odnětí svobody. Obecná 

pravidla pro zařazování pachatelů do jednotlivých typů věznic jsou obsaţena v § 56 

odst. 2 trestního zákona. Naproti tomu § 56 odst. 3 trestního zákona připouští určité 

                                                
29 Evropská vězeňská pravidla, Výbor ministrů Rady Evropy, přijato v r. 1973, znění z r. 1987, s. 1 
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výjimky z těchto obecných pravidel. Odchylka je moţná jak směrem od přísnějšího 

reţimu k mírnějšímu, tak i obráceně, od mírnějšího typu věznice k přísnějšímu. Soud 

podle tohoto ustanovení můţe zařadit pachatele do jiného typu věznice, má-li za to, ţe 

bude působení na něj, aby vedl řádný ţivot, v jiném typu věznice lépe zaručeno. Tato 

výjimka je odrazem snahy o individualizaci trestu a také snahy o zamezení 

mechanického uplatňování těchto kritérií. Z dikce tohoto ustanovení dále vyplývá, ţe 

tato odchylka v zařazování do mírnějšího typu věznice nepřipadá v úvahu v případě 

trestu odnětí svobody na doţivotí. U druhé formy výjimečného trestu to vyloučeno 

není.
30

  

 

6.3 Výkon doţivotního trestu odnětí svobody     

 

Výkon trestu odnětí svobody na doţivotí má určitá specifika. Výkon tohoto 

trestu je upraven v § 71 zákona o výkonu trestu odnětí svobody a v § 95 aţ 97 vyhlášky, 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Trestní zákoník stanoví obligatorně 

typ věznice pro pachatele, jímţ byl uloţen trest odnětí svobody na doţivotí. Pro tyto 

pachatele určuje § 56 odst. 3 trestního zákona povinně věznici se zvýšenou ostrahou. 

Doţivotní trest jako nejpřísnější trestní sankce vyţaduje přihlíţení jednak k povaze 

tohoto trestu a jednak také k nebezpečnosti odsouzených, kterým je tento trest uloţen. 

Vězni vykonávající doţivotní trest odnětí svobody jsou zpravidla odsouzeni za zvlášť 

závaţný trestný čin a soudem jsou hodnoceni jako osoby nebezpečné.  

Při zajišťování výkonu doţivotních trestů by vězeňské správy měly respektovat 

tyto principy: 

- princip individualizace 

- princip normalizace 

- princip odpovědnosti 

- princip bezpečnosti 

- princip nevyčleňování 

- princip pokroku 

                                                
30 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník I. § 1 aţ 139, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 656-

663 
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Při výkonu trestu odnětí svobody je třeba věnovat pozornost rozdílnostem 

v osobnostních charakteristikách vězňů a přihlíţet k nim zejména při sestavování 

programů zacházení. Vězňům by měl být dán prostor pro uvědomění si své osobní 

odpovědnosti ve vězení a dlouhodobě odsouzené osoby by neměly být oddělovány od 

ostatních vězňů. S tím však souvisí nezbytnost zřetelně definovat riziko, které doţivotně 

odsouzení představují nejen pro ostatní osoby ale i pro sebe samé. „ Aby se zabránilo 

nežádoucím účinkům doživotních a dlouhodobých trestů, musí vězeňská správa zajistit, 

aby každý vězeň byl co nejdříve plně seznámen s vězeňskými pravidly a podmínkami 

života ve výkonu trestu, se svými právy a povinnostmi, a pokud je to třeba, aby takové 

informace byly vězňům opakovaně poskytovány. Vězňové by měli mít příležitost všude 

tam, kde je to alespoň trochu možné a vhodné, ovlivňovat průběh každodenního života 

ve věznici, měli by mít přiměřené materiální podmínky k fyzickému, intelektuálnímu a 

emociálnímu rozvoji.“
31

 

Odsouzení k doţivotnímu trestu odnětí svobody vykonávají svůj trest zásadně ve 

specializovaných odděleních věznic. Pro tato oddělení je typické zesílené stavebně 

technické zabezpečení. Doţivotní vězni jsou zpravidla ubytováni po jednom. Například 

věznice Valdice disponuje tzv. oddělením E, kam jsou umísťováni vězni s hodnocením 

„nebezpečný“ či „problematický“. V roce 2008 navštívil valdickou věznici Evropký 

výbor pro zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání. Po 

této návštěvě vypracoval výbor zprávu, ve které uvedl několik doporučení, jak stávající 

situaci zlepšit. Výbor se nesouhlasně vyjádřil například k tomu, ţe do oddělení E jsou 

vězni umisťováni na základě rozhodnutí náměstka generálního ředitele a to bez 

jakéhokoliv odůvodnění. Věznici je dále vytýkáno, ţe se vězni nemohou k tomuto 

umístění ţádným formálním způsobem vyjádřit, nemohou ani podat odvolání. Vězni 

často ani neznají důvody tohoto umístění a chybí jim také informace o způsobu, jakým 

se mohou vrátit do normálního vězeňského prostředí.  Valdická věznici byla Výborem 

dále kritizována za to, ţe umoţňuje styk maximálně dvou doţivotně odsouzených 

najednou. Výbor ve své zprávě zdůraznil, ţe „neexistuje žádné ospravedlnění pro 

systematické znemožňování styku doživotně odsouzených s ostatními vězni ve výkonu 

trestu odnětí svobody nebo pro omezování jejich sdružování na jednoho nebo dva jiné 

                                                
31 článek K problematice dlouhodobých trestů, Zdeněk Karabec, Šárka Blatníková, Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, Praha, čtvrtletník Kriminalistika č.3/2004 
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vězně“.
32

 Doţivotně odsouzení vězni nemusí být nutně nebezpečnější neţ ostatní vězni 

a ve většině případů mají tito vězni snahu o stabilní a nekonfliktní prostředí. Způsob 

jednání s těmito vězni je třeba zaloţit na pečlivém zhodnocení individuálních rizik. Ze 

zprávy dále vyplývá, ţe doţivotně odsouzení vězni mají menší moţnost zapojit se do 

volnočasových činností neţ ostatní vězni. Přitom existence uspokojivého programu 

činností je u dlouhodobých trestů mnohem důleţitější neţ u těch kratších. „ Vězňům by 

měla být umožněna určitá samostatná volba způsobu, jakým tráví svůj čas, čímž mohou 

posilovat svůj smysl pro samostatnost a osobní odpovědnost.“
33

  

Řád výkonu trestu odnětí svobody stanoví obecná pravidla pro práci na 

pracovišti, pro vycházky a zmiňuje se také o příleţitosti navštěvovat společenské 

místnosti ve věznici. Pro případ vykonávání práce stanoví Řád nutnost výkonu takové 

práce v odděleních se zvýšeným zabezpečením. Dále je zde stanoveno, ţe v průběhu 

vycházek můţe být odsouzený ve zvlášť odůvodněných případech poután. Návštěvy 

odsouzených jsou prováděny zpravidla za přímého dohledu příslušníka Vězeňské 

sluţby. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody k tomu uvádí, ţe tyto návštěvy probíhají 

zpravidla odděleně od ostatních odsouzených. Tento zákon obsahuje také ustanovení o 

tom, ţe doţivotním vězňům nelze přerušit výkon jejich trestu nebo mu udělit kázeňskou 

odměnu spočívající v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo 

s programem zacházení. 

Vězni vykonávající svůj trest odnětí svobody ve věznicích se zvýšenou ostrahou 

jsou zařazováni do tří skupin vnitřní diferenciace. Do třetí skupiny nastupují všichni 

nově odsouzení vězni a také vězni, kteří páchají přestupky proti vnitřnímu řádu věznice 

nebo ti, jejichţ chování není zvládnutelné běţnými prostředky. Většina vězňů projevuje 

snahu dostat se do druhé, popřípadě první skupiny. Přesný rozvrh pro zařazování není, 

ale obecně platí, ţe ze třetí do druhé skupiny jsou vězni přemisťováni nejdříve po pěti 

letech. Podmínkou však je, ţe tito vězni převáţně plní své povinnosti a akceptují 

působení odborných pracovníků. Do první skupiny jsou vězni zařazováni nejméně po 

deseti letech strávených ve druhé skupině. Pro přemístění do první skupiny je 

podmínkou řádné plnění povinností a aktivní zúčastňování se programů zacházení. 

                                                
32 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro 

zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání 
33 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro 

zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání.  
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V určitých časových intervalech dochází také k přemisťování doţivotně odsouzených 

vězňů do jiných věznic se zvýšenou ostrahou. Na toto opatření lze pohlíţet ze dvou 

stran. Odsouzení ho chápou jako určitý typ šikany. Vězeňská sluţba ho však hájí jako 

opatření, které má zabránit zmapování prostředí ve věznici a sblíţení se s vězeňským 

personálem. Tento fakt by totiţ mohl hrát velkou roli v případě snahy o útěk. 

Argumentem pro potřebu tohoto opatření je i skutečnost, ţe stereotypní prostředí nemá 

dobrý dopad ani na vězně samé.  

 

6.3.1 Místo výkonu doţivotního trestu odnětí svobody  

 

Pro výkon trestu odnětí svobody na doţivotí stanoví trestní zákon obligatorně 

věznici se zvýšenou ostrahou. V tomto zákoně je také upravena moţnost přeřazení 

odsouzeného do věznice jiného typu. V souvislosti s tímto institutem určuje zákon 

několik limitů. Stanoví, ţe o přeřazení rozhoduje vţdy soud. Dále, ţe není moţný 

přesun do věznice, která by se lišila o více neţ jeden stupeň. A ve vztahu k doţivotním 

vězňům obsahuje ještě jedno omezení. Zákon totiţ stanoví, ţe z věznice se zvýšenou 

ostrahou nelze přeřadit odsouzeného, kterému byl uloţen trest odnětí svobody na 

doţivotí, dříve neţ po deseti letech výkonu tohoto trestu.  

V současné době se zvláštní oddělení pro výkon doţivotního trestu odnětí 

svobody nachází ve 4 věznicích. Jedná se o věznici Mírov, věznici Valdice, věznici 

Opava a od roku 2008 také věznici Karviná. Zde bylo před dvěma lety zřízeno také 

oddělení pro doţivotně odsouzené. Výkon trestu odnětí svobody na doţivotí je 

rovnoměrně rozdělen mezi věznice Mírov  a Valdice. Ţeny si tento trest odpykávají ve 

věznici Opava. „ Jedinou výjimkou je věznice v Rýnovicích, kam byli dosud přesunuti 

dva doživotně odsouzení rozhodnutím soudu o přeřazení do mírnějšího typu věznice 

s ostrahou a to do oddělení, které má zesílené stavebně technické zabezpečení.“
34

 

Skutečné počty odsouzený na doţivotí uvádí ke konci roku vţdy Vězeňská sluţba. Ta 

vydává za kaţdý rok Statistickou ročenku. K 8. 3. 2011 byl celkový počet doţivotně 

odsouzených 39. Jedná se o 37 muţů a 2 ţeny.  

                                                
34 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s.76 
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Věznice Valdice 

Věznice Valdice se nachází nedaleko města Jičína. Historie věznice sahá aţ do 

17. století. V roce 1627 zde byl na přání Albrechta z Valdštejna zaloţen kartuziánský 

klášter. Ten byl v roce 1856 přeměněn na centrální věznici, kam byli umisťováni vězni 

s trestem nad deset let aţ po doţivotí. V období od roku 1948 do roku 1990 byla tato 

věznice velmi vyuţívána a v této době zaznamenala také svůj nejvyšší počet vězněných 

osob – jednalo se o více neţ 2700 vězňů. Po revoluci a následné amnestii klesl počet 

vězňů na pouhých 500 osob. Jedná se o velkou věznici o rozloze 10-11 hektarů. 

V dnešní době jsou Valdice vyuţívány jednak jako věznice s ostrahou a jednak jako 

věznice se zvýšenou ostrahou. Do Valdic jsou zařazováni vězni s dlouhodobými tresty, 

doţivotní vězni a recidivisté. Současná kapacita této věznice je 1092 míst. Doţivotně 

odsouzení vězni jsou umístěni po jednom vězni v cele.
35

  

 

Věznice Mírov 

Také věznice Mírov má bohatou historii. Jedná se o bývalý středověký hrad ve 

vesnici Mírov. Tento hrad byl vybudován jiţ ve 12. století a měl slouţit především na 

obranu olomouckého biskupa. Od konce 14. století začal tento hrad plnit úlohu vězení a 

to hlavně pro biskupovy sluţebníky, kteří se proti němu nějak provinili. Za 

komunistického reţimu byla mírovská věznice povaţována za jedno z nejkrutějších 

vězení pro politické vězně. Dnes se Mírov řadí mezi věznice se zvýšenou ostrahou. 

Vnitřně se dále dělí na pět specializovaných oddělení, přičemţ jedno z nich je určeno 

pro odsouzené na doţivotí. V tomto oddělení jsou vězněni ti nejnebezpečnější vězni 

České republiky. Ubytovací kapacita je 345 míst.
36

 

 

Věznice Opava 

Opavská věznice byla zaloţena v druhé polovině devatenáctého století. Nejedná 

se o věznici s jedinou specializací. V současné době je vyuţívána jednak jako věznice 

pro muţe a jednak jako věznice pro ţeny. Pro muţe se jedná o výkon trestu odnětí 

                                                
35 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/ 
36 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-mirov-23/ 
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svobody s dohledem a s dozorem. V případě ţen se v opavské věznici můţeme setkat 

s odděleními všech typů věznic, tedy i s oddělením pro doţivotně odsouzené ţeny. 

K dnešnímu dni vykonávají tento trest dvě ţeny – Jaroslava Fabiánová a Dana 

Stodolová. Výkon trestu odnětí svobody si zde odpykávají také odsouzení mladiství. 

Celková kapacita věznice 439 míst, z toho 247 míst pro výkon odsouzených ţen a 192 

míst pro výkon odsouzených muţů. 
37

 

 

Věznice Karviná 

Věznice v Karviné byla sice postavena v době první světové války, avšak její 

nejnovější historie začíná na konci devadesátých let dvacátého století. V této době totiţ 

dochází ve věznici k úpravám, díky kterým je moţno začít s umísťováním prvních 

vězňů. Původně se s touto věznicí počítalo jako s vazební, dnes je určena pro výkon 

trestu odnětí svobody. Karvinská věznice je v současné době profilována jako věznice 

se zvýšenou ostrahou. Vnitřně se dělí na několik oddělení. Svůj trest si tu odpykávají 

například odsouzení s mentální retardací, imobilní vězni či odsouzení, kteří jsou trvale 

pracovně nezařaditelní. Nově je zde zřízeno také pro oddělení pro výkon doţivotního 

trestu s kapacitou 8 vězňů. Celkově činí kapacita této věznice 179 míst. 
38

  

 

6.4 Práva a povinnosti odsouzených 

 

Osobám ve výkonu trestu přísluší určitý okruh práv a povinností. Právní úprava 

práv a povinností odsouzených osob je obsaţena především v zákoně o výkonu trestu 

odnětí svobody a ve vyhlášce, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 

Zdrojem úpravy této problematiky jsou také Evropská vězeňská pravidla.  

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody upravuje tuto problematiku v Hlavě 

druhé. Zde je, kromě práv a povinností odsouzených osob, obsaţena také úprava 

odpovědnosti za škodu způsobené během výkonu trestu odnětí svobody. Práva 

                                                
37 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-opava-83/ 
38 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-karvina-77/ 
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odsouzených jsou upraveny v § 15 aţ § 27 tohoto zákona. Základem je rovnost práv pro 

všechny odsouzené ve výkonu trestu. Zákon dále stanoví obecný reţim například pro 

ubytování vězňů, pro zdravotní péči, která je jim poskytována nebo podmínky, za 

kterých se smí přijímat a odesílat korespondence. Pravidla jsou stanovena také pro 

uţívání telefonu či přijímání návštěv. V § 26 tohoto zákona je upravena moţnost 

ochrany práv odsouzených, zejména prostřednictvím podávání ţádostí a stíţností, ale 

také moţnost poskytování právní pomoci advokátem. „ Na nápravně výchovné činnosti 

odsouzených se mohou v souladu s právními předpisy, a po dohodě s generálním 

ředitelem Vězeňské služby a ředitelem příslušné věznice, podílet i církve a náboženské 

společnosti poskytováním duchovních služby. Tím zákon umožňuje odsouzeným právo 

na duchovní službu, a dále pak církvím a náboženským společnostem přispívat svou 

výchovnou činností k dosažení účelu výkonu trestu a současně se spolupodílet na 

přípravě odsouzených k propuštění na svobodu“.
39

   

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody připouští omezení či zbavení některých 

práv a svobod. Jedná se o ta práva a svobody, jejichţ výkon by byl v rozporu s účelem 

výkonu trestu nebo která nemohou být vzhledem k výkonu trestu uplatněna. Omezena 

jsou práva a svobody na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, svoboda pohybu a 

pobytu, zachování listovního tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv a 

právo svobodné volby povolání. Po dobu výkonu trestu odsouzeným nepřísluší právo na 

stávku, výkon práva sdruţovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruţeních, 

zakládat odborové organizace a výkon práva sdruţovat se v nich, právo podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby lékaře a zdravotnického 

zařízení. Odsouzení nemohou ve výkonu trestu zakládat politické strany nebo politická 

hnutí, vykonávat právo sdruţovat se v nich a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné 

funkce.  

Základní povinností kaţdého odsouzeného je ve výkonu trestu dodrţovat 

stanovený pořádek a kázeň. Disciplína ve vězení se povaţuje za nezbytnou součást 

výkonu trestu odnětí svobody. Kázeň totiţ vede k sebeovládání a sebekontrole jedince. 

Je také nezbytným předpokladem klidného souţití většího počtu lidí v uzavřeném 

prostoru. Vyţadování kázně a disciplíny je odrazem represe během výkonu trestu odnětí 

                                                
39 Nedorost, L., Vězeňství a správa vězeňství v ČR, Masarykova univerzita, Brno, 1995, s. 29-30 
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svobody. Součástí kázně je také stanovení denního reţimu. Den je rozdělen na přesně 

vymezené časové úseky. Je tak stanovena doba pro spánek, organizované činnosti a 

osobní volno. Vězni jsou dále povinni plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské 

sluţby. Zákon i vnitřní řády věznic stanoví další povinnosti, jejichţ dodrţování je 

nezbytné pro kaţdodenní chod věznice. Mezi tyto povinnosti patří například povinnost 

podrobit se osobní prohlídce, povinnost dodrţovat zásady hygieny nebo povinnost 

neprodleně nahlásit onemocnění či úraz. Kromě povinností obsahují právní předpisy 

také konkrétní zákazy. Zakázáno je například vyrábět, přechovávat a konzumovat 

alkoholické nápoje, hrát hry o peníze, nechat se tetovat nebo předstírat poruchu zdraví 

či se úmyslně poškozovat na zdraví. K vynucení dodrţování kázně a disciplíny smí být 

pouţity zákonem stanovené prostředky. „Téměř ve všech evropských zemích je povoleno 

použití obušku, aerosolového rozprašovače slzného plynu, chvatu a hmatu k znehybnění 

vězně či jeho vyvedení, v krajní nouzi také úderu rukou, zbraní, v případě hromadných 

nepokojů také vodní dělo.“
40

     

    

6.5 Programy zacházení s odsouzenými 

 

Trest odnětí svobody představuje vţdy velký zásah do běţného ţivota 

odsouzeného. Jednou z hlavních náplní trestu odnětí svobody je jeho výchovné 

působení. Cílem trestu je jeho orientace jednak na ochranu společnosti před pácháním 

další trestné činnosti a jednak na přípravu odsouzeného na jeho návrat do společnosti. 

Aby bylo moţno těchto cílů dosáhnout, je nezbytné docílit změny v chování 

odsouzeného. To však vyţaduje jeho součinnost. Ochota změnit se, závisí na mnoha 

faktorech, kterými jsou zejména osobnost pachatele, jeho úsilí a motivace. Osobnost 

pachatele se vytváří v procesu socializace. „ Socializace je postupné začleňování 

jedince prostřednictvím výchovy v rodině, nápodoby a identifikace do adekvátního 

společenského života.“
41

 K formování jeho osobnosti tak dochází v rodině, ve škole, 

v zaměstnání, v jeho volném čase. Resocializace ve vězeňském prostředí musí 

navazovat na tento proces socializace.  

                                                
40 Mezník J., Kalvodová V., Kuchta J., Základy penologie, Masarykova univerzita, Brno, 1995, s. 29 
41 Mezník J., Kalvodová V., Kuchta J., Základy penologie, Masarykova univerzita, Brno, 1995, s. 45 
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Proces zacházení s odsouzenými ve vězení chápeme jako jakousi druhotnou 

socializaci. K resocializaci odsouzeného se přistupuje, pokud socializace neproběhla 

úspěšně a to buď z důvodu nepříznivých podmínek či proto, ţe probíhala 

v antisociálním smyslu. Realizace procesu resocializace je prováděna obecnými a 

speciálními metodami zacházení s vězni. Ty obecné jsou vytyčeny právními předpisy, 

rozkazy a normami, které se vztahují k zajištění pořádku, kázně a běţného provozu 

věznice. Zpravidla nejsou schopny působit na trvalé změny chování odsouzeného. 

Naproti tomu speciální metody jsou naplněny pedagogickými, psychologickými či 

sociálními postupy a vyznačují se vysokou mírou individualizace.  

V rámci výkonu trestu odnětí svobody jsou odsouzení povinni podřídit se 

vnitřnímu řádu věznice. Tento vnitřní předpis mimo jiné vymezuje formu a obsah 

činností pro jednotlivé skupiny odsouzených. Tyto činnosti mohou být nejen 

dobrovolné, ale také povinné. Jejich konkrétní náplň je stanovena v tzv. programu 

zacházení. K dosaţení účelu trestu stanoví věznice program zacházení kaţdému 

odsouzenému. Takovýto konkrétní program je poté základní formou cílevědomého a 

komplexního vlivu na odsouzeného. Hlavní cíl programů zacházení je výchovné 

působení na odsouzeného a příprava na jeho návrat do civilního ţivota tak, aby se stal 

plnohodnotným členem společnosti a odstranil ze svého ţivota páchání trestné činnosti. 

Program zacházení se nezpracovává, pokud délka trestu či jeho zbytku nedosahuje 

trvání alespoň 3 měsíců.  

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví základní pravidla pro 

zpracovávání programů zacházení. Jejich úpravu obsahuje také vyhláška, kterou se 

stanoví řád výkonu trestu. Zpracování programů zacházení se řídí Metodickým listem 

ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR č.17/1994. Při jejich formování se má 

vycházet z komplexní zprávy o odsouzeném a má se v něm zohlednit zejména osobnost 

pachatele, příčiny trestné činnosti a délka uloţeného trestu. Základem této zprávy je 

shrnutí výsledků psychologického, pedagogického či lékařského posouzení 

odsouzeného. Obsah této zprávy je důvěrný. Takto vypracovaný program zahrnuje 

formulovaný cíl působení na odsouzeného a metody, kterými ho má být dosaţeno. 

Program zacházení obsahuje určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účast na 

pracovní terapii, vzdělávání nebo jiné vhodné činnosti. V případě, ţe přicházejí v úvahu 

určité varianty, umoţní se odsouzenému jejich výběr. Při tvorbě programů zacházení se 
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vychází také z podmínek věznic, ze skladby odsouzených a v neposlední řadě také 

z personálních moţností dané věznice. 

Za posledních 50 let bylo vyvinuto a s různými úspěchy vyzkoušeno a do praxe 

zavedeno přes sto postupů, programů a metod zacházení s vězni. Velká pozornost se 

také věnovala publikaci prací, které dokazují jednak velkou účinnost těchto programů a 

jednak neúčinnost jakýchkoliv pokusů o nápravu vězňů. Obecně lze říci, ţe postoj 

veřejnosti k nápravně výchovným programům pro vězně je odmítavý. Převaţuje názor, 

ţe tyto programy vedou jen k rozmazlování vězňů, ulehčování jejich pobytu ve vězení, 

vyţadují velké finanční prostředky a nemají ţádný praktický efekt. Toto skeptické 

stanovisko je zaloţeno zejména na tom, ţe: 

- negativní osobností rysy pachatele, které ho vedly ke spáchání trestného činu, jsou 

pevně fixovány  

- monotonie vězeňského ţivota vede ke sníţení pozitivních osobnostních vlastností 

- není k dispozici dostatek vyškolených pracovníků 

- vězni mají zpravidla malou motivaci k účasti na výchovných programech 

 

Přes všechny tyto skeptické závěry se ve všech vězeních realizují nejrůznější 

nápravné programy. Důvodem je především skutečnost, ţe je vţdy alespoň několik 

vězňů, u kterých jsou tyto programy účinné. Neexistuje samozřejmě ţádný univerzální 

postup pro všechny odsouzené, ale naopak několik diferencovaných metod zacházení 

s vězni určené pro specifické skupiny vězňů.
42

  

Výběr konkrétních aktivit záleţí zejména na podmínkách věznice, skladbě 

odsouzených a také na personálních moţnostech dané věznice. Základ programů 

zacházení tvoří zpravidla pracovní aktivity. Ty jsou zaměřeny na osvojení si vhodných 

pracovních návyků a dovedností. Při vytyčování náplně práce ve vězení se musí 

vycházet ze zdravotního stavu odsouzeného. Velký význam představují také nejrůzněji 

zaměřené vzdělávací kurzy. Pro řadu vězňů se tak naskytuje moţnost dokončit si během 

výkonu trestu odnětí svobody své vzdělání. Výjimkou nejsou ani rekvalifikační kurzy. 

Řada programů se věnuje také trávení volného času. Pro odsouzené je zpravidla těţké 

trávit svůj mimopracovní čas aktivně. Volnočasové programy se proto zaměřují na 

                                                
42 Mezník J., Kalvodová V., Kuchta J., Základy penologie, Masarykova univerzita, Brno, 1995, s. 45-47 
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smysluplnou činnost, která by měla vést k rozvoji osobnosti odsouzeného a k vytvoření 

kulturních návyků. Mezi tyto aktivity patří také sportovní programy. Jedná se zejména o 

kolektivní míčové hry. Obecně je uznávaná vysoká míra efektivnosti těchto programů. 

Sportovní aktivity vedou vězně k sebeovládání, kolektivnímu souţití a ke sportování i 

po ukončení trestu odnětí svobody. K odstranění či eliminaci vlastností a projevů 

odsouzeného, které byly vyhodnoceny jako kriminogenní, slouţí zejména 

psychoterapeutické programy. Ty se mohou provádět buď na základě individuálního 

sezení, nebo také jako skupinová terapie. Nedílnou součástí těchto programů bývá také 

tzv. sociální výcvik. Ten je zaměřen na nácvik řešení běţných sociálních situací, jako je 

například jednání na úřadech. Typickým znakem trestu odnětí svobody je izolovanost 

odsouzeného. Pro ţivot po propuštění z výkonu tohoto trestu je však velmi důleţité, 

jaké sociální vazby si odsouzený dokázal udrţet. Na posílení či udrţení těchto vazeb se 

orientují tzv. extramurální programy. Ty za určitých podmínek podporují návštěvy a 

styky odsouzeného s rodinou a snaţí se odsouzeného informovat o dění mimo vězení 

v takové míře, aby po propuštění nebyl vystaven šoku z případných velkých změn. 

V neposlední řadě se ve většině vězení poskytuje moţnost vyuţití náboţenské výchovy. 

A to nejen pro odsouzené, kteří byli věřícími jiţ před nástupem do vězení, ale také pro 

ty odsouzené, kteří hledají ve víře novou naději či nový směr svého ţivota. 
43

 

Programy zacházení se zpracovávají pro všechny odsouzené. U některých 

skupin vězňů plní však tyto programy větší roli. Jsou to například mladiství odsouzení 

či vězni, kterým byl uloţen doţivotní trest odnětí svobody. Přestoţe tento trest nemusí 

znamenat definitivní zbavení svobody, představuje vţdy dlouhodobou izolaci. U těchto 

vězňů zpravidla převaţují negativní pocity z jejich ţivotní situace. Velmi často mají tito 

vězni pocit, ţe ve vězení promarňují svůj ţivot, ztrácejí sociální kontakty, chybí jim 

soukromí, nudí se a přejí si, aby čas ubíhal rychleji.  

Ještě větší roli sehrávají programy zacházení u těch doţivotně odsouzených 

vězňů, u kterých se nepředpokládá jakékoliv zkrácení trestu. Tato skupina vězňů se 

musí naučit s touto skutečností ţít a snaţit se jakýmkoliv smysluplným způsobem trávit 

svůj čas ve vězení. V současné době nepřipadá v úvahu moţnost nevěnování se těmto 

odsouzeným z důvodu ztráty smyslu takové činnosti. K výkonu doţivotnímu trestu se 

                                                
43 Mezník J., Kalvodová V., Kuchta J., Základy penologie, Masarykova univerzita, Brno, 1995, s. 47-55 
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nelze stavět s absolutní rezignací, která by spočívala pouze ve vlastním výkonu trestu. 

V takovém případě by se jednalo o trest velmi krutý a nehumánní. Hlavní znakem 

takového trestu by byla jeho bezvýchodnost. Pro psychiku a osobnost takového 

odsouzeného by to znamenalo, ţe jeho ţivot de facto skončil, jen ho musí ţít dál. 

Takovýto trest by byl poté po právu označen za „ sociální trest smrti“. Takové chápání 

doţivotního trestu je však všeobecně odmítáno. To se projevuje zejména v tom, ţe i tato 

skupina doţivotních vězňů se podrobuje programům a metodám, které mají vést ke 

zlepšení jejich dovedností, odstranění jejich negativních vlastností a k trávení volného 

času smysluplným a aktivním způsobem. U kaţdého doţivotního vězně existuje totiţ 

moţnost podmíněného propuštění.  

Doţivotně odsouzení vězni nejsou v současné době umístěni na jednom místě, 

respektive v jedné věznici. Kaţdá věznice vytváří svůj vlastní model zacházení s touto 

skupinou vězňů. V minulém roce schválil generální ředitel Vězeňské sluţby pilotní 

projekt jednotného zacházení s doţivotně odsouzenými vězni. Tento model byl 

zpracován odborníky z oboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství Vězeňské 

sluţby ve spolupráci se zástupci věznic Mírov, Karviná a Valdice. Jednotný model 

zacházení je zaloţen na třech principech. Prvním z nich je princip přenositelnosti. Ten 

by měl zajistit přenositelnost modelu zacházení při přemístění odsouzeného do jiné 

věznice. Model je rozčleněn z hlediska času i obsahu do několika etap. Posledním 

principem je práce s trestným činem odsouzeného. Práce s trestnou činností je chápána 

jako základní východisko pro další zacházení. Zavedení tohoto modelu se soustředí také 

na zjištění toho, zda zvolené metody, formy a postupy při zacházení jsou schopny 

dosáhnout stanovených cílů. Vyhodnocení projektu bude provedeno v 2. polovině roku 

2011.
44

 

Významnou sloţkou efektivního fungování programů zacházení je vězeňský 

personál. Jejich odborná příprava je důleţitým předpokladem pro naplňování účelu 

trestu odnětí svobody. Zejména pro dlouhodobě vězněné osoby je profesionalita 

okolního personálu velice důleţitá. Přípravu vězeňského personálu zajišťuje Institut 

vzdělávání Vězeňské sluţby. Tento institut je rezortním vzdělávacím zařízením, které 

zajišťuje profesní teoretickou a praktickou přípravu příslušníků a občanských 

                                                
44 Zdroj: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/aktuality-220/jednotny-model-zachazeni-s-

dozivotne-odsouzenymi-6592 
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pracovníků Vězeňské sluţby. Cílem této přípravy je náleţité vycvičení a vyškolení pro 

výkon sluţby. Vzdělávací aktivity jsou prováděny formou specializačních kurzů a 

školení. Jeden z kurzů, které Institut vzdělávání vězeňské sluţby pořádá, je určen všem 

pracovníkům vězeňské sluţby, kteří přicházejí do styku se skupinou dlouhodobě 

vězněných osob. Tento kurz se oficiálně jmenuje Zacházení s vězni dlouhodobě a 

doživotně odsouzenými. Délka kurzu je 5 dní a zaměřuje se hned na několik dílčích 

problémů. Věnuje se problematice morálních a sociálních aspektů dlouhodobého 

věznění a moţnostem sníţení negativních dopadů věznění. Za velice důleţité povaţuje 

udrţení si sociálních vztahů s vnějším okolím. Proto je kurz zaměřen také na osvojení si 

vhodné spolupráce s rodinou odsouzeného. Všeobecně je zájem věnován také tzv. 

problematice osamělého jedince. Vězeňský personál si má osvojit profesionální přístup 

k odsouzeným, bez známek empatie či soucitu.
45

     

 

6.6 Dopad doţivotního trestu na osobnost odsouzeného 

 

Jedním z hlavních účelů dlouhodobých trestů odnětí svobody je izolace 

nebezpečného pachatele od společnosti v zájmu její ochrany. Nebezpečná osoba je tak 

separována od vnějšího ţivota. Tato dlouhodobá izolace však přináší velkou řadu 

sociálních i psychologických problémů. Trest odnětí svobody na doţivotí představuje 

velký zásah do psychiky odsouzeného a působí na jeho osobnosti celou řadou 

negativních vlivů. Nevyhnutelným důsledkem dlouhodobých trestů odnětí svobody 

bývá sociální izolace. Vězni postupně ztrácí kontakt s rodinou a přáteli a musí čelit 

zpřetrhání vztahů s vnějším světem. Tato separace vytváří prostor pro tvorbu nových 

vztahů v rámci vězeňské subkultury. Izolace jedince ve specifických podmínkách 

vězení se výrazně odlišuje od ţivota mimo vězení. 

 Souhrnně se pro tyto negativní aspekty pouţívá pojem prizonizace. Tento pojem 

zavedl jiţ ve třicátých letech minulého století americký sociolog Donald Clemmer. Ve 

věznici v Chesteru v americkém státě Illinois studoval prostředí muţské vězeňské 

subkultury a na základě tohoto studia učinil mnoho obecných závěrů. Clemmer tvrdí, ţe 

                                                
45 Zdroj: Internetové stránky Institutu vzdělávání vězeňské sluţby České republiky: www.ivvs.cz 
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vězni jsou nuceni ţít jeden vedle druhého a tato jejich vynucená fyzická blízkost jim 

ničí veškeré soukromí. Ze studie dále vyplývá, ţe v rámci procesu prizonizace přijímají 

vězni v té či oné míře vězeňské hodnoty a stávají se tak imunní vůči vlivům tradičního 

hodnotového systému. „ Někteří badatelé proti Clemmerově tezi poukazují na 

prokázanou skutečnost, že vězni jsou nejdříve prizonizováni a před propuštěním 

deprizonizováni. Jiní říkají, že prizonizace jako taková je mýtus. Většina ovšem 

souhlasí, že k určité formě prizonizace opravdu dochází, ale že je ovlivněna prioritami 

vězně, trváním, frekvencí a intenzitou jeho kontaktů s vězeňskou subkulturou“ 
46

 

Prizonizací tedy rozumíme určitý proces postupného přizpůsobování se způsobu 

ţivota ve vězení. Vězni se zpravidla po uvěznění adaptují na prostředí vězení a 

identifikují se s kriminálním prostředím, coţ se projevuje například i osvojením si 

specifického jazyka, tzv. argotu. Odsouzení se buď s danou situací smíří a přivyknou si 

na vězeňskou realitu nebo si kaţdodenní ţivot ve vězení zkreslují. Působení procesu 

prizonozace ztěţují návrat do normálního ţivota. Čím delší je doba uvěznění, tím je 

intenzivnější dopad tohoto procesu.   

V odborné literatuře nepanuje ohledně důsledků uvěznění názorová jednota.       

„V současné době nelze již na základě provedeného bádání mluvit o nenapravitelném 

poškození osobnosti, nebo dokonce o rozpadu osobnosti následkem doživotního odnětí 

svobody. Na druhé straně však vzhledem k realitě výkonu dlouhodobých trestů není 

možné ani přiřknout doživotnímu trestu nějaké dalekosáhlé resocializační působení.“
47

 

Obecně lze souhlasit s názorem, ţe dlouhodobé uvěznění s sebou určité škodlivé 

důsledky nese. Obecně však nelze generalizovat, neboť kaţdý jedinec reaguje na své 

uvěznění svých vlastním způsobem. Hlavní problémem, kterému musí osoby odsouzené 

na doţivotí čelit, je neurčitost rozsudku. Ţivot takto odsouzeného se ubírá neurčitým 

směrem a s tím souvisí stále se prohlubující pocit nejistoty. Doţivotní vězni mají také 

velmi často změněné vnímání času. Řada výzkum také prokázala, ţe doţivotně 

odsouzení vězni často bojují s problémy osobní rezignace na podmínky výkonu trestu. 

Vězni tak namísto změn ve svém chování, které by ulehčilo jeho nápravu, zakonzervují 

své chování do stavu „hibernace“. V tomto stavu pak můţe dojít k poškození jejich 

                                                
46 článek K problematice dlouhodobých trestů, JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., PhDr. Šárka Blatníková, 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, čtvrtletník Kriminalistika č.3/2004 
47 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 85 
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duševního či tělesného zdraví. Obecně lze souhlasit s názorem, ţe dlouhodobé tresty 

odnětí svobody přináší mnoho stresů, které mohou působit na duševní stav 

odsouzeného. Na druhou stranu se však povaţuje za prokázané, ţe dlouhodobé tresty 

odnětí svobody váţně neohroţují duševní zdraví vězně, spíše sníţí moţnost úspěšného 

začlenění zpět do společnosti. Je třeba brát v úvahu, ţe osoby, kterým je ukládán 

mimořádný trest odnětí svobody na doţivotí, jsou osoby s psychopatickou osobností. 

Poruchy osobnosti si tedy do vězení přinášejí jiţ na počátku uvěznění. 
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Kapitola 7: Výzkum doţivotního trestu v České 

republice v letech 1998-2009 

 

Doţivotní trest odnětí svobody představuje nejpřísnější trestní sankci, kterou lze 

u nás dnes uloţit za spáchaný trestný čin. Obecně představuje jakýkoliv trest odnětí 

svobody velký zásah do ţivota odsouzeného a jeho okolí. U dlouhodobých či 

doţivotních trestů je tento zásah znatelnější. O konkrétním působení doţivotního trestu 

a jeho negativních dopadech na samotného odsouzeného bylo provedeno několik 

výzkumů. V České republice se této problematice dlouhodobě věnuje Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci. Výzkumná činnost Institutu je jednou z jeho hlavních 

činností a představuje významný teoretický přínos v oblasti práva a justice.  

Nejrozsáhlejší výzkum doţivotně odsouzených u nás provedla paní doktorka 

Jana Navrátilová. Ta provedla tři dílčí výzkumy v letech 1998, 2005, 2009. Inspirací pro 

její práci byl výzkum doţivotně odsouzených provedený významným německým 

právníkem a kriminologem Klausem Laubenthalem. Na jeho výzkum navázala a 

provedla obdobný výzkum mezi českými doţivotně odsouzenými.  

Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření. V roce 1998 se ho účastnilo 

z celkového počtu 14 osob odsouzených k doţivotnímu trestu 13 osob. V roce 2005 se 

zúčastnilo 24 osob z celkového počtu 32 doţivotně odsouzených a v roce 2009 to bylo 

15 osob z celkově 33 osob odsouzených na doţivotí. Dotazníky měly dvě části. 

Z výsledků první části lze vyčíst informace například o věku odsouzeného v okamţiku 

vynesení rozsudku, o povolání odsouzeného v době nástupu do výkonu trestu, jeho 

rodinný stav nebo délku jiţ odpykaného trestu. Druhá část dotazníků byla zaměřena na 

nejrůznější psychické a sociální problémy. Odsouzení odpovídali, jak často tyto 

problémy mají a jak se s nimi vypořádávají. Z výsledků této druhé části v roce 1998 

vyplývá, ţe na prvních pěti místech se umístily tyto problémy: 
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1. Cítím, ţe zde promarňuji svůj ţivot. 

2. Postrádám někoho. 

3. Bojím se, ţe zemřu, neţ mě propustí 

z vězení.  

4. Přeji si více soukromí. 

5. Touţím, aby se uplynulý čas vrátil zpět. 

Tabulka 1: Ţebříček nejzávaţnějších problémů v roce 1998.
48

 

 

Z těchto výsledků vyplývá, ţe vězni povaţují za největší problémy vztah 

k vnějšímu světu. Pouze problém na čtvrtém místě se váţe k ţivotu uvnitř vězení. 

Problémy na prvním a pátém místě zase vypovídají o stresu, který odsouzení proţívají 

ve vztahu k času.   

Výzkum provedený v letech 2004/2005 zaměřila autorka na stejné problémy, pro 

zajímavost však respondenti rozdělila do skupin podle délky jiţ vykonaného trestu. 

Nejčastěji se opakovaly tyto problémy: 

 

Skupina D1 (0-5let) Skupina D2 (5-12let) Skupina D3 (12+let) 

 

1. Cítím, ţe zde promarňuji 

svůj ţivot. 

2. Přeji si, aby čas ubíhal 

rychleji. 

3. Touţím, aby se uplynulý čas 

vrátil zpět. 

4. Postrádám ţivot ve 

společnosti. 

5. Postrádám někoho. 

 

 

1. Postrádám ţivot ve 

společnosti. 

2. Postrádám někoho. 

3. Touţím, aby se uplynulý čas 

vrátil zpět. 

4. Cítím, ţe zde promarňuji 

svůj ţivot. 

5. Zlobím se sám na sebe. 

 

1. Postrádám někoho.  

2. Přeji si více soukromí. 

3. Cítím, ţe zde promarňuji 

svůj ţivot. 

4. Zlobím se sám na sebe. 

5. Touţím, aby se uplynulý čas 

vrátil zpět. 

Tabulka 2:Ţebříček nejzávaţnějších problémů u skupin rozdělených podle délky jiţ vykonaného trestu 

v roce 2005.49 

                                                
48 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 142 
49 Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 150 
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Výsledky získané rozdělením odsouzených do několika skupin jsou velmi 

zajímavé. V první fázi výkonu trestu odnětí svobody na doţivotí mají odsouzení 

největší problém s vnímáním času a zdá se jim, ţe plyne aţ příliš rychle. Většinu 

odsouzených také trápí samota při výkonu trestu. Odsouzení zařazeni do první skupiny 

neoznačili mezi nejzávaţnější problémy ţádný z problému týkajícího se ţivota ve 

vězení. Naproti tomu ve druhé skupině se objevil jeden problém související s vnitřním 

prostředím a to „zlobím se sám na sebe“. Tento problém se v poslední skupině dostal aţ 

na čtvrté místo a přidal se k němu další problém týkající se ţivota ve vězení a to „ přeji 

si více soukromí“. Ukázalo se, ţe aţ postupem času se problém „zlobím se sám na sebe“ 

dostal mezi nejzávaţnější problémy. To můţe svědčit o tom, ţe si odsouzení postupem 

času uvědomují svoji chybu, ale také to můţe znamenat, ţe si vězeň vyčítá, ţe si 

nepočínal lépe a byl tedy dopaden. Zajímavým se jeví také fakt, ţe se problém „přeji si 

více soukromí“ se objevil aţ ve třetí skupině. Obecně by se dalo usuzovat, ţe se tento 

problém vyskytne jiţ u prvních dvou skupin, které budou ztrátu soukromí pociťovat 

více. Z výsledků výzkumu dále vyplývá, ţe problém „nudím se“ se umisťoval spíše 

v druhé polovině ţebříčku nejzávaţnějších problému. Tato skutečnost bud vypovídá o 

tom, ţe programy zacházení jsou natolik uspokojivé, ţe jsou vězni zcela zaměstnaní, 

nebo také tak, ţe odsouzení si po určitém čase najdou své vlastní aktivity, které je zcela 

zaujmou. Za povšimnutí stojí také umístění problému „mám sexuální problémy“. U 

všech třech skupin se objevil aţ na konci ţebříčku, coţ vypovídá o tom, ţe tento 

problém není pro odsouzené důleţitý.  

Poslední část výzkumu byla provedena v roce 2009. V tomto roce vyplnilo 

dotazníky pouze 13 doţivotně odsouzených. Celkové výsledky vypadaly takto: 

 

1. Touţím, aby se uplynulý čas vrátil zpět. 

2. Zlobím se sám na sebe. 

3. Postrádám někoho.  

4. Cítím, ţe zde promarňuji svůj ţivot. 

5. Postrádám ţivot ve společnosti. 

Tabulka 3: Ţebříček nejzávaţnějších problému v roce 200950 

                                                
50 Navrátilová, J.: Výjimečný trest, Praha: Leges, 2009, s. 182 
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Výsledky ukazují, ţe mezi nejzávaţnější problémy se opět zařadily problémy 

týkající se běhu času. Z okruhu vnitřních problémů se objevil pouze problém „zlobím se 

sám na sebe“.  

I v roce 2009 se autorka výzkumu zaměřila na šetření doţivotně odsouzených 

rozdělené do tří skupin podle délky jiţ vykonaného trestu. Oproti výzkumům 

v předešlých letech se nově objevily dva problémy a to u skupiny s nejdelší dobou jiţ 

vykonaného trestu. Na prvním místě se u této skupiny objevil problém „ruší mne jiný 

odsouzený a jsem proto rozzlobený“. Nově se mezi nejzávaţnější problémy zařadil také 

problém „mám sexuální problémy“.  

 

Výzkum provedený paní doktorkou Janou Navrátilovou je v našem prostředí 

jedinečným počinem a jako takový představuje velmi významný zdroj informací o 

doţivotně odsouzených v České republice.  
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Závěr 

  

V ideálním světě by nebylo zlo, ani násilí, tedy ani trestný čin. Společnost by 

ţila ve vzájemném míru a vězení bychom znali jen z encyklopedií. Avšak všichni víme, 

ţe svět není ideální a proto si kaţdá společnost vytváří pravidla, podle kterých funguje. 

Ne všichni však tato pravidla respektují. Kaţdý stát si tedy musí vytvořit prostředky 

k ochraně svých občanů.  

V systému trestních sankcí najdeme rozmanitou škálu trestů, které se pachatelům 

trestných činů ukládají. Funkci nejpřísnějšího trestu po dlouhá léta aţ do nedávné doby 

plnil trest smrti. Ten byl však v posledních desetiletích podroben velké kritice a jako 

nehumánní byl téměř ve všech zemích zrušen. V České republice byl trest smrti 

nahrazen doţivotním uvězněním. Trest odnětí svobody na doţivotí představuje 

nejpřísnější trest, který je moţno pachateli trestného činu uloţit. 

Hlavním argumentem podporujícím doţivotní trest na úkor trestu smrti, je 

respektování práva na ţivot. Trest odnětí svobody na doţivotí také nepředstavuje 

nenapravitelný zásah v případě justičního omylu. Doţivotní uvěznění fakticky 

nekoresponduje se svým názvem a nemusí představovat strávení zbytku ţivota ve 

vězení. Odsouzenému je při uloţení tohoto trestu dána moţnost nápravy a díky institutu 

podmíněného propuštění zůstává zachována naděje na návrat vězně do běţného ţivota. 

Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody doţivotního trestu patří bezvýchodnost 

vzniklé situace pro odsouzeného a také jeho faktická beztrestnost za trestné činy 

spáchané ve výkonu trestu. Velice důleţitým motivačním faktorem pro takto 

odsouzeného vězně je moţnost podání ţádosti o podmíněné propuštění. Neexistence 

tohoto institutu by byla velmi nebezpečná, protoţe ztratí-li vězeň naději, ztratí také 

veškeré zábrany. 

  Zvláštní povaha této formy výjimečného trestu se odráţí ve způsobu jeho 

výkonu. I kdyţ doţivotní trest nemusí znamenat doţivotní ztrátu svobody, zajisté 

představuje velký zásah do ţivota odsouzeného. Dlouhý výkon tohoto trestu způsobuje 

ve většině případů podlomení sebevědomí vězně a má za následek znejistění jeho 

chování na svobodě. Středem kritiky výkonu doţivotního odnětí svobody je zejména 
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velké mnoţství nepříznivých následků, které s takto výjimečným trestem souvisejí. V 

silách ţádného vězeňského systému není moţnost tyto důsledky odstranit. Cílem by 

však měla být maximální eliminace nepříznivého dopadu doţivotního trestu na 

odsouzeného. Dnešní vězeňství je zaloţeno na pozitivním myšlení, optimismu a víře 

v moţnost zlepšit sebe samého. K co moţná největšímu vyloučení nepříznivých 

následků doţivotního odsouzení přispívá především existence uspokojivých programů 

zacházení a dostatečný počet kvalifikovaného personálu.  

Trest odnětí svobody na doţivotí představuje v českém trestním právu 

alternativu k trestu smrti. Z tohoto svého postavení je velmi často podroben kritice. 

Často je nazýván sociálním trestem smrti a jeho odpůrci ho povaţují za mnohem 

krutější neţ absolutní trest. V kaţdé společnosti se však najdou jedinci, kteří páchají 

takové trestné činy, ţe jedinou moţností ochrany před nimi je jejich izolace od 

společnosti. Ve většině případů je tento trest ukládán za trestný čin vraţdy. Znamená 

tedy reakci společnosti na usmrcení člověka. Můţe být potom na místě, ptát se, zda není 

tento trest příliš krutý? Těţko si můţeme představit přiměřenější trest za zmaření 

lidského ţivota. Nelze také zapomínat na to, ţe trest odnětí svobody na doţivotí je 

koncipován jako trest výjimečný. Znamená to tedy, ţe je ukládán pouze ve zvláštních 

případech. Soudce má navíc vţdy moţnost zváţit, zda pro nápravu pachatele 

nepostačuje mírnější forma výjimečného trestu, tedy trest odnětí svobody od 20 do 30 

let.  

Úprava ukládání a výkonu doţivotního trestu u nás je obecně povaţována za 

kvalitní. Existuje však několik ustanovení, která by bylo vhodné doplnit či zrušit. Za 

nešťastně koncipovaný lze povaţovat institut umoţňující nezapočítání výkonu trestu ve 

věznici se zvýšenou ostrahou pro účel podmíněného propuštění. V zákoně nejsou 

nikterak upřesněny podmínky, za kterých soud o vyloučení započítání rozhoduje. Navíc 

o tom rozhoduje v době vynesení rozsudku bez moţnosti později své rozhodnutí změnit. 

Institut podmíněné propuštění by bylo vhodné doplnit o obligatorní povinnost soudu 

přezkoumat, zda nejsou splněny podmínky pro podmíněné propuštění. Jako nedostatek 

lze spatřovat také neexistenci přezkumné povinnosti Nejvyššího soudu v případě 

uloţení doţivotního trestu. Samotný výkon trestu odnětí svobody na doţivotí je třeba 

zlepšit hned v několika směrech. Jde zejména o zajištění více kontaktů s vnějším světem 

a zajištění dostatku práce pro odsouzené.  
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Podle mého názoru respektuje doţivotní trest odnětí svobody základní lidská 

práva a obstojí i v konfrontaci se základními zásadami trestání. Je tak legitimní trestní 

sankcí a plnohodnotnou náhradou trestu smrti.  
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ISSUE OF THE LIFE INPRISONMENT 

SUMMARY 

 

This diploma thesis engages in the issue of life imprisonment sentence. Today, 

life imprisonment is the toughest possible punishment the criminals are facing in our 

country. As such, this role is also reflected in the extraordinary position which the life 

imprisonment assumes.  

Until 1990, the year of its abolition, the toughest penalty applied many years in 

the Czech Republic used to be the capital punishment. Once abolished, it was replaced 

by the life imprisonment. Throughout my paper I am addressing the question as to the 

suitability and legitimacy and whether this alternative is appropriate and legitimate.  

The thesis is structured in seven chapters. The introduction deals with the 

general questions regarding the purpose of a punishment and an overall description of 

imprisonment as a sentence. One of the chapters that follow details the historical 

development of life imprisonment in our country. In order to get a better picture of this 

juridical institute, I have also included a chapter on legal provisions applicable in other 

European states. Another chapter confronts the life imprisonment with basic human 

rights and with punishment principles. The chapter number seven forms an important 

part of the paper as it documents a summary of results of the biggest study carried out 

so far among convicts sentenced with life imprisonment.  

Like the capital punishment, the life imprisonment also is supported by many 

and objected by plenty. In the conclusion of my thesis, I am trying to evaluate the pros 

and cons of life imprisonment and also indicate the drawbacks it has in the current legal 

provision.  

Having reviewed all facts, I have concluded that life imprisonment is a 

legitimate legal sanction and that it is a suitable alternative for capital punishment.  
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