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Úvod 

Současný systém trestní justice se potýká se dvěma zásadními problémy – 

s přeplněností věznic a s negativním vlivem vězeňského prostředí na odsouzené. 

Pachatelé si v kriminogenním prostředí věznic osvojují návyky, které později 

znesnadňují jejich resocializaci. Krátkodobé tresty odnětí svobody se tak často jeví, 

zejména u pachatelů méně závažných trestných činů, jako zbytečně nákladné a neúčinné 

z hlediska prevence páchání další trestné činnosti. V souvislosti s těmito problémy se 

často hovoří o tzv. krizi trestu odnětí svobody. Řešení obou problémů nabízí alternativní 

sankcionování pachatelů trestných činů. Téma alternativních trestů se mi jeví jako 

v současnosti velmi aktuální a diskutovaný problém, a proto jsem si ho zvolila pro svou 

diplomovou práci. 

Alternativní tresty nejsou bezprostředně spojeny s odnětím svobody, čímž řeší 

uvedené problémy justičního systému, ale zároveň pachatele potrestají způsobem, který 

lze považovat vzhledem k jimi spáchané trestné činnosti za dostatečný. Podstatné je, 

aby pachatel svůj trest chápal jako skutečnou sankci za spáchaný trestný čin a ne pouze 

jako benevolenci ze strany státu. Motivací pachatele k dodržování podmínek 

stanovených pro výkon alternativního trestu a k vedení řádného života, je hrozba 

sekundární sankcí pro případ, že stanovené podmínky poruší.  

Posilování pozice alternativních trestů je i jednou z hlavních filosofií nového 

trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.). Stále více je prosazována zásada subsidiarity 

trestní represe. Tento princip stanoví, že ochrana společnosti má být zajišťována 

prostředky trestního práva až v případě, že mimotrestní řešení selhávají. Trest odnětí 

svobody je tak chápán jako ultima ratio, krajní prostředek, a má být určen zejména těm 

pachatelům, kteří vyžadují izolaci z důvodu ochrany společnosti.  

Cílem mé diplomové práce je poukázat na výhody alternativních trestů ve 

srovnání s nepodmíněným trestem odnětí svobody a zhodnotit efektivitu vybraných 

alternativních sankcí v praxi.  

Práce je rozčleněna do 6 kapitol. Pro uvedení do problematiky a pochopení 

souvisejících institutů budou úvodní kapitoly věnovány výkladu a vysvětlení základních 

pojmů. V první kapitole bude definován pojem a účel trestu, včetně zásad pro ukládání 

trestů, které musí být respektovány i při ukládání alternativních sankcí. V následující 
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kapitole budou nastíněna východiska alternativního trestání se zaměřením na příčiny 

zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do trestních systémů většiny 

evropských států. Součástí kapitoly bude i objasnění konceptu restorativní justice a 

jejích projevů v trestním právu, včetně vysvětlení institutů probace a mediace, které 

jsou hlavními nástroji prosazování restorativní justice.  

Ústředním tématem práce – alternativními tresty – se budu zabývat v kapitole 

třetí a následujících. Práce bude pojednávat výhradně o trestech, nikoli o trestních 

opatřeních, které jsou ukládány mladistvým pachatelům podle ZSVM. V kapitole třetí 

bych se chtěla věnovat výhodám a příčinám využívání alternativních trestů v praxi a 

vlivu mezinárodních organizací na rozvoj trestněprávních systémů směrem 

k alternativním přístupům. Přiblížím historický vývoj ukládání alternativních trestů a 

úpravu alternativních trestů v novém trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.). Dále bych 

chtěla zhodnotit vývoj aplikace alternativních trestů v praxi, tedy porovnat podíl 

ukládání jednotlivých alternativních trestů v poměru k celkovému počtu uložených 

trestů ve stanoveném období na základě dostupných statistických údajů. 

Následující kapitoly budou věnovány vybraným alternativním trestům, které 

budu blíže rozebírat z hlediska jejich zákonného vymezení v současnosti účinném 

trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) a z hlediska jejich výkonu, včetně kontroly 

dodržování podmínek stanovených pro jejich výkon a následně ukládaných 

sekundárních sankcí. Na závěr se pokusím shrnout efektivitu vybraných alternativních 

trestů a současně navrhnout změny právní úpravy směrem ke zvýšení efektivity těchto 

alternativních trestů.  

Za tresty, které budu takto podrobněji rozebírat, jsem si zvolila trest obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest a trest domácího vězení. Tyto tresty podle mého 

názoru nejlépe odpovídají pojmu alternativní tresty v užším smyslu. Trest obecně 

prospěšných prací a peněžitý trest byly novým trestním zákoníkem výrazně 

novelizovány a trest domácího vězení byl tímto zákonem s účinností od 1. 1. 2010 

dokonce zaveden jako nový druh alternativního trestu. Trest obecně prospěšných prací a 

trest domácího vězení také prošly významnou novelizací provedenou zák. č. 330/2011 

Sb., účinnou od 1. 12. 2011, na kterou se také zaměřím. Zejména na její dopady na 

ukládání těchto alternativních trestů v praxi a na zhodnocení její efektivity. 

Práce je zpracována podle právního stavu ke dni 23. 3. 2012. 
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1 Trest 

1.1 Pojem a účel trestu 

Tresty lze chápat jako specifické zákonem stanovené a státem vynutitelné 

následky spáchaného trestného činu, které ukládají soudy v trestním řízení. Splnění 

účelu trestu a trestního zákona je spatřováno v negativním hodnocení pachatele a jím 

spáchaného trestného činu, které mu způsobuje určitou újmu. Tato újma by však nikdy 

neměla být cílem, ani smyslem trestu, měla by být pouze nezbytným prostředkem pro 

dosažení účelu trestu a trestního zákona. Trest, stejně jako trestní řízení, musí být 

spravedlivý. Spravedlnost trestu je zajištěna dodržováním základních zásad trestního 

práva, mezi které řadíme zásadu humanismu, individualizace trestu, zákonnosti, 

přiměřenosti. Bezprostřední realizaci účelu trestu představuje jeho výkon. 

Základním cílem trestu je ochrana společnosti před trestnými činy a před jejich 

pachateli. Tohoto cíle má být dosaženo zabráněním pachateli v páchání další trestné 

činnosti a výchovném působení nejen na něj, tj. individuální (speciální) prevence, ale 

zároveň i odstrašujícím působením na ostatní občany, tj. generální prevence. Trest by 

měl jako prostředek výchovy pozitivně působit na pachatele a eliminovat kriminogenní 

faktory jeho osobnosti rozvojem kladných prvků jeho charakteru, pozitivních sociálních 

vazeb, návyků, zájmů. Vedle ochrany společnosti před kriminalitou má trest zároveň 

vést k prevenci jejího vzniku, a proto je nezbytnou uvážená volba spravedlivého trestu, 

který by dostatečně odsoudil spáchanou trestnou činnost (generální prevence), 

adekvátně potrestal pachatele vzhledem ke spáchanému trestnému činu a jeho osobě 

(individuální prevence) a zároveň chránil společnost.1 

V důsledku nárůstu kriminality požaduje společnost spíše represivní postih 

pachatelů. Ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody však může v některých 

případech méně závažné kriminality mít spíše opačný než zamýšlený efekt.2 „V systému 

trestů proto převažují druhy trestů, které nejsou spojeny s odnětím svobody a s izolací 

pachatele od společnosti (tzv. alternativní tresty), protože se předpokládá, že značná 

                                                
1 Blíže k pojmu a účelu trestu např. SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; 
VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, 
Tresty a ochranná opatření, s. 5-34.  
2 Viz SOTOLÁŘ, Alexander a kol. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky : Právní rámec 
alternativního řešení trestních věcí. Svazek 64. Institut vzdělávání Ministerstva Spravedlnosti České 
republiky, 2001. s. 189-191. 
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část pachatelů je méně narušená a u těchto pachatelů by se mohlo záporně projevit 

jejich násilné vytržení z přirozeného sociálního prostředí, narušení sociálně užitečných 

svazků a negativní vliv více narušených osob. Zároveň se uložení trestů nespojených 

s bezprostředním odnětím svobody chápe jako projev důvěry vůči pachateli, přičemž při 

jejich výkonu je možné opřít se o pachatelovy kladné vlastnosti a návyky a výchovný vliv 

na něj mohou vykonávat odborníci i laická veřejnost.“3  

 

1.2 Trestní teorie 

K nejznámějším teoriím o důvodech a účelu trestání patří teorie absolutní 

(retributivní) a relativní (preventivní). Absolutní teorii vystihuje myšlenka odplatného 

trestu – punitur, quia pecatum est (trestá se, protože bylo spácháno zlo). Relativní teorie 

naopak vyznává účelnost trestů – punitur, ne peccetur (trestá se, aby nebylo pácháno 

zlo). Ani jedna z tradičních teorií však nevyhovuje zcela soudobým nárokům na 

pojímání trestu a jeho účelu. Proto existují tzv. slučovací (smíšené) teorie, které se snaží 

propojit myšlenky odplatného a účelného trestu tím, že požadují spravedlivý trest 

adekvátní spáchané trestné činnosti, který zároveň pozitivně působí na pachatele ve 

smyslu individuální prevence, i na veřejnost a ostatní občany jako generální prevence 

(trestá se, protože byl spáchán trestný čin a zároveň proto, aby nebyl spáchán další 

trestný čin). 

I v české justici a trestněprávní nauce dominují, stejně jako ve většině ostatních 

vyspělých států, slučovací teorie. Důkazem toho je i nový trestní zákoník (zák. č. 

40/2009 Sb.), který vychází z myšlenky, že základní funkcí trestního práva je ochrana 

společnosti před kriminalitou, a tedy že základní funkcí trestu je ochrana společnosti 

před trestnými činy. Z pojetí trestu jako obranné reakce společnosti vyplývá i 

požadavek přiměřenosti trestu povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a 

spravedlivosti trestu, tj. trest nesmí být ani přísnější, ani mírnější, než je nutné k ochraně 

společnosti před trestnými činy. Těchto cílů má být dosaženo účinnou individuální a 

generální prevencí.  

Individuální prevence spočívá v působení trestu na pachatele, kterému je 

znesnadněno nebo znemožněno další páchání trestné činnosti, ve snaze přimět ho 
                                                
3 SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2000. s. 274-275. 
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k respektování zákonů a docílit jeho výchovné součinnosti tak, aby uložený trest splnil 

zamýšlený účel odradit pachatele od další trestné činnosti a jeho resocializace do 

společnosti. Generální prevence naopak spočívá v působení trestu na ostatní občany a 

na veřejnost. Cílem uloženého trestu je zde odstrašení potenciálních pachatelů od 

páchání trestných činů 4 

 

1.3 Zásady ukládání trestů 

„Pojetí trestního práva po nezbytných novelizacích našeho platného trestního 

zákona v období od roku 1989 a zejména po přijetí nového trestního zákoníku vychází 

z myšlenek právního státu, zejména z teorie o subsidiárním či akcesorickém charakteru 

trestního práva.“5 Zásada pomocné úlohy trestní represe je vyjádřena v § 12 odst. 2 TZ 

Prostředky státního donucení významně zasahují do práv a svobod občanů, a proto 

legitimita použití takových prostředků může být odůvodněna pouze v případě 

neexistence jiných účinných řešení. Trestněprávní řešení tedy představuje ultima ratio. I 

proto by primární význam při ochraně před kriminalitou měl být kladen na prevenci a 

s tím související vhodné vyvažování prevence a represe.  

Prvky preventivního charakteru pronikají do trestněprávní politiky stále více 

prostřednictvím alternativních trestů, které se snaží omezovat kriminogenní faktory a 

situace, zejména integrací pachatelů do jejich přirozeného sociálního prostředí. V rámci 

obecných zásad pro ukládání trestů je rozvinuta zásada subsidiarity trestní represe 

v ustanovení § 38 odst. 2 TZ, který stanoví, že trest musí být přiměřený povaze a 

závažnosti spáchaného trestného činu. Tam kde postačí uložení trestní sankce, která 

pachatele postihuje méně, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější, tedy 

opět princip, který posiluje postavení alternativních trestů a trest odnětí svobody 

považuje spíše za podpůrný prostředek trestání. 

České trestní právo je založené na zásadách humanismu. Vychází z přiměřenosti  

trestní represe, která vyjadřuje, že újma může být pachateli způsobena pouze za 

předpokladu, že to vyžaduje splnění účelu trestu a že tato újma nepřevyšuje nezbytně 

nutnou ochranu společnosti. Zásada humanismu také posiluje pozici alternativních 
                                                
4 Blíže NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné : Obecná 
část. 6. rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 37-45. 
5 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. 
Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 30. 
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trestů vedle trestu odnětí svobody. Tresty nespojené s odnětím svobody by měly být 

ukládány všude tam, kde to okolnosti případu, jakož i osobnostní rysy pachatele 

umožňují. V souladu se zásadou humanismu jsou zakázány kruté, nelidské nebo 

ponižující tresty a je stanoveno, že výkonem trestu nesmí být ponížena lidská 

důstojnost, jak vyplývá z ustanovení čl. 7 odst. 2 LZPS a § 37 TZ.  

 Za základní zásadu a záruku správného ukládání trestů lze považovat princip 

zákonnosti – nulla poena sine lege, tresty lze ukládat pouze na základě zákona (čl. 39 

LZPS, § 12 odst. 1 TZ, § 37 odst. 1 TZ). Jen zákon může stanovit druh trestu a 

podmínky jeho ukládání. V souladu se zásadou zákonnosti je i požadavek 

individualizace trestu, tedy ukládání takového trestu, který zohledňuje všechny 

zvláštnosti konkrétního případu. 

 Na zásadu zákonnosti navazuje zásada zákazu retroaktivity trestního zákona 

k tíži pachatele (čl. 40 odst. 6 LZPS). Zákaz retroaktivity se vztahuje nejen na otázku 

viny, ale také na trest. Požadavek, že nikomu nesmí být uložen trest přísnější, než který 

bylo možno uložit v době spáchání trestného činu, vyplývá z čl. 7 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Rovněž je nepřípustná analogie k tíži pachatele, 

pokud jde o rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti a stanovení trestu.6  

  Za základní zásady demokratického trestního práva lze tedy považovat: 

§ princip ultima ratio – subsidiární úloha trestního práva jako krajního 

prostředku ochrany jednotlivců a společnosti 

§ nullum crimen, nulla poena sine lege – pachatele lze uznat vinným a 

uložit mu sankci za spáchaný čin pouze na základě zákona 

§ zákaz retroaktivity přísnějšího zákona 

§ zákaz analogie 

§ nullum crimen sine culpa – trestní odpovědnost je založena na zavinění 

§ přiměřenost sankcí ve vztahu ke spáchanému trestnému činu a k osobě 

pachatele.7 

                                                
6 Blíže např. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva 
hmotného. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 30-36; NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; 
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2010. s. 358-359. 
7 Viz KARABEC, Zdeněk a VLACH, Jiří. Criminal justice system in the Czech republic: Česká 
republika. 1st ed. Pratur : Institute of Criminology and Social Prevention, 2011. s. 9. 
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Z výše uvedených zásad i z historického vývoje trestů v trestních zákonech je 

patrné posilování pozice alternativních trestů, které souvisí zejména s prosazováním 

zásad humanismu a subsidiarity trestní represe. 
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2 Východiska alternativního řešení trestních věcí  

 

Většina justičních systémů států evropské kontinentální i angloamerické právní 

kultury se nachází v situaci, která by šla charakterizovat přetížeností soudů a 

přeplněním věznic. V současnosti je po celém světě více než devět milionů vězňů. 

Důsledkem neustále se zvyšujícího počtu osob ve věznicích jsou podmínky, které 

porušují mezinárodní standardy ochrany lidských práv požadující zacházet s vězni 

s úctou a respektem k jejich lidské důstojnosti. Podmínky, kterým jsou vězni 

vystavovány, bývají stále častěji soudy a tribunály pro lidská práva označovány za 

nelidské a ponižující (i s ohledem na fakt, že velmi často bývá většina těchto vězňů 

pachateli méně závažné trestné činnosti).8 

Z výše uvedených důvodů lze označit druhou polovinu 20. století za období 

hledání nových forem spravedlnosti, které by nahradily a doplnily tradiční a mnohdy 

nepružné postupy v trestním řízení. Nejvýznamnějším projevem těchto změn trestní 

politiky je vytvoření podmínek pro široké uplatnění alternativních způsobů řízení před 

soudem a využití alternativ k potrestání v trestních věcech.9 Zavedení účinných 

alternativ by pomohlo vyřešit problém přeplněnosti věznic a zároveň snížit náklady 

výkonu trestu. Alternativní opatření totiž méně zasahují lidská práva a jsou méně 

nákladná. 

Na aktuální problémy trestní justice lze reagovat v zásadě třemi způsoby. 

Prvním z nich je zvýšení kapacity justičního systému (zvýšení počtu soudců a 

pracovníků orgánů činných v trestním řízení). Druhým způsobem je snížení počtu věcí 

projednávaných před trestními soudy (procesy dekriminalizace, depenalizace, rozšíření 

možností využití odklonů od standardního řízení a ukládání alternativních trestů). 

Třetím způsobem je pak zavádění alternativních typů řízení a zefektivnění standardních 

procesních postupů, které by vedly ke zkrácení doby jednání před soudy.  

V zemích, které výše popsané způsoby řešení problémů v justici realizovaly, 

došlo nejen ke zrychlení řízení a k významným finančním úsporám (snížení nákladů na 

samotné trestní řízení i na výkon trestů), ale zároveň i k pozitivním výsledkům v oblasti 

                                                
8 Viz VAN ZYL SMIT, Dirk. Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních 
opatření k uvěznění [online]. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 6-8. 
9 SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2000. s. 3. 
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prevence kriminality a k pozitivním psychologickým dopadům na pachatele 

(alternativní řešení trestních věcí omezuje stigmatizaci pachatele).10 

Dalším z důvodů hledání alternativ k potrestání pachatele nepodmíněným 

trestem odnětí svobody, je efektivní dosahování cíle trestního práva, který je spatřován 

v předcházení další trestné činnosti konkrétního pachatele. Nezbytný je proto adekvátní 

trestněprávní postih daného trestného činu. Umístění do vězení sice znesnadňuje 

pachateli možnost pokračovat v páchání další trestné činnosti, na druhé straně však 

tento trest prakticky postrádá výchovnou funkci. Pachatel je vytržen ze svého 

přirozeného sociálního prostředí, dojde k přetrhání jeho pozitivních sociálních vazeb 

(rodinných, pracovních), vězení je pro pachatele kriminogenním prostředím, které může 

mít za následek rozvoj jeho „kriminální kariéry“, nepodmíněné odnětí svobody 

způsobuje stigmatizaci pachatele, která vytváří překážku jeho opětovného začlenění do 

společnosti po návratu z výkonu trestu. Důvodem rozšiřování možností pro uplatňování 

alternativních trestů je tedy i nízká resocializační efektivita nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. 11 

Hlavní příčiny, které vedly k celosvětovému rozšíření alternativního řešení 

trestních věcí a alternativ k tradičnímu trestu odnětí svobody, by šly shrnout do 

následujících bodů: 

§ potřeba vypořádat se s nedostatečnou kapacitou věznic  

§ snaha najít účinné formy prevence kriminality 

§ podmínka důsledné individualizace trestního postihu 

§ motivace pachatele k životu v souladu se zákonem. 

§ neefektivita nepodmíněného trestu odnětí svobody (v konkrétních 

případech) 

§ snížení nákladů na výkon trestu. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se často hovoří o tzv. krizi trestu 

odnětí svobody. „V posledních třiceti letech se začal stále více prosazovat názor, že je 

třeba ve větší míře aplikovat v trestním soudnictví především sankce nespojené 

s odnětím svobody. Hledání vhodných alternativ k trestu odnětí svobody všeobecně – a 

                                                
10 Blíže SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí 
v praxi. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2000. s. 4-8. 
11 Blíže ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 19-21. 
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ke krátkodobým trestům zvláště – přestalo být záležitostí jen vědeckých společností a 

různých jiných nevládních organizací, ocitlo se ve středu zájmu příslušných vládních 

orgánů ve většině západoevropských zemí a zaujalo pozornost i nadnárodních institucí. 

Významnou roli zde sehrála a stále sehrává Rada Evropy, která v četných rezolucích, 

studiích a v dalších podkladech iniciativně nastolovala problematiku trestu odnětí 

svobody, podmínek jeho výkonu, a upozorňovala na možnost a účelnost jeho nahrazení 

jinými tresty. Obdobné úsilí vyvíjí v rámci OSN Výbor pro prevenci a kontrolu 

zločinnosti a Hospodářská a sociální rada.“12 

 

2.1 Restorativní justice 

„Ruku v ruce s hledáním a zaváděním nových způsobů sankcionování trestné 

činnosti se v trestním právu začal stále více prosazovat i nový myšlenkový směr 

označovaný jako tzv. restorativní justice (restorative justice, nápravná, obnovující 

justice). Pojem restorativní justice lze ve stručnosti vyložit jako určitý koncept 

zacházení s pachateli, odlišný od klasické neboli retributivní (trestající) justice, 

vycházející z názoru, že současná trestní spravedlnost nepředstavuje adekvátní reakci 

společnosti na kriminalitu. Jde o soubor postulátů, cílů a metod, které charakterizují 

určitý přístup k řešení problematiky zločinnosti.“13 Projevem konceptu restorativní 

justice v trestním právu jsou právě alternativní sankce. 

Hlavní rozdíl mezi restorativní a retributivní justicí spočívá v samotném chápání 

podstaty trestného činu. Model retributivní justice je založen na adversálním vztahu 

mezi státem a obviněným. Všechny prostředky jsou zde soustředěny na ochranu státu, 

společnosti, veřejného zájmu, který byl pachatelem ohrožen nebo porušen. Postavení 

oběti se omezuje zpravidla pouze na možnost uplatnění náhrady škody, nemůže se 

aktivně zapojit do posuzování otázek viny, ani se relevantně vyjádřit k rozhodování o 

trestu, její role je zde pouze pasivní. 

 Restorativní justice naopak pojímá trestný čin jako sociální konflikt mezi obětí a 

pachatelem, který vznikl jako důsledek spáchaného trestného činu. Oběť je aktivně 

zapojena do trestního procesu, jsou zohledněny její zájmy a potřeby. Cílem restorativní 

                                                
12 ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. Vybrané problémy sankční 
politiky: Česká republika. Vyd. 1. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. s. 13. 
13 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 23. 
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justice je snaha dosáhnout obnovy stavu narušeného nebo ohroženého trestným činem, a 

to aktivní participací všech dotčených osob, tj. pachatele i oběti. V rámci restorativního 

procesu dochází k uvědomění si viny pachatele, k vyvození jeho osobní odpovědnosti a 

v důsledku toho i k minimalizaci recidivy trestné činnosti. Retributivní justice je 

zaměřena spíše na nalézání adekvátní formy postihu pachatele, zatímco restorativní 

justice se primárně zaměřuje na nápravu újmy způsobené trestným činem poškozenému 

a na urovnání vzniklého konfliktu založeného trestným činem.  

„Koncept restorativní justice se dá považovat za myšlenkový pramen naplnění 

obsahu legislativního zakotvení i praktického uplatnění většiny alternativních způsobů 

řešení trestních věcí (…) a velké části alternativních trestněprávních sankcí.“14 

 Hlavním smyslem alternativních způsobů řešení trestních věcí založených na 

principech restorativní justice je odstranění konfliktního stavu vyvolaného trestným 

činem, vypořádání vzájemných vztahů mezi obviněným, poškozeným a dalšími 

dotčenými osobami, sankční a zároveň motivační působení na obviněného, pochopení a 

uznání viny pachatele a satisfakce poškozeného. K základním způsobům urovnání 

konfliktní situace mezi poškozeným a obviněným patří zejména náhrada škody 

způsobené trestným činem, které lze právě snáze dosáhnout, pokud je pachateli uložen 

alternativní trest (nespojený s odnětím svobody), a tím jsou zvýšeny nejen jeho 

výdělečné možnosti, ale i možnost nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným  

činem.15  

 Za jednoho ze zakladatelů myšlenky restorativní justice lze považovat Howarda 

Zehra, v jehož pojetí lze rozlišovat tři základní pilíře, na kterých jsou principy 

restorativní justice vystavěny: 

§ újmy a potřeby – první pilíř je zaměřen na oběť trestného činu 

§ závazky a povinnosti – ty, které vznikly jako důsledek spáchaného 

trestného činu nebo jako důsledek újmy, která byla trestným činem 

způsobena (odpovědnost za závazky zde nese pachatel) 

                                                
14 SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2000. s. 12. 
15 Blíže SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí 
v praxi. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2000. s. 18-21. 
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§ angažovanost a účast – pachatele, oběti i dalších osob postižených 

trestným činem.16 

Moderní justice by měla mít za cíl spravedlivé posouzení každého 

individuálního případu. K tomuto cíli by mělo přispět vyvážené využívání obou 

koncepcí řešení trestních věcí. Restorativní justice by zde tedy měla působit vedle 

klasické retributivní trestní justice a vhodným způsobem ji doplňovat. Pokud by totiž 

měl trestní soudnictví zcela ovládnout pouze restorativní přístup, mohlo by dojít 

k přílišnému uvolnění nebo opuštění klasických zásad trestního práva, což by mohlo 

způsobit problémy ve fungování trestního práva jako systému.17 

 

2.2 Mediace a probace 

Při prosazování a uplatňování moderního přístupu k sankcím a alternativním 

způsobům trestání založeném na principech restorativní justice, představuje probace a 

mediace jeden z nejdůležitějších nástrojů.  

Významnou skupinu opatření nahrazujících nepodmíněný trest odnětí svobody 

představují probační instituty. Probací rozumíme metodu pozitivního ovlivňování 

pachatele trestného činu, institucionalizovaný dohled nad jeho chováním, jehož 

podstatou je převýchova a snadnější resocializace pachatele, kombinující aspekty 

přístupu penologického a sociálního. Probace je považována za prostředek humanizace 

zacházení s pachateli trestné činnosti. „Jako hlavní výhody probace lze přitom uvést 

následující: 

a) pachatel je ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu odnětí svobody, 

b) pachatel zůstává ve společnosti a udržuje svazky s rodinou i s širším 

prostředím, může tedy vést relativně normální život a učit se přebírat 

odpovědnost; pobyt na svobodě rovněž přispívá k tomu, aby pachatel 

snadněji uhradil škodu způsobenou trestným činem (…), 

                                                
16 Blíže ŠTERN, Pavel. Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. 
s. 31.  
17 Viz SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí 
v praxi. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2000. s. 9-15; ŽATECKÁ, Eva. Postavení a úkoly Probační a 
mediační služby. Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2007. s. 12-18. 
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c) pachateli se v jeho úsilí o docílení nápravy dostává účinné pomoci v podobě 

dohledu probačního úředníka.“18 

Za nejvýznamnější mimoprocesní metodu řešení trestních věcí bývá považována 

mediace. Jejím smyslem je zprostředkování alternativního řešení konfliktu spojeného se 

stíhanou trestnou činností. Samotný proces mediace má za cíl přimět obviněného, aby si 

uvědomil důsledky svého jednání a přijal za ně osobní odpovědnost, urovnat nastalý 

konfliktní stav, odčinit jeho následky a dosáhnout výsledku, který bude významný pro 

rozhodování v trestním řízení. Mediace je formou osobního kontaktu mezi pachatelem a 

obětí vedeného prostředníkem – mediátorem, který směřuje k uvědomění si osobní viny 

a odpovědnosti pachatele a zároveň zohledňuje potřeby oběti, poškozeného. Již samotné 

projednáváni věci mezi dotčenými osobami má výchovný vliv na pachatele.  

Předmětem mediace není rozhodování o otázkách viny, ani trestu. Výsledky 

mediace se však mohou promítnout do úvah soudu o druhu a výměře trestu, resp. 

alternativě k němu. Mediace vnáší do tradičního formálního trestního procesu, který 

nenabízí mnoho prostoru pro systematické hledání příčin trestné činnosti a řešení 

vzniklého konfliktu, nový přístup založený na individuálním posouzení každého 

případu.  

Východiskem mediace je zjištění, že nepodmíněný trest odnětí svobody není 

vždy ideálním řešením trestněprávní skutečnosti. Zpřísnění trestů, ani jejich odstrašující 

účinek nevede zpravidla ke snížení kriminality, ani recidivy trestné činnosti. 

Alternativní tresty jsou z hlediska prevence kriminality efektivnější. Umožňují  

pozitivní ovlivňování chování pachatele v jeho přirozeném sociálním prostředí, zároveň 

však představují i významné omezení běžného způsobu jeho života. Jejich uplatňování 

tak nelze považovat za projev zmírnění trestní politiky, naopak jejich využívání v praxi 

umožňuje lepší diferenciaci při zacházení s obviněným a individuální přístup k ukládání 

trestu. 

V praxi zabezpečuje řádný výkon činností souvisejících s instituty probace a 

mediace Probační a mediační služba České republiky, zřízená zákonem č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační službě. V rámci své činnosti zejména dohlíží na to, aby 

alternativní způsoby řešení trestních věcí byly využívány pouze v těch případech, kde 

                                                
18 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
164. 
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splní zamýšlený účel a nebudou pachatelem chápány pouze jako benevolence ze strany 

soudů a státních orgánů, a tím přispívá k efektivitě alternativních sankcí. 19 

 

2.3 Výhody alternativ k uvěznění  

Zásadní příčina negativních faktorů nepodmíněného trestu odnětí svobody je 

spatřována ve vytržení pachatele z jeho přirozeného prostředí a v jeho izolaci v 

kriminogenním prostředí věznice. Alternativní tresty jsou nástrojem k potrestání 

pachatele, zároveň však představují reálnější možnost resocializace a převýchovy 

pachatele, než trest odnětí svobody, zejména proto, že jsou vykonávány na svobodě.20  

Další nezpochybnitelnou výhodou alternativních trestů jsou náklady nezbytné k 

zajištění výkonu trestu v porovnání s náklady, které jsou spojené s nepodmíněným 

trestem odnětí svobody (viz příloha č. 1). 

„Hlavní přednosti alternativních trestů (z pohledu pachatele i veřejnosti) jsou 

spatřovány v: 

§ uvolnění místa ve věznicích pro těžší zločince 

§ snížení nákladů na výkon trestu 

§ zapojení veřejnosti do procesu převýchovy a resocializace pachatelů 

§ zvyšujícím se zájmu občanů o způsoby zacházení s pachateli 

§ vytváření pocitu odpovědnosti za činnost trestní justice ve veřejnosti.“21 

 Nutno však zdůraznit, že u některých pachatelů trestných činů, i přes uvedené 

výhody alternativních trestů, nepřichází v úvahu jiná sankce, než nepodmíněný trest 

odnětí svobody. Jedná se zejména o pachatele závažné trestné činnosti, u kterých 

alternativní tresty nezpůsobují zamýšlený efekt resocializace a naopak umožňují 

pachateli na svobodě páchat další trestnou činnost. Principy restorativní justice, ani 

prosazování alternativních sankcí tedy nepopírají nutnost existence nepodmíněného 

trestu odnětí svobody, jeho účel a smysl. 

                                                
19 Blíže např. SOLOTÁŘ, Alexander; PÚRY, František a ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních 
věcí v praxi. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2000. s. 21-29. 
20 Viz  ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 21-24. 
21 ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. Vybrané problémy sankční 
politiky: Česká republika. Vyd. 1. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. s. 13. 
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3 Alternativní tresty 

 

Ze zásad, na kterých je trestní právo založeno, zejména ze zásady zákonnosti, 

humanismu a subsidiarity trestní represe, a z historického vývoje trestů v trestních 

zákonech, je patrné posilování pozice alternativních trestů. Již novely trestního zákona 

z roku 1961 přijaté po roce 1989 se snažily prosazovat zásadu humánnosti trestání 

zrušením trestu smrti a jeho nahrazením trestem odnětí svobody na doživotí s možností 

podmíněného propuštění. Postupně docházelo k výraznému posilování pozice trestů 

nespojených s odnětím svobody a stále více byl zdůrazňován výjimečný charakter 

nepodmíněného trestu odnětí svobody při trestání pachatelů trestných činů. 

Úsilí o širší využívání trestů nespojených s odnětím svobody se projevuje i 

v celosvětovém vývoji, a to zejména v činnosti orgánů OSN. Na sedmém kongresu 

OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli v Miláně v roce 1985 byla přijata 

rezoluce o snížení vězeňské populace, o alternativách trestu odnětí svobody a o 

společenské reintegraci pachatelů. O tématech rezoluce znovu jednal osmý kongres 

OSN konaný v Havaně v roce 1990, kde byla přijata tzv. Tokijská pravidla (souhrn 

minimálních pravidel pro opatření nespojená s odnětím svobody). Podle Tokijských 

pravidel by uvěznění mělo být chápáno jako krajní prostředek trestání a opatření 

nespojená s odnětím svobody by měla být ukládána s ohledem na rovnováhu mezi právy 

pachatele, oběti a zájmem společnosti.  

Otázky alternativ k trestu odnětí svobody jsou také předmětem činnosti oddělení 

OSN pro prevenci zločinnosti a trestní justici ve Vídni.  

Podstatným přínosem z hlediska řešení otázek alternativního trestání byl i 

Evropský seminář o alternativách trestu odnětí svobody v Helsinkách 1987.22 

„Hlavní důvody tohoto úsilí (o širší využívání trestů nespojených s odnětím 

svobody a postupné nahrazování trestu odnětí svobody alternativami) je třeba spatřovat 

zejména v tom, že alternativy trestu odnětí svobody nemají nevýhody odnětí svobody, 

                                                
22 Blíže např. NEZKUSIL, Jiří. K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. 2009, č. 
7-8, s. 7-8; NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné : 
Obecná část. 6. rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 359-361; VAN ZYL SMIT, Dirk. 
Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění [online]. Vyd. 1. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 12-14; KALVODOVÁ, Věra. Postavení 
trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 
110-112. 
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jejich výkon je spojen s nižšími náklady a nejsou překážkou pro opětovné začlenění 

pachatele do společnosti, ale naopak, v řadě případů mu účinně napomáhají. Velmi 

důležitá je okolnost, že alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jsou u části 

méně narušených pachatelů trestných činů podstatně účinnější z hlediska odstranění 

hrozby recidivy, než nepodmíněný trest odnětí svobody, který zpravidla prohlubuje 

v odsouzených pocit nezájmu společnosti o jejich osud, frustrace a křivdy, které pak 

vedou k negativním postojům těchto odsouzených k hodnotovým základům společnosti, 

ve které žijí (…).“23 Alternativní tresty poskytují pachatelům (zejména prostřednictvím 

probačních úředníků) novou možnost řešit jejich problémy způsobem, který jim dává 

příležitost začlenit se znovu do společnosti, bez rizika zpřetrhání jejich sociálních 

vazeb. 

Základním účelem alternativních trestů je umožnit co nejefektivnější 

diferenciaci v rámci systému trestní represe, tedy zajistit, aby mohl být soudem zvolen 

trest adekvátní okolnostem konkrétního případu a konkrétnímu pachateli a zároveň 

efektivní natolik, aby vedl k dosažení účelu trestu (ochrana společnosti, resocializace 

pachatele). I přesto, že trest má být současně i morálním odsouzením pachatele, je 

nutnou podmínkou jeho uložení respektování hlediska lidské důstojnosti, které má 

význam při úvaze jaké tresty užít a zda přichází v úvahu alternativa.  

Trestní systém poskytuje různé možnosti alternativ (z následujícího přehledu 

jsou patrné základní charakteristiky systému alternativ v Evropě): 

§ alternativy nespojené s odnětím svobody zahrnující kontrolu nebo dohled 

(zejména probace, spojená s dohledem probačního úředníka a s plněním 

určitých podmínek a povinností; podmíněné odsouzení s dohledem, 

odlišné od probace tím, že se obvykle ukládá sankce odnětí svobody, ale 

její výkon se podmíněně odkládá; služba pro společnost nebo zákaz 

pobytu)   

§ alternativy nespojené s odnětím svobody nezahrnující kontrolu nebo 

dohled (zejména peněžité tresty, náhrada škody, ztráta práv, odebrání 

určitého oprávnění, zákaz činnosti, odklad trestu, odklad výkonu trestu, 

výstraha) 

                                                
23 SOTOLÁŘ, Alexander a kol. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky : Právní rámec 
alternativního řešení trestních věcí. Svazek 64. Institut vzdělávání Ministerstva Spravedlnosti České 
republiky, 2001. s. 193. 
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§ kombinace trestů.24 

Aplikace alternativních trestů představuje v kontextu existence nepodmíněného 

trestu odnětí svobody relativně mírný postup vůči pachateli, který spáchal trestný čin. 

Ukládání alternativních trestů je tedy chápáno jako projev důvěry orgánů činných 

v trestním řízení vůči pachateli, což může do značné míry působit jako motivační prvek 

podporující nápravu pachatele. V souvislosti s efektivitou alternativních trestů je však 

potřeba stanovit přísnější postih pro případ, že pachatel nebude respektovat podmínky 

uloženého trestu. Alternativní sankce by měly fungovat jako výstraha pro pachatele, že 

v případě recidivy vůči němu orgány trestní justice již nebudou přistupovat shovívavě, 

ale nastoupí tzv. sekundární sankce (nařízení náhradního trestu odnětí svobody). Zákon 

musí aplikaci alternativních trestů spojovat s možností přísnějšího postihu pro případ 

porušení podmínek jejich výkonu i z důvodu zachování respektu a autority 

alternativních sankcí za strany pachatelů. Přílišná benevolence by totiž mohla oslabovat 

jejich autoritu a zároveň důvěru veřejnosti v alternativní trestání, což by vzhledem 

k tomu, že alternativní sankce jsou sankce vykonávané ve společenství a participace 

společnosti je nezbytným předpokladem k naplnění jejich účelu, mohlo mít negativní 

dopad na celý systém alternativního trestání. 

 

3.1 Historický vývoj alternativních trestů 

Za mezník ve vývoji přístupů k zařazení alternativních trestů do našeho 

trestněprávního systému považujeme listopadový převrat a s ním přicházející 

společenské změny.  

V předlistopadovém období byl trest odnětí svobody chápán jako univerzální 

trest a alternativy k němu byly spíše ojedinělé. Snaha o zavedení alternativ a o 

zpochybnění postavení trestu odnětí svobody je patrná ze studie O. Novotného „Za 

reformu systému trestů“ a J. Nezkusila „K některým stránkám institutu probace“. Oba 

autoři vycházejí z rozboru situace ve výkonu trestu odnětí svobody a ze srovnání výhod 

probace oproti trestu odnětí svobody do té doby u nás přednostně uplatňovanému. Ze 

studií vyplývá klesající důvěra v účinnost vězeňského systému, a ačkoliv autoři 

uznávají, že trest odnětí svobody bude hrát i nadále důležitou roli v trestním systému 
                                                
24 Viz NEZKUSIL, Jiří. K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. 2009, č. 7-8, s. 
9-11. 
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sankcí, kladou důraz na mimoústavní nápravnou výchovu ponechávající pachatele na 

svobodě v jeho přirozeném prostředí, kde je ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu 

a kde nedochází k zpřetrhání jeho sociálních vazeb. Za základ rozvoje alternativních 

sankcí považují oba autoři shodně probaci – dohled a účinnou pomoc probačního 

úředníka.   

V rámci reformy trestněprávního systému po listopadu 1989 se do popředí 

dostává problematika alternativních sankcí a potřeba zdokonalit dosavadní trestněprávní 

systém. Snaha přiblížit se evropskému standardu, zejména v otázkách rozhodování o 

opatřeních vůči pachatelům trestných činů a výkonu trestu odnětí svobody na pozadí 

ochrany základních lidských práv a svobod, vedla k zásadním změnám v trestním 

zákoně i souvisejících právních normách upravujících vyjmenované oblasti (zákony 

upravující trestání, výkon trestu, postpenitenciární péči). V souladu s LZPS byl zrušen 

trest smrti, v důsledku čehož došlo také ke změně koncepce výjimečného trestu, byly 

modifikovány podmínky ukládání trestů nespojených s odnětím svobody, došlo 

k úpravě výkonu trestu odnětí svobody v souladu se zásadou humanizace a zvýšení jeho 

efektivnosti. V důsledku těchto změn se naše právní úprava přibližovala požadované 

úrovni náležité ochrany základních práv a svobod.25 

K postupnému zavádění nových forem alternativních opatření do českého 

trestního práva docházelo počínaje rokem 1993. Významné byly zejména změny 

provedené novelou č. 152/1996 Sb., která do trestního zákona č. 140/1961 Sb. zakotvila 

obecně prospěšné práce, novelou č. 253/1997 Sb., která přinesla prvky probace 

v podobě podmíněného odsouzení s dohledem, nabytí účinnosti zákona č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační službě, která zabezpečuje aplikaci a výkon alternativních trestů, a 

zejména nabytí účinnosti nového trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), který přinesl 

další důležité změny v oblasti alternativního trestání (zavedení trestu domácího vězení a 

trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce jako nových druhů 

alternativních trestů).26 

 

                                                
25 Blíže NEZKUSIL, Jiří. K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. Odborný 
2009, č. 7-8, s. 11-13. 
26 Viz ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 385-386. 
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3.2 Využívání alternativních trestů v období 1995 – 2009 

Do roku 1995 znal český trestní zákon pouze tři hmotněprávní alternativy 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody – upuštění od potrestání, podmíněné odsouzení 

a peněžitý trest. Z tohoto důvodu vycházejí statistické údaje z ukládání alternativních 

trestů až po roce 1995, a to v souvislosti se zaváděním nových druhů alternativních 

sankcí. 

 Zavedením obecně prospěšných prací do systému trestněprávních sankcí 

novelou č. 152/1995 Sb., účinnou od 1. 1. 1996, překvapivě nedošlo ke snížení počtu 

ukládaných trestů nepodmíněného odnětí svobody. V roce 1995 byl podíl 

nepodmíněných trestů odnětí svobody ukládán téměř ve 23 % případů, v roce 1998 

tvořil podíl tohoto trestu přes 27 % a do roku 2001 se snížil na 21 %. Důsledkem 

zavedení trestu obecně prospěšných prací bylo naopak snížení počtu ukládaných 

peněžitých trestů o 3,5 % (v období 1995 – 2001), a pokles ukládaných trestů 

podmíněného odsouzení o 10,5 % (ve stejném období). Trest obecně prospěšných prací 

se tak sice v aplikaci soudů začal prosazovat poměrně rychle, avšak ne zamýšleným 

způsobem. V období let 1995 – 2001 byl aplikován spíše jako náhrada jiných 

alternativních trestů (podmíněného odsouzení a peněžitého trestu) namísto toho, aby 

plnil svou základní funkci, tj. nahradit trest nepodmíněného odnětí svobody.  

Ke změně ve skladbě aplikovaných sankcí došlo až v roce 2002. Soudy začaly 

důsledněji aplikovat trest obecně prospěšných prací v souladu s jeho účelem pro 

nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody. Došlo ke skokovému nárůstu podílu 

ukládání trestu obecně prospěšných prací, a to o 6 % a zároveň k poklesu ukládání 

nepodmíněného trestu odnětí svobody přibližně o stejnou hodnotu. Tento obrat souvisel 

s několika zásadními změnami právní úpravy. Jednou z nich byl vznik Probační a 

mediační služby (zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě), kontrolního 

mechanismu dodržování uložených alternativních sankcí. Další významnou skutečností 

byla novela trestního zákona č. 265/2001 Sb., která měnila podmínky ukládání trestu 

obecně prospěšných prací (rozšiřovala okruh subjektů, v jejichž prospěch mohou být 

obecně prospěšné práce vykonávány), rozšiřovala okruh trestných činů, u kterých bylo 

možno uložit nepodmíněný trest odnětí svobody pouze subsidiárně (trestné činy, u 

kterých horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři roky, oproti dřívějšímu jednomu 

roku, přičemž u takto vymezených trestných činů bylo možno uložit nepodmíněný trest 
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pouze v případě, že jiný trest by vzhledem k osobě pachatele zjevně nevedl k dosažení 

účelu trestu). Další podstatnou změnou, kterou přinesla výše zmíněná novela a která 

přispěla ke zvýšené aplikaci trestu obecně prospěšných prací, bylo znemožnění ukládat 

nepodmíněný trest odnětí svobody trestním příkazem, což bylo do té doby soudům 

umožněno, pokud šlo o trest v maximální délce trvání jednoho roku.  

Podíl ukládaných peněžitých trestů mezi roky 2002 – 2006 klesal z téměř 5,5 % 

na necelá 4 %, ale od roku 2006 se začal zvyšovat, až dosáhl podílu přes 7 % 

z celkového počtu ukládaných trestů. 

Podíl aplikace trestu obecně prospěšných prací a peněžitého trestu v období let 

1995 – 2009 dokládají tabulky uvedené v příloze č. 2.27 

V červnu 2004 bylo mezi soudci a státními zástupci provedeno dotazníkové 

šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou podle názoru dotázaných alternativní tresty 

využívány dostatečně (viz příloha č. 3). Většina respondentů se domnívá, že alternativní 

tresty jsou ukládány v maximální možné míře a jejich většímu využívání brání v obecné 

rovině především charakter trestné činnosti a struktura pachatelů nebo nedostatek 

vhodných případů (z hlediska trestné činnosti i pachatelů). Problematickým aspektem 

souvisejícím s ukládáním alternativních trestů je dle dotázaných i jejich výkon a 

realizace v praxi. Nejen ve smyslu institucionálního zabezpečení výkonu alternativních 

trestů, ale opět i z hlediska přístupu pachatele a jeho individuální charakteristiky. Lepší 

účinnosti i vykonatelnosti alternativních trestů lze dosáhnout volbou vhodného 

alternativního trestu, který zohlední právě osobu konkrétního pachatele a jím spáchanou 

trestnou činnost. Nadměrné ukládání alternativních trestů totiž nelze považovat za 

univerzální prostředek řešení trestné činnosti použitelný v každé situaci na každého 

pachatele.  

Další oblastí, která byla dotazovanými soudci a státními zástupci hodnocena, je 

spolupráce s Probační a mediační službou. Pozitivně byla hodnocena zejména kvalitní 

pomoc při realizaci alternativních trestů, spolupráce při výkonu rozhodnutí a zkvalitnění 

výchovné funkce trestu. Užší kontakt probačního úředníka s pachatelem totiž umožňuje 

bližší poznání jeho osobnosti a okolností případu. Státní zástupci pak mohou navrhovat 

vhodné druhy alternativních trestů právě s ohledem na osobní situaci pachatele. 

                                                
27 Viz ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 386-392; KARABEC, Zdeněk a VLACH, Jiří. Criminal justice system in the Czech republic: Česká 
republika. 1st ed. Pratur : Institute of Criminology and Social Prevention, 2011. 
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Probační a mediační služba je instituce odlišná od orgánů činných v trestním řízení, což 

budí větší důvěru odsouzených v ní. Jde o nezávislý orgán, který se snaží řešit situaci 

odsouzených, kontroluje plnění podmínek trestu a pomáhá odsouzeným v jejich 

resocializaci. Jako nedostatky instituce byly uváděny nejčastěji nedostatečné personální 

obsazení k tomu, aby mohly být zajištěny všechny úkoly, které jsou od Probační a 

mediační služby v rámci trestního řízení zákonem požadovány, a materiální vybavení 

vzhledem k rozšiřujícím se pravomocem probačních úředníků (dopravní obslužnost, 

možnost práce v terénu).28    

Mezi důvody, které ovlivňují aplikaci alternativních sankcí, je důležitým 

faktorem administrativní a časová náročnost spojená s aplikací daného trestu. 

Jednoduchost a možnost rychlé aplikace přispívá k širšímu využívání daného institutu. 

Významně ukládání jednotlivých sankcí také souvisí s efektivním zajišťováním jejich 

výkonu a kontrolou plnění uložených podmínek a omezení prostřednictvím kvalitní 

činnosti Probační a mediační služby.  

 

3.3 Filosofie trestání v novém trestním zákoníku 

Jak bylo popsáno výše, sankční systém trestního práva se od počátku 

devadesátých let minulého století vyvíjel v souladu s myšlenkou trestu odnětí svobody 

jako ultima ratio a alternativní trestání se postupně prosazovalo do trestněprávní 

legislativy i aplikační praxe. Na tento vývoj navazuje i nový trestní zákoník (zák. č. 

40/2009 Sb.), jehož důvodová zpráva hovoří o zakotvení nové filosofie vycházející ze 

zásady depenalizace a zdůrazňuje nutnost chápat trest odnětí svobody jako ultima ratio. 

Výslovně je tento požadavek uveden v § 38 odst. 2 TZ, podle kterého tam, kde postačí 

uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena sankce pro 

pachatele citelnější.  

Právní úprava posiluje pozici nepodmíněného trestu odnětí svobody jakožto 

krajního prostředku a v návaznosti na tuto zásadu rozvíjí alternativní tresty. Novým 

trestem, který rozšiřuje dosavadní systém alternativních sankcí, je trest domácího 

vězení. Rozšiřováním rejstříku alternativních trestů je posilována možnost soudní 

                                                
28 Blíže ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. Vybrané problémy 
sankční politiky: Česká republika. Vyd. 1. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. s. 
60-78. 
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individualizace trestu, takže i přesto, že prosazování nového trestu do aplikační praxe 

bude složité, časově i finančně náročné (zejména elektronické monitorovací zařízení), je 

obecně tento krok hodnocen jako pozitivní.  

Zákon vychází z přednostního uplatňování alternativních trestů u přečinů. 

Naopak u zločinů, zejména u zločinů zvlášť závažných zpřísňuje trestní postih 

podstatným zvýšením trestních sazeb (maximální hranice trestu odnětí svobody se 

zvyšuje na 20 let, výjimečný trest by měl být ukládán až do 30 let).29 

 Právní úprava zachovává rovnováhu mezi trestní represí a prevencí a zároveň 

respektuje skutečnost, že trestní právo jako nejrepresivnější prostředek ochrany 

společnosti v sobě musí v určité míře zahrnovat i újmu a být odplatou za trestný čin.30  

 „Nová úprava trestního systému, rovněž podle důvodové zprávy, vychází 

především z následujících podkladů: 

§ Doporučení Rady Evropy č. R (92)16 z roku 1992 – Evropská pravidla 

týkající se sankcí a opatření států Rady Evropy 

§ Doporučení Rady Evropy č. R (87)3 z roku 1987 – Evropská vězeňská 

pravidla 

§ Zpráva o trestání mladistvých – R 10“31 

§ dokumenty OSN – Minimální pravidla pro zacházení s osobami 

v detenci, Minimální pravidla týkající se opatření nespojených s odnětím 

svobody (Tokijská pravidla). 

V kontextu nového trestního zákoníku se mění celková filosofie ukládání sankcí. 

Trest odnětí svobody se stává jedním z druhů trestů a ztrácí svou universální povahu, je 

chápán pouze jako krajní prostředek. V souladu s těmito zásadami je i nové uspořádání 

hierarchie trestů ve prospěch alternativních trestů. 

                                                
29 Přečinem zákon rozumí všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 1 TZ). Zločiny jsou pak 
všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty 
úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně deset let (§ 14 odst. 2 TZ). 
30 Blíže KALVODOVÁ, Věra. Filosofie trestání v návrhu nového trestního zákoníku. In Pocta Otovi 
Novotnému k 80. narozeninám. Vyd. 1. Editor Marie Vanduchová, Tomáš Gřivna. Praha : ASPI, 2008, s. 
87-93. 
31 NEZKUSIL, Jiří. K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. 2009, č. 7-8, s. 14. 
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3.4 Alternativní tresty v novém trestním zákoníku 

  Stejně jako trest odnětí svobody nebo jiné tresty, nesmějí být ani alternativní 

tresty kruté, nelidské nebo ponižující. V souladu s Tokijskými pravidly je při výkonu 

alternativních trestů chráněna lidská důstojnost pachatele, stejně jako jeho právo i právo 

jeho rodiny na soukromí. Požadavek vymezení a stanovení podmínek aplikace 

alternativních sankcí zákonem omezuje pravomoc soudů vytvářet a ukládat tzv. tresty 

na míru (takové, které nemají oporu v zákoně).32 

Za alternativní tresty lze považovat zejména: 

§ domácí vězení 

§ obecně prospěšné práce 

§ peněžitý trest 

§ zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

Podle toho, zda tresty zahrnují dohled nebo ne, je lze dále vnitřně členit na: 

§ tresty s dohledem (domácí vězení, trest obecně prospěšných prací) 

§ tresty bez dohledu.33 

Způsob ukládání více trestů je upraven v § 53 TZ, který stanoví, že pokud je 

umožněno za některý trestný čin uložit několik trestů, lze uložit každý tento trest 

samostatně i více těchto trestů vedle sebe. Zároveň je však stejným ustanovením 

zakázáno uložení trestu domácího vězení vedle trestu odnětí svobody a obecně 

prospěšných prací, trestu obecně prospěšných prácí vedle trestu odnětí svobody, 

peněžitého trestu vedle trestu propadnutí majetku. V odstavci 2 zákon stanoví, že trest 

domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest a trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce lze uložit samostatně, i pokud trestní zákon 

za některý trestný čin takový trest nestanoví.   

                                                
32 Blíže VAN ZYL SMIT, Dirk. Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních 
opatření k uvěznění [online]. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 26-27. 
33 NEZKUSIL, Jiří. K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. 2009, č. 7-8, s. 14-
15. 
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4 Trest obecně prospěšných prací 

4.1 Zákonné vymezení 

Trest obecně prospěšných prací představuje jeden z moderních alternativních 

trestů. „Jde o určitý druh legální nucené práce, která je zcela v souladu 

s mezinárodněprávním a ústavněprávním zákazem nucených prací, neboť jeho účelem je 

nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody.“34 Do systému trestů českého 

trestního práva byl trest obecně prospěšných prací začleněn novelou č. 152/1995 Sb. 

trestního zákona č. 140/1961 Sb., účinnou od 1. 1. 1996. „Pro jeho širší využití 

zpočátku neexistovala potřebná infrastruktura. (…) Oprávněně bylo proto kritizováno, 

že obecně prospěšné práce byly na rozdíl od jiných zemí zavedeny bez praktického 

ověření a bez dlouhodobé přípravy orientované na vytvoření potřebných personálních, 

materiálních a dalších podmínek. K příznivému obratu v tomto směru došlo až přijetím 

zákona č. 257/2000 Sb., kterým byla ustavena Probační a mediační služba, k jejímž 

úkolům mimo jiné patří zajištění kvalifikovaného výkonu obecně prospěšných prací.“35 

Trest obecně prospěšných prací je možno uložit samostatně jako alternativu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo vedle jiného trestu, s výjimkou trestu 

odnětí svobody a trestu domácího vězení. Uložení trestu obecně prospěšných prací není 

podmíněno jeho uvedením v sankci za příslušný trestný čin ve zvláštní části trestního 

zákoníku. Z judikatury vyplývá, že ze samotné systematiky druhů trestů uvedené v § 52 

TZ nelze dovodit, že trest obecně prospěšných prací by bylo možno obecně pokládat za 

mírnější trest než trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen (rozhodnutí 

č. 41/2002 – II. Sb. rozh. tr.).36  

 „Podle důvodové zprávy k návrhu novely provedené zákonem č. 152/1995 Sb., 

kterým byly obecně prospěšné práce jako nový druh trestu zavedeny do dřívějšího 

trestního zákona z roku 1961, ukládání trestu obecně prospěšných prací se 

předpokládalo zejména za projevy vandalství, výtržnictví nebo méně závažné majetkové 

trestné činy, kde je žádoucí působit na pachatele i veřejným míněním, protože výkon 

                                                
34 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
276. 
35 SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, Tresty a ochranná opatření. s. 120. 
36 Srov. také rozhodnutí č. 56/1997 Sb. rozh. tr. 
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tohoto druhu by měl často probíhat na veřejných místech, resp. jeho výsledek by měl mít 

dopad na širší veřejnost o obecné blaho.“ 37  

„Možnost uložit trest obecně prospěšných prací je omezena na případy, kdy je 

pachatel odsuzován za přečin (§ 14 odst. 2 tr. zák.). Jde o poměrně široké vymezení, 

které je do určité míry problematické, protože tento trest tak bude možné uložit u 

jakéhokoli nedbalostního trestného činu, třeba i velmi závažného.“38 Přečinem zákon 

rozumí jakýkoliv nedbalostní trestný čin nebo úmyslný trestný čin, u něhož horní 

hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let. Pětiletá hranice z pohledu penologie odděluje 

tresty střednědobé od dlouhodobých. Lze tedy říci, že obecně prospěšné práce jsou 

koncipovány jako alternativa nejen ke krátkodobým, ale i ke střednědobým trestům 

odnětí svobody. Velmi široký okruh deliktů, za něž je možné trest obecně prospěšných 

prací uložit, zahrnuje i řadu skutkových podstat a některé trestné činy násilné povahy, u 

nichž rozhodně nelze hovořit o nižší závažnosti. Nelze proto souhlasit s názorem, že 

trest obecně prospěšných prací je určen především pro pachatele méně závažné trestné 

činnosti.39  

Podle důvodové zprávy k novému trestnímu zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) je 

změna vymezení okruhu trestných činů, za které soud může uložit trest obecně 

prospěšných prací, jedním z projevů kategorizace trestných činů na přečiny a zločiny. 

V rozporu s tímto však nový trestní zákoník snižuje maximální výměru obecně 

prospěšných prací ze 400 hodin na 300 hodin, což nekoresponduje s tím, že by měl být 

ukládán u ještě závažnějších trestných činů, než umožňovala předchozí právní úprava.40 

Na druhou stranu však zákon stanoví přísnější pravidla pro přepočet nevykonaného 

trestu obecně prospěšných prací na náhradní trest domácího vězení nebo 

nepodmíněného odnětí svobody. Předchozí právní úprava v zák. č. 140/1961 Sb. 

stanovila, že každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných 

prací se počítají za jeden den odnětí svobody. Dnes však zák. v § 65 odst. 2 stanoví, že 

                                                
37 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
731. 
38 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Vyd. 2. Praha : Leges, 
2011. s. 98. 
39 Srov. opačný názor NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo 
hmotné : Obecná část. 6. rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 373. 
40 Blíže ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 276-279. 
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každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se 

počítá za jeden den domácího vězení nebo nepodmíněného odnětí svobody.  

Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve 

stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům, které nesmí sloužit jeho 

výdělečným účelům a které je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém 

volném čase. Újmu zde představuje zásah do volného času pachatele a povinnost 

pracovat bez nároku na odměnu. Práce vykonávaná ve veřejném zájmu má být 

prostředkem nápravy spáchaného trestného činu, zároveň slouží k začlenění pachatele 

do společnosti a přispívá k jeho pracovní adaptaci. Druh pracovní činnosti, kterou lze 

v rámci trestu obecně prospěšných prací vykonávat charakterizuje trestní zákon v § 62 

odst. 3 účelem a okruhem subjektů, v jejichž prospěch mají být práce prováděny. Práce 

musí sloužit obecně prospěšným účelům a musí být prováděny ve prospěch obcí, nebo 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají zákonem 

vymezenou činností (vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární 

ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, 

humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností). 

Oproti předchozí právní úpravě je umožněn v rámci výkonu trestu obecně prospěšných 

prací i výkon kvalifikovaných činností.41  

„Přes úzkou spojitost obecně prospěšných prací s koncepcí restorativní justice 

nelze zcela vyloučit ani představy o punitivitě obecně prospěšné práce. (…) Model 

obecně prospěšných prací je tedy zřejmě založen na tom, že práci lze využít v obou 

směrech, jak ve směru reparativním, tak ve směru punitivním.“42    

Při ukládání trestu je povinností soudu přihlédnout ke stanovisku pachatele. 

Uložení trestu však není podmíněno pachatelovým souhlasem. Jeho negativní 

stanovisko tak není překážkou uložení trestu a ten může být uložen i proti vůli 

pachatele. Postoj pachatele k uloženému trestu a jeho následnému výkonu má však 

zásadní význam z penologického hlediska, a proto by měl být promítnut do úvah soudu 

o uložení nebo neuložení trestu konkrétnímu pachateli. Pokud se totiž pachatel staví 

k trestu odmítavě, lze dovodit, že pravděpodobně nebude trest řádně vykonávat a dojde 

                                                
41 Viz NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné : Obecná 
část. 6. rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 373-374. 
42 SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, Tresty a ochranná opatření. s. 116. 
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k jeho přeměně na trest domácího vězení nebo trest odnětí svobody. Naopak souhlas 

pachatele by mohl být zárukou úspěšného vykonání trestu. Pozitivní motivace pachatele 

přispívá k dosažení nápravného účelu trestu a je důležitým faktorem v rámci procesu 

pachatelovy resocializace.43  

Kromě stanoviska pachatele soud podle § 64 TZ přihlíží také k 

jeho zdravotnímu stavu a v případě, že je pachatel zdravotně nezpůsobilý 

k soustavnému výkonu práce, trest obecně prospěšných prací neuloží. Soud také 

zohlední možnost uložení trestu, zejména okolnosti objektivní povahy jakými jsou 

dostatečná nabídka pracovních míst nebo vhodnost práce pro odsouzeného. 

Soud může trest obecně prospěšných prací uložit ve výměře od 50 do 300 hodin 

(§ 63 odst. 1 TZ). „Judikatura dovozuje, že kromě horní hranice výměry trestu obecně 

prospěšných prací, je jeho vyměření v konkrétním případě ještě limitováno horní 

hranicí sazby trestu odnětí svobody, kterou zákon stanoví za příslušný trestný čin. Soud 

tak nesmí uložit trest obecně prospěšných prací v takové míře, že kdyby došlo k jeho 

úplné přeměně na trest odnětí svobody, převyšoval by tento trest právě horní hranici 

stanovené sazby trestu odnětí svobody.“44 Taková situace připadá v úvahu u trestných 

činů se sazbou odnětí svobody do 6 měsíců. K výměře dolní hranice trestní sazby 

judikatura stanoví, že pokud jsou při ukládání trestu splněny podmínky vymezené 

zákonem (zejména ustanovením § 39 odst. 1 TZ a § 63 TZ), není vyloučeno uložit trest 

obecně prospěšných prací v takové výši, že uložený počet hodin tohoto trestu činí 

z pohledu jeho případné přeměny méně, než je dolní hranice trestní sazby stanovené pro 

příslušný trestný čin.45 

Opětovné uložení trestu je omezeno, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně 

prospěšných prací v předchozích třech letech přeměněn na trest odnětí svobody, tedy 

byl neúspěšně vykonán (§ 62 odst. 2 TZ). „Impulsem pro zavedení tohoto omezení byla 

řada negativních zkušeností s pachateli, kterým byl trest obecně prospěšných prací 

ukládán opakovaně i přesto, že při předchozím odsouzení tito pachatelé nesplnili 

                                                
43 Blíže např. SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; VANDUCHOVÁ, Marie. 
Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, Tresty a ochranná opatření. s. 
122; ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
280-282. 
44 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
285. 
45 Viz rozhodnutí č. 41/2002 – III. Sb. rozh. tr. 
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povinnosti vyplývající z tohoto trestu a došlo k přeměně na trest odnětí svobody.“46 

Omezení opětovného uložení trestu není absolutní. Zákon stanoví, že tento trest neuloží 

soud pachateli „zpravidla“. „Tato formulace přitom nevylučuje, aby v případech, ve 

kterých je to odůvodněno změnou postoje pachatele, byl znovu trest obecně prospěšných 

prací uložen.“47  

Základní povinností odsouzeného je vykonat trest obecně prospěšných prací 

nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Lhůta tedy začíná 

běžet nabytím právní moci usnesení soudu podle § 336 odst. 2 TŘ. Do této doby se 

podle § 65 odst. 1 TZ nezapočítává doba, po kterou nemohl odsouzený trest vykonávat 

pro zdravotní nebo zákonné překážky, pro pobyt ve vazbě, nebo výkon trestu odnětí 

svobody.  

Další povinností odsouzeného je vedení řádného života. Tuto povinnost má 

odsouzený od právní moci rozsudku nebo trestního příkazu, kterým byl trest uložen, až 

do doby vykonání prací v celém uloženém rozsahu. Po dobu trestu může soud pachateli 

uložit i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 TZ směřující 

k tomu, aby vedl řádný život. Zpravidla mu také uloží náhradu škody, odčinění 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem, nebo vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem, jak stanoví § 63 odst. 2 TZ. 

Sankcí za nesplnění nebo porušení podmínek výkonu trestu obecně prospěšných 

prací je přeměna trestu nebo jeho zbytku v trest domácího vězení nebo trest odnětí 

svobody. Možnost přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení 

byla zavedena do trestního zákoníku novelou č. 330/2011, s účinností od 1. 12. 2011. 

Do té doby zákon umožňoval pouze přeměnu na trest odnětí svobody.48 O přeměně lze 

rozhodnout podle § 65 odst. 2 TZ i během doby stanovené pro výkon trestu obecně 

prospěšných prací. Pojmem stanovená doba, v níž je pachatel povinen vykonat trest, se 

podle judikatury49 rozumí konkrétní časové vymezení (harmonogram) provádění 

výkonu tohoto trestu příslušným obecním úřadem nebo obecně prospěšnou institucí 

                                                
46 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
279. 
47 FENYK, Jaroslav; HÁJEK, Roman; STŘÍŽ, Igor; POLÁK, Přemysl. Trestní zákoník a trestní řád. 
Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl – Trestní zákoník. Vyd. 1. Praha : Linde, 2010. s. 
329.   
48 Otázkou je, zda ustanovení o přeměně trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení 
nebude oslabovat autoritu tohoto alternativního trestu a nebude tak mít spíše negativní efekt.  
49 Srov. rozhodnutí č. 50/1999 – I. Sb. rozh. tr., rozhodnutí č. 16/2003 – II. Sb. rozh. tr. 
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v rámci projednání podmínek jeho výkonu s odsouzeným. Při vymezení této doby 

přitom obecní úřad (resp. obecně prospěšná instituce) postupuje tak, aby odsouzený 

mohl vykonat trest nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil jeho výkon.50 Jen 

v případě, že odsouzenému není při projednávání podmínek výkonu trestu obecně 

prospěšných prací takto vymezena doba jeho provádění, je touto „stanovenou dobou“ 

lhůta dvou let podle § 65 odst. 1 TZ. Pokud odsouzený, aniž mu v tom něco závažného 

bránilo, přes výzvy příslušného orgánu nezačal v určené lhůtě trest obecně prospěšných 

prací vykonávat, je nerozhodné, že zákonná lhůta stanovená pro výkon trestu obecně 

prospěšných prací dosud neuplynula. Pak je zřejmé, že odsouzený ve „stanovené době“ 

zaviněně nevykonal uložený trest a jsou tak splněny podmínky pro řízení o přeměně 

tohoto trestu v trest odnětí svobody.51  

„Předpokladem rozhodnutí soudu o přeměně trestu obecně prospěšných prací 

v trest odnětí svobody z důvodu nevykonání trestu ve stanovené době může být jen 

zjištění, že tak pachatel učinil zaviněně. Uvedený postup by tedy nemohly odůvodnit 

překážky nezpůsobené pachatelem, v jejichž důsledku nemohl trest včas a řádně 

vykonávat, např. jestliže soud ve vykonávacím řízení včas a řádně nerozhodl o době a 

místě výkonu práce (§ 336 odst. 2 TrŘ), pokud i přes poskytnutou součinnost obecní 

úřad či obecně prospěšná instituce nestanovily odsouzenému pachateli pracovní náplň, 

nepřidělovaly mu řádně práci, pokud by nebyl dostatek pracovních možností anebo 

jestliže sezónní charakter práce nedovolil v jejím pokračování po určitou dobu či nebyla 

poskytnuta součinnost v podobě jiných prací, na které výkon obecně prospěšných prací 

navazoval atd.“52  

Zákon stanoví pro přeměnu trestu závazný přepočet, podle kterého se každá i jen 

započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá jako jeden 

den domácího vězení, resp. jeden den odnětí svobody. V případě splnění podmínek pro 

přeměnu trestu obecně prospěšných prací zákon uvádí na prvním místě uložení trestu 

domácího vězení (§ 65 odst. 2 písm. a) TZ). Současně s uložením trestu domácího 
                                                
50 V době rozhodování soudu trestní zákon č. 140/1961 Sb. stanovil, že obecně prospěšné práce je 
odsouzený povinen vykonat nejpozději do jednoho roku od nařízení výkonu trestu. Tuto úpravu převzal i 
nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Ke změně lhůty z jednoho na dva roky došlo až novelou č. 330/2011 
Sb. V uvedených rozhodnutích proto soud uvádí dobu jednoho roku. Princip stanovený rozhodnutími by 
se měl uplatňovat i nadále s tím, že stanovenou dobou bude doba dvou let v souladu s platnou právní 
úpravou. 
51 Viz rozhodnutí č. 50/1999 – II. Sb. rozh. tr.  
52 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
754. 
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vězení musí být pro případ, že by výkon tohoto trestu byl opět zmařen, stanoven 

náhradní trest odnětí svobody.53 Až na druhém místě zákon v § 65 odst. 2 písm. b) uvádí 

přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. Zároveň s takovým 

rozhodnutím musí být soudem určen i způsob výkonu trestu, tj. zařazení odsouzeného 

do konkrétního typu věznice (§ 56 TZ).  

Z judikatury vyplývá, že zahájení řízení o přeměně trestu obecně prospěšných 

prací nebo jeho nevykonaného zbytku v trest odnětí svobody, popř. i nepravomocné 

rozhodnutí o této přeměně, není samo o sobě překážkou pro pokračování ve výkonu 

trestu obecně prospěšných prací. Je proto povinností soudu v tomto řízení vždy 

zjišťovat, zda a v jakém rozsahu odsouzený ke dni rozhodnutí vykonal uložený trest. 

Pokud odsouzený vykonal trest obecně prospěšných prací po pravomocném rozhodnutí 

o jeho přeměně, je nutné postupovat analogicky podle § 92 odst. 1 TZ o započítání 

vykonaného trestu do již přeměněného trestu.54 

I přesto, že odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu, je možné výjimečně 

ponechat trest obecně prospěných prací v platnosti. „Toto rozhodnutí soudu má mít 

základ jednak v okolnostech případu (např. subjekt, u něhož mají být obecně prospěšné 

práce vykonávány, neprojevuje potřebnou součinnost) a jednak v osobě odsouzeného 

(např. při prokázání zásadní změny v přístupu odsouzeného k práci a způsobu dalšího 

života.“55 Při ponechání trestu obecně prospěšných prací v platnosti je nutno využít 

některé ze zákonem stanovených opatření, kterými se trest obecně prospěšných prací 

zpřísňuje. Zákon jmenuje stanovení dohledu nad odsouzeným po dobu výkonu trestu 

nebo jeho zbytku (dohled ve smyslu § 49 až 51 TZ); uložení dosud neuložených 

přiměřených omezení a přiměřených povinností ve smyslu § 48 odst. 4 TZ a stanovení 

některých z výchovných opatření podle § 63 odst. 3 TZ u odsouzených ve věku blízkém 

věku mladistvých. Druhou možností, vedle výjimečného ponechání trestu obecně 

prospěšných prací v platnosti na místo jeho přeměny, je prodloužení doby výkonu 

tohoto trestu až o šest měsíců.  

O přeměně nebo o výjimečném ponechání trestu obecně prospěšných prací 

v platnosti rozhoduje předseda senátu na návrh probačního úředníka, pověřeného 

                                                
53 Při porušení podmínek trestu domácího vězení však (po novele č. 330/2011 Sb.) podle § 61 TZ 
nedochází k výkonu náhradního trestu, ale k jeho přeměně na trest odnětí svobody. 
54 Viz rozhodnutí č. 50/1999 – III., IV.  Sb. rozh. tr., rozhodnutí č. 16/2003 – I. Sb. rozh. tr. 
55 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
293. 
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kontrolou nad výkonem trestu, nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u kterých 

jsou obecně prospěšné práce vykonávány, nebo i bez takového návrhu. Subjekty, u 

kterých jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podávají návrh prostřednictvím 

probačního úředníka. Soud rozhoduje ve veřejném zasedání. Lhůta pro rozhodnutí není 

stanovena. Zákon pouze stanoví, že soud rozhodne bez zbytečného odkladu. Platí tak 

obecná lhůta pro promlčení výkonu trestu podle § 94 odst. 1 písm. d) TZ. Podle 

ustanovení § 340b odst. 2 TŘ je proti tomuto rozhodnutí přípustná stížnost, která má 

odkladný účinek. 

Trest obecně prospěšných prací je možné uložit trestním příkazem (§ 314e odst. 

3 TŘ). Podmínkou tohoto postupu je vyžádání si zprávy probačního úředníka, která 

obsahuje informace o stanovisku pachatele, jeho zdravotním stavu a možnostech 

výkonu trestu. Trest je pak ukládán s přihlédnutím k této zprávě, která má zajistit, aby 

nebyl ukládán v nevhodných případech, bez vyjádření pachatele a znalostí jeho postoje. 

Důsledkem nevhodně zvoleného trestu totiž často dochází k jeho nerespektování a 

následným přeměnám.56 

 

4.2 Výkon trestu obecně prospěšných prací 

Okresní soud, který uložil trest obecně prospěšných prací, nařídí podle § 336 

odst. 2 TŘ výkon tohoto trestu, včetně určení druhu a místa výkonu trestu. Soud 

rozhoduje na návrh probačního úředníka, kterému byl zaslán opis rozhodnutí, kterým 

byl trest uložen, ihned po jeho vykonatelnosti. Probační úředník vychází z potřeby 

výkonu prací v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí a zároveň přihlíží 

k tomu, aby odsouzený vykonával trest co nejblíže místu svého bydliště. Trest může být 

se souhlasem odsouzeného vykonáván i mimo obvod okresního soudu, ve kterém 

odsouzený bydlí. Písemný souhlas odsouzeného pak musí být součástí návrhu 

probačního úředníka.  

Soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, může na návrh odsouzeného 

nebo probačního úředníka rozhodnout o změně druhu a místa výkonu trestu. Odsouzený 

však nemůže soudem stanovené podmínky výkonu tohoto trestu svévolně měnit, a 

                                                
56 Blíže k trestu obecně prospěšných prací např. SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, 
Dagmar; VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část 
třetí, Tresty a ochranná opatření. s. 114-126. 
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pokud tak učiní a vykoná práce v rozporu s rozhodnutím (např. pro jiný než určený 

obecní úřad), nelze takto vykonané práce pokládat za výkon nařízeného trestu obecně 

prospěšných prací.57  

Důležitou součástí usnesení, kterým se nařizuje druh a místo výkonu trestu, je 

podle § 336 odst. 3 TŘ poučení odsouzeného o jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od 

oznámení rozhodnutí na středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního 

soudu, v němž má být trest obecně prospěšných prací vykonán a poučení o povinnosti 

dostavit se za účelem nástupu výkonu trestu v den stanovený probačním úředníkem na 

obecní úřad nebo instituci, u které má být trest vykonán.  

Kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací je pověřen probační 

úředník, který postupuje v součinnosti s příslušným obecním úřadem nebo institucí, u 

které jsou obecně prospěšné práce vykonávány. Kontrola výkonu trestu obecně 

prospěšných prací probačním úředníkem v sobě musí zahrnovat nejen kontrolu výkonu 

samotných prací, ale i celkového chování odsouzeného v občanském životě, 

a kombinovat v sobě sledování jeho chování s potřebným vedením a pomocí. „Nesplní-

li odsouzený povinnosti stanovené v § 336 odst. 3 TŘ, nebo bez závažného důvodu 

poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně nevykoná 

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

pověřený kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo jeho prostřednictvím obecní úřad 

nebo instituce, u nichž jsou vykonávány obecně prospěšné práce, tuto skutečnost 

bezodkladně sdělí soudu, který nařídil výkon trestu.“58 Zároveň upozorní na tyto 

nedostatky odsouzeného, spolu s výzvou k jejich odstranění a s poučením o možných 

následcích jejich opakování. Pokud odsouzený porušuje své povinnosti i přes 

upozornění probačního úředníka, musí podat probační úředník návrh na přeměnu trestu 

podle § 340b odst. 1 TŘ.  

Činnost probačního úředníka nespočívá pouze v kontrole výkonu trestu a 

dodržování jeho podmínek. Probační úředník zároveň poradensko-výchovnou činností 

směřuje k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, projednává s odsouzeným podmínky 

výkonu trestu, stanoví odsouzenému den nástupu výkonu obecně prospěšných prací a 

dohodne s ním harmonogram výkonu trestu. Ten by měl být sestavován tak, aby neměl 

                                                
57 Viz rozhodnutí č. 2/2005 – II. Sb. rozh. tr. 
58 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
751. 
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negativní vliv na pozitivní prvky života odsouzeného, jako je výkon zaměstnání nebo 

vzdělávání.  

V důsledku přechodného zhoršení zdravotního stavu, pro který není odsouzený 

schopen trest vykonávat, rozhodne soud podle § 339 odst. 1 TŘ o odložení nebo 

přerušení výkonu trestu. Zdravotní stav odsouzeného musí být doložen lékařskou 

zprávou. Obdobně soud postupuje v případě, že trest má být vykonán těhotnou matkou 

nebo matkou novorozeného dítěte. V takovém případě výkon trestu odloží nebo přeruší 

na dobu jednoho roku. Z jiných důležitých důvodů může být výkon trestu odložen nebo 

přerušen na dobu nejvýše tří měsíců. Bez ohledu na skutečnost, zda u odsouzeného 

nastala taková změna jeho zdravotního stavu, která by jinak odůvodňovala rozhodnutí o 

upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 340a odst. 1 TŘ, je podle 

judikatury na místě přeměnit tento trest (nebo jeho nevykonaný zbytek) v trest odnětí 

svobody, pokud lze učinit závěr, že odsouzený nevedl v době od odsouzení do skončení 

výkonu trestu obecně prospěšných prací řádný život.59  

Jakmile byl trest obecně prospěšných prací vykonán, nebo bylo od výkonu trestu 

nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen 

(§ 65 odst. 4 TZ). Tato zákonná fikce nastane i v případě, že obviněný vykonal trest 

obecně prospěšných prací až poté, kdy již soud rozhodl o přeměně tohoto trestu na trest 

odnětí svobody postupem podle § 65 odst. 2 TZ a došlo k započtení takto vykonaného 

trestu obecně prospěšných prací do nařízeného trestu odnětí svobody (analogicky podle 

§ 92 odst. 2 TZ).60 

  

4.3 Trest obecně prospěšných prací v praxi 

Pachateli byla až do novely č. 330/2011 Sb. v podobě alternativního trestu 

obecně prospěšných prací dávána výstraha, že páchání další trestné činnosti již bude mít 

za následek ztrátu jeho osobní svobody, tj. přeměnu trestu obecně prospěšných prací na 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Sekundární sankce nastupuje v případě nedodržení 

podmínek uloženého trestu nebo jiného maření výkonu trestu i nadále, avšak zmíněnou 

novelou byla zavedena vedle přeměny v nepodmíněný trest odnětí svobody ještě další 

                                                
59 Viz rozhodnutí č. 42/2008 – III. Sb. rozh. tr. 
60 Srov. rozhodnutí č. 50/2010 Sb. rozh. tr. 
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varianta, a to přeměna neúspěšně vykonaného trestu obecně prospěšných prací v další 

alternativní trest, trest domácího vězení.  

Základní prvek individuálně preventivního působení všech alternativních trestů 

je spatřován právě v hrozbě nepodmíněným odnětím svobody. Novela č. 330/2011 Sb. 

sledovala zřejmě touto právní úpravou další možnost, jak snižovat, resp. nezvyšovat 

počet odsouzených ve věznicích. Účelem trestního zákoníku by však primárně nemělo 

být řešení nedostatečné kapacity věznic, ale účinné potrestání pachatele trestné činnosti. 

Alternativní tresty jsou už svou podstatou určitou výhodou poskytnutou pachatelům, 

kterým je tak dána šance vyhnout se nepříznivým vlivům kriminogenního prostředí 

věznic a následné složité resocializaci. Proč ale umožnit odsouzeným, kteří porušili 

podmínky trestu obecně prospěšných prací, další setrvání „na svobodě“ v podobě 

uložení dalšího alternativního trestu? Trest domácího vězení je sice považován za 

nejpřísnější alternativní sankci (viz kapitola 6), ale pořád jde „pouze“ o alternativu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, která podle mého názoru není pro pachatele 

dostatečnou motivací k dodržování podmínek uloženého trestu obecně prospěšných 

prací. Celá právní úprava trestu obecně prospěšných prací tak touto novelou ztratila na 

efektivitě.61 

Základem efektivity trestu obecně prospěšných prací je tak jeho uložení 

výhradně takovému pachateli, u kterého splní zamýšlený účel a u kterého 

pravděpodobně nedojde k jeho přeměně. Trest obecně prospěšných prací se jeví jako 

účinný zejména u pachatelů méně závažné trestné činnosti a u pachatelů mladších nebo 

poprvé trestaných. Jeho účinnost se také zvyšuje, pokud je trest s obviněným 

předjednán probačním úředníkem nebo přímo soudem v rámci výslechu nebo hlavního 

líčení a je zjištěno jeho stanovisko a postoj k následnému výkonu trestu. Zcela 

neúčinným se trest obecně prospěšných prací jeví, pokud je ukládán trestním příkazem 

(bez znalosti osoby konkrétního pachatele a jeho stanoviska) nebo osobám v minulosti 

trestaným za úmyslnou trestnou činnost, u kterých se jeho efektivita nedá předpokládat. 

Velké procento takto odsouzených neodpracuje ani část stanovených hodin a trest je 

následně soudem přeměněn. 

Nedostatek právní úpravy trestu obecně prospěšných prací je spatřován zejména 

v příliš nízké maximální výměře trestu. Navzdory dlouhodobé kritice tohoto vymezení 
                                                
61 I s přihlédnutím k tomu, jak efektivně je zajišťována kontrola výkonu trestu domácího vězení – viz 
kapitola 6. 
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ze strany soudců i státních zástupců byla výměra trestu obecně prospěšných prací 

novým trestním zákoníkem ještě snížena na 300 hodin, oproti 400 hodinám, které byly 

stanoveny předchozí právní úpravou.62  

V souvislosti se změnou právní úpravy, tj. přijetím nového trestního zákoníku 

(zák. č. 40/2009 Sb.), dochází v praxi k situacím, kdy trest obecně prospěšných prací, 

který byl pachateli uložen podle trestního zákona 140/1961 Sb., má být soudem 

přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody. K této přeměně však již dochází za 

účinnosti nového trestního zákoníku. Přechodná ustanovení nového trestního zákoníku 

neřeší, jakou právní úpravou se řídit pro účely potřeby přeměny trestu obecně 

prospěšných prací, resp. jeho nevykonaného zbytku, na nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Oba zákony (zák. č. 140/1961 Sb. a zák. č. 40/2009 Sb.) však řeší podmínky 

přeměny odlišně. Dřívější trestní zákon stanovil přepočet v poměru dvě hodiny 

nevykonaného trestu obecně prospěšných prací za jeden den odnětí svobody. Současný 

trestní zákoník však jako závazné pravidlo pro přepočet stanoví, že jedna nevykonaná 

hodina obecně prospěšných prací se přemění na jeden den odnětí svobody.  

Na řešení této situace existují dva pohledy. Část odborné veřejnosti se přiklání 

k názoru, že přepočet nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí 

svobody je třeba považovat za obsahovou složku trestnosti činu, neboť jde o zákonem 

určenou součást ukládaného trestu obecně prospěšných prací. Uplatní se proto zásada 

časové působnosti trestních zákonů podle § 2 odst. 1 TZ. Pokud tedy soud po účinnosti 

trestního zákoníku dospěje k závěru, že přemění trest obecně prospěšných prací uložený 

před 1. 1. 2010 na trest odnětí svobody, postupuje podle § 45a odst. 4 zákona č. 

140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a každé i jen započaté dvě hodiny 

nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá za jeden den odnětí svobody. 

Postup podle nového trestního zákoníku za těchto okolností není pro pachatele 

příznivější.63  

 Zastánci opačného názoru nahlíží na přeměnu trestu jako na způsob výkonu 

uloženého trestu a přiklání se tak k aplikaci nové právní úpravy. Přeměna trestu je 

náhradou za dříve uložený trest, který nebyl vykonán. Nelze proto souhlasit s 

                                                
62 Srov. ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. Vybrané problémy 
sankční politiky: Česká republika. Vyd. 1. Editor Zdeněk Karabec, Simona Diblíková, Petr Zeman. Praha 
: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. s. 68-72. 
63 Viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 13 To 147/2010. 
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argumentem, že přeměna trestu je novým uložením trestu, které spadá pod pojem 

trestnosti, a proto se na něj aplikuje § 2 odst. 1 TZ. Ostatně druh, výkon a změny ve 

výkonu trestu se vždy řídí podle ustanovení účinného v době rozhodování.  

Tato úvaha je sice opodstatněná, ovšem z hlediska právní jistoty a 

předvídatelnosti práva zřejmě neaplikovatelná. Jestliže by se totiž přeměna trestu 

obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody, resp. trest domácího 

vězení, měla řídit novým trestním zákoníkem a trest byl uložen na horní hranici trestní 

sazby, tj. ve výměře 400 hodin, činil by přepočet 400 dnů nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Pokud by však k přeměně došlo ještě za účinnosti dřívějšího trestního zákona, 

činil by přepočet 200 dnů nepodmíněného trestu odnětí svobody.  

Za relevantní je tak třeba považovat argumentaci, která se opírá o legitimní 

očekávání pachatele, že pokud trest obecně prospěšných prací nevykoná, čeká ho 

předvídatelná délka nepodmíněného trestu odnětí svobody, a proto by zřejmě měla být 

aplikována dřívější právní úprava.64 K tomuto výkladu se přiklání i Nejvyšší soud, který 

ve svém rozhodnutí odkazuje na § 2 odst. 1 TZ. Dřívější trestněprávní úprava stanovila 

příznivější poměr při přeměňování trestu obecně prospěšných prací v nepodmíněný trest 

odnětí svobody, takže závěr o nutnosti použít na tuto otázku pozdější trestněprávní 

úpravu, by zakládal porušení § 2 odst. 1 TZ (ve znění účinném od 1. 1. 2010). 

V odůvodnění rozsudku Nejvyšší soud uvádí: „Od 1. 1. 2010 je účinný nový 

trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb. ve znění novely), který v § 2 stanoví podmínky 

trestnosti činu a dobu jeho spáchání. Podle odstavce 1 se trestnost činu posuzuje podle 

zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Podle pozdějšího zákona jen tehdy, 

jestliže je to pro pachatele příznivější. Trestností činu nutno rozumět možnost, že 

pachatel je pro určitý trestný čin odsouzen, tj. po zažalování činu bude pro tento trestný 

čin uznán vinným a uložen mu trest či jiná trestní sankce. Trestnost činu je tedy 

charakteristikou činu jako činu soudně trestného, jehož druh, povaha i sankce musí být 

popsána v trestním zákoně. Jsou to tedy všechny podmínky relevantní pro výrok o vině i 

trestu.“ 

 Vzhledem k přepočtu, jak ho upravoval dřívější trestní zákon a současný trestní 

zákoník, je zřejmé, že nová právní úprava v trestním zákoníku pro obviněného 

příznivější není. Pro přeměnu je proto nutno užít ustanovení § 45 odst. 4 tr. zák. a nikoli 
                                                
64 Blíže GŘIVNA, Tomáš; ŘÍHA, Jiří. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení 
trestního zákoníku. Trestněprávní revue. Praha : C. H. Beck, 2011, roč. 10., č. 3, s. 67-68. 
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§ 65 odst. 2 TZ. Aplikace zákonných ustanovení trestního zákoníku by byla v daném 

případě porušením zákona v neprospěch obviněného.65 

V praxi dále může docházet k situaci, kdy obviněný bude pro trestný čin, za 

který lze trest obecně prospěšných prací uložit, stíhán před nabytím účinnosti nového 

trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), ale rozsudek bude vydán již za jeho účinnosti. 

Problém zde vzniká v souvislosti s maximální možnou výměrou trestu obecně 

prospěšných prací, kterou dřívější trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.) stanovil ve výši 

400 hodin, a kterou nový trestní zákoník stanoví v maximální možné výši 300 hodin. 

Tento problém řeší judikatura Nejvyššího soudu použitím trestní sazby, jak je stanovena 

v novém trestním zákoníku.66 V odůvodnění odkazuje na § 3 odst. 1 TZ, podle kterého 

lze pachateli uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný 

v době, kdy se o trestném činu rozhoduje. Ačkoliv tak v konkrétním případě lze použít 

trestně právní normu, která je pro pachatele příznivější (§ 2 odst. 1 TZ), tedy i dřívější 

trestně právní normu, nelze uložit trest přesahující horní hranici sazby, kterou pro 

příslušný druh trestu připouští zákon účinný v době, kdy se o trestu rozhoduje, což 

vyplývá z § 3 odst. 1 TZ. Zákon v § 63 odst. 1 stanoví, že soud může uložit trest obecně 

prospěšných prací ve výměře od 50 do 300 hodin. Proto i pokud bude případ 

rozhodován podle zák. č. 140/1961 Sb., nelze uložit trest ve výměře 400 hodin podle 

tohoto zákona. 300 hodin je tak limitem pro ukládání trestu obecně prospěšných prací i 

tehdy, je-li ukládán podle zákona účinného v době, jenž jako maximální výměru pro 

takový trest stanoví 400 hodin. Případné překročení těchto mezí činí uložený trest 

nepřípustným co do druhu trestu, nejen do jeho výměry.67 Od účinnosti nového 

trestního zákoníku je tak uložení trestu obecně prospěšných prací ve výměře nad 300 

hodin v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 TZ i při aplikaci zákona č. 140/1961 Sb. (11 

Tdo 990/2011). 

 

 

                                                
65 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tz 23/2011-14. 
66 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2010, sp. zn. 4 Tz 61/2010, ze dne 16. února 
2011, sp. zn. 4 Tz 86/2010, ze dne 6. října 2010, sp. zn. 8 Tdo 1148/2010, ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 6 
Tz 25/2011 nebo ze dne 12. července 2011, sp. zn. 7 Tdo 474/2011. 
67 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. 7 Tdo 474/2011. 
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5 Peněžitý trest 

5.1 Zákonné vymezení 

Peněžitý trest je tradičním trestem v systému českého trestního práva, který 

představuje významnou alternativu ke krátkodobým trestům odnětí svobody. „V dnešní 

době je v evropském měřítku jednou z nejosvědčenějších alternativ krátkodobých 

nepodmíněných trestů odnětí svobody.“68 Jeho smysl je spatřován v omezení kvality 

života a životní úrovně odsouzeného, který je nucen vzdát se své obvyklé spotřeby a 

uspokojení některých svých potřeb. Důsledkem peněžitého trestu by mělo být citelné 

snížení životního standardu pachatele, aby jej skutečně pociťoval jako trest za spáchaný 

trestný čin. Pokud vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a 

poměrům pachatele není uložení jiného trestu potřeba, lze uložit peněžitý trest jako trest 

samostatný. Je možné jej uložit i vedle jiného trestu, s výjimkou trestu propadnutí 

majetku, jak stanoví § 53 odst. 1 TZ. 

Zákon v rámci úpravy obecných zásad pro ukládání trestů stanoví soudu 

povinnost přihlédnout při rozhodování o druhu trestu k tomu, zda se pachatel snažil 

trestným činem získat majetkový prospěch, a uložit mu s přihlédnutím k výši takového 

prospěchu a jeho majetkovým a osobním poměrům některý z trestů, který ho postihne 

na majetku (§ 39 odst. 7 TZ), tedy zejména peněžitý trest. „Peněžitý trest představuje 

hlavní typ trestní sankce postihující majetek, který je určen zejména pro postih trestných 

činů, jimiž pachatel získal či se snažil získat majetkový prospěch (bez ohledu na to, zda 

šlo o majetkový prospěch jeho vlastní nebo jiné osoby). Na druhou stranu však lze na 

základě § 67 odst. 2 tr. zák. tento druh trestu uložit i u jiného druhu trestné činnosti, tj. 

takové, která není orientována na získání majetkového prospěchu.“69 Ukládání 

peněžitého trestu za trestný čin, kterým pachatel získal majetkový prospěch, představuje 

jeden z významných způsobů postihu majetkové a hospodářské kriminality. Soud při 

ukládání trestu podle § 67 odst. 1 TZ není omezen typovou závažností spáchaného činu 

a lze jej tak uložit za jakýkoliv trestný čin (např. loupež, krádež, podvod, drogové 

delikty). Peněžitý trest je možno uložit i pachateli, který nezískal trestným činem 

                                                
68 SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, Tresty a ochranná opatření. s. 136. 
69 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Vyd. 2. Praha : Leges, 
2011. s. 102.  
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majetkový prospěch, jestliže jsou splněny podmínky § 67 odst. 2 TZ, tj. v případě, kdy 

trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje, nebo pachatel 

spáchal přečin a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a poměrům 

pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody soud současně neukládá.70 

Peněžitý trest se vyměřuje prostřednictvím tzv. denních sazeb. Tento způsob 

vyměření trestu zavedený novým trestním zákoníkem (zák. č. 40/2009 Sb.), zohledňuje 

oba hlavní faktory, na kterých je výše peněžitého trestu závislá. Prvním z nich je povaha 

a závažnost spáchaného trestného činu, kterou soud zohlední určením počtu denních 

sazeb (v rozmezí 20 až 730 celých denních sazeb). Druhým faktorem jsou osobní a 

majetkové poměry pachatele, které jsou kritériem pro určení výše jedné denní sazby 

(nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč). Celková výše peněžitého trestu je dána 

součinem počtu denních sazeb a výše jedné denní sazby. Peněžitý trest tak může být 

vyměřen v rozsahu od 2 000 Kč do 36,5mil. Kč, nikdy však nesmí mít konfiskační 

charakter.71 Podle judikatury není výměra ukládaného peněžitého trestu omezena 

hodnotou majetku získaného posuzovanou trestnou činností. Peněžitým trestem tak lze 

postihnout i majetek, který pachatel nabyl poctivou prací.72  

Při výměře peněžitého trestu vychází soud zpravidla z čistého příjmu, který by 

pachatel mohl mít průměrně za jeden den. Tato výše může být podle § 68 odst. 4 TZ 

stanovena odhadem soudu (jedná se ale pouze o možnost subsidiární, která by měla být 

použita pouze v případě, kdy nebudou k dispozici žádné, nebo jen nedostatečné 

podklady ke zjištění pachatelova denního přijmu).  

Při ukládání peněžitého trestu by měl soud brát ohled zejména na to, aby 

pachateli nebylo znemožněno plnění vyživovací povinnosti nebo aby nebylo 

poškozenému znemožněno domoci se náhrady škody. Zákon však tuto povinnost 

v žádném ustanovení výslovně neuvádí. Můžeme ji dovozovat z judikatury, která 

stanoví, že  při zjišťování, zda je peněžitý trest dobytný, je třeba zjišťovat i závazky 

obviněného, zejména rozsah jeho zákonné vyživovací povinnosti a rozsah povinnosti 

k náhradě škody, které zásadně mají přednost před zaplacením peněžitého trestu.73  

                                                
70 Blíže ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. 
s. 245-249. 
71 Srov. s předchozí právní úpravou např. SOUKUP, Pavel. Peněžitý trest. Trestní právo. 2007, č. 9, s. 24-
26. 
72 Viz rozhodnutí č. 51/1988 – I.  Sb. rozh. tr. 
73 Viz rozhodnutí č. 22/1977 Sb. rozh. tr. 
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Zákon v § 54 odst. 1 stanoví, že soud při výměře peněžitého trestu přihlédne 

k osobním a majetkových poměrům pachatele a peněžitý trest neuloží, pokud je zřejmé, 

že by byl nedobytný. O nedobytnost jde tehdy, pokud soud při rozhodování o uložení 

peněžitého trestu shledá, s ohledem na osobní a majetkové poměry obviněného, že 

peněžitý trest nemůže vykonat, a to ani zaplacením ve splátkách podle § 54 odst. 3 TZ. 

Nestačí však jen určitá pravděpodobnost o tom, že by tento trest obviněný nemohl 

zaplatit, ani neochota obviněného tak učinit. Nedobytnost musí objektivně vyplynout 

z provedeného dokazování (8 Tdo 1411/2010).74 
Ve výroku rozsudku, kterým se peněžitý trest ukládá, stanoví soud počet a výši 

denních sazeb. Nemusí zde uvádět celkovou výši trestu. „Optimální však bude, aby 

soud v zájmu právní jistoty a přezkoumatelnosti odsuzujícího rozsudku (trestního 

příkazu) výslovně uvedl ve výroku o trestu jednak celkový počet a výši denních sazeb 

peněžitého trestu, jednak jeho celkovou výši.“75 Zaplacené částky peněžitého trestu 

připadají státu. Odsouzený je povinen zaplatit celou peněžitou částku najednou. Aby 

peněžitý trest mohl být ukládán v co nejširší míře a byla usnadněna jeho vykonatelnost, 

umožňuje zákon soudu stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených 

měsíčních splátkách (§ 68 odst. 5 TZ). V takovém rozhodnutí musí soud určit výši 

měsíčních splátek a jejich splatnost. Jako sankci za případné opoždění se splacením 

dílčí splátky může soud stanovit, že výhoda splátek peněžitého trestu za těchto okolností 

odpadá. Pokud nebylo stanoveno placení peněžitého trestu v přiměřených měsíčních 

splátkách, může být na žádost odsouzeného po právní moci rozsudku rozhodnuto o 

povolení splátek podle § 342 odst. 1 písm. b) TŘ. 

Pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, stanoví soud 

jako sekundární sankci náhradní trest odnětí svobody až na čtyři roky. Při ukládání 

náhradního trestu je limitován podmínkou stanovenou v § 69 odst. 1 TZ, tedy že 

náhradní trest nesmí ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní 

hranici trestní sazby stanovené u daného trestného činu. Náhradní trest odnětí svobody 

tak není možné uložit v případě, kdy se peněžitý trest ukládá vedle trestu odnětí 

                                                
74 Srov. přiměřeně rozhodnutí č. 22/1977 – II. Sb. rozh. tr. 
75 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
786. 
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svobody vyměřeného na horní hranici příslušné trestní sazby stanovené za spáchaný 

trestný čin. I v těchto případech ovšem peněžitý trest uložit lze.76  

Nařízení náhradního trestu odnětí svobody je zákonem pojímáno až jako 

nejzazší prostředek. Primárním následkem nezaplacení peněžitého trestu je jeho 

vymáhání (viz následující podkapitola). Tuto právní úpravu lze hodnotit z hlediska 

efektivity trestu jako negativní. Kromě nebezpečí zdlouhavého vymáhání 

nezaplacených částek je s tímto postupem spojen i nedostatečný výchovný účinek trestu 

na odsouzeného. Ten není dostatečně motivován k řádnému zaplacení peněžitého trestu, 

protože mu bezprostředně nehrozí sankce odnětí svobody. Omezená možnost nařídit 

výkon náhradního trestu odnětí svobody může v praxi také vést k ukládání peněžitého 

trestu v menším počtu případů.77 

       

5.2 Výkon peněžitého trestu 

Poté, co se rozsudek, kterým byl uložen peněžitý trest, stane vykonatelným, 

vyzve předseda senátu podle § 341 TŘ odsouzeného, aby do patnácti dnů zaplatil 

stanovenou částku. Současně s výzvou pachatele poučí o následném vymáhání částky 

v případě, že uložený trest nebude ve stanovené lhůtě splněn. Patnáctidenní lhůta pro 

zaplacení částky počíná běžet okamžikem oznámení výzvy k zaplacení peněžitého 

trestu. Tuto lhůtu je možné prodloužit prostřednictvím institutu odkladu výkonu 

peněžitého trestu na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci 

(§ 342 odst. 1 písm. a) TŘ). Předseda senátu rovněž může povolit splácení peněžitého 

trestu po částech. Celý trest však musí být splacen nejpozději do jednoho roku od právní 

moci rozsudku. Pokud odsouzený stanovené splátky nedodržuje, soud povolení odvolá. 

V případě, kdy odsouzený dobrovolně trest ve stanovené lhůtě nezaplatí, 

preferuje zákon vymáhání částky jako pohledávky v občanskoprávním řízení78 před 

výkonem náhradního trestu odnětí svobody. Stanovenou lhůtou zde zákon rozumí nejen 

patnáct dnů poté, co byl odsouzený k zaplacení částky vyzván, ale i patnáct dnů poté, co 

                                                
76 Viz rozhodnutí č. 28/1972 Sb. rozh. tr. 
77 Blíže k peněžitému trestu SOLNAŘ, Vladimír; FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; 
VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha : Novatrix, 2009. Část třetí, 
Tresty a ochranná opatření. s. 136-144. 
78 Peněžitý trest je vymáhán prostřednictvím výkonu rozhodnutí v civilním řízení nebo v exekučním 
řízení podle exekučního řádu.  
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mu bylo oznámeno rozhodnutí, kterým se odvolává povolený odklad nebo povolené 

splátky, anebo uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen. Vymáháním 

peněžitého trestu nesmí být zmařeno uspokojení přiznaného nároku poškozeného na 

náhradu škody (§ 343 odst. 2 TŘ). Pokud ale poškozený neuplatní svůj nárok na 

náhradu škody do tří měsíců od právní moci rozsudku, kterým se peněžitý trest ukládá, 

může být peněžitý trest vymáhán bez ohledu na jeho nárok.  

Trest odnětí svobody jako sekundární sankce nastupuje až v případě 

neúspěšného vymáhání částky v občanskoprávním řízení. Současně s nařízením 

náhradního trestu odnětí svobody soud rozhodne i o způsobu jeho výkonu. Výkon 

náhradního trestu může odsouzený odvrátit zaplacením peněžitého trestu kdykoliv (§ 

344 odst. 3 TŘ), a to i poté, co začal náhradní trest odnětí svobody nebo jeho poměrnou 

část již vykonávat.79 

Jestliže se odsouzený stane v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých 

dlouhodobě neschopným peněžitý trest zaplatit (např. propuštěním z práce bez vlastního 

zavinění, ztrátou podstatné části majetku v důsledku živelní pohromy apod.) nebo by 

výkonem trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výchovu nebo 

výživu je odsouzený podle zákona povinen pečovat, soud od výkonu peněžitého trestu 

nebo jeho zbytku upustí.   

Jakmile byl trest vykonán, nebo bylo od zbytku trestu pravomocně upuštěno, 

hledí se podle § 69 odst. 2 TZ na pachatele, jako by nebyl odsouzen. Fikce neodsouzení 

je ovšem spojena pouze s pachateli, kterým byl peněžitý trest uložen za přečin spáchaný 

z nedbalosti. Pokud se jedná o pachatele úmyslného trestného činu, odsouzení se 

zahlazuje výrokem soudu podle § 105 odst. 1 písm. e) TZ, vedl-li odsouzený po výkonu 

nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu 

nejméně jednoho roku. Po zahlazení odsouzení se na pachatele také hledí, jako by nebyl 

odsouzen. 

 

 

 

                                                
79 Srov. rozhodnutí č. 25/2000 – II. Sb. rozh. tr. 
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5.3 Peněžitý trest v praxi 

Podíl peněžitého trestu mezi ukládanými tresty tvoří v České republice pouze 

zhruba 7 %. V evropském měřítku je však považován za jednu z nejosvědčenějších 

alternativ krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody (v Německu je ukládán 

více než 80 % odsouzených, ve Francii přibližně 30 % odsouzených, v Polsku téměř ve 

20 % případů). 

Důvody proč soudy nevyužívají při ukládání trestů této alternativy, mohou 

spočívat v příliš nízkém výchovném a nápravném účinku peněžitého trestu. Peněžitý 

trest neposkytuje žádná navazující plnění. Je vykonán jednorázovým zaplacením 

stanovené peněžité částky, která možná nedostatečně podporuje pachatele v úsilí o 

vedení řádného života. Pouhý varovný nebo odstrašující efekt peněžitého trestu, pokud 

má být uložen jako trest samostatný, se tak může jevit jako nedostatečná sankce za 

spáchaný trestný čin.  

Dalším faktorem, který zřejmě snižuje efektivitu peněžitého trestu a ochotu 

soudů jej ukládat, je možnost jeho uhrazení třetí osobou. Zajistit, aby újma spojená 

s trestem postihla osobně pachatele, je v praxi velmi obtížné. Pokud by tedy došlo 

k tomu, že by za pachatele částku uhradila třetí osoba, jeho uložení by pozbylo smyslu.  

 I peněžitý trest však může pachatele citelně zasáhnout vzhledem k širokému 

rozpětí, v jakém zákon umožňuje soudu jeho vyměření. Může být odstupňován a 

přizpůsoben konkrétnímu trestnému činu a jeho společenské nebezpečnosti a zároveň 

poměrům pachatele. Další výhodou ukládání peněžitého trestu je příjem pro státní 

rozpočet, byť se jedná o jeho vedlejší a ne primární efekt.  

Problematickým aspektem ukládání peněžitého trestu je nicméně jeho rozdílný 

dopad na majetné a nemajetné pachatele. Nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) 

tento problém po vzoru zahraničních právních úprav řeší zavedením systému vyměření 

peněžitého trestu prostřednictvím denních sazeb. Předchozí právní úprava znala pouze 

minimální a maximální možnou výši trestu bez stanovení konkrétních hledisek, na 

základě kterých měl soud přesnou výši peněžitého trestu určit. Současný systém 

denních sazeb je transparentnější a spravedlivější. Je dostatečně zohledněno hledisko 

majetkových poměrů pachatele, a tím zvýšena možnost ukládat peněžitý trest v takové 

výši, která bude dostatečně zajišťovat účel trestu.   
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 Značná část pachatelů však není pro uložení peněžité trestu vhodná vzhledem 

k jejich nemajetnosti a nezaměstnanosti. Tato situace automaticky ztěžuje i vymáhání 

částky v případě, že trest není řádně splněn a následně dochází k přeměně peněžitého 

trestu v trest odnětí svobody. Důsledkem toho se opět zvyšuje počet osob ve věznicích a 

efektivita peněžitého trestu je nulová. Dostatečně účinný může být tedy peněžitý trest 

pouze tehdy, kdy soud při jeho ukládání náležitě zohlední majetkové poměry pachatele 

a případnou vymahatelnost uložené peněžité částky.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Srov. VANDUCHOVÁ, Marie. Peněžitý trest – praxí nedoceněná alternativa trestu odnětí svobody? In 
Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Vyd. 1. Editor Marie Vanduchová, Tomáš Gřivna. Praha : 
ASPI, 2008, s. 421-432; ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. 
Vybrané problémy sankční politiky: Česká republika. Vyd. 1. Praha : Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2005. s. 72. 
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6 Trest domácího vězení 

6.1 Zákonné vymezení 

Trest domácího vězení je novým druhem alternativního trestu, který zavedl do 

sankčního systému českého trestního práva nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.). 

„Je však třeba podotknout, že tento druh trestu znal již trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o 

zločinech, přečinech a přestupcích. Ten v ustanovení § 262 umožňoval uložit domácí 

vězení prvního stupně pachatelům bezúhonné pověsti, kteří by nemohli jinak obstarávat 

svůj úřad, obchod nebo si zajišťovat výdělek. Podmínkou byl slib odsouzeného, že se 

pod žádnou záminkou nevzdálí ze svého domu, popř. postavení stráže k jeho příbytku (§ 

246 cit. zák.).“81  

Trest domácího vězení je kompromisem mezi omezením svobody pachatele 

trestného činu ve věznici a jeho naprostým ponecháním na svobodě, jak je tomu u 

ostatních alternativních trestů. Tato moderní sankce se jeví jako jedna z nejpřísnějších 

alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody, a proto by mohla být úspěšně 

aplikována v těch případech, kde se uložení jiného alternativního trestu jeví jako příliš 

mírné řešení. „(…) touto sankcí je citelně omezena ústavně chráněná svoboda pohybu, 

na druhou stranu je však tato způsobená újma nesrovnatelně nižší, než jakou by pro 

odsouzeného znamenal výkon, byť jen krátkodobého, trestu odnětí svobody.“82 Od trestu 

domácího vězení se očekává další snížení podílu ukládaných nepodmíněných trestů 

odnětí svobody. 

„Systematické zařazení domácího vězení do výčtu druhů trestů podle jejich 

závažnosti koresponduje i empirickým výzkumům mezi odsouzenými k tomuto druhu 

trestu ve státech, které jej aplikují. Zajímavé je, že ne zcela zanedbatelné procento 

odsouzených (cca 15) tento druh trestu vnímá jako daleko přísnější než je trest odnětí 

svobody a po zkušenosti s výkonem obou druhů trestů by v případě nového odsouzení 

jednoznačně preferovalo trest odnětí svobody.“83  

                                                
81 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
308. 
82 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
714. 
83 KRÁL, Vladimír. Domácí vězení – další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, s. 236. 
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Zákon v § 60 odst. 1 stanoví, že trest domácího vězení je možné uložit pachateli 

za přečin,84 pokud jsou zároveň kumulativně splněny stanovené podmínky, tj. že 

vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele lze 

mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu a pachatelův písemný slib, že se ve 

stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne 

veškerou potřebnou součinnost.  

Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta. „Jelikož z textu je patrná 

hranice horní, nikoli dolní, lze vyvozovat, že v praxi bude záležet na úvaze daného 

soudu, k jaké nejnižší době trvání trestu se přikloní. Teoreticky je možno uvažovat o 

rozmezí několika dní, avšak je otázka, zda by se takovýto trest dočkal adekvátní 

výchovné odezvy. V praxi se proto dá očekávat minimální rozpětí trestu v řádech 

několika týdnů, ale spíše měsíců.“85  

Trest domácího vězení je možno uložit jak samostatně, tak i vedle jiného trestu, 

ne však vedle trestu odnětí svobody a trestu obecně prospěšných prací jak vyplývá z § 

53 odst. 1 TZ. Jako samostatný může být trest domácího vězení uložen, jestliže 

vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu a osobě a poměrům pachatele uložení 

jiného trestu není třeba. Trest domácího vězení je možno uložit jako samostatný trest i 

pokud trestní zákoník tuto sankci za příslušný trestný čin nestanoví.  

Zákon váže možnost uložení trestu domácího vězení na předchozí souhlas 

pachatele, resp. jeho písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na 

určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Uložení 

trestu je pachatelovým souhlasem podmíněno. Nelze ho tedy uložit, pokud pachatel 

odmítne soudu slib dát. Domácí vězení je tak v platném českém právu jediným 

alternativním trestem, který nelze uložit proti vůli pachatele. Pokud by pachatel odmítl 

udělit souhlas s trestem domácího vězení a soud ho přesto uložil, mohl by následný 

vynucený vstup probačního úředníka do obydlí odsouzeného při kontrole výkonu trestu 

znamenat nepřípustný zásah do práva na domovní svobodu, zásah do obydlí a tím 

porušení čl. 12 LZPS, který stanoví, že obydlí je nedotknutelné a není povoleno do něj 

vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Podmínkou souhlasu pachatele se tak 

                                                
84 Přečinem zákon rozumí všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 1 TZ). 
85 KYSELA, Karel; VOLEVECKÝ, Petr. Trest domácího vězení. Trestní právo. 2011, č. 7-8, s. 7. 
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zákonodárce snažil vyřešit možnou kolizi trestu domácího vězení s principem 

nedotknutelnosti obydlí.  

Vedle problematiky domovní svobody samotného pachatele vyvstává 

v souvislosti s výkonem trestu domácího vězení také problém domovní svobody a její 

ochrany u dalších osob žijících ve stejném obydlí s odsouzeným, např. rodinných 

příslušníků. Jejich domovní svoboda může být narušována zejména potřebou instalace a 

údržby technického zařízení pro monitoring odsouzeného nebo kontrolními návštěvami 

probačního úředníka. Zákon tuto skutečnost vůbec nezohledňuje. V souvislosti 

s osobami spolubydlícími s odsouzeným lze poukázat na čl. 10 odst. 2 LZPS, který 

zaručuje ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života. Bylo 

by tak zřejmě vhodné, aby soud při rozhodování o uložení trestu domácího vězení 

v konkrétním případě zohlednil i stanoviska osob žijících s odsouzeným ve společném 

obydlí. Odepření souhlasu se vstupem do obydlí ze strany spolubydlící osoby by navíc 

nemohlo být odsouzenému kladeno za vinu a nemohlo by být důvodem pro přeměnu 

trestu domácího vězení v trest odnětí svobody.  

Ačkoliv je trest domácího vězení součástí systému trestních sankcí teprve od 

účinnosti zák. č. 40/2009 Sb., tj. od 1. 1. 2010, významně se ho dotkla novela č. 

330/2011 Sb., účinná od 1. 12. 2011. Z hlediska podmínek pro ukládání trestu upravuje 

zmíněná novela vymezení doby, po kterou je odsouzený povinen setrvávat v určeném 

obydlí. Novou právní úpravou bylo vypuštěno obecné vymezení povinnosti 

odsouzeného setrvávat ve stanoveném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna po celý den a ve všedních dnech od 20.00 hodin do 5.00 hodin, jak stanovil § 60 

odst. 3 TZ ve své původní podobě. Soud se při ukládání trestu mohl řídit tímto 

zákonným rozsahem, nebo mohl s přihlédnutím ke zvláštnostem daného případu 

stanovit v rozsudku rozsah této povinnosti odlišně. Od 1. 12. 2011 není soud vázán 

žádným zákonným rozsahem a vždy musí v každém jednotlivém případě v rozsudku 

přesně vymezit, v jaké době nesmí odsouzený opouštět stanovené obydlí. Pro vymezení 

doby, po kterou je odsouzený povinen se ve stanoveném obydlí zdržovat, stanoví nový 

§ 60 odst. 4 TZ kritéria, ke kterým by měl soud přihlížet. Těmito kritérii jsou zejména 

pracovní doba odsouzeného, čas potřebný na cestu do zaměstnání, péče o nezletilé děti a 

vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí. S ohledem na tato kritéria soud 

stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen zdržovat se v určeném obydlí 
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nebo jeho části tak, aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho 

rodiny, ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud navíc může odsouzenému povolit 

navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění, jak bylo 

umožněno i původní právní úpravou.  

Soudní individualizace trestu domácího vězení v otázce rozsahu povinnosti 

pachatele setrvávat v určeném obydlí je pojata tak široce, že ji lze považovat spíše za 

negativní změnu předchozí právní úpravy. Zákon nestanoví ani rámcové vymezení 

rozsahu povinnosti pachatele setrvávat ve stanoveném obydlí, které by představovalo 

vzor, jak citelně by měl trest pachatele na svobodě omezit v průměrném (standardním) 

případě. Trest domácího vězení se tak zrušením rámcového rozmezí stává značně 

neurčitým. Jediné mantinely, které soud při ukládání trestu domácího vězení má, jsou 

obecné zásady pro ukládání trestů, zejména zásada humanity a přiměřenosti trestní 

sankce. Ukládání trestu domácího vězení tak bude nejednotné, nepředvídatelné a 

netransparentní. Bylo by vhodné stanovit alespoň zákonné hranice, ve kterých by se 

pachatelova povinnost zdržovat se ve stanoveném obydlí měla pohybovat, např. 

prostřednictvím maximální denní, týdenní, popř. i měsíční sazby počtu hodin.86 

Trest domácího vězení, jak vyplývá z výše uvedeného, spočívá v povinnosti 

odsouzeného zdržovat se v soudem stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo 

jeho části. Porušit tento režim je zákonem v § 60 odst. 3 TZ umožněno pouze 

z důležitých důvodů, jako je výkon zaměstnání nebo povolání, poskytnutí zdravotní 

péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku onemocnění nebo úrazu odsouzeného. 

Zákonem stanovený výčet je pouze demonstrativní, proto lze nepřítomnost pachatele 

omluvit i pro jiné důvody (např. svatba, pohřeb, návštěva člena rodiny v nemocnici). 

V takových případech by měl odsouzený o své nepřítomnosti předem informovat 

probačního úředníka a vyžádat si jeho souhlas.  

Další zásadní změna právní úpravy trestu domácího vězení, kterou přinesla 

novela č. 330/2011 Sb., se týká následků porušení povinností stanovených 

odsouzenému pro výkon trestu. Podle nového znění § 61 TZ může soud přeměnit trest 

domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody, a to i během doby stanovené 

pro jeho výkon, jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu 

                                                
86 Blíže ŠČERBA, Filip. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 
1, s. 1-3; srov. s předchozí právní úpravou před novelou č. 330/2011 Sb. ŠČERBA, Filip. Alternativní 
tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 316-320. 
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domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané 

podmínky výkonu trestu, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve 

stanovené době uložený trest. Při přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí 

svobody je soud vázán zákonem stanoveným přepočtem, podle kterého se každý i jen 

započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení počítá za jeden den odnětí 

svobody. Před účinností novely č. 330/2011 Sb. ukládal § 61 TZ soudu povinnost 

stanovit pro případ, že by výkon trestu domácího vězení byl zmařen, náhradní trest 

odnětí svobody až na jeden rok. Soud pak v případě nedodržení stanovených podmínek 

trestu domácího vězení rozhodl o výkonu celého náhradního trestu odnětí svobody bez 

ohledu na to, jaká část trestu domácího vězení byla již vykonána.  

Ani tuto změnu trestu domácího vězení nelze považovat za změnu k lepšímu. 

Charakter trestu domácího vězení, který se blíží spíše trestu odnětí svobody, než 

alternativním trestům jako jsou obecně prospěšné práce nebo peněžitý trest, vyžaduje, 

aby byl trest dodržován bezvýhradně, tedy v celém rozsahu. Proporcionalita sekundární 

sankce vzhledem k době, po kterou byl trest domácího vězení řádně vykonáván, 

nemotivuje pachatele k řádnému výkonu trestu tak, jako hrozba nařízení náhradního 

trestu odnětí svobody v předem stanovené výměře. „Odsouzený totiž vlastně dopředu ví, 

že pokud v rámci domácího vězení (např. jednoročního) několikrát poruší svou 

povinnost zdržovat se ve svém obydlí, hrozí mu jen krátkodobé nepodmíněné odnětí 

svobody, neboť soud zpravidla nerozhodne o přeměně okamžitě poté, co odsouzený 

k takovému rozhodnutí zavdal příčinu. Tento systém tak na odsouzeného nevytváří 

dostatečný tlak, aby svou základní povinnost spojenou s domácím vězením respektoval, 

tedy aby si občas během výkonu trestu „neodskočil“ mimo své obydlí (a to třeba i za 

účelem nějaké protiprávní činnosti).“87 

Dalším problémem souvisejícím s přeměnou trestu domácího vězení na trest 

odnětí svobody jsou důvody, pro které lze trest přeměnit. Ani novela č. 330/2011 Sb. 

neodstranila nedostatek právní úpravy, která v § 61 TZ nepovažuje za důvod přeměny 

skutečnost, že pachatel během výkonu trestu nevede řádný život.88 Důsledkem pak 

může být situace, kdy pachatel během výkonu trestu domácího vězení spáchá nový 

trestný čin a bude za něj odsouzen ještě předtím, než uplyne doba, na kterou mu byl 

                                                
87 ŠČERBA, Filip. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, s. 3. 
88 Soud může pachateli na dobu výkonu trestu uložit přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 TZ směřující k tomu, aby vedl řádný život. 
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uložen trest domácího vězení, ale ten bude muset přesto zůstat v platnosti, protože zde 

nebude žádný zákonný důvod pro přeměnu trestu domácího vězení na trest odnětí 

svobody.  

Novelou č. 330/2011 Sb. byla jako důvod pro přeměnu uzákoněna skutečnost, že 

pachatel jinak maří výkon trestu domácího vězení. Pod tento důvod lze subsumovat i 

neposkytnutí potřebné součinnosti při kontrole výkonu trestu (např. odmítnutí vpustit 

probačního úředníka do obydlí, úmyslné poškození nebo zničení instalovaného zařízení 

pro elektronické monitorování). Takovéto porušení písemného slibu pachatele již lze 

postihovat přeměnou trestu domácího vězení na trest odnětí svobody, na rozdíl od 

předchozí právní úpravy, kde výslovné ustanovení umožňující postih pachatele z výše 

uvedených důvodů chybělo.89 

O přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody rozhodne podle § 

334g odst. 1 TŘ předseda senátu ve veřejném zasedání. Proti takovému rozhodnutí je 

přípustná stížnost, která má odkladný účinek.90 

 

6.2 Výkon trestu domácího vězení 

Jakmile se rozhodnutí, kterým byl trest domácího vězení uložen, stane 

vykonatelným, nařídí předseda senátu podle § 334a TŘ výkon trestu domácího vězení. 

Příslušným je soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Toto nařízení zašle 

předseda senátu odsouzenému a příslušnému středisku Probační a mediační služby a 

určí v něm počátek a místo výkonu trestu. Počátek výkonu trestu zvolí předseda senátu 

tak, aby si odsouzený mohl obstarat své záležitosti (zejména rodinné a pracovní). Místo 

výkonu trestu soud stanoví v obydlí odsouzeného91 v místě trvalého pobytu nebo 

v místě, kde se odsouzený zdržuje, a to s přihlédnutím k jeho osobním a rodinným 

poměrům, k místu výkonu zaměstnání a k možnostem dopravy do zaměstnání (§ 334a 

odst. 3 TŘ).  

                                                
89 Blíže ŠČERBA, Filip. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 
1, s. 3-5; srov. s předchozí právní úpravou před novelou č. 330/2011 Sb. ŠČERBA, Filip. Alternativní 
tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 321-324. 
90 K trestu domácího vězení také NAVRÁTILOVÁ, Jana. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 
2009, č. 10, s. 94-97.  
91 Při vymezení pojmu obydlí je třeba vycházet z ustanovení § 133 TZ, který stanoví, že obydlím se 
rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Při výkladu pojmu 
příslušenství vycházíme z ustanovení § 121 OZ. 
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Jak vyplývá z výše citovaného ustanovení, soud specifikuje obydlí, ve kterém 

má odsouzený trest domácího vězení vykonat, až při nařízení výkonu trestu. Vhodnější 

by přitom bylo, aby soud místo výkonu trestu stanovil již v odsuzujícím rozsudku. 

V okamžiku ukládání trestu by již měly být spolehlivě zjištěny poměry pachatele tak, 

aby nedocházelo k ukládání trestu domácího vězení v nevhodných případech, kdy 

charakter obydlí, ve kterém by trest měl být vykonán, nesplňuje k jeho výkonu 

předpoklady (např. velký počet spolubydlících, bydliště na ubytovně, chybějící základní 

sociální vybavení, špatný technický stav). Při ukládání trestu domácího vězení však 

soud nemá povinnost opatřit si zprávu probačního úředníka o vhodnosti uložení trestu 

konkrétnímu pachateli. V praxi tak může docházet k tomu, že tresty domácího vězení 

budou ukládány v nevhodných případech a až při nařízení výkonu trestu soud zjistí, že 

trest neměl být vůbec uložen. Stejná situace může nastat také tehdy, pokud je trest 

domácího vězení ukládán trestním příkazem (§ 314e odst. 2 písm. b) TŘ umožňuje 

uložit trestním příkazem trest domácího vězení do jednoho roku). 

Kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Probační a mediační služba 

ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Trestní řád 

umožňuje v § 334b dvojí způsob kontroly výkonu trestu domácího vězení, a to 

prostřednictvím namátkové kontroly prováděné probačním úředníkem nebo 

elektronickým kontrolním systémem (tzv. elektronické monitorování). Kontrola 

prováděná elektronickým monitorováním může být uskutečňována téměř nepřetržitě a 

je samozřejmě efektivnější než občasné kontroly probačního úředníka. Elektronické 

monitorování může být v zásadě prováděno dvěma způsoby. Prvním z nich je tzv. 

pasivní sledovací systém, který je založen na tom, že počítač navazuje v náhodných 

časových intervalech telefonní spojení, které je odsouzený povinen přijmout a potvrdit 

tak svou přítomnost ve stanoveném místě. Počítač pak vyhodnotí, zda se spojení 

podařilo, tj. odsouzený reagoval a tím potvrdil, že se zdržuje v místě výkonu trestu. 

Druhým způsobem je aktivní sledovací systém. Odsouzený má na těle připevněno 

zařízení, tzv. nesnímatelný elektronický náramek, které neustále vysílá signál přijímaný 

řídící jednotkou instalovanou v bytě odsouzeného. Jakmile je signál přerušen, počítač 
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spustí alarm, který upozorní kontrolní středisko, že odsouzený opustil místo výkonu 

trestu.92 

Pokud je kontrolou zjištěno, že odsouzený nedodržuje stanovené podmínky 

domácího vězení a uložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, sdělí tuto 

skutečnost provozovatel elektronického kontrolního systému nebo probační úředník 

vykonávající kontrolu bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil (§ 334c TŘ). 

Probační úředník vede spisovou dokumentaci odsouzených k trestu domácího vězení, 

aby mohl soudu podávat zprávy o průběhu jeho výkonu.93 

Z důležitých důvodů může předseda senátu na potřebnou dobu využít institutu 

odkladu nebo přerušení výkonu trestu domácího vězení. Takovými důležitými důvody 

mohou být např. hospitalizace odsouzeného, služební cesta v rámci zaměstnání, nutnost 

zajistit obydlí, ve kterém by trest domácího vězení mohl být vykonán. Doba, po kterou 

může být trest odložen nebo přerušen, není zákonem nijak omezena. Ustanovení § 334d 

odst. 2 TŘ pouze stanoví, že předseda senátu odklad nebo přerušení odvolá, pominou-li 

důvody pro které soud o odkladu nebo přerušení rozhodl. Doba, na kterou byl trest 

odložen nebo přerušen, se nezapočítává do výkonu trestu.   

Během výkonu trestu domácího vězení může soud rozhodnout o změně místa 

výkonu trestu a doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat, nebo o přiměřených omezení 

a přiměřených povinnostech, pokud proto existují důležité důvody (např. změna 

rodinných poměrů, změna doby a místa výkonu práce, ukončení smlouvy o nájmu bytu, 

který byl určen jako místo výkonu trestu nebo aplikace institutu vykázání ze společného 

obydlí). O takové změně může předseda senátu rozhodnout buď na návrh odsouzeného, 

státního zástupce nebo probačního úředníka, anebo i bez takového návrhu. Ustanovení § 

334e TŘ stanoví pro změnu trestu domácího vězení zákaz soudu změnit v neprospěch 

odsouzeného počet hodin v týdnu, po které se má odsouzený zdržovat v obydlí, a rozsah 

přiměřených omezení a přiměřených povinností stanovených odsouzenému.  

Zákon v ustanovení § 334f stanoví možnost upuštění od výkonu trestu domácího 

vězení. Soud tak může učinit v případě, kdy odsouzený byl nebo má být vyhoštěn nebo 

                                                
92 Blíže k pojmu elektronického sledování KRÁL, Vladimír. Domácí vězení – další alternativní trest? 
Trestněprávní revue. 2007, č. 8, s. 237; HOŘÁK, Jaromír. Domácí vězení a elektronická kontrola 
odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, s. 7-12. 
93 Podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení jsou stanoveny vyhlášku ministerstva 
spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení (vydaná na základě 
zmocňovacího ustanovení v § 334h TŘ). 
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pokud zjistí, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí nebo 

nevyléčitelnou nemocí duševní nebo z jiných obdobně závažných důvodů. Kromě soudu 

má pravomoc upustit od výkonu trestu domácího vězení také ministr spravedlnosti, a to 

v případě, že odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo předán jinému 

členskému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu. Zákon 

oběma orgánům (soudu i ministru spravedlnosti) stanoví možnost využít tohoto institutu 

ve vymezených případech, tedy ne povinnost takto rozhodnout. Pokud však orgány tuto 

možnost využijí a následně nedojde k vydání odsouzeného do ciziny, k jeho předání, 

nebo k vyhoštění, anebo vrátí-li se vydaný, předaný nebo vyhoštěný zpět, tj. pominou 

důvody k rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu, zákon stanoví soudu povinnost 

rozhodnout, že se trest domácího vězení nebo jeho zbytek vykoná. 

Na rozdíl od jiných alternativních trestů není s vykonáním trestu domácího 

vězení spojena fikce neodsouzení, a to ani při odsouzení za nedbalostní trestný čin. Za 

podmínek § 105 odst. 1 písm. e) TZ, tj. že odsouzený vedl po výkonu trestu nebo 

prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu 

nejméně jednoho roku, soud odsouzení zahladí. 

 

6.3 Trest domácího vězení v praxi  

Efektivita trestu domácího vězení závisí bezesporu na zajištění důsledné 

kontroly jeho výkonu. Nedostatečná a neefektivní kontrola výkonu trestu domácího 

vězení prostřednictvím namátkových kontrol probačních úředníků, kteří nejsou 

dostatečně personálně vybaveni na to, aby mohli kontrolu efektivně zajišťovat, je také 

důvodem, proč soudy ukládají trest domácího vězení jen ojediněle. „…k 7. 6. 2011 byl 

trest domácího vězení uložen ve 239 případech (pravděpodobně myšleno od 1. 1. 2010). 

S tím koresponduje i údaj uvedený na internetových stránkách Probační a mediační 

služby, podle kterého bylo za necelé dva roky (zpráva byla zveřejněna 14. 11. 2011) 

uloženo domácí vězení ve 309 případech. Lze tedy odhadovat, že ke konci roku 2011 se 

bude počet případů uložených trestů domácího vězení pohybovat někde mezi 320 a 350 

případy (v součtu za roky 2010 a 2011).“ 94  

                                                
94 ŠČERBA, Filip. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, s. 2. 
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Jako efektivní alternativní sankce je trest domácího vězení ve světě vnímán 

především pro možnost využívat při kontrole jeho výkonu tzv. elektronický monitoring. 

„Ke dni, kdy nový trestní zákoník nabyl účinnosti, tedy k 1. 1. 2010, však resort 

ministerstva spravedlnosti pro českou justici elektronické monitorovací zařízení 

nezajistil a tento stav trvá i nadále.“ 95  

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil uvedl, že výběrové řízení na dodavatele 

elektronického hlídání vězňů nevypíše, dokud počet odsouzených nebude 500. Až poté 

se systém státu finančně vyplatí. Podle odhadů Probační a mediační služby dosáhne 

Česko hranice 500 odsouzených už v roce 2013. Problém nákladnosti zabezpečení 

elektronického hlídání vězňů by však bylo možné vyřešit i finančně méně nákladným 

způsobem, který se již osvědčil ve státech, které mají s kontrolou trestu domácího 

vězení zkušenosti. „V současné době existuje dostatek firem, které jsou schopny 

elektronické sledování nabídnout jako službu státu, tedy za dohodnutou částku za osobu 

a den zajistit využitím vlastní techniky a personálu dostatečně transparentní evidenci 

pohybu odsouzeného a v případě porušení podmínek z jeho strany předávat soudu 

přesvědčivé a důkazně podložené údaje. Stát tedy není nucen nakupovat prostředky a 

najímat personál k výkonu elektronického sledování, ale od firmy si je kupuje jako 

službu. Státy, které tento model zvolily, si zmíněnou službu kupují zpravidla za přibližně 

polovinu ceny, kterou jinak vynakládají na držení stejného počtu odsouzených po 

stejnou dobu ve věznicích (a to navíc bez započtení investičních nákladů na výstavbu 

vězeňských zařízení).“96   

Místo techniky tak u nás zatím stále kontrolují odsouzené probační úředníci 

prostřednictvím namátkových kontrol. Ty by podle Metodického postupu měly být 

prováděny alespoň třikrát měsíčně. Ačkoliv je tato frekvence návštěv nejspíše na hranici 

personálních možností Probační a mediační služby, nemůže být zárukou efektivity. 

Přistižení odsouzeného při porušování podmínek trestu domácího vězení při této 

frekvenci kontrol by bylo spíše náhodou. Přesto však podle odhadů ministerstva 

spravedlnosti je 100 zaměstnanců Probační a mediační služby schopno efektivně 

kontrolovat do tisíce odsouzených. V současnosti je vyčleněno 90 pracovníků, kteří 

                                                
95 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. s. 
328. 
96 KRÁL, Vladimír. Domácí vězení – další alternativní trest? Trestněprávní revue.2007, č. 8, s. 237-238; 
obdobně NAVRÁTILOVÁ, Jana. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 96-97. 
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vykonávají namátkovou kontrolu dodržování výkonu trestu domácího vězení. Pokud má 

být trest domácího vězení považován za nejpřísnější alternativní sankci, měli by to tak 

pociťovat především odsouzení. K tomu však dojde až ve chvíli, kdy budou vědět, že 

jsou permanentně sledováni.97  

Zamýšlené využívání institutu zavedeného do českého trestního práva k 1. 1. 

2010 tak stále ještě v praxi není možné.  

Novela č. 330/2011 Sb. k efektivitě trestu domácího vězení bohužel nejspíš také 

nepřispěla. Trest domácího vězení je součástí systému českého trestního práva teprve 

dva roky. Tato doba tak není jistě dostatečná (i vzhledem k nízkému počtu případů, ve 

kterých byl trest zatím aplikován) k tomu, aby prověřila účinnost trestu domácího 

vězení v praxi. Novelu č. 330/2011 Sb. tak lze považovat za předčasnou. Její pozitivní 

nebo negativní vliv na efektivitu trestu domácího vězení prověří až ukládání trestu 

soudy. Zrušení rámcového vymezení doby, po kterou je odsouzený povinen zdržovat se 

ve stanoveném obydlí lze však již dnes označit za změnu negativní, která bude v praxi 

vyvolávat dojem netransparentnosti ukládaných trestů vzhledem k faktu, že ty budou 

téměř absolutně závislé na úvaze soudu. Další změna provedená zmíněnou novelou, 

která zřejmě nepovede k vyšší efektivitě trestu, se týká následků porušení povinností 

stanovených pro výkon trestu. Před novelou soud stanovil pro případ porušení 

podmínek náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok. Po novele však bude docházet 

k přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody, a to v poměru 1:1.  

Čím tedy novela motivuje pachatele k řádnému výkonu trestu, pokud není 

zajištěna jeho důsledná a efektivní kontrola a následky porušení povinností jsou u 

nejpřísnějšího alternativního trestu zmírňovány? 

„Jak tomu bude v praxi skutečně, tj. v jaké míře splní trest domácího vězení svůj 

účel být přiměřenou, individualizovanou a zároveň humánní sankcí postihující 

především pachatele a mající jen minimální negativní dopady do jeho nejbližšího 

sociálního okolí (především rodiny), se ukáže až po několika letech jeho aplikace.“98 

 

 

                                                
97 Viz http://profit.tyden.cz/clanek/domaci-vezeni-usetrene-miliony-v-nedohlednu/ [cit. 2012-16-03]. 
98 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 
714. 
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Závěr  

Alternativní tresty jsou teorií považovány za prostředek řešení celosvětového 

problému označovaného jako krize vězeňství nebo krize trestu odnětí svobody. Mezi 

nezpochybnitelné výhody alternativních trestů patří ponechání pachatele v jeho 

přirozeném prostředí bez zpřetrhání jeho pozitivních sociálních vazeb. Pachatel není 

izolován od společnosti v kriminogenním prostředí vězeňských zařízení, není vystaven 

resocializaci následující po výkonu trestu odnětí svobody. V podobě alternativního 

trestu je mu nabídnuta možnost uvědomit si nepřípustnost svého předchozího 

protiprávního jednání, možnost uznat svou vinu a poskytnout odškodnění oběti svého 

trestného činu. V ideálním případě odsouzený vidí v alternativní sankci šanci 

nabídnutou mu soudem a celou společností, kterou považuje za spravedlivou reakci na 

jím spáchaný trestný čin a odvděčí se za tuto benevolenci vedením řádného života 

namísto nastoupení kriminální dráhy recidivisty, jak se stává u značné části pachatelů 

odpykávajících si svůj trest ve vězení.  

Alternativní tresty skutečně lze považovat za ideální řešení, ale pouze v 

případech, kdy k nim pachatelé přistupují v souladu s jejich zamýšleným výchovným 

účelem. Z tohoto důvodu by nezbytnou podmínkou ukládání všech alternativních trestů 

měla být důkladná znalost konkrétního pachatele, jeho stanoviska k ukládanému trestu, 

jeho osobních a majetkových poměrů a v neposlední řadě jeho trestní minulosti. 

Ukládání alternativních trestů v nevhodných případech totiž vede k jejich neefektivitě. 

Pro některé pachatele je uložení alternativního trestu pouze příležitostí, jak páchat další 

trestnou činnost během doby, po kterou zůstávají na svobodě. 

De lege ferenda bych proto navrhovala, aby podmínkou uložení každého 

alternativního trestu byla zpráva probačního úředníka, na základě které by soud mohl 

zhodnotit, zda uložení trestu splní u konkrétního pachatele zamýšlený účel a s ohledem 

na takový závěr by rozhodl o jeho uložení či neuložení. Taková právní úprava chybí 

například u trestu domácího vězení. Stejně tak mi nepřipadá vhodná ani právní úprava, 

která umožňuje ukládat alternativní tresty trestním příkazem bez předchozího vyžádání 

zprávy probačního úředníka. Tento postup je vhodný z hlediska rychlosti trestního 

řízení, ale snižuje efektivitu ukládaných alternativních sankcí v případě, že je trest 

uložen nevhodnému pachateli. Důsledně bych také de lege ferenda vyloučila možnost 

ukládání alternativních trestů pachatelům, kteří již byli v minulosti trestáni. 
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Zavádění alternativních trestů do systému českého trestního práva je projevem 

restorativní justice, obnovující trestní spravedlnosti. Již z českého ekvivalentu pojmu 

vyplývá, že cílem tohoto přístupu je obnova. Obnova vztahu, který zde byl před 

spácháním trestného činu. Přístup restorativní justice však musí být nutně, v zájmu jeho 

efektivního působení, doplněn prvky systému restributivní, odplatné justice. Je totiž 

třeba mít neustále na paměti, že i přes výhody alternativních trestů (jak pro pachatele, 

tak pro systém trestní justice), jsou tyto ukládány pachatelům trestné činnosti, mnohdy 

závažné vzhledem k širokému okruhu trestných činů, za které lze jednotlivé alternativní 

tresty ukládat. Nedostatečná kapacita věznic a nedostatek finančních prostředků 

v justičním systému tak nelze řešit zmírňováním trestní represe. Alternativní tresty, jako 

„mírnější“ forma postihu pachatele, by neměly být ukládány tak širokému okruhu 

pachatelů, jak umožňuje v současnosti trestní zákoník. Trest obecně prospěšných prací, 

peněžitý trest i trest domácího vězení může soud uložit pachateli za přečin, kterým 

zákon rozumí všechny nedbalostní trestné činy a také ty úmyslné trestné činy, u kterých 

je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Do takto široce 

vymezené kategorie spadají i tak závažné trestné činy jako znásilnění (§ 185 odst. 1 

TZ), týrání svěřené osoby (§ 198 odst. 1 TZ) usmrcení z nedbalosti (§ 143 odst. 3 a 4 

TZ) nebo obecné ohrožení z nedbalosti (§ 284 odst. 3 a 4 TZ).  

De lege ferenda bych proto navrhovala zúžit kategorii trestných činů, za které by 

bylo možno ukládat alternativní tresty. Trest má být především adekvátní sankcí za 

spáchaný trestný čin. V zájmu individuální i generální prevence proto musí být uložený 

trest a jeho podmínky přiměřené povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Je 

adekvátní sankcí za znásilnění 300 hodin obecně prospěšných prací? Podle mého názoru 

jednoznačně ne. Takový přístup k trestání jistě nemotivuje pachatele k tomu, aby vedli 

řádný život, a generální prevence pak přestává být účinná. 

Velmi podstatným aspektem ukládání alternativních sankcí z hlediska jejich 

efektivity, je především důsledná kontrola jejich výkonu a hrozba sekundární sankcí 

pro případ, že stanovené podmínky nebudou odsouzeným respektovány. Současná 

právní úprava, zejména v důsledku novely č. 330/2011 Sb., však efektivní působení 

v tomto smyslu opomíjí.  

Trest obecně prospěšných prací je významnou alternativní sankcí, která má 

v našem systému trestních sankcí svojí dlouholetou tradici a podoba, v jaké byl přijat 
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v novém trestním zákoníku, byla velmi zdařilá. Po výše uvedené novele, která uzákonila 

přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení pro případ porušení 

podmínek jeho výkonu, však jeho efektivita poklesla. Podle mého názoru se jedná o 

zmírňování trestní represe, která jak jsem výše naznačila, není řešením aktuálních 

problémů trestní justice.  

V rámci peněžitého trestu lze jednoznačně kladně hodnotit změnu systému 

ukládání sankcí, kterou provedl nový trestní zákoník a která prostřednictvím denních 

sazeb umožňuje větší možnost individualizace trestu, který je ukládán s ohledem na 

poměry konkrétního pachatele. Za negativní však považuji vymáhání peněžitého trestu 

jako nezbytnou podmínku předcházející uložení náhradního trestu odnětí svobody. De 

lege ferenda bych proto navrhovala umožnit nařízení výkonu náhradního trestu ihned po 

nezaplacení stanovené peněžité částky. Pro pachatele by taková hrozba byla jistě větší 

motivací k řádnému splnění peněžitého trestu. 

Trest domácího vězení se stal součástí systému českého trestního práva, aniž by 

byl zajištěn jeho řádný výkon, resp. kontrola jeho řádného výkonu. Efektivní kontrola 

výkonu trestu je však nezbytnou podmínkou pro splnění jeho zamýšleného účelu. 

Dokud nebude zajištěno elektronické monitorování odsouzených k domácímu vězení, 

bude tento trest nejspíš ukládán stejně sporadicky, jako trest obecně prospěšných prací, 

jehož výkon měla kontrolovat Probační a mediační služba, která však v době zařazení 

trestu obecně prospěšných prací do tehdejšího trestního zákona, ještě nebyla zřízena. 

Dalším zásadním nedostatkem trestu domácího vězení, který se nepodařilo odstranit ani 

novelou č. 330/2011 Sb., je fakt, že nevedení řádného života pachatele není důvodem 

pro přeměnu trestu domácího vězení na trest odnětí svobody. De lege ferenda bych 

proto navrhovala, aby součástí podmínek pro výkon trestu domácího vězení bylo i 

vedení řádného života odsouzeného a aby v případě porušení této podmínky došlo 

k výkonu náhradního trestu odnětí svobody. Další změnou de lege ferenda by také měl 

být návrat k původnímu institutu náhradního trestu odnětí svobody. Přeměnu trestu 

domácího vězení na trest odnětí svobody v zákonném poměru, jak ji zavedla novela č. 

330/2011 Sb., nelze považovat za citelnější sankci než nařízení náhradního výkonu 

trestu odnětí svobody v předem stanovené výši, a proto nelze ani předpokládat, že by 

pachatele více motivovala ke splnění trestu v souladu se stanovenými podmínkami jeho 

výkonu.  
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Novela č. 330/2011 Sb. tak podle mého názoru nepřispěla ke zvýšení efektivity 

alternativních sankcí, spíše naopak. Ze změn, které byly novelou provedeny, lze 

usuzovat na zájem státu o snižování nákladů na vězeňský systém udržováním pachatelů 

na svobodě co nejdéle. Je však toto cílem alternativních sankcí? Není tímto přístupem 

opomíjena jedna ze základních funkcí trestního práva, kterou je ochrana společnosti 

před pachateli trestných činů? Je naplněn smysl generální prevence, pokud tresty ztrácí 

svou odstrašující funkci? Neustálé zmírňování trestní represe není účinným řešením 

krize trestu odnětí svobody.  

Závěrem je třeba říci, že pozice alternativních trestů v systému českého trestání 

byla v průběhu posledních let neustále posilována. Byly zavedeny nové druhy 

alternativních trestů, vybudována Probační a mediační služba, která zajišťuje realizaci 

alternativních trestů. Alternativní tresty tak v současnosti mají v systému našeho 

trestního práva významnou a nezastupitelnou roli. Cílem do budoucna by tak nemuselo 

být zvyšování počtu alternativních sankcí v trestním zákoníku, ale spíše zaměření se na 

zvýšení efektivity stávajících alternativních sankcí, na vhodný výběr případů, ve 

kterých mají být alternativní tresty ukládány a zejména na zajištění efektivní kontroly 

jejich výkonu. 
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Příloha č. 1 

 

Náklady na jednoho vězně v jednotlivých vězeňských zařízeních v České 

republice 
  NÁKLADY  

poř. 

Číslo 

organizační 

jednotka 

na 1 vězněnou 

osobu v 1 roce 

na 1 vězněnou 

osobu v 1 dni 

průměrný 

počet vězňů 

za rok 

1  Bělušice  223 413,90 612,09 662 

2  Brno 535 136,59 1 466,13 820 

3  Břeclav  392 351,06 1 074,93 188 

4  České Budějovice  491 145,16 1 345,60 280 

5  Drahonice  236 521,07 648,00 281 

6  Heřmanice  223 178,32 611,45 849 

7  Horní Slavkov  235 879,09 646,24 849 

8  Hradec Králové  399 708,93 1 095,09 458 

9  Jiřice  316 245,44 866,43 516 

10  Karviná  527 750,00 1 445,89 156 

11  Kuřim  255 085,62 698,86 587 

12  Kynšperk nad Ohří  188 430,55 516,25 789 

13  Liberec  336 449,41 921,78 403 

14  Litoměřice  397 787,29 1 089,83 382 

15  Mírov  423 033,82 1 159,00 384 

16  Nové Sedlo  222 925,83 610,76 530 

17  Odolov  227 853,09 624,26 340 

18  Olomouc  551 335,49 1 510,51 283 

19  Opava  359 459,68 984,82 442 

20  Oráčov  213 083,42 583,79 590 

21  Ostrava  359 990,49 986,28 631 

22  Ostrov  223 957,89 613,58 1 164 
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23  Pardubice  242 670,49 664,85 727 

24  Plzeň  226 724,88 621,16 1 416 

25  Praha Pankrác  449 073,93 1 230,34 1 001 

26  Praha Ruzyně  394 900,43 1 081,92 703 

27  Příbram  193 169,91 529,23 980 

28  Rýnovice  285 253,38 781,52 592 

29  Stráž pod Ralskem  187 170,51 512,80 997 

30  Světlá nad Sázavou  178 906,12 490,15 642 

31  Teplice  455 225,03 1 247,19 165 

32  Valdice  244 655,80 670,29 1 146 

33  Vinařice  194 247,32 532,18 1 119 

34  Všehrdy  238 010,90 652,08 581 

35  Znojmo  400 180,59 1 096,39 222 

 

 

Zdroj: Statistická ročenka vězeňské služby České republiky 2010, dostupné z WWW: 

<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky

/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/rocenka_2010_v8.pdf > s. 21. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9 ro%C4%8Denky/rocenka_2010_v8.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9 ro%C4%8Denky/rocenka_2010_v8.pdf
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Příloha č. 2 

 

Podíl aplikace hmotněprávních alternativních opatření na celkovém počtu 

ukládaných trestů 

Tabulka č. 1 
 

Rok Peněžitý trest Obecně prospěšně práce 

1995 9,06  

1996 8,17  

1997 7,87 2,68 

1998 4,87 3,28 

1999 5,38 5,14 

2000 5,65 11,21 

2001 5,52 14,68 

2002 5,38 20,62 

2003 4,45 20,55 

2004 4,26 19,04 

2005 3,97 18,52 

2006 3,87 17,67 

2007 6,02 16,50 

2008 7,00 14,77 

2009 7,15 15,25 

 

Údaje v tabulce č. 1 vyjadřují procento, jímž byla aplikace konkrétního trestu 

zastoupena ve vztahu k celkovému počtu odsouzených osob za příslušný kalendářní rok 

(podle dat obsažených ve Statistických ročenkách kriminality za příslušné roky). 

 

Zdroj: ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. 

Praha : Leges, 2011. s. 387. 
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Tabulka č. 2 
 

Rok Odsouzeno osob celkem Peněžitý trest Obecně prospěšné práce 

2000 63 211 3 571 7 084 

2001 60 182 3 324 8 835 

2002 65 098 3 500 13 424 

2003 66 131 2 941 13 592 

2004 68 443 2 913 13 031 

2005 67 561 2 682 12 512 

2006 69 445 2 685 12 273 

2007 75 728 4 558 12 496 

2008 75 761 5 307 11 193 

2009 73 685 5 270 11 240 

 
Zdroj: KARABEC, Zdeněk a VLACH, Jiří. Criminal justice system in the Czech 

Republic: Česká republika. 1st ed. Pratur : Institute of Criminology and Social 

Prevention, 2011. s. 84. 
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Příloha č. 3 

 

Dotazníkové šetření o uplatňování alternativních trestů v praxi*  
 

Tabulka č. 1 „Je podle vašeho názoru dostatečně využíváno alternativních trestů?“  

 

 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE CELKEM 

Soudci 26 28 5 0 59 

Státní zástupci 24 30 3 0 57 

  

 V rámci dotazníkového šetření bylo rozesláno celkem 86 dotazníků na soudy a 

86 dotazníků na státní zastupitelství. Své poznatky z praxe zhodnotilo 59 soudců a 57 

státních zástupců. Téměř 92 % (54 z 59) soudců a 95 % (54 z 57) státních zástupců se 

domnívá, že alternativních trestů je využíváno dostatečně nebo spíše dostatečně. 

 

Zdroj: ROZUM, Jan; ZEMAN, Petr; PŘESLIČKOVÁ, Hana a TOMÁŠEK, Jan. 

Vybrané problémy sankční politiky: Česká republika. Vyd. 1. Praha : Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2005. s. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* dotazníkové šetření bylo prováděno v červnu 2004 
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Název v angličtině 

 

Alternatives to unconditional sentence of imprisonment 
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Resumé 

The study relates to the alternatives to unconditional sentence of imprisonment. 

The purpose of the study is to focus on the advantages and disadvantages of the 

alternative punishments and to discribe the application of chosen sentences in practise.  

The first part of my study is the introductory and defines basic terminology and 

institutes related to the topic. The second part looks at individual alternative 

punishments, coditions of their imposing and service of the sentences. The study is 

composed of six chapters. 

Chapter One explains the term „punishment“. It is subdivided into three parts. 

Part One defines the purpose of the punishment. Part Two briefly compares the absolute 

and the relative theory of the punishment and Part Three describes the principles of 

imposing the punishments.  

Chapter Two provides starting points of imposing the alternative punishments. 

This chapter consists of three parts. Part One is concerned with the restorative justice. 

Part Two explores the institutes of probation and mediation and Part Threee shows the 

advantages of the alternatives to unconditional sentence of imprisonment. 

Chapter Three deals with the alternative punishments. It is subdivided into four 

parts. Part One describes historical development of the alternative punishments. Part 

Two analyzes the aplication of the alternative punishments in the period of 1995 – 2009. 

The philosophy connected with imposing of the alternative punishments and goals of 

the new Criminal Code is presented in Part Three. The last part of the third chapter 

reports on the system of the alternative punishments in the new Criminal Code.   

The content of the other three chapters is related to the chosen alternative 

punishments. Chapter Four focuses on the community work. Chapter Five deals with 

the pecuniary punishment and Chapter Six is related to the house arrest. Each of these 

three chapters is subdivided into three parts. Part One of each Chapter examines the 

relevant Czech legislation. Part Two of each Chapter describes the service of sentences 

and Part Three summarizes what are the advantages and disadvantages of the sentences, 

concentrates on problems resulting from the application of the individual sentences and 

recomends changes to be made in legislation. 
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Abstrakt  

Diplomová práce pojednává o alternativách nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, zejména pak o alternativních trestech. Jejím cílem je zaměřit se na výhody a 

nevýhody alternativních trestů, popsat východiska alternativního trestání a přiblížit 

vybrané alternativní tresty v aplikační praxi. 

První část práce je úvodní. Definuje základní pojmy a instituty, které se vztahují 

k tématu. Druhá část je zaměřena na konkrétní alternativní tresty, podmínky jejich 

ukládání a jejich výkon. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. 

První kapitola se zabývá pojmem „trest“. V jednotlivých podkapitolách je 

definován účel trestu, stručně vysvětleny rozdíly mezi absolutní a relativní teorií trestu a 

shrnuty základní zásady ukládání trestů, které se samozřejmě uplatní i u trestů 

alternativních. 

Druhá kapitola se věnuje východiskům alternativního trestání a výhodám 

alternativních trestů v porovnání s nepodmíněným trestem odnětí svobody. Jako 

související instituty jsou popsány koncept restorativní justice a podstata probace a 

mediace.  

Třetí kapitola a kapitoly následující se věnují ústřednímu tématu práce – 

alternativním trestům. Na úvod je v třetí kapitole stručně popsán historický vývoj 

alternativních trestů. Pro přiblížení zastoupení alternativních trestů v aplikační praxi 

soudů uvádí tato kapitola také statistické srovnání aplikace vybraných alternativních 

trestů v porovnání s celkovým počtem odsouzených osob za stanovené období (1995 – 

2009). V závěru kapitoly je přiblíženo pojetí a systém alternativních trestů v novém 

trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.).  

Následující kapitoly pojednávají o vybraných alternativních trestech, tj. o trestu 

obecně prospěšných prací, peněžitém trestu a trestu domácího vězení, které podle mého 

názoru nejlépe odpovídají pojetí alternativních trestů v užším smyslu. Struktura všech 

tří kapitol je stejná. Po zákonném vymezení daného trestu, s přihlédnutím k relevantní 

judikatuře, se další část kapitoly zaměřuje na jeho výkon. Následuje závěrečná 

podkapitola, která shrnuje výhody a nevýhody daného trestu, poznatky z aplikace trestu 

v praxi a doporučuje případné změny de lege ferenda.  
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