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Mohammed Merah vrah z Toulouse zavraždil 7 lidí
z toho 3 děti. Vraždy si natáčel. Zatčení se bránil
střelbou a při přestřelce s policií byl zabit. Jeho
bratr prohlásil, že je na něj velmi pyšný. Jeho otec
žaluje policii za vraždu svého syna.
"Kdybych byl otcem takové zrůdy, tak bych se
styděl a byl zticha," 1 řekl ministr zahraničí Alain
Juppe.

Úvod
Při výběru tématu mne zaujalo to, že přestože byl trest smrti v naší zemi zrušen
již v roce 1990, tedy před více než dvaceti lety, je toto téma ve společnosti stále živé a
jak dokazují výzkumy, výrazná většina veřejnosti je dlouhodobě přesvědčena, že trest
smrti by existovat měl. Je zde tedy nesoulad práva s názorem společnosti.
Zjistila jsem, že se jedná o téma velmi kontroverzní. Část oslovených
považovala téma trestu smrti za zbytečné, vyčpělé a neaktuální s tvrzením, že k tomuto
tématu snad již bylo řečeno vše a jeho otevírání není k ničemu dobré. Druhá část
oslovených téma považovala naopak za velmi zajímavé, aktuální a potřebné.
Trest smrti je téma tabuizované, téma, o kterém snad není slušné ani hovořit a
pokud ano, pak jen ve smyslu zrušit - zakázat. Téma, které eventuelního zastánce trestu
smrti, pokud je osobou veřejnou, pasuje do role hloupého a brutálního zpátečníka
nechápajícího hodnoty demokracie a moderní společnosti.
Kde a kdo je ona dvoutřetinová většina dlouhodobě se vyjadřující pro existenci
trestu smrti?
Svůj názor na trest smrti má snad každý jedinec. Tento názor vychází z jeho
znalostí, zkušeností, míry vzdělání, vlivu okolí a jeho věku. Často jedinec v průběhu
života svůj názor na trest smrti mění a to i několikrát. Nedochází k tomu ze dne na den,
ale většinou změna postoje dozrává po delší dobu na základě nabytých zkušeností, řekla
bych - po zralé úvaze.

Článek : Vraha židovských dětí pohřbili v Toulouse. Aktuálně.cz : Zahraničí, ČTK. 29.03.2012.
Dostupné z : <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=739106>
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Při zpracovávání tématu jsem si musela odpovědět na základní otázky:
Co je trest smrti? Relikt brutální minulosti lidstva nebo nutná součást pravidel lidské
společnosti?
Je potřebný, je nezbytný nebo naopak zbytečný a nahraditelný?
Je spravedlivým trestem nebo primitivní odplatou?
Jakou plnil funkci v minulosti a jaká je jeho úloha v dnešním světě a v budoucnosti?
Rozhodla jsem se nepracovat s emotivními reakcemi veřejnosti na prvoplánové
mediální zprávy typu: Breivik zavraždil 77 lidí - jsme pro trest smrti, nebo naopak: „v
roce 2011 bylo popraveno nejméně 676 lidí“ 2 - jsme pro zrušení trestu smrti.
Tato předvídatelná reakce má své zákonitosti. Při seznámení se s detaily
spáchaného skutku je veřejnost otřesena a upřednostňuje trest smrti. Při seznámení se s
popravou je zaskočena a upřednostňuje zrušení trestu smrti.
V práci jsem se rozhodla sledovat v argumentační linii názory zastánců i
odpůrců trestu smrti, stavět tyto argumenty proti sobě, posuzovat je a pokusit se vyvodit
odpovídající závěry.
Dále se ve své práci zabývám právní úpravou zrušení trestu smrti u nás a
mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána a které v dnešní situaci
nedovolují znovuzavedení absolutního trestu do našeho právního řádu.
Rozebírám vývoj a současný stav veřejného mínění v České republice a
nacházím podle mého názoru vhodnou a veřejností přijatelnou náhradu za tento nejvyšší
trest.
Mapuji také současný stav trestu smrti ve světě a jeho využívání jednotlivými
zeměmi.
Pro komplexnost práce, pochopení vývoje a souvislostí s trestem smrti
zpracovávám ve své práci také pojem trestu, jeho účel a teorie, udávám definici trestu
smrti, jeho historický vývoj a jednotlivé druhy výkonů poprav.

AMNESTY INTERNATIONAL. Trest smrti v roce 2011: popravuje méně zemí, zato s větší intenzitou.
27.03.2012. Dostupné z www : <http://www.amnesty.cz/z695/trest-smrti-v-roce-2011-popravuje-menezemi-zato-s-vetsi-intenzitou>
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1. Trest
1.1 Pojem trestu
Abychom mohli proniknout k jistému pochopení trestu smrti, jeho smyslu, účelu
a ideálně i k vytvoření svého vlastního názoru, musíme si nejprve ujasnit pojem trestu
jako takového.
Pojem trest by určitě dokázal popsat, definovat každý z nás. Vždyť se s ním
každý jedinec setkává již od útlého dětství.
Trestu se odjakživa používá jako prostředku výchovy, vynucování si žádoucího
chování a eliminování jednání nevhodného. S trestem se tedy setkáváme v každé fázi
našeho života. Nejprve na nás jako autorita působí rodiče, odměňují nás nebo naopak
kárají, následně učitelé ve škole a nakonec na řadu přicházejí pro většinu z nás také
zaměstnavatelé.
V této diplomové práci se ovšem budu zaměřovat na trest z pohledu autority
státu.
Trest v rámci trestního práva chápeme jako „opatření státního donucení,
ukládané jménem státu k tomu povolanými soudy v trestním řízení, jímž se působí
určitá újma za spáchaný trestný čin jeho pachateli, trestem se tak vyslovuje společenské
odsouzení činu a jeho pachatele.“ 3
Trest lze tedy definovat pomocí několika jeho typických znaků. Trest za trestné
činy ukládá stát prostřednictvím jím k tomu pověřených soudů, jak nám to říká článek
81 Ústavy České republiky: „Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé
soudy.“ 4 Ústava České republiky k tomuto dále stanoví ve svém 90. článku druhé větě:
„Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“ 5 Z uvedeného vyplývá, že jen soud
samotný nám vyměří trest za spáchaný čin. Trest uplatňovaný někým jiným, například
pozůstalým oběti, by se tedy stal jen dalším trestným činem a krevní mstou, kterou
historicky poznáme, ale v dnešní moderní společnosti již není přípustná.

NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní právo hmotné : Obecná část 1.
6. přepracované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010., s. 197
4
Česká republika. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky) : Čl. 81
5
Česká republika. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky) : Čl. 90
3
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Trest je možné uložit jen na základě zákona, jak nám to říká známá trestněprávní
zásada: „nullum crimen, nulla poena sine lege“, tedy není trestného činu, není trestu bez
zákona.
Hlavním znakem trestu je způsobení újmy pachateli. Újmu má pachatel
pociťovat jako určité zlo, které spočívá v postihnutí svobody pachatele, majetku či
jiných práv. Pachateli nesmí být uložen trest krutý či nelidský a nesmí být podroben
ponižujícímu zacházení.
Ujma má být způsobena konkrétnímu člověku, konkrétnímu jednotlivci, který
přestoupil zákonem stanovené normy.
Trest je právním následkem protiprávního jednání pachatele. Ukazuje, že
společnost si ke svému zachování, určité harmonii, ochraně a právní jistotě vytvořila
právní normy, které je nutné dodržovat. Ukazuje, že za zákonem stanovený trestný čin,
překročení zákonných norem, bude jeho pachatel potrestán.
Společnost vyslovuje morální odsouzení protiprávního jednání i jeho pachatele.

1.2 Účel trestu
Žádný trest neexistuje sám o sobě, bezdůvodně, každý trest musí mít svůj účel.
Ten nám umožňují poznat jednotlivé charakteristické znaky trestu.
Pojetí účelu trestu se historicky vyvíjí s vývojem jednotlivých společností a na
povrch nám vystupují dvě základní koncepce pojednávající o účelu trestu- teorie
absolutní a teorie relativní. Záhy následuje teorie třetí- smíšená, která se stává jakousi
kompilací obou teorií předchozích.

1.2.1 Absolutní teorie
Absolutní teorie je definována zásadou: „punitur, quia peccatum est“, která
v překladu znamená „trestá se, protože bylo spácháno zlo.“ Mezi zastánce absolutní
teorie dnes řadíme Aristotela, Tomáše Akvinského, Immanuela Kanta, George
Wilhelma Friedricha Hegela a klasickou školu trestního práva.
Absolutní teorie, známá také jako teorie odplaty, má za cíl čistě potrestání
pachatele, represi jako takovou. Člověk, který se dopustí protiprávního jednání, má být
za toto jednání také potrestán. Každý člověk má podle této teorie svou vlastní hlavu,
svou vlastní svobodnou vůli, sám ovlivňuje své jednání a sám se tedy rozhoduje, zda
4

nějaký čin spáchá či nikoliv. Ve chvíli, kdy člověk začne páchat předpokládané zlo,
protiprávní jednání, sám dobrovolně přistupuje na to, že za toto zlo bude také
v odpovídající míře potrestán. Zločin vyrovnaný spravedlivým trestem se pak ruší ve
smyslu negace. Spravedlivým trestem je trest přiměřený rozsahu spáchaného zločinu.
Uložením trestu a jeho výkonem se v rámci absolutní teorie sleduje odplata a
opětovné nastolení spravedlnosti. Žádný další cíl tato teorie nesleduje. Jedná se zde
pouze o působení na pachatele až po spáchání protiprávního činu, působení následné.
Teorie nesleduje žádnou prevenci protiprávního jednání, žádnou výchovu pachatele, ani
společnosti.
Modernější pojetí pojímá absolutní teorii jako teorii spravedlivé odměny. Trest
se ukládá proto, že si ho pachatel svým protiprávním jednáním zasloužil. Trest v sobě
obsahuje odplatu, odvetu i mstu.

1.2.2 Relativní teorie
Relativní teorii nám definuje zásada: „punitur, ne peccetur“ znamenající
v překladu „trestá se, aby nebylo pácháno zlo.“ Tato zásada nám tedy svým obsahem
dává jasně najevo, že oproti absolutní teorii se již orientuje na prevenci a zastrašení.
Trestu již přisuzuje společensky užitečný význam spočívající v generální prevenci a ve
výchovném působení na členy společnosti. Představitelem této teorie se stal F. von
Liszt, C. Lomrosa, L. A. von Feuerbach a také sociologická škola.
Smyslem trestu v rámci teorie prevence je polepšení zločince a ochrana
společnosti. Trest má působit na mysl zločince tak, aby zločinec v budoucnu již své
jednání neopakoval. „Na místo imperativu: „Vina vyžaduje trest“, představující teorii
odplaty, přichází jiný imperativ: „Nemoc vyžaduje léčení.“ 6 Pachatel je vnímám jako
nemocný, potřebuje léčbu a touto léčbou je trest.
„C. Beccaria, který reprezentuje školu odstrašení trestem, na svou dobu velmi
pokrokově

konstatoval,

že

„odstrašující

účinek

nespočívá

v přísnosti,

v neodvratnosti trestu.“ 7

6

JELÍNEK, Jiří; a kolektiv. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 3. přepracované a
aktualizované vydání. Praha : Linde Praha, a.s., 2008. 831 s. ISBN 978-80-7201-696-9: str. 342
7
Tamtéž

5
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1.2.3 Smíšená teorie
Kombinací obou předchozích teorií se vytváří teorie smíšená. Ta z předchozích
vybírá její pozitiva a spojuje je do jediného celku. Účelem trestu je podle ní jak
prevence, tak represe, jak náprava zločince, tak i odplata.
Na této teorii byl založen např. německý trestní zákon z roku 1969, ale smíšenou
teorii vyjadřuje také účel trestu vyjádřený v § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestního
zákona účinného na našem území do 31. prosince 2009.

1.3 Účel trestu v České republice
Předchozí právní úprava, Trestní zákon č. 140/1961 Sb., nám explicitně
stanovoval účel trestního zákona i účel trestu samého. § 1 jasně stanovil: „Účelem
trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a
oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.“ 8 Mezi prostředky k dosažení tohoto
účelu se řadila pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Účel trestu
nám stanovoval tehdejší § 23, ve kterém bylo stanoveno: „Účelem trestu je chránit
společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné
činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní
členy společnosti.“ 9
Současná právní úprava se již opírá o nový trestněprávní kodex, Trestní zákoník
účinný od 1. ledna 2010 (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákoník nově přichází s pojmem
„trestní sankce“, která v sobě zahrnuje jak tresty, tak ochranná opatření. Účel trestu
zůstal nezměněn, i když ho zde již nenajdeme výslovně stanovený.
Základním cílem trestu je i nadále ochrana společnosti před pachateli trestných
činů, tedy ochrana oprávněných práv a svobod jednotlivců zabezpečovaná zabráněním
konkrétnímu pachateli v páchání další trestné činnosti, jeho výchově k vedení řádného
života a výchovném působení na všechny členy dané společnosti.
Druhým úkolem je zabránit odsouzenému v páchání další trestné činnosti. To je
možné uskutečnit přímým fyzickým znemožněním nějakého jednání pachateli nebo
vytvořením mu konkrétních zábran. Pachatele, kterého soud za jeho předchozí

8
9

Zákon č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon) : § 1
Zákon č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon) : § 23
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protiprávní jednání odsoudí k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, tímto odsouzením
zároveň izoluje od společnosti a znemožňuje mu po dobu výkonu trestu páchání další
trestné činnosti. Určitou zábranou v páchání další trestné činnosti je také zákaz činnosti.
Třetím úkolem je výchova pachatele k tomu, aby v budoucnu vedl řádný život.
Toto je velmi těžký úkol, který se v současnosti nedaří příliš naplňovat. Jak nám
dokazují statistiky Policie České republiky, podíl činů spáchaných recidivisty nám
neustále stoupá. Ze statistik nám vyplývá, že v roce 1997 bylo z celkového počtu
stíhaných osob 28,5 % recidivistů, v roce 2002 tvořili recidivisté 39,3 % a v roce 2010
toto číslo dosáhlo již 47,5 %.
Výchova pachatele se děje prostřednictvím opatření sledující výchovný cíl, jako
například podmíněné odsouzení nebo podmíněné odsouzení s dohledem, nebo přímým
působením na odsouzeného v době výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Ovšem aby mohlo mít výchovné působení v době výkonu trestu nějaké pozitivní
výsledky, je zde nutná aktivní spolupráce odsouzeného a jeho vlastní vůle směřující
k nápravě a budoucímu vedení řádného života.
Posledním prvkem účelu trestu je výchovné působení na ostatní členy
společnosti. Generální prevence úzce souvisí s prevencí individuální, s působením na
konkrétního pachatele. „Spravedlivé a včasné uložení trestu dává ostatním členům
společnosti jasně najevo, že postižené chování je nežádoucí, varuje před dalším
pácháním trestných činů a posiluje pocit právní jistoty a představy o autoritě právních
norem.“ 10
Generální prevenci dnes v největší míře pomáhají zajišťovat média, která ve
svých zpravodajstvích v podstatě každý den zveřejňují informace o spáchaných činech,
pachatelích, jejich hledání a následných odsouzeních, o druzích a výměrách trestů.
Jak již bylo řečeno, nový trestní zákoník účel trestu výslovně nestanovuje, na
samotný účel nám zde poukazují základní principy pro ukládání trestněprávních sankcí
stanovené v § 37 a § 38.
Mezi tyto principy řadíme zásadu zákonnosti (nulla poena sine lege), zásadu
humanity znamenající, že nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce a ponižovat

JELÍNEK, Jiří; a kolektiv. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 3. přepracované a
aktualizované vydání. Praha : Linde Praha, a.s., 2008. 831 s. ISBN 978-80-7201-696-9 : str. 347

10

7

lidskou důstojnost. Dále zásadu přiměřenosti spočívající v zohledňování poměrů
pachatele a povahy a závažnosti spáchaného činu. Zásada individualizace použité
sankce a ochrany zájmů osob poškozených trestným činem.
V této části nesmíme zapomenout ani na speciální právní úpravu ve věcech
mládeže. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) používá pro
trest svůj speciální pojem „opatření“. Pojmem opatření zákon rozumí opatření
výchovná, ochranná a trestní opatření pro mladistvé a opatření ukládaná dětem mladším
patnácti let. § 9 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže jasně stanovuje účel
opatření ukládaného mladistvému a to tak, že: „účelem opatření vůči mladistvému je
především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem
k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem,
k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před
škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.“

11

Z výše uvedeného tedy

vyplývá, že účelem opatření je zejména výchova pachatele, individuální prevence a
nikoli represe. Orientaci na budoucnost, nápravu mladistvého, aby v budoucnu vedl
řádný život.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a
o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) : § 9 odst. 1
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2. Trest smrti
Trest smrti pojmenováváme také jako trest absolutní nebo jako trest nejvyšší.
Jedná se o nejpřísnější možný trest.
Trest smrti je státem nařízené a vykonané usmrcení člověka odsouzeného za
trestný čin, za který je podle platného trestního práva daného státu možné takovýto trest
uložit. Historicky se tyto trestné činy nazývaly jako hrdelní zločiny.
Absolutní trest je řešením konečným a jako takový v sobě tedy spojuje prvek
represe a generální prevence, odplaty a odstrašení. Postihuje konkrétního pachatele
trestného činu, zabraňuje mu do budoucna páchat další trestné činy a tím zároveň chrání
společnost.

Jako trest definitivní již nesleduje nápravu pachatele, jeho výchovu a

orientaci na budoucí život, ale čistou odplatu za spáchaný trestný čin. Trest smrti byl po
většinu historie vykonáván veřejně a měl tím plnit funkci odstrašení, odrazovat
potencionální pachatele od páchání trestných činů. To ovšem nefungovalo stoprocentně,
jelikož v určitých dobách byly popravy na každodenním pořádku, vnímání lidí tím
otupilo, popravy v nich nebudily hrůzu, nýbrž se stávaly jakýmsi divadlem a veřejnou
zábavou. Navíc se lidé na mučidlech často přiznávali ke skutkům, které nespáchali, jen
aby jejich utrpení způsobené jednotlivými stupni útrpného výslechu již skončilo.
Smrt se nejčastěji potvrzuje na základě trvalé zástavy srdeční činnosti a dýchání.
S neustálým vývojem vědy a možností resuscitací přibývá ke kritériím smrti také
ukončení veškerých funkcí mozku, tzv. mozková smrt. Mozková smrt nastává
ukončením činnosti té části mozku, ve které jsou uloženy osobnostní charakteristiky
člověka. Funkce ostatních center mozku mohou zůstat nezměněny a fyzický život těla je
tak možný.
Z právního hlediska najdeme definici smrti stanovenou pouze v jednom
ustanovení a to v § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb., který smrtí rozumí „nevratnou
ztrátu funkce celého mozku, včetně mozkového kmene.“
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§ 10 odst. 3 téhož zákona

Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon) : § 2 písm. e)
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k tomu dále uvádí: „Smrt [§ 2 písm. e)] se zjišťuje prokázáním – a) nevratné zástavy
krevního oběhu, b) nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene v
případech, kdy jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle (dále jen
"smrt mozku").“ 13

Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon) : § 10 odst. 3
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3. Druhy výkonů trestu smrti
K výkonu trestu smrti se historicky používaly a používají dodnes různé nástroje
a pomůcky. Na to, který ze všech trestů smrti byl používán jako první, asi nikdy nebude
možné jednoznačně odpovědět.

3.1 Historické způsoby popravy
Již od počátku lidstva se užívalo zvířat jako nástroje výkonu trestu smrti a to
nejspíše všech druhů, na které si jen vzpomeneme. Zvířata své oběti rozdrásávala,
nabodávala na své kly, drtila či požírala.
Například v Indii a Kartágu byli odsouzenci předhazováni speciálně vycvičeným
slonům, v Egyptě se předhazovalo krokodýlům. Ve Francii a Anglii docházelo k
roztrhání lidského těla pomocí čtyř koní a u Germánů se ženy přivázaly za vlasy ke
koňským žíním a usmýkaly až k smrti.
K hrdelním trestům se asi v největší míře užívalo zvířat u Římanů. Velmi
známou formou výkonu trestu bylo předhazování odsouzenců šelmám v amfiteátrech.
To bylo považováno za velmi potupnou smrt, a proto byla tato forma výkonu hrdelního
trestu vyhrazena otrokům a zlodějům, v pozdějších dobách také křesťanům.
Šlo o velmi kruté tresty, ovšem obrovskou daň platila i samotná zvířata. Ta se
stávala katy, pořádali se na ně hony, byla nucena bojovat s gladiátory či mezi sebou
navzájem. V historických pramenech se uvádí, že při hrách při příležitosti otevření
Kolosea bylo zabito na devět tisíc šelem.
Specialitou Římanů byl výkon spravedlnosti jedním, na prostředky poměrně
jednoduchým způsobem - podříznutím hrdla mečem. Přerušením krkavice a průdušnice
se mozek přestal okysličovat a smrt nastala udušením. Tato specialita nebyla ovšem
v římském právu nikdy uzákoněna a užívala se tedy k mimosoudním a hromadným
popravám k upevňování moci, ale také k usmrcování gladiátorů v amfiteátrech.
Římané znali také rozpárání břicha. Skutečná muka z tohoto trestu ovšem udělali
ve 4. století Langobardi v Itálii. Ti odsouzenému rozřízli břicho, vyrvali vnitřnosti a
navinovali je na vrátek.
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Velmi jednoduchou formou výkonu trestu bylo svržení z výšky, a proto se tato
forma rychle rozšířila po celém světě. Svrhávalo se ze skály, z hradeb, z vyvýšených
míst. To, čím se tato forma výkonu lišila u jednotlivých národů, bylo, na co odsouzenec
dole dopadal. Dopadalo se na skaliska, do vody, do rozdělaného ohně, ale také mezi
krokodýly nebo na různé bodce a kůly.
Na prostředky jednoduchou formou se stalo také usmrcení šípy a probodnutí. Šíp
se vystřeloval pomocí luku či kuše. Luk se stal oblíbenou zbraní Egypťanů, zatímco
Římané dávali přednost krátkému oštěpu.
Další neopominutelnou formou je také smrt hlady, žízní a nedostatkem vzduchu.
Takovéto smrti se docilovalo hned několika způsoby. Prvním z nich bylo tzv. zazdění,
které můžeme najít v Evropě v 16. století. Tento hrdelní trest spočíval v umístění
odsouzence do nějaké pevné místnosti a v následném zazdění jediného východu.
V Japonsku věřili, že duše člověka zvýší pevnost stavby, a tak zde zazdívali odsouzence
do pilířů mostů. Druhou formou pak bylo uvržení do klece, které se užívaly již za dob
antického Řecka. Pro svou nekrvavou formu se ovšem přenesly také do středověké
Evropy jako trest nad duchovními. Klec byla vyrobena ze dřeva nebo ze železa,
odsouzenec byl do ní uzamknut a pověšen na průčelí radnic, justičních paláců či
kostelů. Tato forma se dočkala své modernizace ve 20. století. Za druhé světové války
barmští spojenci Japonců během japonské okupace zavírali zajatce do kovových sudů a
ponechávali je po dobu dvou týdnů na ostrém slunci.
Smrt hladem a žízní se v dosud nebývalé míře využívala v době nacistického
Německa a za oběť jí v koncentračních táborech padli statisíce vězňů. Podle zpráv
Amnesty International se těchto praktik použilo také u stovky vězňů v sedmdesátých
letech v Guineji a osmdesátých letech v Čadu.
Ve starověku se jako techniky popravy užívalo také otrávení pomocí jedu. Jed je
krevním oběhem roznášen po celém těle, postihuje nervový, dýchací a svalový systém.
Jako jed se používal výtažek z bolehlavu, protože tato rostlina byla po Evropě obecně
rozšířená, její účinky však vyrušovalo současné užití určitého množství vína.
Ve všech dobách lidské historie a na všech kontinentech najdeme výkon trestu
smrti pohřbením zaživa. Tento způsob popravy nevyžadoval prolití krve, a tak byl
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používán zejména vůči ženám. Germáni a Dánové naháněli své oběti do pohyblivých
rašelinišť a bažin. Trest pohřbením zaživa najdeme ještě v 16. století v Karolinském
zákoníku, který se stal prvním pokusem o kodifikaci trestního práva v německých
státech a střední Evropě. Této praktiky použili také Rudí Khmerové v Kambodži
v letech 1975 až 1978, kteří povraždili více jak dva miliony lidí jednoduchými nástroji a
pohřbením zaživa, protože se domnívali, že se na jejich oběti nevyplatí plýtvat
střelnými zbraněmi a náboji.
Hrdelní trest se historicky vykonával také ukamenováním. Ukamenování
nacházíme již v raných fázích vývoje společností, v archaickém Řecku a Makedonii,
v Římě pak jen výjimečně. Ukamenováním se trestalo cizoložství, vzpoura syna proti
vlastním rodičům nebo braní Božího jména nadarmo. K výkonu hrdelního trestu byl
odsouzenec přivázán ke kůlu či ke kříži, zavřen do ohrady, aby neutekl, nebo zahrabán
až po krk do země. Výkon nebyl specializován pouze na osobu kata, ale kamenovat
mohli příbuzní či přátelé oběti, dokonce i přihlížející veřejnost. Dnes se ukamenování
jako oficiálního trestu stále ještě užívá v zemích islámského práva, jako např. v Íránu,
v Afghánistánu, Pákistánu.
Jedním z nejstarších používaných trestů bylo také upálení, kterého lidstvo
užívalo od chvíle, co vůbec oheň poznalo. Upálení znal Chammurapiho zákoník,
staroindické náboženství, zákoník Chetitů, zákony starých Židů, ale také neblaze
proslulé Drakónovy zákony. Hranice stavěli Římané, Galové, Egypťané. Oheň byl
stejně jako voda považován za očistný prostředek, a proto se až do 18. století používalo
ohně zejména k popravám zločinců nařknutých ze sexuálních deliktů, zločinu obcování
se zvířaty, čarodějnictví, travičství a kacířství, tedy tehdejším zločinům proti víře.
V kostelích té doby byly umístěny speciální skříňky, kam měli věřící vhazovat lístečky
se jmény lidí podezřelých z čarodějnictví. Bohužel tohoto lidé často využívali
k odstranění svých nepohodlných sousedů, nepřátel a věřitelů.
Hranice se historicky stavěly dvojím způsobem. První způsob spočíval ve
vztyčení kůlu, přivázáním odsouzeného a následném obložením ho až do výše kolen či
stehen poleny a otepmi. Tento způsob se užíval zejména ve Španělsku a Německu.
Druhý způsob pak spočíval v obestavení kůlu s pouhým ponecháním úzkého vchodu ke
kůlu, odsouzenec byl zaveden do nitra, oblečen do košile napuštěné sírou, přivázán ke
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kůlu a poté byl i vchod zaplněn otepmi a slámou, odsouzenec tak byl zcela obklopen ze
všech stran. Tento způsob byl užíván v Anglii, Itálii a Francii. Na tomto typu hranice
byl v roce 1415 upálen Jan Hus a v roce 1431 Johanka z Arku.
V některých případech byla udělována zvláštní milost zvaná „retentum.“ Tato
milost ovšem byla tajná, neměla se o ní dozvědět ani veřejnost, ani odsouzený. Sloužila
pouze jako instrukce pro kata, aby odsouzeného pokradmu zabil a ušetřil ho dlouhého
utrpení. Kat tuto milost prováděl nejčastěji dvěma různými způsoby. Buď odsouzeného
zardousil, než zažehl oheň, nebo si mezi otepi připravil železný hák namířený proti
srdci, zapálil oheň a hák vrazil popravovanému do těla.
Ve Francii ve 13. století Filip Sličný pronásledoval Židy, nechával je hromadně
upalovat v příkopech naplněných poleny, chrastím a smolou, a zmocňoval se jejich
velikého majetku. Stejných praktik poté začal používat i proti bohatým templářům.
Obrovský

strach

vzbuzovala

také

španělská

inkvizice,

která

soudila

čarodějnictví, smilníky, násilníky, rouhače či třeba zloděje. Mezi lidmi se tradovalo, že
je možné díky inkvizici a množství hranic v noci přejít za světel ohňů celé Španělsko.
Španělská inkvizice definitivně zanikla až roku 1820.
Podstatně delší smrt a větší utrpení znamenal příbuzný trest, tzv. smrt na malém
ohni. Zatímco na hranici se umíralo na udušení, smrt na malém ohni spočívala
v položení odsouzence na rošt a jeho pomalé spalování nad plameny. Těchto praktik se
dokonce použilo ještě počátkem 20. století v Bulharsku, Rakousku a Uhrách.
Stejně jako oheň měla také voda očistný charakter. Voda odplavovala vše, co do
ní člověk hodil. Vodu jako hrdelního trestu užívaly všechny starověké a středověké
národy. Utopení se provádělo různými technikami. Topilo se v bahnitých močálech, kde
odsouzenci drželi hlavu pod hladinou, jinde byl odsouzenec svázán a zatížen nějakým
závažím (kameny, řetězy, lodními kotvami), jindy byla oběť zavázána do pytle a
vhozena do vody nebo byl odsouzenec přivázán na nějaké místo u vody a čekalo se, až
se utopí v nadcházejícím přílivu. Do pytle se pro zpřísnění trestu spolu s odsouzencem
často zavazovalo nějaké zvíře.
Jednou z nejstarších forem trestu smrti bylo ukřižování. To znali již staří
Egypťané, Peršané, Kartaginci, Židé, Řekové a Římané. Prvotní forma ukřižování
spočívala v pouhém přivázání ke stromu. Přivázaní zločinci pak umírali několika
způsoby – hladem a žízní, pod slunečními paprsky nebo se na nich podepsala divoká
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zvířata. Strom následně nahradil kůl, který bylo možné vztyčit kdekoli, kde procházel
dostatečný počet lidí. Přivázané tělo ovšem stále sklouzávalo po kůlu dolů a tak bylo
přidáno příčné břevno a vznikl kříž tak jak ho známe dnes.
Kříž používaný k ukřižování byl tvořen ze dvou, tří nebo čtyř břeven. Kříže pak
měly tvar písmene T, X a Y, obráceného T pro větší stabilitu nebo čtverce. Odsouzenec
se ke kříži přivazoval provazem nebo ještě mnohem častěji na něj byl přibyt pomocí
hřebů. Chybou na mnohých náboženských obrazech je, že pod paty se nikdy nedávala
žádná podpěra, ta by totiž odporovala samotnému trestu. Na kříži se totiž umíralo
udušením, nikoli hladem a žízní, jak se dnes většina lidí domnívá.
Ukřižování bylo zrušeno po nástupu křesťanských císařů, pro které se kříž stal
symbolem Kristova utrpení.
Jedním z nejkrutějších způsobů usmrcení se stalo zaražení kůlu do těla. Kůl se
do těla nejčastěji zarážel spodní částí těla, řitním otvorem, do hloubky asi padesáti
centimetrů, následně se kůl i s odsouzencem vztyčil vzhůru a vlastní vahou lidského těla
pronikal tělem stále hlouběji a hlouběji, až nakonec vyšel z těla opět ven. Kůl mohl mít
buď ostrou špičku a smrt nastávala rychleji, jelikož ostrý hrot poranil řadu orgánů, nebo
byl konec kůlu zakulacen a odsouzenec umíral v neskutečných mukách až několik dní.
Velmi známou formou a jednou z nejstarších hrdelního trestu (již z počátku
starověku) se stalo lámání kolem. To spočívalo v přelámání kostí v těle pomocí
spouštění těžkého dřevěného kola, zapletením odsouzence do kola, jeho vztyčení a
vystavení na odiv veřejnosti. Lámání kolem jako zvlášť potupný trest znal trestní
zákoník Marie Terezie, Theresiana z roku 1768, v Rakousku se provádělo až do roku
1781 a poslední zaznamenaný případ lámání kolem se odehrál roku 1841 v Prusku.
Dalším velmi krutým hrdelním trestem bylo stažení z kůže, které spočívalo
v úplném nebo částečném stažení kůže z těla odsouzence. Částečné stažení z kůže mělo
nejčastěji charakter stažení kůže z lebky a obličeje, tzv. „skalpování“, s kterým se
setkáváme u indiánských kmenů v Americe a v Kanadě. V Persii se z kůže stahovali
soudci, kteří byli usvědčeni ze zneužití úřední moci či z vynesení nespravedlivého
rozsudku. Jejich kůží se následně očalounila křesla, na která usedali jejich nástupci
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v soudcovském úřadu. Stažení z kůže se provádělo za pomoci různých nožů a dalších
řezných nástrojů.
Obrovská muka odsouzencům přinášel také další trest – rozřezání. To spočívalo
v oddělení údů nožem, šavlí, pilou nebo sekyrou. Tento způsob výkonu trestu znal ještě
Tereziánský zákoník z roku 1768, který nařizoval rozřezání těla na čtyři kusy a jejich
následné vystavení na hlavní ulici jako odstrašujícího příkladu. Napoleonský zákoník
znal useknutí zápěstí až do roku 1832 a islámské země praktikují amputaci některého
údu dodnes.
Rozříznutí pomocí pily se používalo u Egypťanů, Peršanů, Židů, Řeků, Římanů,
Makedonců a používalo se většinou vůči homosexuálům obojího pohlaví. Rozříznutí
vedví se dělo dvěma způsoby. Při prvním se pilou tělo rozřízlo zhruba ve výši pasu.
Tento způsob znal zákon Dvanácti desek a přetrval až do křesťanské éry. Druhým
způsobem pak bylo rozříznutí těla po délce. To bylo možné provést buď odshora dolů,
nebo se začínalo mezi končetinami v tříslech a pokračovalo se směrem nahoru, což byl
způsob podstatně bolestivější a znamenal delší utrpení. Ve Francii a Španělsku se tento
způsob používal ještě na konci 18. století.
Hrdelním trestem se stalo také tzv. rozdrásání. Tato technika spočívala
v přivázání odsouzence k velikému dřevěnému kolu, pod kterým byly umístěny ostré
bodce. S kolem poté otáčel jeden či více mužů a bodce položené na zemi z odsouzence
rvaly kusy masa.
Další metodou bylo rozdrcení. Rozdrcení znamenalo zatížení těla člověka
obrovskou vahou a v důsledku tohoto zatížení pak zlámání kostí v těle a rozdrcení
životně důležitých orgánů. To bylo možné provést třemi různými způsoby. Prvním bylo
čisté zatížení těla obrovskou vahou. Druhým způsobem, který užívali zejména Římané,
bylo přejíždění přes odsouzence vozy taženými koňmi, kdy na dřevěných kolech byly
připevněny železné háky a břitvy. A posledním způsobem se stalo postupné rozdrcení.
To se provádělo tak, že byl odsouzenec položen mezi dvě kola, s kterými se poté
otáčelo, a odsouzenec v nich byl postupně rozdrcen. Drcení postupným stlačováním
nám umožňovalo muka odsouzeného nejen prodlužovat, ale také drcení kdykoliv
zastavit a vynutit si doznání. K vynucení doznání se vynalezla řada mučících nástrojů.
Nejznámějším je určitě tzv. španělská bota. Ta měla původně podobu čtyř prken
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svázaných okolo nohy, dvě z vnitřní strany, mezi něž se pak zatloukalo další prkno,
které drtilo kosti a svaly. Útrpné právo ve Francii znalo tento mučící nástroj až do roku
1789.

Historicky dalším známým trestem se stalo zardoušení a uškrcení. V obou
případech se stejně jako u oběšení umíralo na udušení, které spočívá v zamezení
dýchání, zamezení výměny plynů. Rozdíl mezi zardoušením a uškrcením spočívá v tom,
že zardoušení se děje pomocí zmáčknutí hrdla rukou či rukama nebo vnitřkem loketního
kloubu, zatímco k uškrcení se použije nějakého škrtidla utaženého kolem krku, které
uzavře stlačením krkavice dýchací cesty.
Uškrcení používala řada asijských a orientálních národů, Židé, Řekové, Římané.
Rdoušení se hojně užívalo ve středověku v Uhrách a v Německu a nejvíce pak ve
Španělsku. Ti také vynalezli jeho inovaci, tzv. „garotu.“ Garota se používala pouze ve
dvou evropských státech - Španělsku a Portugalsku. Při garotě byl odsouzenec posazen
na stoličku či plošinu, zády se opíral o kolmý sloup, kterým procházel konopný provaz.
Provazem kat prostrčil hůl a jejím otáčením postupně utahoval smyčku a škrtil
odsouzence. S dalšími a dalšími popravami docházelo k vylepšování garoty. Provaz byl
nejprve nahrazen kovovým řetězem, ten pak kovovým náhrdelníkem se šroubem a
závitem, na konec šroubu byla připevněna dvě ramena se závažími, aby bylo možné
šroub rychle roztočit.
Jedním z nejrozšířenějších způsobů popravy se stalo pověšení. To se používalo
již u starých civilizací a ve velké řadě zemí se užívá dodnes. Smrt oběšením spočívá
v zatažení škrtidla na hrdle vahou vlastního těla a uzávěru dýchacích cest.
K věšení se používaly nejprve stromy, následně pak šibenice. Ty stávaly na
místě zdaleka viditelném a skládaly se ze svislého sloupu, na něj kolmo napojeného
vodorovného břevna, na jehož konci pak byla přehozena oprátka. K hromadným
popravám se používala šibenice sestávající ze dvou svislých břeven nahoře spojených
břevnem vodorovným. K samotnému oběšení docházelo třemi různými způsoby. Buď
byl odsouzený postaven na vyvýšenou oporu- stůl, židli, koně, a ta byla po nasazení
oprátky odstraněna, nebo se nasadila oprátka a poté byl přes kladku odsouzený vytažen
do výše, nebo je postavena šibenice s propadlištěm a tělo padá z určité výšky dolů.
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Šibenice s propadlištěm se objevila až v polovině 19. století, ale v řadě států se
užívá dodnes. Ve většině států se smyčka oprátky klade na levou stranu spodní čelisti,
což má snadněji zlomit vaz. Také zvolení správné délky provazu bylo tehdy velkým
uměním. Bylo nutné vypočítat, jak má být provaz dlouhý. Byl-li totiž provaz příliš
krátký, byl krátký i pád a nedošlo ke zlomení obratlů a odsouzený se v dlouhých
mukách postupně dusil. Byl-li naopak provaz příliš dlouhý, razance pádu utrhla
odsouzenci hlavu.
S objevením střelných zbraní se objevuje také nová technika hrdelního trestuzastřelení. Nejprve se používala arkebuza (14. století), později mušketa. Zastřelení
prováděla popravčí četa. Ta původně skýtala až 50 osob, s postupným zdokonalováním
přesnosti zbraní se její počet snižoval. Odsouzenec byl buď přivázán k nějakému kůlu,
nebo byl postaven před zeď, násep či příkop. Popravy zastřelením byly povětšinou
neveřejné. Výjimkou se stala Čína, která tyto popravy dodnes provádí veřejně před
velkým shromážděním lidu. V Číně se popravuje pomocí pušky či revolveru výstřelem
do týla klečícího odsouzence.
Dalším dodnes rozšířeným hrdelním trestem je stětí. Setnutí se díky
souvisejícímu množství prolité krve stalo velmi populárním druhem popravy, jasně totiž
symbolizovalo tvrdé prosazování dodržování práva. Domníváme, že se stětí objevilo již
v době bronzové, současně s vynálezem sečných zbraní. Princip stětí spočívá
v přeseknutí hrdla a tedy oddělení hlavy od těla.

Ke stětí se v arabských státech

užívalo šavle, v Anglii, Rusku a řadě německých států sekyry a ve Francii, Itálii a
Španělsku meče. Meč byl vlastnictvím kata, byl většinou velmi dlouhý, široký a těžký, a
proto se také držel oběma rukama. Setnutí sekyrou bylo možné provést jen jediným
způsobem, a to položením krku odsouzence na špalek a setnutím. U meče bylo možné
rozlišit tři způsoby výkonu popravy. Buď položení hlavy na špalek stejně jako u sekyry,
nebo odsouzenec vzpřímeně klečel či seděl na patách, nebo bylo možné setnout hlavu
odsouzence také vestoje, což ale vyžadovalo mimořádnou zručnost kata.
Od stětí je nutné odlišit gilotinu, kde k oddělení hlavy od těla dochází pomocí
speciálního mechanického nástroje. Předchůdcem gilotiny byla tzv. „diele“ používaná
po celý středověk v Německu. Jednalo se o jakési okno, kam dal odsouzenec hlavu a na
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krk mu byla položena mohutná fošna, později pak čepel, do které kat poté vší silou
praštil těžkou palicí.
Gilotina je francouzským vynálezem a představuje přechod od řemesla ke
strojům. Za vynálezce gilotiny jsou považováni doktor Louise a doktor Guillotin, ale
nesmíme zapomenout ani na německého mechanika a výrobce klavírů Tobiase
Schmidta, který jako první načrtl celý mechanismus stínacího stroje a v roce 1792 také
sestavil první prototyp gilotiny. Gilotina sloužila k popravám ve Francii po dobu téměř
dvou století. První poprava gilotinou se odehrála roku 1792, poslední pak roku 1977 a
v roce 1981 byl trest smrti ve Francii zrušen. Nejslavnějšími popravenými gilotinou se
stal Ludvík XVI. a jeho žena Marie Antoinneta.
Použití gilotiny se nikdy příliš nerozšířilo. Anglosaské země používání gilotiny
vždy odmítaly. Gilotina sloužila k výkonu hrdelního trestu ve Francii a jejích
zámořských državách, v Řecku, v Belgii, v severní Itálii, v německém Porýní a později
si díky své rychlosti stínání našla oblibu také v nacistickém Německu. V pankrácké
věznici bylo gilotinou sťato více než jeden tisíc osob.

3.2

Moderní prostředky popravy
Vědecký a technický pokrok znamenal vynález dalšího popravčího nástroje,

plynové komory. Ta byla poprvé použita v roce 1924. Plynová komora je ocelová
kabina, která se pomocí vzduchotěsných dveří neprodyšně uzavře. Uvnitř jsou většinou
dvě sedadla, pod nimiž jsou umístěny dva sáčky s kyanidem draselným, který se
následně smísí s kyselinou sírovou. Odsouzenec bývá oblečen do bílé košile a modrých
kalhot, aby byl přes zelené výpary plynu dobře vidět. Až do poslední sekundy je
kancelář ředitele věznice spojena s horkou telefonní linkou kanceláře guvernéra pro
případ, že by došlo k omilostnění odsouzence nebo odložení jeho popravy. Tato
technika popravy vyžaduje od odsouzence aktivní spolupráci, hluboký nádech, jakmile
smrtící plyn dosáhne výše obličeje. V opačném případě, odsouzenec neztratí vědomí
ihned, ale začne trpět silnými křečemi a dýchacími potížemi a své utrpení tím podstatně
prodlouží.
Vědecký pokrok vedl také k nápadu využít elektrickou energii k výkonu
hrdelního trestu. První elektrické křeslo bylo sestaveno roku 1888 v New Yorku a o dva
roky později byla vykonána první poprava. Jednalo se o dřevěnou židli napevno
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připevněnou k zemi. Odsouzenec byl do ní posazen a koženými popruhy přivázán. Na
hlavu mu byla posazena kovová přilba (dnes již kožená s kontaktní destičkou), ke které
byla připevněna jedna elektroda, druhá elektroda se pak pomocí popruhu umisťovala na
záda, později pak na lýtko.
Popravy elektrickým proudem doprovázely časté problémy a technické
nedostatky, komise cizích zemí tak nikdy nedoporučily přechod na elektrické křeslo ve
svých zemích a tak se elektrické křeslo stalo čistě americkým způsobem popravy.
Posledním „humánním“ vynálezem vedoucím k usmrcení odsouzence se stala
smrtící injekce. Jedná se o techniku, která je pokládána za rychlou, poměrně levnou a
bezbolestnou. I smrtící injekce byla poprvé použita ve Spojených státech a to v roce
1982. Injekce v sobě obsahuje smrtelnou dávku barbiturátů a paralyzujících chemických
látek. Odsouzenec je položen a přivázán k vozíku dosti podobnému tomu
nemocničnímu, do žíly mu je zavedena jehla a na ni se napojí hadička vedoucí k baňce
podobné kapačce s již zmíněnou smrtelnou směsí. Po pár minutách nakonec lékař
konstatuje smrt popraveného.
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4. Trest smrti v českých zemích
České hrdelní soudnictví původně vycházelo z obyčejového práva. Trest smrti se
v období obyčejového, tedy nepsaného práva, prováděl čtyřmi způsoby a to upálením,
zahrabáním zaživa, stětím a oběšením. Až do 16. století stále dochází k tzv. nalézání
práva. První kodifikací šlechtického práva se stává Vladislavské zřízení zemské z roku
1500. Vedle něho se však stále užívá právo obyčejové a proti rozsudkům zemských
soudů není možné odvolání.
Ve stavovské době se vytvořily celkem tři okruhy vztahů, které se chránily.
Prvním bylo náboženství a církev, druhý okruh chránil feudální stát a panovníka, do
třetího okruhu patřily nejvyšší funkcionáři státu. Každý tento okruh měl pak přesně
vymezený okruh zločinů. Zločinem proti náboženství a církvi tak bylo kacířství, rouhání
a čarodějnictví, do druhé skupiny se řadila například urážka panovníka či porušení
vojenské obrany a do třetího okruhu obvinění soudce, které následně dotyčný nedokázal
prokázat.
Zemský soud ztrácí své postavení roku 1627 vydáním Obnoveného zřízení
zemského a stává se královskou institucí stojící na zásadě inkviziční (vyhledávací).
Proti jeho rozhodnutí se od té doby bylo možné odvolat k české dvorské kanceláři ve
Vídni.
Od 14. století vedle zemského soudu působil také komorní soud, který řešil
drobnější spory.
Hrdelně-právní pravomoc, kterou měl původně panovník, se přenesla na
královská města a pozemkové vrchnosti. Královská města si vytvořila vlastní poměrně
nezávislé městské soudy. Hrdelní jurisdikci zde měla na starosti městská rada, která
svou činnost vykonávala v souladu s právními předpisy a instrukcemi vrchnosti.
Výslechy obviněných pak provádělo několik členů městské rady spolu s rychtářem.
Rychtář byl dále zodpovědný za zajištění obviněného, ohledání místa činu, věznění a
exekuce. Písemné zprávy o celém trestním řízení zaznamenával do protokolů městský
písař.
Zdrojem práva z této doby se nám vedle zemského zřízení stala práva městská.
Ve městech byly vedeny právní knihy (smolné či také černé knihy) až do konce 18.
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století. Do těchto knih se zaznamenávaly druhy soudních případů, výslechy, trestní
právo.
Městské knihy byly vzhledem ke své důležitosti přísně ochraňovány. Chyby
v nich učiněné nesměl pod trestem smrti opravovat sám písař, ale pouze purkmistr se
všemi radními. Městských knih je v této době velmi mnoho, ale často se mluví pouze o
jediné- Brněnské právní knize, která je psána latinsky.
Od doby husitského hnutí začíná převažovat právo, které již lze nazvat českým
městským právem. Jedná se o právo oblasti staroměstské, které navazuje na starší vývoj
a stane se východiskem kodifikačních prací v 16. století.
V roce 1523 zřídil Český sněm komisi, kterou pověřil vypracováním zákoníku
městského práva. Členem komise se stal pražský zástupce městského stavu, Mistr
Brikcí Kouřimský. Ten se podrobně seznamuje s prameny městského práva a svůj
soupis práv vydává roku 1536 pod názvem „Knihy práv městských Starého Města
Pražského a jiných měst království českého, k témuž právu náležitých.“ Tento jeho
soupis nikdy nebyl oficiálně přijat, ale v praxi byl jako právní kniha běžně užíván.
Snahy o kodifikaci městského práva nadále pokračovaly a roku 1579 je úspěšně
přijata nová kodifikace městského práva autora Pavla Kristiána z Koldína pod názvem
„Práva městská království Českého.“ Zákoník obsahoval normy pro městskou správu,
soudnictví, právo rodinné, majetkové, trestní, dědické a obligační. Chyběla mu tedy část
o věcném právu s výjimkou služebností.
V období po Bílé hoře došlo načas ke stagnaci hrdelního soudnictví, které se
ovšem ve druhé polovině 17. století těší nového rozvoje. Na svém významu stále více
získává apelační soud.
Roku 1707 vydává Josef I. německy a o rok později česky svůj hrdelní řád,
„Nové právo útrpné a hrdelní“ (Constitutio criminalis Josephina).
Až doposud mělo téměř každé město v Čechách právo odsoudit provinilce
k trestu smrti. Poněvadž se mnoho soudců v důsledku své neznalosti dopouštělo řady
omylů, zrušila Marie Terezie toto právo měst a zřídila v zemi 24 hrdelních soudů
s úředníky, kteří právo znali. V roce 1768 je vydán trestní zákoník Marie Terezie zvaný
„Hrdelní právní řád“ (Constitutio criminalis Theresiana).
Tento zákoník sjednocuje trestní právo, zdaleka však není pokrokový, jak se
původně mnozí domnívali, jelikož i nadále obsahuje a pouze upravuje trestněprávní
přežitky. Tento zákoník naposledy upravuje torturu jako prostředek úředního výslechu.
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Obrazové přílohy tohoto zákona obsahují názorné úřední návody k pálení vyslýchaného,
k věšení a napínání, s přesnými rozměry jsou zde popisovány nástroje k utahování
palců, tažení za sucha apod.
Pokrokem v kodifikačních pracích se stává „Všeobecný zákoník o zločinech a
trestech za ně“, který vydává císař Josef II. v roce 1787. Cílem trestu již nadále není
pomsta, ale převýchova pachatele. O rok později je jednotně upraveno také trestní
řízení.
Roku 1788 Josef II. trest smrti zruší, ovšem již o sedm let později je znovu
obnoven. Trest smrti se nadále vykonává oběšením, v době válečného stavu také
zastřelením.
V roce 1796 je sepsán nový trestní zákoník pro Západní Halič, upraven a roku
1803 vydán ve Vídni pro všechny části monarchie kromě Uher pod názvem „Zákoník o
zločinech a těžkých policejních přestupcích.“ Tento zákoník vychází z josefínského
trestního zákoníku, který dále upravuje a modernizuje. Mezi tresty pro zločince zařazuje
trest smrti nebo žalář. Trest smrti je podle něj ukládán zejména za velezradu, vraždu
nebo loupežnou vraždu.
Roku 1852 dochází k jeho novelizaci a rozšíření jeho platnosti i na Uhry. Trestní
zákoník již užívá rozlišení zločinů, přečinů a přestupků. Vedle žaláře se i nadále ukládá
trest smrti, který se vykonává oběšením. Pokrokovým se tento trestní zákoník stal svým
odstupňováním deliktů podle společenské nebezpečnosti a jasným vymezením trestů.
Po vzniku samostatné Československé republiky se rozbouří řada diskuzí
týkajících se trestu smrti a celkové platnosti právních předpisů. Ty jsou nakonec
povětšinou převzaty z Rakousko-Uherska a mezi nimi tedy i trestní zákoník z roku
1852.
V období Protektorátu Čechy a Morava dramaticky roste počet vykonávaných
poprav. Soustava soudů zůstává zachována, ovšem vedle ní působily také nacistické
soudy. Trestněprávní normy byly velmi tvrdé, napomáhaly zastrašovací politice nacistů
a trest smrti se ukládal i za nedbalostní delikty.
Roku 1926 se místem výkonu popravy stává pankrácká věznice. Za období 1.
republiky je popraveno na 15 osob, v letech 1943 až 1945 1079 osob a do roku 1989
pak přibývá ještě dalších 1176 popravených.
Na konci dubna roku 1945 byla pankrácká gilotina rozmontována a její čepel
byla shozena z Karlova mostu do Vltavy.
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V poválečném období vznikají mimořádné lidové soudy na základě dekretu
prezidenta republiky č. 16/1945 (Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a
jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech), a Národní soud pro explicitně
vyjmenované osoby na základě dekretu č. 17/1945 (Dekret o Národním soudu).
Mimořádné lidové soudy působily na půdě krajských soudů, řešily trestné činy
spáchané v době druhé světové války a nový trestný čin udavačství. Během tří let bylo
na základě dekretů odsouzeno 33 tisíc lidí, z toho přibližně 730 k trestu smrti.
Roku 1950 je vydán nový trestní zákoník, který i nadále trest smrti zachovává.
§ 29 odst. 1 zákona č. 86/1950 říká: „Trest smrti se vykoná oběšením; v době zvýšeného
ohrožení vlasti může být vykonán zastřelením.“

14

Oběšení původně vykonávaly téměř

všechny krajské věznice, roku 1954 však nastává zlom a všichni odsouzení k trestu
smrti se od této chvíle svážejí do Prahy, do pankrácké věznice, kde je jim vyhrazeno
speciální oddělení.
Nový trestní zákoník je přijat roku 1961 (zákon 140/1961 Sb.) v souvislosti
s kodifikačním a novelizačním procesem následujícím po přijetí nové ústavy. Trest
smrti zde bylo možno uložit celkem za 33 trestných činů, přičemž se zde zohledňovala
společenská nebezpečnost a ochrana společnosti. Tento zákon byl novelizován a v roce
1973 byl jako alternativa místo trestu smrti stanoven trest odnětí svobody na 15 až 25
let.
Poslední poprava se na území Československa konala v únoru roku 1989. O rok
později již byl trest smrti definitivně zrušen a to zákonem č. 175/1990 Sb.

4.1 Poslední popravení
Jméno Vladimíra Lulka se stalo veřejnosti známé nejen spácháním brutální
pětinásobné vraždy, ale také a zejména asi tím, že se stal posledním popraveným na
našem území.
Vladimír Lulek se dva dny před Štědrým dnem vrací domů v nočních hodinách
značně opilý, to se také nejspíš stává i důvodem hádky s manželkou. Lulek bere do ruky
nůž a 36 ranami ubodá svou ženu. Tím ovšem jeho běsnění nekončí, přesouvá se do
dětského pokoje, kde usmrtí také 4 děti ve věku 10, 8, 7 let a 1,5 roku. 3 děti jsou jeho
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Zákon č. 86/1950 Sb. (trestní zákon) : § 29 odst. 1
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manželky z předchozích vztahů, nejmladší holčička je jeho vlastní. V jeho konání se mu
tehdy snažila zabránit jejich sousedka, tu přitom těžce zranil.
Vladimír Lulek se dostává před soud jako již dříve čtyřikrát soudně trestaný
recidivista. Před soudem nemluví a snaží se předstírat duševní chorobu, kterou ale
znalci vyvrátí. Za vyvraždění celé své rodiny je odsouzen k trestu smrti.
Dne 2. února 1989 je přiveden do suterénní místnosti pankrácké věznice, kde
visí krátká oprátka a pod ní se nachází propadliště. Kat ve vedlejší místnosti zatahuje za
páku a Vladimír Lulek je popraven.
V rámci celého Československa se posledním popraveným stává Slovák Štefan
Svitek. Ten je odsouzen k trestu smrti za ubití sekerou své těhotné manželky a svých
dvou dětí. Oběšen je 4 měsíce po Vladimíru Lulkovi, dne 8. června 1989 v Bratislavě.
V této době čeká na svůj absolutní trest v cele smrti jediná osoba, Zdeněk
Vocásek, za vraždu dvou nevidomých lidí a jeden pokus vraždy. Jeho poprava,
naplánovaná na prosinec roku 1989, je po změně režimu novým prezidentem Václavem
Havlem odložena a měsíc po zrušení trestu smrti je mu trest změněn na výjimečný trest
doživotí. V roce 2007 žádá o podmínečné propuštění, které je mu šumperským
okresním soudem zamítnuto.
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5. Hrdelní soudnictví v Pardubicích v 16. - 18. století
V Pardubicích se v 16. - 18.století vedle sebe rozvíjelo jak městské, tak
vrchnostenské trestní soudnictví. Hrdelní soudnictví vykonávala v Pardubicích městská
rada, která se ve svých rozhodnutích opírala o zemské zřízení, vrchnostenské instrukce
a své vlastní právní předpisy. Kriminalita je od 16. století na vzestupu.
Tresty byly velmi přísné, někdy však byl brán ohled na to, kdo a z jakých příčin
čin spáchal. V roce 1776 došlo ke zrušení útrpného práva a jednání o zločinech bylo
přeneseno z Pardubic do Chrudimi, kde již roku 1765 byl zaveden kriminální soud.
Poslední popravenou v Pardubicích byla Kateřina Erbenová, jak potvrzuje
rozsudek apelačního soudu v Praze z roku 1761. Kateřina Erbenová byla odsouzena
k trestu smrti stětím.

5.1 Mistři ostrého meče
Kat i jeho rodina byli odjakživa považováni za osoby snížené, jelikož se
dostávali do styku s krví a vykonávali další nečisté práce. V roce 1663 tak žalovali v
radě čtyři sousedé na kata, že je hrdý. V roce 1699 nařídili konšelé katovi, aby on a jeho
pacholci pod pokutou 10 kop k rozeznání od poctivých nosili široký kord, manželka
kata, aby mezi poctivými lidmi v kostelních lavicích neseděla.
Mistr ostrého meče v Pardubicích nedostával žádný pravidelný roční plat, ale byl
hodnocen za každý jednotlivý úkon, který provedl. Kat bydlel se svými pacholky
v katovně, kterou obec postavila až v roce 1542 na konci Dlouhého předměstí (dnešní
Pernerovy ulice).
První zmínka o pardubickém katovi pochází z roku 1518, kdy se jím stal kat
Šimek. Velmi známým se stal také celý rod katů Zelingrů, kteří na Pardubicku působili
od počátku 17. století a kteří nám ilustrují obrovskou zámožnost katů.
Šatlava stávala v kamenném domku na rohu dnešních ulic Sv. Anežky České a
Na Třísle. Síňkou se vcházelo do přední světničky, kde bydlel biřic a kde také zasedal
městský soud. Druhá komora, tzv. „zadnice“ bývala vlastním vězením. Žebřík na
mučení a bidlo stály na dvorku, mučící nástroje si přinášel kat s sebou.
Vedle mučících nástrojů nám působení katů připomínají jejich meče. Popravčí
meč býval poměrně těžký a dlouhý, na konci nebýval zakončený ostrou špičkou, nýbrž
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tupým hrotem. Široká čepel měla nabroušené ostří po obou stranách meče. Rukojeť byla
dřevěná, omotaná tkalounem nebo drátem zamezujícím prokluzování meče v rukou kata
a zakončená hlavicí. Meče bývaly zdobeny různými nápisy, typickými obrázky (žena
s mečem a váhami jako znaku spravedlnosti, kolo na lámání nebo šibenice) a značkou
výrobce.
Mezi exponáty pardubického muzea najdeme popravčí meč z počátku 17. století,
vyrobený v dílně německého mečíře Petera Müncha. Jeho čepel je dlouhá 83,5 cm,
široká 6 cm. Z jedné strany je meč zdobený nápisem Peter Münch, obrázkem biskupa
jako mečířovy značky, po stranách s iniciály PM. Na druhé straně meče najdeme nápis
Meuecit Sollingen, hlavu mnicha a šibenici s iniciály PM. 15

5.2 Pardubická šibenice
Pardubická šibenice stála na Zeleném Předměstí v dnešní ulici Na Spravedlnosti.
Byla to čtvercová stavba s kamennými stěnami, v rozích s pilíři spojenými dubovými
trámy. Jeden trám přečníval přes šibenici a sloužil k popravám Židů. Na tomto místě se
zároveň popravovalo mečem, lámalo kolem a upalovalo. Pardubické popraviště bylo
zrušeno roku 1788.

5.3 Postihování kriminality
Prvním prohřeškem, za který bylo možné si v Pardubicích vysloužit trest smrti,
bylo hanobení boha a víry. Kacířství a rouhání bylo Obnoveným zřízením zemským a
Koldínovým zákoníkem označeno za závažný delikt. Zatímco v Pardubicích nebyly
v 17. století problémy s přijetím katolické víry, na vesnicích k němu obyvatelé museli
být donuceni. I tak ovšem řada lidí žila dvojím životem. Aktivně se účastnili
náboženského života a zároveň pořádali tajné schůzky, kázání a čtení nekatolických
knih. Za rouhání a kacířství se hrozilo vězením, nastěhováním vojska do domů
nekatolíků, ztrátou majetku i hrdelními tresty.
Dalším trestaným deliktem se stalo čarodějnictví. Čarodějnictví nejčastěji
souviselo s trestnými činy proti životu, majetku a zdraví. Pomocí kouzel se měl
rozmnožovat někomu majetek, jinému naopak krátit, rozmnožovat stádo krav a koní,
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získávat a udržovat láska. Za tyto prohřešky se vyměřovali mírné tresty, většinou
nucené práce. Jinak tomu ovšem bylo v situaci, kdy se jednalo o život člověka, tedy v
případech travičství a potratů. Za tyto zásahy byla čarodějnice nejčastěji zahrabána
zaživa.
Od doby rozvoje osvícenství a orientace na rozum dochází k útlumu
čarodějnických procesů. Při jednom z posledních procesů konstatuje Marie Terezie, že
„čarodějnice nalezneme pouze tam, kde vládne nevědomost.“ 16
Zemské právo nám již v této době rozlišovalo mezi neúmyslným zabitím a
úmyslnou vraždou. Toto rozdělení přejímají města a jejich definice pomocí městských
zákoníků upřesňují. Zabití se vykupovalo vypovězením a vysokou peněžitou pokutou.
Pokud byl ovšem zabit šlechtic, nebylo možné se vykoupit následoval trest smrti.
Vražda byla vždy spojena s trestem smrti, který se vykonával stětím. Na
Pardubicku máme ve smolných knihách nejčastěji zachyceny loupežné vraždy.
Mezi trestné činy proti životu dále řadíme potrat a vraždu novorozeného dítěte,
tzv. infanticidium. To bylo často spojeno také s mravnostními delikty, jelikož mu
většinou předcházelo smilstvo, cizoložství nebo znásilnění. Za tento závažný delikt byl
ukládán trest smrti, stejně jako za navádění a napomáhání k potratu. Ten byl vykonán
stětím a probodnutím kůlu srdcem.
Mezi majetkové trestné činy patřila krádež a loupež. Čin se posuzoval
s přihlédnutím k okolnostem činu a minulosti obžalovaného. Za krádež byl stanoven
trest smrti oběšením nebo stětím, za drobnou krádež vypovězení z města, za
svatokrádež oběšení a následné upálení a za krádež na vinici nebo chmelnici hrozilo
pachateli oslepení, v noci mohl být na místě zabit. Ten, kdo ukradené věci ukrýval nebo
odkupoval, mohl být postižen stejným trestem jako zloděj sám. Loupež byla často spjata
zároveň s vraždou a byl za ní stanoven trest vpletením do kola pro muže, stětí a
následné vpletení do kola pro ženy.

16
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Trest smrti si bylo možné vysloužit také za krádež včelstva nebo jejich produktů.
Med má totiž tradičně velmi široké využití a tím i cenu. Med se používal k výrobě
pečiva a nápojů, do pokrmů, do léčiv, kosmetiky, vosk k výrobě svíček a pečetí.
Trestem smrti pomocí upálení se stíhalo úmyslné žhářství. V této době byla totiž
většina domů dřevěná nebo měla šindelové střechy a na ulicích se kupilo dříví a sláma,
a tak každý požár představoval obrovskou hrozbu pro celé město. Pokud někde hořelo,
měl každý obyvatel města povinnost pomoci při hašení požáru.
Už v této době se myslelo také na případné výtržnictví a hyenismus, a tak každý
kdo by v době požáru kradl a věci bezprostředně nevrátil, měl skončit na šibenici.
Velmi závažným deliktem pro město bylo také falšování mincí. Za padělání
mincí se hrozilo padělateli upálením. První případ v Pardubicích sledujeme v roce 1536,
ale samo o sobě se falšování nikdy příliš nerozšířilo.
Za cizoložství bylo stanoveno pro muže stětí, pro ženy stětí nebo zahrabání
zaživa a propadnutí jejího vdovského věna manželovi. Pokud manžel svou manželku
nebo otec dceru přistihli přímo při cizoložství, měli právo ji u jejího milence beztrestně
zabít. Většinou se ovšem o cizoložství dovídáme až z následně vzniklého těhotenství.
Pak vznikal problém toto cizoložství dokázat. Obviněný muž se navíc mohl očistit
přísahou. Odmítnutím naopak přiznával svou vinu.
Stětí hrozilo také za další trestný čin - únos dívky do dvanácti let nebo vdovy. Za
svedení něčí manželky i její dobrovolný odchod čekal provinilce kůl. Muž mohl být
omilostněn za předpokladu, že by se za něj žena chtěla provdat. Pak na něj čekalo „jen“
vězení nebo peněžitá pokuta.
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6. Právní úprava zrušení trestu smrti
6.1 Domácí úprava
Poslední poprava na našem území byla vykonána 2. února 1989 v pankrácké
věznici, poslední poprava na území Československa pak ještě o čtyři měsíce později
v Bratislavě.
Po pádu komunistického režimu Sametovou revolucí se v celé zemi nastolují
nové podmínky, zákony procházejí řadou změn a nový prezident Václav Havel
v parlamentu úspěšně prosazuje zrušení trestu smrti.
Trest smrti byl u nás zrušen zákonem č. 175/1990 Sb., kterým se mění a
doplňuje trestní zákon, s účinností od 1. července 1990. Touto novelizací se nám mimo
jiné úpravy mění § 29 „Výjimečný trest“ trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb.) a nově
zní: „(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad patnáct až do
dvaceti pěti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být
uložen jen za trestný čin, u něhož to tento zákon ve zvláštní části dovoluje.
(2) Trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let může soud uložit pouze
tehdy, jestliže stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost je velmi vysoký a
možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena.
(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal
trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2, nebo který při trestném činu vlastizrady (§ 91),
teroru podle § 93 nebo § 93a odst. 3, obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 nebo
genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že
a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký
vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť
zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku,
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a
c) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad
patnáct až do dvaceti pěti let.“ 17

Zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) ve znění novely č. 175/1990 Sb. k právnímu stavu 01. 07. 1990 :
§29
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Výjimečným trestem tedy již nadále není trest smrti, ale nově trest odnětí
svobody nad 15 až do 25 let a trest odnětí svobody na doživotí, jehož podmínky
možnosti uložení jsou zde pevně stanoveny.
Zákaz trestu smrti je u nás následně zakotven a stanoven jako nepřípustný
Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,
což nám dokládá nejen Listina samotná ve svém úvodu, ale také čl. 3 Ústavy České
republiky.
Listina základních práv a svobod ve své druhé hlavě - Lidská práva a základní
svobody, v článku 6 stanovuje:
„(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v
souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.“ 18
A ve svém článku 7 poté:
„(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v
případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu
zacházení nebo trestu.“ 19
Jako součást ústavního pořádku může být Listina měněna pouze ústavními
zákony a všechny právní předpisy nižší právní síly nesmí jejím ustanovením odporovat.
Česká republika je ovšem také vázána řadou mezinárodních smluv, které se
ratifikací Parlamentem a vyhlášením stávají součástí našeho právního řádu.
V případech rozporů v právní úpravě domácí a smluvní, mají přednost mezinárodní
smlouvy, jak nám to říká čl. 10 Ústavy České republiky („Vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon,
použije se mezinárodní smlouva.“ 20).

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky : čl. 6
19
Tamtéž – čl. 7
20
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky : čl. 10
18
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Z hlediska lidských práv je Česká republika vázána několika dokumenty, z nichž
nejvýznamnější roli hrají - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

6.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech byl přijat Organizací
spojených národů v prosinci roku 1966, jménem Československé socialistické republiky
podepsán roku 1968 a v účinnost závazně vstupuje roku 1976. Jeho ustanovení
vycházejí z Všeobecné deklarace lidských práv, jejíž myšlenky dále rozšiřuje a
konkretizuje. Pakt se na rozdíl od deklarace již výslovně zmiňuje o trestu smrti.
Podle ustanovení mezinárodního paktu může být trest smrti uložen rozsudkem
ve státech, ve kterých ještě nebyl zrušen, avšak pouze za nejtěžší trestné činy. Nelze ho
však uložit osobám mladším osmnácti let a nelze trest smrti vykonat na těhotné ženě.
Každý odsouzený k absolutnímu trestu má právo žádat o milost nebo zmírnění trestu.
K paktu byly následně přijaty dva protokoly. Druhý opční protokol pochází
z roku 1989 a Česká republika k němu přistupuje v roce 2004.
Zatímco pakt do této doby pouze naznačoval, že by bylo žádoucí trest smrti
zrušit, jeho druhý protokol již jasně usiluje o odstranění trestu smrti z právních řádů
jednotlivých států a vyjadřuje se k této problematice těmito řádky: „Smluvní státy
tohoto Protokolu, v důvěře, že odstranění trestu smrti přispěje k posílení lidské
důstojnosti a k pokrokovému rozvoji lidských práv, s odkazem na článek 3 Všeobecné
deklarace lidských práv přijaté 10. prosince 1948 a na článek 6 Mezinárodního paktu o
občanských a politických právech přijatého 16. prosince 1966, se zřetelem k tomu, že se
v článku 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech poukazuje na
odstranění trestu smrti způsobem, z něhož jednoznačně vyplývá, že odstranění je
žádoucí, přesvědčeny, že všechna opatření k odstranění trestu smrti představují pokrok
pro zachování práva na život, přejíce si přijmout mezinárodní závazek odstranit trest
smrti, dohodly se na následujícím:
Čl. 1 (1) Nikdo nesmí být podle jurisdikce státu, který je stranou tohoto Protokolu,
popraven.
(2) Každý členský stát musí přijmout nutná opatření ke zrušení trestu smrti podle své
jurisdikce.
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Čl. 2 (1) Žádné výhrady nejsou přípustné k tomuto Protokolu, s výjimkou výhrady
učiněné v době ratifikace nebo přístupu, která umožní uložit trest smrti v době války ve
shodě s rozsudkem za nejtěžší vojenské trestné činy spáchané v době války.“ 21
Druhý opční protokol považuje odstranění trestu smrti za projev podpory a
rozvoje lidských práv, požaduje po přistoupivších státech přijetí vnitrostátní právní
úpravy vedoucí ke zrušení trestu smrti, ale připouští i možnost výjimky pro případy
udělení trestu smrti v době válečného stavu.

6.3 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a její 6. a 13.
Protokol
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod jako dílo Rady Evropy je
veřejnosti známá také pod svým zkráceným názvem jako Evropská úmluva o lidských
právech, EÚLP nebo i jen jako Úmluva. Úmluva byla signatářskými státy podepsána
v Římě v roce 1950. Česká a Slovenská Federativní republika vstupuje do Rady Evropy
v roce 1991 a o rok později ratifikuje také EÚLP.
Hlavní předností Úmluvy je ustanovení instituce, Evropského soudu pro lidská
práva se sídlem ve Štrasburku, kam se mohou obracet nejen země samotné, ale i občané
signatářských států se svými individuálními stížnostmi poté, co vyčerpají všechny
vnitrostátní opravné prostředky. Evropská úmluva o lidských právech obsahuje katalog
základních práv, výslovně stanovuje například právo na život, zákaz mučení a otroctví,
právo na spravedlivý proces nebo zásadu nullum crimen sine lege. Právo na život je
Úmluvou upraveno v článku 2 odst. 1 následovně: „Právo každého na život je chráněno
zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého
trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá
tento trest.“ 22 Z tohoto ustanovení lze tedy dovodit, že Úmluva samotná trest smrti stále
ještě za určitých podmínek připouští. Opačný názor ovšem následně zaujímají její
dodatkové protokoly, konkrétně protokoly číslo 6 a 13.
Protokol číslo 6 k Evropské úmluvě o lidských právech ve svém 1. článku
konstatuje zrušení trestu smrti, zákaz jeho uložení a vykonání. Výjimku z tohoto
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/ 2004 Sb. m. s. (Druhý opční protokol k Mezinárodnímu
paktu o občanských a politických právech)
22
Sdělení č. 209/1992 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv
a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 : čl. 2 odst. 1
21
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pravidla stanovuje v následujícím článku, který trest smrti připouští avšak pouze za
trestné činy spáchané v době války či její bezprostřední hrozby.
Právní úprava 6. Protokolu ovšem začala být následně považována za
nedostatečnou. Neustále nabírá na síle požadavek zrušení trestu smrti za všech okolností
a tím posílení postavení práva na život jako základní demokratické hodnoty. Odpovědí
na tyto požadavky se v roce 2002 stává Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod. 13. Protokol ve svém prvém článku stanovuje: „Trest smrti se
zrušuje. Nikdo nesmí být odsouzen k takovému trestu ani popraven.“ 23 Žádné výjimky
zde již v dalších článcích nenásledují.
Pro Českou republiku se Protokol č. 13 stal závazným v listopadu 2004.
„Česká republika plně podporuje aktivity Evropské unie usilující o univerzální
zrušení trestu smrti, pravidelně se podílí na jejích prohlášeních vyzývajících státy ke
zrušení trestu smrti nebo alespoň k zavedení moratoria na jeho výkon jako předstupně k
jeho pozdějšímu zrušení.“ 24

6.4 Valné shromáždění OSN proti nejvyššímu trestu
K zásadnímu kroku směřujícímu k definitivnímu odstranění trestu smrti
přistoupilo OSN, Valné shromáždění vydalo 28. 12. 2007 výzvu k celosvětovému
moratoriu na trest smrti.
Současně ale bylo konstatováno, že: „Trest smrti musí být vždy vnímán jen jako
krajní výjimka ze základního práva na život, které je chráněno mezinárodním právem.
Mezinárodní úmluva o lidských a politických právech stanoví podrobné restrikce na
jeho uložení. Konkrétně říká, že nejvyšší trest může být vyměřen jen za spáchání těch
nejvážnějších zločinů a až po řádném soudním procesu, včetně vyčerpání všech
možností odvolání. Navíc musí být trest smrti nařízen v souladu se zákony, jež platily v
době spáchání zločinu. Zcela vyjmuti mají být nezletilí a těhotné ženy. Trest smrti

Sdělení č. 209/1992 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 : Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností : čl. 1
24
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Podpora celosvětového zrušení trestu smrti [online].
2005. Dostupný z WWW :
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/dalsi_informace/podpora_celosvetoveho_zru
seni_trestu.html>.
23
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nesmí být nařízen ani vykonán tajně. Způsob výkonu nesmí způsobit fyzické ani
psychické utrpení. Mezinárodní právní normy jsou však v souvislosti s trestem smrti až
příliš často porušovány. Nejvyšší trest tak provází mučení, krutost, nelidské a
nedůstojné zacházení, diskriminace.“ 25
Organizace spojených národů se dlouhodobě zasazuje o omezení a následné
zrušení trestu smrti. Mezinárodní soudní tribunály zřizované Radou bezpečnosti OSN,
stejně jako Mezinárodním trestní soud a další soudní instituce podporované OSN trest
smrti nepoužívají.
Tento tlak Organizace spojených národů je dlouhodobý a trvalý. První výzva
k výraznému omezení trestů smrti s cílem tento trest v budoucnosti odstranit zcela je
z roku 1971. V roce 1997 vyzvala Komise pro lidská práva státy, uplatňující trest smrti,
ke snižování počtu vykonávaných poprav jako přechodu k budoucímu úplnému zrušení
tohoto trestu.
Mary Robinsonová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva, uvedla roku 1998
o trestu smrti: „Zrušení trestu smrti přispívá k povýšení lidské důstojnosti a rozvoji
lidských práv. Mám plné pochopení a sympatie vůči rodinám obětí vražd a jiných
násilných činů, ale odmítám princip 'smrt za smrt'." 26

25

INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE. OSN a trest smrti: Valné shromáždění OSN proti
nejvyššímu trestu, Louise Arbourová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva [online]. 2007. Dostupný
z WWW: <http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1356>
26
Tamtéž
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7. Trest smrti v současném světě
Amnesty International (AI), hnutí, které se zasazuje o globální zrušení trestu
smrti, provádí důsledný monitoring a poskytuje podrobné informace. Z výroční zprávy
„Rozsudky smrti a popravy 2011“ 27, zveřejněné 27. 3. 2012 vyplývá, že většina zemí
světa od trestu smrti ustupuje. Tento trend je dlouhodobý. Ze všech zemí světa popravy
vykonalo v roce 2011 20 zemí, což je o 3 státy méně než v předcházejícím roce a o
jednu

třetinu

méně

než

tomu

bylo

před

deseti

lety

v

roce

2002.

Ve 100 zemích je trest smrti zakázán zákonem. Na tomto počtu má největší
podíl Evropa (48), následuje Asijsko-pacifická oblast (20), Subsaharská Afrika (16),
Severní a Jižní Amerika (15) a Blízký východ a severní Afrika (1). V 7 státech je trest
smrti omezen na výjimečné okolnosti (např. válečný stav) a dalších 48 zemí ho v praxi
nevyužívá, respektive nestalo se tak během posledních 10 a více let.
Počet států praktikujících popravy sice poklesl, ale celkový počet vykonaných poprav
výrazně vzrostl.
V roce 2011 bylo popraveno nejméně 676 osob, což je naopak téměř o jednu
třetinu více jak v předcházejícím roce 2010, kdy bylo popraveno 527 osob.
Koncem roku 2011 čekalo v celách smrti na výkon trestu 18 750 osob.
Nejvíce poprav, tradičně vykonala Čína, kde jsou informace o popravách státním
tajemstvím, a proto nelze dost dobře přesná čísla stanovit. Jsou důvody předpokládat, že
jich bylo více jak 1 000. Jedná se tedy o 1 popravu na zhruba 1,6 mil. obyvatel.
V celkovém počtu poprav patří druhé místo Íránu s více jak 360 popravami.
Vzhledem k počtu obyvatel jsou popravy v Íránu více jak sedm krát četnější než v Číně.
Průměrně zde vychází 1 poprava na 220 tisíc obyvatel. Následuje Saudská Arábie s 82,
Irák s 68, USA s 43, Jemen s 41, Severní Korea s 30 a Somálsko s 10 popravami. Za
přesné lze přitom považovat pouze údaje USA. U ostatních zemí se jedná pouze o počty
poprav, které bylo možno nějakým způsobem ověřit. Skutečný počet bude samozřejmě
vyšší.

27

AMNESTY INTERNATIONAL. Death Sentences and Executions 2011. Dostupné z www:
<http://www.amnesty.cz/documents/download.php?id=401>
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Nejvyšší nárůst poprav (až o polovinu) zaznamenal Blízký východ, kde Íránu,
Saudské Arábii, Iráku a Jemenu patří 2., 3., 4. a 6. místo ve světovém žebříčku. V tomto
nárůstu se velmi výrazně projevil Irák, kde došlo k 68 popravám v roce 2011 oproti
jediné v předchozím roce. V Saudské Arábii došlo oproti předchozímu roku
k trojnásobnému nárůstu – z 27 v roce 2010 na 82 v roce 2011, Írán zvýšil počet poprav
z 252 v roce 2010 na 360 v roce 2011.
Popravy byly prováděny mimo „obvyklé“ trestné činy, například za cizoložství,
sodomii a odpadnutí od víry (Írán), rouhání (Pákistán), čarodějnictví (Saúdská Arábie),
obchod s lidskými kostmi (Demokratická republika Kongo) nebo za drogové trestné
činy v dalších více než 10 zemích.
Usmrcování bylo prováděno především setnutím hlavy, oběšením, zastřelením a
smrtící injekcí.
Ve většině zemí rozsudku trestu smrti nepředcházel spravedlivý proces, dokonce
byla přiznání získávána pod nátlakem nebo dokonce vymáhána mučením (Bělorusko,
Čína, Írán, Irák, Severní Korea a Saúdská Arábie). Írán, Severní Korea, Saúdská Arábie
a Somálsko prováděly popravy veřejně a Bělorusko a Vietnam neinformovalo předem
odsouzené, příbuzné ani právníky o termínu popravy.
Krátce po zveřejnění výroční zprávy AI, ve které bylo vyzdviženo Japonsko za
to, že v roce 2011 tam nebyla poprvé po devatenácti letech vykonána žádná poprava,
přišla zpráva BBC, že došlo k popravě tří pachatelů mnohonásobných vražd oběšením.
Zpráva dále uvádí, že v současnosti je v Japonsku více než 100 lidí v celách smrti. Mezi
nimi je také Shoko Asahara, duchovní otec sarinových útoků v tokijském metru. 28

REGIONÁLNÍ PŘEHLED:
Evropa a střední Asie
Ve 48 zemích Evropy a střední Asie je trest smrti zakázán zákonem. Rusko
neuskutečnilo žádnou popravu od roku 1996. Pouze Bělorusko jako jediná země
provedla v roce 2011 2 popravy, stejně jako v roce předchozím.

28

Literární noviny: V Japonsku po dvanácti letech vykonán trest smrti, 29. 3. 2012. Dostupné z WWW:
http://www.literarky.cz/svet/88-svet/8925-v-japonsku-po-dvanacti-letech-vykonan-trest-smrti
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Severní a Jižní Amerika
V 15 zemích je trest smrti zakázán zákonem. Ve 4 zemích (Brazílie, Chile,
Salvador a Peru) je trest smrti povolen jen ve výjimečných případech, např. za
válečného stavu. 13 zemí nevykonalo trest smrti minimálně 10 let.
Trest smrti zde uplatňují pouze tři státy: USA, Kuba a Svatý Kryštof a Nevis.
Z nich se v roce 2011 popravovalo pouze v USA. Popravy byly provedeny ve 13
státech. Trest smrti byl zrušen v Illinois. Počet států USA s trestem smrti se tím snížil
z 31 na 30. Bylo popraveno 43 osob a vyneseno 78 nových rozsudků smrti, což je
polovina oproti roku 2010. Většina poprav, 74%, byla vykonána v jižních státech - Texas
(13), Alabama (6), Arizona (4), Delaware (1), Florida (2), Georgia (4), Idaho (1),
Mississippi (2), Missouri (1), Ohio (5), Oklahoma (2), Jižní Karolína (1) a Virginie (1).
Asijsko-pacifická oblast
Ve 20 zemích je trest smrti zakázán zákonem. Ve 2 zemích (Kazachstán a Fidži)
je trest smrti povolen jen ve výjimečných případech, např. za válečného stavu. 9 zemí
trest smrti neuplatnilo minimálně 10 let. Trest smrti je zde však uplatňován v 11 státech.
Nejvíce poprav (nejméně 1 000) bylo provedeno v Číně. Popravy byly prováděny
v dalších 7 zemích oblasti, kde bylo popraveno nejméně 51 osob. V 18 zemích bylo
vyneseno nejméně 883 nových rozsudků smrti.
Blízký východ a severní Afrika
Pouze v jedné zemi je trest smrti zakázán zákonem (Saharská arabská
demokratická republika). V jedné zemi (Izrael) je trest smrti povolen jen ve
výjimečných případech, např. za válečného stavu. 4 země trest smrti neuplatnily
minimálně 10 let (Alžírsko, Maroko, Tunisko, Omán), ale v Alžírsku a Maroku byly
vyneseny další rozsudky smrti. V dalších 15 státech a na území Palestinské autonomie
se trest smrti používá. Bylo zjištěno provedení nejméně 558 poprav v 8 zemích.
V dalších 15 zemích bylo vyneseno nejméně 750 nových rozsudků smrti.
Vzhledem k předcházejícím nebo dosud trvajícím bojům v Libyi, Jemenu a Somálsku
nelze získat ani přibližné informace. Dle AI dochází v těchto zemích k mučení a
popravám bez jakéhokoliv soudního procesu.
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V regionu Blízkého východu a severní Afriky došlo k nejvyššímu nárůstu
poprav.
Subsaharská Afrika
V 16 zemích je trest smrti zakázán zákonem. 22 zemí trest smrti neuplatnilo
minimálně 10 let. Trest smrti je zde běžně uplatňován v 9 státech. Ke všem nejméně 22
popravám došlo ve 3 státech (Somálsko, Súdán a Jižní Súdán). AI udává, že
významným pokrokem v roce 2011 bylo, že Benin legislativně přijal k ratifikaci klíčové
smlouvy OSN, jejichž cílem je zákaz trestu smrti. Siera Leone vyhlásila moratorium na
vykonávání poprav a Nigérie ho potvrdila. V Ghaně Ústavní kontrolní komise
doporučila zákaz trestu smrti.

Tabulka 7-1: Trest smrti ve světě 1
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Tabulka 7-2: Trest smrti ve světě 2

Zdroj: vlastní zpracování z http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country
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Tabulka 7-3: Trest smrti ve světě 3

Zdroj: vlastní zpracování z http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country
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Tabulka 7-4: Trest smrti ve světě 4

Zdroj: vlastní zpracování z http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country

Trestné činy, za které je ukládán trest smrti ve státech, které zachovávají trest
smrti
Afghánistán

odpadlictví (opuštění Islámu), homosexualita, vražda

Bahrajn

úmyslná

spiknutí

vražda,

za

účelem

svrhnout

režim,spolupráce/kolaborace s nepřátelským státem, ohrožení
života

emíra,

neuposlechnutí

rozkazu

za

válečného

či

výjimečného stavu
Bangladéš

vražda, drogové delikty, obchod s dětmi, kuplířství, útok
kyselinou

Bělorusko

útočná válka, terorismus, vražda, genocida, zločin proti lidskosti,
použití zbraní hromadného ničení, velezrada, sabotáž, konspirace
s cílem uchopení státní moci
42

Botswana

vražda, velezrada, ohrožení života hlavy státu, vzpoura, dezerce
za válečného stavu

Čad

vražda

Čína

55 druhů trestných činů, které mohou být trestány smrtí, např.
vražda, zpronevěra, obchod s lidmi, únos, znásilnění, podvod,
bombový útok, loupež, korupce, žhářství, ohrožení státní
bezpečnosti, pytláctví, terorismus

Egypt

vražda, znásilnění s únosem, velezrada, organizovaný obchod s
drogami

Etiopie

vražda, velezrada, ozbrojená konspirace, genocida, provinění
proti ústavě

Indie

vražda, podněcování dětské sebevraždy, velezrada, teroristický
útok, druhé odsouzení za obchod s drogami

Indonésie

vražda, obchod s drogami, terorismus

Irán

vražda, ozbrojená loupež, obchod s drogami, únos, znásilnění,
pedofilie, homosexualita, špionáž, terorismus, zřeknutí se víry

Irák

vražda, ohrožení bezpečnosti státu, obchod s drogami, loupež,
únos, útoky na přepravní konvoje, terorismus

Japonsko

několikanásobná vražda, vražda s přitěžujícími okolnostmi

Jemen

vražda, cizoložství, homosexualita, zřeknutí se víry

Jordánsko

vražda

Katar

špionáž, ohrožení bezpečnosti státu, zřeknutí se víry

Kuba

vražda, špionáž, velezrada, únos, trestný čin proti míru, sabotáž,
terorismus, pokus o převrat.

Kuvajt

vražda, obchod s drogami, únos
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Libanon

vražda

Libye

velezrada, pokus o státní převrat, úkladná vražda

Malajsie

obchod s drogami, zločin se střelbou a jeho spolupachatelé, zločin
proti hlavě státu, únos

Nigérie

vražda, únos, ozbrojená loupež, cizoložství, sodomie

Pákistán

vražda, pašování drog, únos, terorismus, braní božího jména
nadarmo

Rovníková Guinea

vražda, pokus o převrat

Severní Korea

vražda, zrada, prostituce, obchod s drogami, činnost směřující
proti státní svrchovanosti, terorismus, vlastizrada,

Svatý Kryštof a Nevis

vražda

Saudská Arábie

vražda, zřeknutí se víry, obchod s drogami, únos a ozbrojená
loupež, čarodějnictví, cizoložství

Singapur

vražda, únos, zrada, obchodování s více jak 15g heroinu, morfinu,
30g kokainu nebo 500 g hašiše

Somálsko

vražda, cizoložství

Súdán

vražda, ozbrojená loupež, zrada, pašování, přechovávání zbraní,
zločiny proti státu, jednání, které by mohlo ohrozit jednotu a
nezávislost státu, zřeknutí se víry, prostituce, sodomie

Sýrie

vražda, zrada, zločin proti státu, dezerce v době válečného či
výjimečného stavu, násilná loupež, znásilnění, členství v
Muslimském bratrstvu

Tchaj-wan

vražda, pašování drog
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Thajsko

královražda, podněcování ke vzpouře, vražda nebo pokus o
vraždu hlavy cizího státu, korupce, žhářství, úmyslná vražda,
znásilnění, únos

Uganda

vražda,

znásilnění

stejného

pohlaví,

sexuálně

aktivní

homosexualita s nákazou virem HIV
Spojené arabské emiráty

vražda, obchod s drogami, zrada, znásilnění, loupež s
přitěžujícími okolnostmi, terorismus

USA

vražda, špionáž, velezrada

Vietnam

velezrada, pokus o státní převrat, vražda, špionáž, organizované
loupeže, povstání, terorismus, únos letadla, podkopávání míru,
válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, výroba a obchod s
narkotiky, loupež, znásilnění, zpronevěra, podvod

Zimbabwe

vražda, velezrada, obchod s drogami, vzpoura
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8. Argumentační linie
V problematice trestu smrti se střetávají dvě zcela protichůdné koncepce:
retencionismus pro zachování trestu smrti a abolicionismus pro jeho zrušení.
Retencionisté uvádějí, že společnost chrání proti pachatelům zvláště
nebezpečných trestných činů výrazně odstrašující účinek trestu smrti, opírají se o
průzkumy uvádějící, že většina populace požaduje zachování trestu smrti, kdy jeho
zrušení vede až k soukromé odplatě. Dále, že pouze poprava pachatele zajistí, že v
budoucnu nespáchá další násilné činy. Alternativní trest doživotí považují za krutější
než vlastní trest smrti. Upozorňují také na materiální náročnost doživotního zajištění
pachatele.
Abolicionisté argumentují právem na život zakotveným v Listině základních
práv a svobod s tím, že nikdo nemá právo zbavit druhého člověka života. Uvádějí
četnost a nenapravitelnost justičních omylů, apelují na morálku nestavět se popravou na
roveň vraha s tím, že zákon a trest není odplatou a mstou.
Dále upozorňují, že není prokázán ani odstrašující účinek trestu ani vliv užití či
zrušení trestu smrti na četnost násilných činů. Uvádějí také, že pokud je uložen
doživotní trest spojený s možností podmíněného propuštění může dojít k nápravě
pachatele.

8.1 Empirické výzkumy formující názory na trest smrti, argumentační
linie
Empirické studie týkající se trestu smrti hrají velmi důležitou roli ve veřejné
diskusi o trestu smrti a ovlivňují náš pohled na řešení tohoto problému. Konstruktivní
diskuse ale může probíhat pouze v případě, pokud se odpůrci trestu smrti podrobně
seznámí s tím, co tyto studie ukazují.

8.1.1

Trest smrti jako spravedlivá odplata
Trest obecně, je chápán většinou společnosti převážně jako odplata za vadné a

poškozující jednání. Jedinou adekvátní odplatou za zločin je trest. Výše trestu by měla
odpovídat způsobené újmě a měla by být současně satisfakcí pro poškozeného. Viník by
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měl nahradit způsobené škody a za skutek by měl být potrestán tak, aby oběť pocítila
zadostiučinění a to jí pomohlo se způsobenou újmou se vyrovnat.
V případě vraždy máme ale nejen oběť, ale především pozůstalé. Pro pozůstalé
je jediným spravedlivým trestem odplata ve stejné výši - trest smrti pro vraha. Pouze
tento trest může navodit u pozůstalých pocit zadostiučinění a pomáhá jim v čase
vyrovnat se se svou ztrátou.
Jakýkoli jiný trest považují za nespravedlivý a teze o možné nápravě vraha s
jeho následným opětovným začleněním do společnosti vytváří v pozůstalých, zvláště u
brutálních vražd, nutkavý pocit vzít spravedlnost do vlastních rukou.

8.1.2 Právo na život
Nikdo nemá právo zbavit druhého člověka života. Hlavní argument abolicionistů
se opírá o Listinu základních práv a svobod i o křesťanskou morálku, kde
přikázání - nezabiješ, je jedním ze základů sociální nauky církve. Lze ovšem namítat, že
pokud někdo zavraždí, tedy zbaví druhého člověka života, nemůže dost dobře
argumentovat právem na život svůj a předpokládat, že jeho život zůstane nadále a za
všech okolností nedotknutelný. Je tedy právo na život právem absolutním? Zcela jistě
ne. Alespoň doposud tomu tak nikdy nebylo.
Pokud se týká křesťanství, základy si trochu protiřečí. V Genesis, první knize
Starého zákona Bůh zcela jednoznačně zřizuje a legalizuje trest smrti.
„9,6 - Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh
učinil, aby byl obrazem Božím..." 29
Zde se jedná zcela jednoznačně o trest ve smyslu odplaty. Ostatně to potvrzuje další
citát z Bible : „Nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku,
noha za nohu.“ 30
Dle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními Mojžíšovi na hoře
Sinaj. Jedním z přikázání bylo: nezabiješ. Křesťané ve svém výkladu uvádějí, že

1. kniha Mojžíšova : Genesis. Verš 9,6. Dostupné také z WWW : <http://www.infobible.cz/bible_genesis/>
30
5.kniha Mojžíšova – Deuteronomium. Verš 19,21. Dostupné také z WWW: ˂http://www.infobible.cz/bible_deuteronomium/˃
29
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nezabiješ, se ve své době nevztahovalo na výkon trestu smrti, ale mělo zabránit zabití a
vraždě jako takové. Dalo by se to takto chápat. Pokud by ovšem současně stejný bůh
neodeslal vyvolený lid do země zaslíbené s tím, aby důsledně zotročil a povraždil
původní obyvatelstvo. Pojednávají o tom dvě knihy Bible: Exodus a Deuteronomium.
Příklad: Deuteronomium 20,16 : „Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin,
tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho.“ 31
Bible také podává dlouhý výčet činů, za jejichž spáchání má být viník usmrcen
(Namátkou: Exodus 21,12 : „Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít.“
21,17: „Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.“
obcoval s dobytčetem, musí zemřít.“

34

33

32

nebo

či 22,18: „Kdokoli by

) a současně přiřazuje těmto činům způsoby

usmrcení. Například Deuteronomium 17,5: „Vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se
dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat,
dokud nezemřou.“ 35
Uvádí

také,

případy,

kdy

má

způsobená

smrt

zůstat

bez

trestu.

Příkladem může být Exodus 22,1 : „Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbit,
takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil.“ 36
První křesťané byli pacifisté. Přikázání "nezabiješ" brali doslova, odmítali
sloužit v armádě a byli mimo jiné i pro tento postoj pronásledováni tehdejší mocí. Po
legalizaci náboženství pronikali křesťané do všech sfér státní moci a měli tedy nutně
účast i na válkách a popravách. Konflikt s přikázáním "nezabiješ" byl zřetelný a bylo
třeba ho vyřešit. Tohoto úkolu se zhostil sv. Augustin Aurelius. Ve svém díle De
Civitate Dei (I, 21, PL 41, 35), uvádí: „Není proti přikázání Božímu „nezabiješ“, když

5. kniha Mojžíšova : Deuteronomium. Verš 20,16. Dostupné také z WWW : <http://www.infobible.cz/bible_deuteronomium/>
32
2. kniha Mojžíšova : Exodus. Verš 21, 12. Dostupné také z WWW : <http://www.infobible.cz/bible_exodus/>
33
2. kniha Mojžíšova : Exodus. Verš 21, 17. Dostupné také z WWW : <http://www.infobible.cz/bible_exodus/>
34
2. kniha Mojžíšova : Exodus. Verš 22,18. Dostupné také z WWW :
<http://www.infobible.cz/bible_exodus/>
35
5.kniha Mojžíšova : Deuteronomium. Verš 17,5. Dostupné také z WWW : <http://www.infobible.cz/bible_deuteronomium/>
36
2. kniha Mojžíšova : Exodus. Verš 21,1. Dostupné také z WWW :
<http://www.infobible.cz/bible_exodus/>
31
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reprezentanti státní autority uvalí na zločince trest smrti.“ 37 Ve středověku tuto tezi dále
rozvinul Tomáš Akvinský. Na tomto podkladě argumentují křesťané ve prospěch trestu
smrti dodnes. "...blaho společnosti stojí nad blahem jednotlivce a že proto jednotlivec
má být od společnosti odloučen, jako škodlivý od těla, je-li toho nutně zapotřebí k
zachování společnosti" 38
Je třeba si uvědomit, že tento postoj má mnohem hlubší pozadí. Pro křesťanskou
společnost věřící v posmrtný život je smrt pouze ukončením života pozemského.
Odsouzený má možnost se smířit s Bohem, dosáhnout spasení a žít dále životem
věčným.
V Islámu, který vychází ze stejných kořenů ale prošel jiným vývojem platí
zásady podobné. Na rozdíl od křesťanství se ale dlouhodobě radikalizuje a ubývající
tolerance produkuje náboženský extremismus.
Korán obsahuje obdobu biblického "nezabiješ". Jedná se o Súru 17:33: „A nezabíjejte
osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě,
dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť
zajisté mu bude pomoženo.“ 39 Jasně je zde stanovena míra a přiměřenost odvety. Islám
se tím, stejně jako křesťané, snažil zamezit odvěké krevní mstě, ve které se navzájem
vraždily jednotlivé rody nebo i celé kmeny a to i po řadu generací.
Z pohledu západu jsou vnímány jako nepochopitelné a kruté tresty smrti
například za: opilství, cizoložství, odpadlictví od islámu, sexuální obtěžování nebo
pornografii.
Snad nejznámějším a nejkontroverznějším rozsudkem smrti byl ten, vynesený
nejvyšším íránským duchovním vůdcem ajatolláhem Chomejním nad Salmanem
Rushdiem za román Satanské verše.
„V Mohammedově době byli muslimové daleko civilizovanější, než jsou dnes“,

37

DOLEŽAL, Martin. Trest smrti. 2006. Dostupné z WWW :
<http://katolikrevue.ath.cx/civitas/trest_smrti.htm>

38
39

Tamtéž
Korán : Súra ‘17. Noční cesta’ : 17:33. Dostupné z WWW : <http://koranoislamu.cz/sura/17/page/2/>
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uvádí Aziza al-Hibri, profesorka práva Richmondské university ve Virginii. „Je pravda,
že v Koránu se praví "oko za oko, zub za zub", ale ono to pokračuje dál: "ten, kdo
odpouští, je lepší". Bůh říká v Koránu: "jestliže si nejste schopni navzájem odpustit, jak
můžete očekávat, že vám já odpustím po smrti"?“ 40
Křesťanská církev ve své historii také přikázání nezabiješ za dogma
nepovažovala. Ve jménu boha a ve znamení kříže umírali v procesech jednotlivci a v
náboženských válkách bylo vyvražďováno civilní obyvatelstvo mnoha zemí.
„Zajímavým příkladem je Polsko. Tradiční odpůrce potratů, silně katolická země
s nekompromisním přístupem ke kriminalitě. Trest smrti zrušilo až v roce 1997 a ještě
10 let poté, v roce 2007, jako jediná země Evropské unie vetovalo návrh uznat 10. říjen
jako den boje za zrušení trestu smrti.“ 41

Státy, které ve jménu práva na život zrušily trest smrti a zasazují se o jeho
zrušení celosvětově, paradoxně nemají morální problémy s jinou zákonnou činností, při
které lze předpokládat usmrcení osob a to počínaje střelbou na vůz ujíždějící policejní
kontrole až po vysílání jednotek do bojových misí.
V českém právním řádu je právo na život zajištěno aplikací ustanovení článku 6
Listiny základních práv a svobod a článku 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod Rady Evropy (4. 11. 1950, ratifikováno ČR 18.3.1992).

8.1.3 Trest smrti jako expiace
Velmi zajímavým zdrojem posuzování vhodnosti trestu smrti jsou myšlenky a
úvahy předního českého humanisty a prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka. TGM byl dlouholetým a zpočátku velmi vášnivým odpůrcem
trestu smrti. „Například při přednáškách z roku 1895 označuje popravy za nejďábelštější
druhy zabití a za nejsurovější zbytky středověké inkvizice.“ 42

40

Aziza al-Hibri, profesorka práva na Richmond University ve Virginii, v rozhovoru pro BBC,
13. 12. 2001, dostupný na WWW: http://blisty.cz/art/9542.html
41
Denik.cz. Polsko vetovalo Evropský den proti trestu smrti. 10.10.2007. Dostupné také z WWW :
http://www.denik.cz/ze_sveta/polsko_trest_smrti.html
42
KUKLÍK, Jan ml. Prezident Masaryk a trest smrti. Dějiny a současnost 5/1998 : str. 31
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Mnohem později v odpovědích na otázky Karla Čapka zaznamenaných v osobité
biografii prezidenta Hovory s T.G.M. uvádí : "Můj argument pro trest smrti není, že je
odstrašující, ale že je v něm mravní expiace: vzít člověku život je bezpráví tak
strašlivé, že může být usmířeno jen výkupným stejně těžkým. Dělám ovšem patřičný
rozdíl mezi vraždou a zabitím a uznávám polehčující okolnosti při každém zločinu, jak
to moderní kriminální psychologie vyžaduje; ale ve výjimečných případech nemohu
vyvracet, že trest smrti je ve shodě s metafysickým uznáním hodnoty lidského života." 43
a dále: "Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti
nebezpečnému zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic
nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než
smrt; takový vrah se provinil na celém člověčenstvu." 44

8.1.4 Renomované studie nepotvrzují existenci efektu odstrašení
Zastrašení před pácháním nejtěžších trestných činů považují zastánci trestu smrti
za nejdůležitější.
Nejčastějším argumentem zastánců odstrašování je studie Isaaca Ehrlicha.
Známý univerzitní profesor ekonomie Isaac Ehrlich PhD, který pomocí regresivní
analýzy zkoumal vliv provedených poprav na četnost vražd v USA v letech 1932-1970.
Počet poprav v tomto období klesal, zatímco počet vražd průběžně stoupal. Svoji práci
publikoval v roce 1975 v časopise American Economic Review ("The Deterrent Effect
of Capital Punishment - A Question of Life and Death," American Economic Review,
June 1975).V článku oznámil, že svou studií nezvratně prokázal odstrašující účinek
aplikace trestu smrti. Současně uvedl, že jednou provedenou popravou se dá zabránit
více jak osmi vraždám.
Tato práce byla dále rozpracována jeho studenty, především Stephenem
Laysonem, přičemž počet následných vražd způsobených neprovedenou popravou byl
shledán podstatně vyšší. Layson došel dokonce k závěru, že jedna provedená exekuce
zabrání osmnácti následným vraždám.

43
44

ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M. 7.vyd. Praha : Československý spisovatel, 1969. str. 201
ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M. 7. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1969. str. 156
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Práci Isaaca Ehrlicha kritizovala řada odborníků. Nepřihlédl k důležitým
okolnostem, např."nárůst kriminality v 60. letech, přičemž je třeba vzít v úvahu, že se
počet vražd v porovnání s ostatními delikty zvyšoval pomaleji. Také bylo mimo jiné
snazší opatřit si zbraň.“ 45
Národní akademie věd jmenovala odbornou komisi s úkolem studii a její závěry
posoudit. Tato skupina konstatovala, že Ehrlichova práce neobsahuje „žádné použitelné
doklady o odstrašujícím účinku trestu smrti“ 46 a že "stávající důkazní materiál není pro
konečný závěr o odstrašujícím účinku trestu smrti dostačující." 47
Studie Stephena Laysona byla podrobena ještě větší kritice. Především mu bylo
vytýkáno, že paradoxně "nalezl" většinu z těchto "zabránění" vraždám v letech, kdy na
nikom nebyla provedena žádná exekuce. Sám Layson při výpovědi v Kongresu
připustil, že neměl ke své práci dostatek důkazů a že by bylo třeba mnoha dalších studií,
než

by

se

dalo

potvrdit,

že

trest

smrti

skutečně

odrazuje

od

zabíjení.

Přestože již nikdo nepublikoval žádné další práce potvrzující Ehrlichova nebo
Laysonova tvrzení, mnoho zastánců trestu smrti se na jejich studie stále odvolává.
Nejnovějšími jsou závěry ekonoma Johna R. Lotta, který ve své práci
Freedomnomics z roku 2007 uvádí, že od šedesátých let v USA prudce stoupala násilná
trestná činnost, která během let 1960 až 1991 vzrostla o 372 procent. Od roku 1991 do
roku 2000 naopak následoval prudký pokles násilné kriminality o 33 procent a počet
vražd se snížil o 44 procent.
Lott argumentuje, že důvodem je skutečnost, že v USA během padesátých let
postupně klesal počet trestů smrti a v období 1968 – 76 se v USA nekonaly dokonce
žádné popravy. I když se později trest smrti opět začal vykonávat, byl až do poloviny
80. let velmi řídký. Počet vražd v té době dosáhl historického maxima: 10,2 vraždy na
100 tisíc obyvatel. Dále vyvozuje, že následujícímu nárůstu poprav v období let
1990 - 98 odpovídá strmý pokles závažné kriminality v tomto období až na úroveň 5,7

BESTOVÁ, Cornelie. Trest smrti v německo-českém porovnání. 1. vydání. Brno : Doplněk, 1996.
ISBN 80-85765-56-X : str. 18
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vraždy na 100 tisíc obyvatel, tedy na úroveň jen o málo vyšší než v roce 1960, kdy
činila 5,1 vraždy na 100 tisíc obyvatel.
Nedostatkem studie Johna R. Lotta však je, stejně jako je tomu u všech
podobných analýz, zanedbání mnoha dalších faktorů, které mohou mít podstatný vliv na
výsledek takové studie (obzvláště pracuje-li se s delšími časovými úseky). Nelze dost
dobře posoudit, zda a v jaké míře je výsledek studie v časovém úseku ovlivněn např.
stoupající či klesající ekonomickou úrovní, změnou morálky a vzorů, zvýšením nebo
poklesem porodnosti, legalizací potratů, nárůstem imigrace, dostupností a konzumací
drog, zahuštěním městských aglomerací, zvyšováním materiální a technické úrovně,
kolísající nezaměstnaností, stoupající dopravou, násilím v médiích, konfrontační
politikou a korupcí, prevencí a vymahatelností práva, počtem jedinců žijících na okraji
společnosti apod.
Uvádí se, že ve státech USA, které používají trest smrti, není nižší kriminalita
než ve státech, které trest smrti nemají. V počtu vražd jsou na tom státy bez trestu smrti
dokonce výrazně lépe. Samozřejmě, že relevantní pro všechny podobné argumentace
nemůže být obecná míra zločinnosti, ale pouze míra těžké zločinnosti s hrozícím
trestem smrti a k prokázání kauzálního vztahu by bylo nutné shromáždit mnohem více
údajů z mnoha i zcela odlišných oborů.
V žádné renomované studii se nepodařilo odborníkům nalézt, natož prokázat,
měřitelný odstrašující účinek hrozícího trestu smrti na pachatele nejzávažnější trestné
činnosti. Výše uvedeným studiím lze přiznat pouze jistou informační hodnotu, avšak
vyvozené závěry nelze akceptovat.
Z logiky věci vyplývá, že trest smrti samozřejmě určitý odstrašující účinek nutně
mít musí stejně jako každý jiný trest obecně. Ke každému vadnému jednání musí být
nutně přiřazen takový trest, aby se jedinci nežádoucí konání nevyplatilo a s vědomím
přiřazeného trestu od takového skutku předem upustil.
Trest smrti tedy má odstrašující účinek. Otázka zní, zda odstrašující účinek
trestu smrti není stejný nebo pouze nepatrně vyšší než u trestu doživotního vězení a tedy
zda hrozba doživotního vězení za nejtěžší trestné činy není pro argument retencionistů o
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nutnosti účinného odstrašení dostačující. A to pomíjím otázku, jak početnou skupinu ve
společnosti tvoří jedinci, pro které je přijatelnější smrt než uvěznění do konce života.
Ostatně sami retencionisté „doživotní trest označují za krutější než trest smrti, neboť
poškozuje osobnost odsouzeného a působí jako "trest na splátky" nebo "sociální
poprava".“ 48
Nutno dodat, že míra "krutosti" doživotního trestu je vnímána každým
odsouzeným jinak a závisí především na osobě odsouzeného a podmínkách výkonu
trestu.
8.1.5 Nepodložená tvrzení o efektu odstrašení jsou nahrazována tvrzením,

že naopak existence trestu smrti může vést k vraždě

Existence trestu smrti může mít v některých případech opačný než odstrašující
efekt, tedy naopak vraždu podnítit. Příkladem je Theodore Robert Bundy známý jako
Ted Bundy, americký sériový vrah, který se po více než desetiletém intenzivním
popírání viny doznal k vraždám nejméně 30 obětí, ačkoli celkový počet usmrcených žen
je odhadován až na více než 100. Méně známé je, že se své poslední vraždy vydal
spáchat na Floridu, jelikož zde existuje trest smrti a Ted si svou smrt přál.
Navíc několik studií dokládá, že počet vražd vzroste vždy v období bezprostředně
následujícím po velmi medializované exekuci.
K argumentům, že sama existence trestu smrti a tím spíše její výkon může v
některých příkladech vést k vraždě, patří především takzvaný brutalizující účinek trestu
smrti. Jedná se o předpoklad vlivu trestu smrti na šablonu chování některých jedinců ve
smyslu výrazného posunutí pocitu spravedlivé odplaty za způsobená příkoří směřující
až k vlastní likvidaci viníka. Jednoduše, kdo mi ubližuje - zaslouží smrt.

8.1.6 Trest smrti údajně zabrání již odsouzeným zločincům vraždit znovu
Někteří zastánci trestu smrti tvrdí, že i když tedy existence tohoto trestu nebude
mít zmíněný odstrašující efekt a nezabrání dosud nevinnému člověku ve spáchání
vraždy, každopádně zabrání již dopadeným a odsouzeným zločincům vraždit znovu.

NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní právo hmotné : Obecná část 1.
6. přepracované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010 : str. 433
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V USA v roce 1972 Nejvyšší soud v případu Furman v. Georgia zneplatnil všech
41 státních právních úprav trestu smrti. Následná studie profesorů Jamese W. Marquarta
a Jonathana R. Sorensena se zaměřila na sledování vězňů, které tento rozsudek
Nejvyššího soudu uchránil od trestu smrti.
Jednalo se o 558 osob ve 30 státech Unie. Ukázalo se, že během následujících
15 let spáchalo 7 vězňů vraždu znovu (4 na svém spoluvězni, 1 na bývalé přítelkyni a 2
na dozorcích věznice). Navíc v době, kdy profesoři Marquart a Sorensen publikovali
svou studii, se prokázalo, že minimálně 4 ze 558 odsouzených byli nevinní.
Profesor Marquat uvedl: ,,Popravili bychom téměř 600 odsouzených, jen aby nás to
ochránilo před těmi sedmi. A současně bychom zabili 4 nevinné lidi.“ 49

8.1.7 Argument pochybení lidského faktoru
V předchozích odstavcích jsem se zabývala posuzováním argumentu
retencionistů: popravíme-li nevyhovujícího člena společnosti, zabráníme mu tak v
konání další trestné činnosti.
Justiční omyl je naopak jedním z nejpádnějších argumentů abolicionistů.
V žádném případě nelze tento argument odmítnout, popřeli bychom možnost omylů,
chyb i prostého lidského selhání.
I při vyloučení možného zneužití práva a dodržení veškerých zákonných postupů
lze v některých případech dojít k chybnému posouzení skutkového stavu a tím i k
chybnému závěru. Tím je kterýkoli soudní systém nutně nedokonalý a vždy musí
nakonec dojít v čase k odsouzení nevinného.
Dojde-li k odsouzení nevinného, dochází tím současně k neodsouzení vinného,
kterému je tím dána možnost v trestné činnosti pokračovat. Paradoxně je to naopak
většinou jediná naděje pro nevinně odsouzeného.
Míra četnosti justičních omylů je proměnlivá. Vliv na snižování mají především
nové výkonnější a přesnější technologie a metody v šetření a dokazování. Například
aplikace rozboru DNA zvýšila počet prokázaných justičních omylů v množině starších

49
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uzavřených případů, ale současně snížila možnost pochybení v případech novějších.
Obecně lze předpokládat, že míra justičních omylů se bude nadále snižovat, ale
nikdy nebude možno je zcela vyloučit.
Ve výše uvedené studii J. W. Marquarta a J.R. Sorensena je uvedeno, že během
patnácti let byli 4 z 558 pachatelů odsouzených k trestu smrti shledáni nevinnými.
Takový údaj nám však ukazuje pouze u kolika jedinců došlo k prokázání omylu. Nelze
ale objektivně zjistit, kolik nevinně odsouzených ve skupině ještě zůstává.
Death Penalty Information Center (DPIC) v evidenci odsouzenců k trestu smrti
ve státech USA uvádí, že od roku 1973 bylo shledáno nevinnými a osvobozeno 140
osob (poslední k 23. 1. 2012) ve 26 státech USA. Mezi osvobozenými byla i jedna žena
(Sabrina Butlerová) a jeden odsouzený zemřel v cele smrti a osvobozujícího rozsudku
se nedožil. Případů, kdy byla nevina prokázána rozborem DNA, bylo 17.
V letech 1973 - 1999 bylo v průměru 3.03 případů zproštění odpovědnosti ročně.
V období 2000 - 2011 došlo k navýšení případů osvobozených na průměrných 5 ročně.
Nevinní strávili v cele smrti od 1 do 33 roků. Průměrná doba mezi rozsudkem a
osvobozením činila 9,8 let.
Do počtu 140 osvobozených není zahrnut Timothy Hennis, raritní případ, kde
justičním omylem bylo naopak jeho osvobození. Tento seržant byl v roce 1986 shledán
vinným a odsouzen k trestu smrti za brutální vraždu tří osob. Po dvou letech v cele smrti
byl za obrovské pozornosti médií osvobozen. Stal se národním hrdinou a synonymem
justičního omylu. V roce 1996 byl o případu natočen film Innocent Victims (Nevinné
oběti). V roce 2006 bylo však pomocí DNA zjištěno, že skutečně vraždil. Dle pátého
dodatku zákona však nemohl být Hennis v civilním procesu opakovaně obžalován pro
skutek, za který již byl dříve odsouzen a následně osvobozen. Prokurátoři našli řešení,
armáda povolala Henninse zpět do služby a rozsudek vynesl vojenský soud.
Neexistuje žádný způsob, jak zjistit, kolik z více než 1240 lidí popravených od
roku 1976 v USA bylo nevinných. Jakmile jsou odsouzení popraveni, ochabuje úsilí
zainteresovaných prokázat jejich nevinu, soudy obecně nejsou nakloněny revizím a
obhájci se přesunují na další případy, kde je možno život klientů ještě uchránit. Přesto
DPIC uvádí 9 případů z poslední doby, kdy byla dodatečně prokázána nevina
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popravených, popř. bylo dodatečně zjištěno, že důkazy, na základě kterých byli
odsouzeni, byly chybné. Současně uvádí i tři nové případy, kdy rehabilitace
popravených proběhla i 60, 72 a 94 let od exekuce.
CWC (Center on Wrongful Convictions) zdokumentovalo 38 poprav
odsouzenců od roku 1970, u kterých byly zjištěny přesvědčivé důkazy o nevinně nebo
alespoň velmi vážné pochybnosti o vině. Jsou uváděny i čísla podstatně vyšší.
Odhaduje, že každý sedmý popravený se považuje buď přímo za nevinného, nebo
alespoň ne zcela ve smyslu obžaloby. Přesvědčení o své nevinně, popřípadě pouze
částečné vině a tedy o nespravedlnosti výše uděleného trestu, nabývají vězni většinou
během odvolacího procesu, takže determinant viny či neviny je velmi subjektivní.

Počet objasněných vražd v 31 státech USA za období

1976-1998: 277 390

Počet vynesených rozsudků smrti v 31 státech za období 1977-1999:

5 932

Podíl vynesených rozsudků smrti tvoří tedy „pouze“ 2,14% z celkového počtu
rozsudků vynesených v případech vražd za období 1976 - 1999.
Tento podíl trestů smrti na počet vražd a se stát od státu velmi liší. Od nejnižších
0,4% (Colorado) do nejvyšších 6% (Nevada).
Samotná četnost vražd na jeden stát za uvedené období je také velmi rozdílná,
nejméně případů vražd: 626 (Delaware), 773 (Idaho) a 831 (Nebraska), naopak nejvíce:
21 837 (Florida), 37 789 (Texas) a 49 943 (Kalifornie).
Aktuální čísla jsou následující:
počet odsouzených k trestu smrti za období 1976 - 2011 :

7.810

počet popravených za stejné období 1976 - 2011 :

1.248

počet osvobozených odsouzených:

140

počet popravených u kterých se dodatečně prokázala nevina :

9 (až 38)

Pokud na celkový počet 7810 odsouzených k trestu smrti aplikujeme výsledek
studie J. W. Marquarta a J.R. Sorensena (skupina 558 odsouzených k trestu smrti
zavraždí během 15 let dalších sedm osob, ale současně se prokáže nevina u čtyř z
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těchto odsouzených) dojdeme k závěru, že v případě zrušení trestu smrti a jeho
nahrazení trestem doživotním u všech 7810 odsouzených, ohrozíme v období 1976 2011 život 98 jedinců. Naopak vykonáním trestu smrti na všech 7810 odsouzených
zabijeme 56 zcela nevinných. Tento výsledek dokazuje nesmyslnost zevšeobecňování
podobných

studií.

Aplikací studie bychom měli mít ze 7810 odsouzených přibližně 56 nevinných. V tuto
chvíli je jich však zcela nepochybně minimálně 150, tedy téměř trojnásobek. Z několika
tisíc odsouzených čekajících v celách smrti se tento počet nevinných jistě ještě v čase
navýší.
Podotýkám, že tyto závěry platí pouze pro vzorek států USA, uváděný proto, že
dostatečná četnost případů, přesná evidence, nezastírané a nejméně zkreslené údaje
umožňují dojít k přesnějším závěrům.
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Tabulky 8-1 a 8-2: Tresty smrti v USA v letech 1976 - 2011

Zdroj: Vlastní zpracování z http://www.deathpenaltyinfo.org/death-sentencing-rate-state-1977-1999 a
http://www.deathpenaltyinfo.org/death-sentences-year-1977-2009

Na našem území bylo ve stejném období 1976 - 1999 spácháno 4 564 vražd,
z toho 1 972 v období 1976 - 1989 a 2 592 v období 1989 - 1998. Počtem vražd v tomto
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období jsou srovnatelné americké státy Mississippi 4 122 vražd, Arkansas 4 523, New
Jersey 4710 nebo Kentucky 4 863.
České republice s 10,5 mil. obyvatel z těchto států přibližně odpovídá pouze
New Jersey s 8,4 mil. obyvatel. Ostatní mají obyvatel k ČR méně než polovinu Kentucky 4,2 mil, nebo dokonce méně než třetinu - Mississippi 2,9 mil., Arkansas 2,7
mil. V ČR se ale počet vražd po roce 1989 proti předchozímu období zdvojnásobil.

8.1.8 Ekonomické důvody
Retencionisté považují trest smrt za ekonomicky výhodnější řešení pro
společnost než trest doživotní. Abolicionisté argumentují studiemi svědčícími o opaku.
Jejich materiály ale vycházejí pouze z porovnání nákladů na výkon obou trestů v USA.
Tyto materiály nelze aplikovat na podmínky v České republice.
V USA je u trestního procesu s navrhovaným trestem smrti uváděna až čtyřikrát
větší finanční náročnost než u soudního řízení s požadovaným doživotním trestem. Tyto
náklady spočívají ve složitějším řízení, které má po úpravách vynucených pozastavením
výkonů trestů Nejvyšším soudem v roce 1972 zajistit spravedlivý, přesný a bezchybný
proces. Oproti předchozímu se výrazně prodloužila doba řízení a povinných přezkumů
rozhodnutí. V ČR oproti tomu nebyl v minulosti v řízení i kontrole u obou trestů
výrazný rozdíl.
Dále bývají uváděny obrovské náklady spojené s vlastní exekucí. Tyto náklady
se vztahují především k popravám v plynové komoře a na elektrickém křesle.
V minulosti v ČR prováděné popravy oběšením nebyly jistě finančně náročné a
finančně náročné by nebyly ani možné alternativy k oběšení, jako např. smrtící injekce
nebo zastřelení.
Ekonomickou náročnost výkonu doživotního trestu nelze jednoduše stanovit.
Záleží především na tom, jaké jsou odsouzeným poskytovány podmínky materiální a
zda je možné jejich zaměstnání.
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9. Veřejné mínění
Trest smrti je i v 21. století stále aktuálním tématem. Bouřlivé diskuze o
znovuzavedení trestu smrti se vždy rozpoutají zejména ve chvíli, kdy dojde k některému
ze zvlášť závažných zločinů jako například terorismu, brutální či mnohonásobné vraždě.
Na tyto činy reagují média, sledují dění a zprostředkovávají ho veřejnosti. Podle
prováděných průzkumů drtivá většina členů společnosti považuje ukládané výše trestů
za příliš nízké a výsledkem pak jsou bouřlivé diskuze o trestu smrti.
Dokladem, že je toto téma stále aktuální a populární nám dokazuje také to, že již
od roku 1992 dochází každý rok k provádění oficiálních průzkumů sledující vývoj
názoru občanů na trest smrti. Tyto průzkumy má na starosti Centrum pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
Výsledky těchto průzkumů jsem zachytila do následujících dvou tabulek
(Tabulka 9-1 a 9-2) a grafu 9-1.
Tabulka 9-1: Názory veřejnosti na trest smrti

NÁZORY VEŘEJNOSTI NA TREST SMRTI (V %)
ANO
1992 / IX
1994 / II
1995 / II
1996 / II
1997 / II
1998 / III
1999 / II
2000 / II
2001 / II
2001 / VI
2002 / VI
2003 / III
2005 / III
2005 / X
2007 / V
2008 / V
2009 / V
2010 / V
2011 / V

76
76
67
64
64
67
67
61
60
58
56
63
66
57
58
62
62
60
64

NE
13
12
17
20
23
17
19
26
26
22
23
31
27
30
28
32
31
31
30

NEVÍM
11
12
16
16
13
16
14
13
14
20
21
6
7
13
14
6
7
9
6

Zdroj: vlastní zpracování z http://www.cvvm.cas.cz/
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Tabulka 9-2: Názory veřejnosti na trest smrti

NÁZORY VEŘEJNOSTI NA TREST SMRTI (V %)

2005 /
III
2005 /
X
2007
2008
2009
2010
2011

rozhodně
má
existovat
28

spíše
má
existovat
38

rozhodně
nemá
existovat
18

spíše
nemá
existovat
9

7

27

30

20

10

13

22
28
26
26
30

36
34
36
34
34

18
11
10
11
11

10
21
21
20
19

14
6
7
9
6

nevím

Zdroj: vlastní zpracování z http://www.cvvm.cas.cz/

Graf 9-1: Názory veřejnosti na trest smrti
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Z tohoto souhrnu nám vyplývá, že nejvyšší počet zastánců trestu smrti
nalezneme v roce 1992 a 1994. Následně nám tyto procenta zastánců klesají, ale stále si
dlouhodobě udržují jasnou převahu nad odpůrci. Počet zastánců trestu smrti se nám
stále drží okolo hranice přibližně dvou třetin obyvatelstva. Největší procentuální skoky
v rámci výsledku odpovědi „ano“ na trest smrti nalezneme mezi lety 1994 a 1995, kdy
se počet zastánců trestu smrti snížil ze 76 % na 67 %, tedy o celých 9 %, a v rámci dvou
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zkoumání v roce 2005 (březnu a říjnu), kde nalezneme pokles zastánců trestu smrti ze
66 % na 57 %, tedy opět o 9 %.
Počet odpůrců trestu smrti nám naopak od prvního průzkumu v roce 1992
dlouhodobě stoupal a od roku 2003 se ustálil okolo hranice třetiny obyvatelstva.
Nejméně odpovědí „ne“ na existenci trestu smrti v právním řádu dostáváme od
respondentů v roce 1992 a 1994, tedy pouhých 13 % a 12 % z celkového počtu
odpovědí. Nejvíce odpůrců naopak nalezneme v posledních letech, zejména pak v roce
2008, kdy by trest smrti nepřipustilo celých 32 % obyvatel společnosti. Největší nárůst
odpůrců pak můžeme sledovat mezi lety 2002 a 2003, kdy se jejich počet z původních
23 % zdvihl na 31 %, tedy nárůst o celých 8 %.
Poslední možnou odpovědí na otázku: „Má či nemá podle Vás v České republice
existovat trest smrti?“ je odpověď „nevím“. Počet lidí bez utvořeného vlastního názoru
nám v časové ose klesá. Odpověď „nevím“ byla nejčastěji zaznamenána v roce 2002 a
to ve 21 % případů. Nejméně nerozhodnutých osob ve společnosti nacházíme v letech
2003, 2008 a 2011, ve všech letech zastoupeni celkem 6 %.

Výše uvedený graf nám dokládá, že v názorech na existenci trestu smrti se
v posledních letech poměry mezi jednotlivými skupinami a konkrétní procentuální
zastoupení obyvatel náležejících k jednotlivým odpovědím stabilizovalo.
V roce 2002, kdy se Centrum pro výzkum veřejného mínění opět zabývalo
postojem veřejností k trestu smrti, proběhly zároveň tato šetření také v 5
postkomunistických zemích. Jejich výsledky zobrazuje následující tabulka 9-3.
Tabulka 9-3: Postoj veřejnosti k trestu smrti v postkomunistických zemích

ANO

NE

NEVÍM

Rumunsko

79

17

4

Polsko

74

19

7

Litva

73

15

12

Bulharsko

68

22

10

Maďarsko

60

31

9

ČR

56

23

21

Zdroj: vlastní zpracování z http://www.cvvm.cas.cz/
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Z porovnání vyplývá, že v roce 2002 bylo v České republice z těchto zemí
nejméně zastánců trestu smrti a zároveň nejvíce nerozhodnutých lidí. Velmi zajímavé je
porovnání se sousedním Polskem. Polsko je již tradičně silně katolickou zemí, přesto se
pro trest smrti vyslovilo 74 % obyvatel, což je o celých 18 % více než v České
republice.
Zatím poslední průzkum veřejného mínění uskutečnilo Centrum pro výzkum
veřejného mínění v květnu roku 2011. Jeho výsledky jsem zaznamenala do dvou
přehledných grafů.

Graf 9-2: Veřejné mínění o trestu smrti
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Výše uvedené grafy nám dokládají skutečnost, že zastánci trestu smrti stále
výrazně převažují nad jeho odpůrci a počet nerozhodnutých osob bez vlastního názoru
nám klesl na pouhých 6 %. Zastánci trestu smrti zaujímají téměř dvou třetinovou
většinu všech obyvatel ČR, konkrétně 64 %. Na položenou otázku (Má či nemá podle
Vás v České republice existovat trest smrti?) odpovědělo 30 % respondentů „rozhodně
má existovat“ a 34 % respondentů „spíše má existovat“. Naopak na stranu odpůrců
trestu smrti se postavila necelá třetina obyvatelstva. Odpovědí „rozhodně nemá
existovat“ reagovalo 11 % dotázaných a odpovědí „spíše nemá existovat“ 19% ze všech
dotázaných.
Odpovědi jednotlivých respondentů jsou ovlivňovány například věkem, kde
zastánce trestu smrti častěji nacházíme mezi staršími lidmi, dále vírou, kdy věřící častěji
odpovídají, že trest smrti „rozhodně nemá existovat“, zatímco osoby bez vyznání se
častěji staví na stranu trestu smrti. Roli také hraje vzdělání respondentů, kde
vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou na rozdíl od lidí se základním vzděláním a vyučenými
častěji odpůrci trestu smrti.
Podle průzkumu z roku 2009 lidé většinou považují trest smrti za spravedlivé
zadostiučinění obětem a pozůstalým (74 %), za přiměřený trest za nejtěžší zločiny
(70 %) a za způsob zabránění nenapravitelným těžkým zločincům v opakování jejich
činů (63 %). Celých 71 % obyvatel se vyjadřuje ve smyslu, že nenapravitelní těžcí
zločinci jen zbytečně zabírají místo ve věznicích. Riziko zneužití vidí v takovém trestu
69 % obyvatel a s možností justičního omylu se ztotožňuje 71 % respondentů.
Nadpoloviční většina obyvatel, tedy konkrétně 52 %, si myslí, že trest smrti nijak
neodporuje zásadám demokratické společnosti založené na ochraně lidských práv a
stejné procento říká, že by měla platit zásada „oko za oko, zub za zub“.
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10. Alternativa za trest smrti
Trest smrti byl na našem území zrušen v roce 1990. Od této chvíle trestní zákon č.
140/1961 Sb. zná pod pojmem výjimečného trestu trest odnětí svobody nad patnáct až
do dvaceti pěti let a trest odnětí svobody na doživotí. S přijetím nového trestněprávního
kodexu s účinností od 1. ledna roku 2010 je nově výjimečný trest upraven takto: „§54
(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti
let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za
zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje.“ 50
Z tohoto paragrafu vyplývá, že jak dolní, tak horní hranice výjimečného trestu
odnětí svobody se přijetím nové právní úpravy zvýšila o pět let. Nedochází ovšem
k žádné úpravě, respektive zpřísnění trestu doživotního. I nadále není doživotní trest
trestem skutečně doživotním, jak by se ze samotného slova mohlo zdát, ale dále se
připouští možnost podmíněného propuštění po výkonu nejméně dvaceti let tohoto trestu
(nerozhodne-li soud o tzv. zpřísnění doživotí podle § 54 odst. 4), jak nám to říká § 88
odst. 5 trestního zákoníku: „Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na
doživotí může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto
trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její
osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.“ 51
Tímto tématem se při přípravě a projednávání nového trestního zákoníku
zabýval v té době místopředseda, dnes předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR
JUDr. Miroslav Antl. Ten, s ohledem na své více jak dvacetileté zkušenosti prokurátora
a poté státního zástupce, člověka, který se na místech činů pohyboval vždy spolu
s vyšetřovateli a který se aktivně účastnil výslechů a rekonstrukcí, považuje tuto úpravu
za nedostatečnou.
Podle údajů uvedených Vězeňskou službou České republiky se dnes ve výkonu
trestu odnětí svobody na doživotí nachází celkem 40 mužů a 2 ženy z celkového počtu
téměř 24 tisíc vězněných osob. Řada těchto doživotně odsouzených si již v nejbližší
době bude moci podat žádost o podmíněné propuštění. Představa, že by se někteří

50
51

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) : § 54
Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) : § 88 odst. 5
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mnohonásobní a zvlášť brutální vrahové měli opět objevit na ulici mezi řádnými
občany, vyvolává nejen v pozůstalých po obětech trestných činů značný strach, rozpaky
a možnou nedůvěru ve spravedlnost.
JUDr. Antl na výše uvedené upozorňuje v mnoha rozpravách s odborníky a
rozhovorech v médiích. Zavedení takzvaného absolutního doživotí hodlá dále
prosazovat v případných budoucích novelách trestního zákoníku.
Jiný názor možné budoucí právní úpravy doživotního trestu zaujímá prof. Pavel
Šámal (hlavní autor nového trestního zákoníku), ten uvádí možnou koncepci
doživotního trestu v podobě tzv. detenčních ústavů. Zabezpečovací detence je institutem
u nás poměrně mladým (upravena speciálním zákonem č. 129/2008 Sb.), institutem
ochranného opatření.
Proti tomu ovšem JUDr. Antl namítá: „Osobně jsem přesvědčen, že nové
ochranné opatření, tj. zabezpečovací detence, nemůže nahradit „absolutní doživotí“,
neboť ne všichni by splňovali podmínky pro uložení zabezpečovací detence (uvedené
zejm. v § 100 odst. 2 TrZ). Navíc by se brzy objevily námitky právě proti tomu, že je
zabezpečovací detence zneužíváno – a snaží se nahradit „absolutní doživotí“. Určitě by
bylo poukazováno na další ustanovení § 100 TrZ, kdy se předpokládá, že by měly soudy
pravidelně (jednou ročně) přezkoumávat podmínky pro další trvání zabezpečovací
detence. Stejně by hrozilo propuštění takového odsouzeného zločince, resp. gaunera, na
svobodu, popř. jeho převedení do výkonu ochranného léčení ve formě ústavní, odkud by
mohl svévolně odejít z Psychiatrické léčebny - a znovu nesmyslně vraždit, jak tomu
bylo například v případě vraha Ivana Lazoka, který brutálně ubodal sedmnáctiletou
studentku gymnázia v den jejích sedmnáctých narozenin.“ 52
Pojem absolutního doživotí lze vysvětlit tak, že u osob zcela nenapravitelných,
kde je jejich resocializace vyloučena a u kterých je dosti pravděpodobné, že by se na
svobodě opět dopustili další závažné trestné činnosti, by byla zcela vyloučena možnost
návratu mezi řádné občany.

ANTL, Miroslav. Senátní tisk č. 143 : Poznámky k novele trestního zákoníku. Dostupné také z WWW:
<http://www.miroslavantl.cz/trestni-zakonik/uplne-zneni-noveho-trestniho-zakoniku>
52
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Na tento návrh skutečného doživotí reagoval dne 25. ledna 2008 v Otázkách
Václava Moravce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Zde se vyjádřil, že „pana doktora
Antla považuje za specialistu na trestní právo, je připraven vyjít panu doktorovi vstříc a
případně změnu v jeho duchu takto podpořit.“ 53 Podobně se vyjádřil při projednávání
trestního zákoníku v Senátu PČR 8. ledna 2009: „.....třeba otázka onoho absolutního
doživotí. S tím souhlasím. To je téma, které musíme znovu prodiskutovat, to znamená,
zda je možnost či není možnost propustit dotyčného, kterému byl uložen doživotní
trest.“ 54
Právní úpravu tzv. absolutního doživotí za různé trestné činy již dnes zná řada
států Evropské unie, jako například Velká Británie, Irsko, Itálie, Finsko nebo Švédsko,
ale také náš bezprostřední soused – Slovenská republika.
Trestní zákon Slovenské republiky účinný od 1. ledna 2006 upravuje tzv.
absolutní doživotí ve svém § 67 odst. 3 a dále v §34 odst. 8 písm. a). V těchto dvou
paragrafech zákon říká: „Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na
doživotie nemôže byť podmienečne prepustená.“ 55 a „Ak súd uloží trest odňatia slobody
na doživotie, môže zároveň rozhodnúť, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody nie je prípustné, ak páchateľ
a) spáchal dva alebo viac obzvlášť závažných zločinov,
b) naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej
sadzby,
c) spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo
d) bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 47 ods. 2.“ 56
Právní úpravou našeho souseda, vzhledem ke stejnému geografickému umístění,
dlouhé společné historií, vývoji a podmínkám, bychom se jistě mohli nechat inspirovat
a novelou do našeho trestního zákoníku vložit například § 88 odst. 6 v takovémto znění:

Česká televize : Otázky Václava Moravce. Vysílané 25. 01. 2008. Dostupné také z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/>
54
Návrh trestního zákoníku : Senátní tisk č. 11. 8.ledna 2009. Dostupné také z WWW:
<http://www.jaromirstetina.cz/senat/vystoupeni/trestni-zakonik.html>
55
Zákon č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon) : § 67 odst. 3
56
Zákon č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon) : § 34 odst. 8 písm. a)
53
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„Podmíněně propuštěna nemůže být osoba opakovaně odsouzená k trestu odnětí
svobody na doživotí anebo osoba odsouzená k doživotnímu trestu podle § 54 odst. 3.“
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Závěr
Jednou ze základních potřeb lidské společnosti je svoboda, právo, pořádek,
ochrana a bezpečí. Prosazení a zabezpečení těchto potřeb je povinností státu. Společnost
si musí stanovit pro svá jednání taková pravidla, jejichž dodržování jim tyto potřeby
zabezpečí. Povinností státu je dodržování těchto pravidel vynucovat a tím chránit
společnost i jednotlivce. Jedním ze základních pravidel je zákon a trest. Trest musí
spočívat v uvalení takového omezení nebo újmy, aby bylo možno dodržování pravidel
společnosti efektivně zajistit.
Občané důvěřují justici pokud výši trestů cítí jako spravedlivou, tedy
odpovídající skutku. V případě skutků zvláště zavrženíhodných, vražd výjimečně
krutých a brutálních, je veřejné mínění jednoznačně pro trest smrti. Část veřejnosti,
volající po obnovení trestu smrti, by jistě uspokojil alternativní trest doživotní. Ale
pouze skutečný a nezměnitelný trest absolutního doživotního vězení.
Stávající tresty doživotní s možností propuštění po dvaceti respektive třiceti
letech veřejnost dráždí a provokují. Pozůstalí po obětech takovýchto zvláště brutálních
vražd nedojdou v čase k usmíření, ale naopak k bolesti ze ztráty se přidá i bolest z
nespravedlnosti, se kterou budou muset žít do konce života.
V demokraciích západního typu probíhá dlouhodobě posun směřující k úplnému
vyloučení trestu smrti. Ve státech Evropské unie byl tento proces již zdánlivě uzavřen a
dokončen. Zdánlivě uvádím proto, že v některých zemích EU byly odpovídající právní
úpravy přijaty poněkud rychleji, než k jejich přijetí byla společnost sama dostatečně
připravena. Tento nesoulad práva a přetrvávajícího názoru společnosti na odpovídající
potrestání se stírá velmi pomalu. Chybějící konsenzus jasně zobrazují výsledky
veřejného mínění. Společnost dává najevo, že život jako takový není za všech podmínek
nutně absolutně nedotknutelný. Tento postoj je konzistentní v názorech na interrupci,
eutanazii i na trest smrti.
V době relativního klidu, bezpečí, prosperity a ekonomického růstu se
společnost jistě dokáže dost dobře obejít bez trestu smrti. Jedinou alternativou je trest
absolutního doživotního vězení, který je sice vnímán jako mírnější, ale ještě stále
odpovídající spáchanému skutku a tedy jako spravedlivý.

To je nesmírně důležité pro

vztah občanů k právu jako takovému. Pouze právní systém, se kterým se občané
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ztotožňují, je vnímán jako spravedlivý. Takový má pevné základy, dlouhodobou
platnost a jeho vymáhání má podporu společnosti.
Trochu mi sice schází ona masarykovská mravní expiace ve smyslu odčinění
viny smrtí a tím dosažení očisty, usmíření, zhojení ran a dojití klidu. Nejsem ale
zastánkyní opětovného zavedení trestu smrti bez ohledu na následky.
Náš stát vzhledem k členství v Evropské unii, Radě Evropy, mezinárodně
politické situaci a relativnímu bezpečí od trestu smrti ustoupil a jsem za to ráda.
Stejně tak jsem ale přesvědčena, že v budoucnu nás čeká ještě mnoho období ohrožení,
neklidů a zvratů. Bude nutné se vypořádat s možnými hrozbami, které mohou být
způsobeny např. přírodní katastrofou velkého rozsahu, hospodářským úpadkem a jeho
průvodními jevy, anarchií, rozpadem tradičních hodnot, rozkladem řádu, chaosem,
teroristickými útoky, možným střetem s militantním a nesnášenlivým náboženstvím
nebo dokonce bude nutno opět čelit pokusům o obsazení našeho prostoru.
Vývoj člověka i společnosti není v žádném případě dokončen, nenacházíme se
na vrcholu, ale na cestě. Nemáme zde jednotnou světovou civilizaci. Civilizační proces
probíhá na mnoha místech různou rychlostí a různým způsobem, někde hrozí i střetem.
Neexistuje mezinárodní právní řád. Demokracie je velmi zranitelná. V jazycích, kterými
hovoří polovina lidstva, pro ni není dokonce ani výraz. 57 Ke kolapsu stačí tak málo.
Bohužel, potom by byl trest smrti opět nutný a nezbytný a nemá smysl si namlouvat, že
tomu tak není. Mírnost, tolerantnost a slušnost byla vždy ze strany násilí považována za
slabost a neschopnost.

HANSON, Victor Davis, profesor římské a řecké literatury na kalifornské univerzitě, v rozhovoru pro
BBC, 13. 12. 2001, dostupný na WWW: ˂http://blisty.cz/art/9542.html˃
Hanson poukazuje na to, že arabština nebo čínština vůbec nemají výraz pro "demokracii". Tento pojem a
pojmy z něho odvozené, jako "ústava" či "občan", existují jen v západních derivátech latiny a řečtiny - v
angličtině, francouzštině, v italštině, atd.

57
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Obrázek 3 : Trestní zákoník Constitutio
criminalis Theresiana z roku 1768

Obrázek 2 : Pavel Kristián z Koldína, Práva
městská z roku 1569

Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce

Obrázek 4 : Hrdelní řád Josefa I. z roku 1707

Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce
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Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce
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Obrázek 7, 8, 9 : Popravčí meč z roku 1620

Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce
Obrázek 10 : Popravčí meč vyrobený v dílně německého mečíře Petera Müncha z počátku 17.
století

Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce
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Obrázek 11, 12, 13 : Popravčí meč vyrobený
v dílně německého mečíře Petera Müncha
z počátku 17. století

Zdroj : Fotodokumentace autorky diplomové práce
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Trest smrti - Abstrakt
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila trest smrti. Tento trest provází
lidskou společnost od prvopočátků. Od dávnověku po současnost napomáhal k
udržování pravidel a vymáhání práva. Pravidla byla vnímána v každé společnosti i
historické etapě jinak. Jedno ale měla společné, směřovala k ochraně života, bezpečí,
zajištění práva a pořádku komunity. Společnost v období ekonomického růstu,
relativního dostatku a blahobytu má sklon přistupovat k narušitelům práva a pořádku
liberálně. V této fázi vývoje se nyní nachází "západní část" civilizace. Naše země je
pevně začleněna v Evropské unii. Úzus je jednoznačný. Trest smrti je zakázán a to je
třeba respektovat. Trend odklonu od trestu smrti je celosvětový.
V úvodu diplomové práce jsem nastínila otázky k řešení. Vlastní diplomovou
práci jsem rozdělila do deseti kapitol. Celá práce je pak dále doplněna o přílohy
v podobě mé vlastní fotodokumentace předmětů, listin a dokumentů souvisejících
s tématem.
V první kapitole vysvětluji pojem trestu a jeho účel. Nastiňuji zde teorie
zabývající se účelem trestu a zaobírám se jeho pojetím v České republice z hlediska
předchozí trestněprávní úpravy i z hlediska současného trestněprávního kodexu
účinného od 1. ledna 2010. Nezapomínám zde ani na pojetí účelu trestu tak, jak ho
stanovuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže.
V následující kapitole nabízím samotnou definici trestu smrti jako trestu
absolutního a nejvyššího, represivního a generálně preventivního, trestu nesledujícího
nápravu pachatele, a definici pojetí smrti z hlediska práva.
Třetí kapitola stručně nastiňuje nejčastější způsoby výkonu poprav používaných
od prvopočátků až do moderní doby, popisuje postupy při jejich výkonu včetně jejich
bizarností a méně známých specifik.
Čtvrtá kapitola pojednává o trestu smrti v českých zemích, o jeho historickém
vývoji na našem území, právní úpravě, nejznámějších zákonících a soudnictví od první
kodifikace šlechtického práva Vladislavským zřízením zemským až po zrušení trestu
smrti u nás v roce 1990, včetně zmínky o posledních popravených na území Čech i
tehdejšího Československa.
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Následující kapitolu vztahuji ke svému rodnému městu - Pardubicím. Nastiňuji
zde postavení kata a jeho rodiny a stručný výčet jednotlivých kriminálních jednání a
postihů za ně ukládaných.
V šesté kapitole rozebírám právní normy související se zrušením trestu smrti na
našem území - zákon č. 175/1990 Sb., důležité mezinárodní dokumenty OSN a Rady
Evropy.
V sedmé kapitole se věnuji rozboru současné situace trestu smrti ve světě. Tuto
doplňuje podrobný popis a uspořádání do přehledných tabulek. Dále je zde uveden
výčet států a trestných činů, za něž lze uložit trest smrti.
V osmé kapitole jsem se zaměřila na argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti.
V souvislé argumentační linii jejich teze a výsledky studií dále rozebírám, popisuji,
zkoumám a vyvracím. Poukazuji zde také na rozpory církevních nauk.
Devátá kapitola analyzuje názory společnosti na existenci trestu smrti v našem
právním řádu. Popisuje a zobrazuje v přehledných tabulkách a grafech vývoj veřejného
mínění od roku 1992 a situaci v současné společnosti. Poukazuje také na průzkum
Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 2002 mapující situaci v dalších pěti
postkomunistických zemích, z kterých Česká republika v počtu zastánců trestu smrti
zaujala poslední místo (téměř o 20% méně než silně katolické Polsko).
Poslední, desátá kapitola nabízí možné řešení, alternativní trest za trest smrti tzv. absolutní doživotí, známé a zakotvené v řadě právních řádů jiných evropských
států.
V závěru shrnuji a hodnotím současnou situaci, popisuji vnímání trestů
společností a trend v podobě rušení trestu smrti ve světě. Zároveň ovšem poukazuji na
jisté nebezpečí kolapsu, zranitelnost demokracie a nezavršený civilizační proces.
Závěr obsahuje i mé osobní stanovisko: v době relativního klidu, bezpečí, prosperity a
ekonomického růstu se společnost dokáže obejít bez trestu smrti, ovšem pouze za
předpokladu jeho nahrazení alternativním trestem absolutního doživotí.
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Death Penalty - Summary
As the theme of my thesis, I’ve chosen the death sentence. Such sentence has
accompanied the human society from the early times. From the history to these days, it
helped to maintain the public order and the law enforcement. The public order was seen
differently in each society and every historical stage. However, there was always one
thing in common, it intended to protect life, safety, law enforcement and community
rules. During the period of economic growth, abundance and prosperity, the society
tends to treat law and public order intruders more liberally. The “western part” of
civilization is currently at this evolution stage. Our country is firmly integrated into the
European Union. There is a straightforward common understanding. The death penalty
is prohibited and it has to be respected. The world tends away from the death penalty in
general.

I’ve outlined the questions to be addressed at the introduction part of the thesis. I
structured the dissertation into ten chapters. Further supplements are attached to the
material, including the photographic documentation provided on my own, deeds and
other documents related to the topic.
I explain the definition of the death sentence and its purpose in the first chapter.
I introduce different theories about the purpose of the death sentence; its relation to the
previous Criminal Code in Czech Republic, as well as to the current Criminal Code,
effective as of January the 1st, 2010. I have not forgotten to comment on the death
sentence conception, as defined by the Law on Juvenile Justice.
In the following chapter, I introduce the stand-alone definition of the death
sentence as the definite and supreme, repressive and generally preventive penalty,
which does not follow the remedy of the perpetrators; and the definition of a death in
terms of the law.
The most common methods of execution used to perform the death sentence
from the ancient to the modern times are briefly outlined in the third chapter, describing
the performance of its execution, including the bizarre and less-known specificities.
Next chapter, number four, deals with the death penalty in Czech countries, its
historical evolution in our region, the legislation, the best known laws and judicial
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systems, starting by the first codification of noble justice by the Codification of King
Vladislav II, until the death penalty abolition in our country in 1990; the last executions
performed in the Bohemia region, or the former Czechoslovakia, are also mentioned.
The following chapter applies to my hometown - Pardubice. I shortly write about
the position of an executioner and his family and include a short list of various criminal
acts and penalties imposed in relation to them.
In the sixth chapter, I analyze the legislation associated with the abolition of the
death sentence in our country - Act No. 175/1990 Coll., and further important
international documents issued by the UN and the Council of Europe.
The seventh chapter is analyzing today’s situation of the death penalty in the
world. This chapter is supplemented by number of well-arranged tables, including their
detailed description. There is also a list of states and the criminal offenses, for which the
capital sentence may be imposed.
The eighth chapter is focused to the arguments of proponents and opponents of
the death sentence. I further analyze, describe, examine and refute their thesis and
results, through the continuous line of argument. I also refer to the contradictions of
church teachings.
The ninth chapter analyzes the public opinion on the existence of the death
sentence in our legal system. It describes and displays the public polls development
since 1992 in well-organized tables and charts, and describes the situation in today’s
society. It also points to a public opinion survey provided by the Center for Public
Opinion Research „Centrum pro výzkum veřejného mínění“ in 2002, mapping the
situation in five post-communist countries, of which the Czech Republic took the last
place in the number of death penalty supporters (almost 20% less than the strongly
catholic Poland).
The tenth and the last chapter offers a possible solution, an alternative
punishment for the death sentence - the absolute life sentence, known and recognized by
many legal systems of other European countries.
In conclusion, I summarize and evaluate the current situation, describe the
perception of different sentences by the public, and the ongoing trend of death sentence
abolition in the world. At the same time, however, I point out a certain danger of
collapse, the vulnerability of democracy and the un-finished process of civilization. The
conclusion also contains my personal opinion: during the time of relative peace, safety,
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prosperity and economic growth, the society can do without the death penalty, but only
if conditioned by its replacement by an alternative sentence of absolute life.
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