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Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral Trest domácího vězení, jeho výkon 

a kontrola. Myslím si, že ačkoli zde tento trest funguje již dva roky, stále je to aktuální 

téma. Zejména z důvodu, že nejsou dosud dořešeny některé problémy s tímto trestem 

spojené, hlavně otázka efektivní kontroly odsouzených. 

Už když jsem poprvé zaslechl, že bude domácí vězení figurovat v novém trestním 

zákoníku, tak mě tento trest velice zaujal. Nejprve mě samozřejmě napadlo asi to, co 

napadne většinu lidí, když se řekne domácí vězení, tedy zákaz rodičů vycházet 

z domu, který vyplynul ze špatné známky ve škole, či nějakého jiného průšvihu. Poté 

jsem zjišťoval, jaké jsou podmínky trestu a v jakých případech bude ukládán.  

Je nesporné, že domácí vězení je specifickou sankcí, která se od ostatních liší. 

Důvodem, proč jsem si téma vybral bylo, že jsem se s tímto trestem chtěl seznámit 

podrobněji a hlouběji, abych si mohl utvořit názor na to, zda je domácí vězení trestem 

efektivním, který si zaslouží svém místo v trestním právu, tzn. zda splňuje účel trestu. 

Tato otázka byla předmětem diskuzí před přijetím nového trestního zákoníku. Též 

jsem chtěl najít odpověď na otázku, zda je pravděpodobné masivnější rozšíření trestu, 

vzhledem k dosavadním omezeným možnostem kontroly a nízkém počtu uložených 

trestů. 

Cílem této práce je tedy komplexní přiblížení trestu domácího vězení. Chci se 

zaměřit na jeho historii, podrobně rozebrat jeho právní úpravu jak v trestním zákoníku, 

tak v trestním řádu. Také chci porovnat úpravu před a po novelizaci trestního 

zákoníku. Dalším cilem jest porovnání toho, jak tento trest funguje v praxi včetně 

kontroly výkonu trestu. 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Ta první je zaměřena na vysvětlení pojmu 

trest, jaký má trest funkce a účel a jak se pohled na něj měnil v průběhu času. Ve 

druhé kapitole se zaměřím na systematiku a trestů a též na principy jejich ukladání. 

Protože domácí vězení řadíme mezi tzv. alternativní sankce, bude třetí kapitola 

věnována právě tomuto tématu. Zde se zmíním o pojmu alternativních trestů a jejich 
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vývoji. Dále vysvětlím, co je to koncepce restorativní justice a také stručně uvedu 

další alternativy a alternativní sankce, které můžeme najít v českém trestním právu. 

V další kapitole bude nastíněna historie domácího vězení v českých zemích.  

Poté již bude následovat kapitola stěžejní, tedy samotný trest domácího vězení, 

jeho úprava a podmínky ukládání. V pořadí šestá kapitola je věnována výkonu a 

kontrole domácího vězení. Zde se budu zabývat zejména porovnáním rozdílů mezi 

osobní namátkovou kontrolou a systémem elektronického sledování, jaké mají tyto 

dva způsoby klady a zápory. Sedmá kapitola pojednává o Probační a mediační službě 

ČR, která hraje důležitou roli jak při ukládání trestu, tak zejména v průběhu jeho 

výkonu. Kapitola následující přináší pohled do zahraničních právních úprav zemí, kde 

existuje trest domácího vězení. V závěru práce se chci věnovat zhodnocení domácího 

vězení a jeho přínosu a návrhům de lege ferenda. 
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1. Pojem trestu, jeho účel a funkce 

1.1. Pojem trest 

Pod pojmem trest si každý člověk představí určitou sankci za to, že jeho jednání 

bylo v rozporu s určitými pravidly. S trestáním se setkáváme prakticky každý den, ať to 

jsou sankce vyplývající z rodinných vztahů mající povahu výchovného prostředku nebo 

sankce v pracovněprávních vztazích či například sankce sportovní. Pro tuto práci je 

ovšem důležitý pouze trest z hlediska trestního práva. Zde je chápán jako právní 

následek určitého protiprávního jednání. 

 Pro pachatele trestného činu znamená újmu na svobodě, majetkových a jiných 

právech.1 Je to jeden z donucovacích prostředků, které stát, nadaný veřejnou mocí, 

používá vedle prostředků ekonomického, politického či jiného charakteru. Tresty 

mohou být ukládány pouze soudy, které je ukládají na základě zákona výhradně 

pachateli trestného činu. 

Trestní sankce upravuje ve své obecné části zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, který ve svém dualistickém pojetí rozlišuje mezi dvěma 

druhy sankcí, tresty a ochrannými opatřeními. Jsou to dva systémy, které jsou na sobě 

relativně nezávislé. Lze je ukládat samostatně a v některých případech je zase nutno 

uložit jak trest, tak ochranné opatření. I když se dá říci, že oba druhy plní stejný cíl, jsou 

mezi nimi určité rozdíly. Ochranná opatření, na rozdíl od trestu, mohou být právním 

následkem i činu jinak trestného, to znamená, že mohou být ukládána i trestně 

neodpovědným osobám. Také oproti trestům neobsahují negativní hodnocení pachatele 

a újma, která je uložením ochranného opatření způsobena, není jeho podstatným 

znakem. 

1.2. Účel trestu 

V průběhu času se vyvíjely různé názory na to, jaký by měl trest vlastně plnit účel. 

Tyto názory se měnily v závislosti na společenských hodnotách. Obecně by se dalo říci, 

že účelem trestu je chránit společnost před pácháním trestné činnosti, jak to uváděl 

                                                             
1 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges. 2010, str. 348 
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trestní zákon z roku 1961.2 Toto výslovné stanovení účelu trestu již nový trestní zákoník 

nepřevzal.  

V zásadě existují takové tři hlavní teorie, které se zabývají účelem trestů: 

Teorie absolutní neboli retributivní. Podle tohoto pojetí, které vychází z nejstaršího 

pojetí trestu jako prostředku odplaty je účelem trestu pouhé potrestání pachatele, které 

bude odpovídat újmě, způsobené pachatelem. Tímto bude dosaženo spravedlnosti. 

Osoba pachatele a důsledky trestu pro jeho další život jsou pro tuto teorii irelevantní. 

Zastáncem této teorie je zejména Immanuel Kant, podle jehož názoru je trest 

kategorickým imperativem. Pachateli se udělí odpovídající trest za všech okolností a 

není zde třeba dalšího odůvodnění. V pojetí Hegela, který byl taktéž spojen s absolutní 

teorií, se uložením trestu odstraní ono porušení práva a tím bude opět nastolen pořádek 

mezi společností a potrestaným pachatelem. 

Teorie relativní neboli utilitární. Vznikaly jako kritické reakce na teorii retributivní, 

jejíž pojetí trestu bylo zastánci relativní teorie považováno za zastaralé a příliš 

středověké. Myšlenkou nebylo jen pouhé potrestání pachatele, ale do popředí zde 

vystupovala též jeho osobnost a ochrana společnosti. Jedním z účelu trestu byla 

prevence, tedy že trest by měl na pachatele působit tak, aby v budoucnu již nepáchal 

trestnou činnost. Toto působení spočívá zejména v odstrašení pachatele, v jeho nápravě 

či izolaci od zbytku společnosti. Za vůdčí osoby relativní teorie jsou považováni Cesare 

Beccaria a Anselm Feuerbach, který upřednostňoval generální prevenci, což znamená, 

že samotná hrozba trestu a jeho neodvratnost odstrašuje občany od páchání trestných 

činů.3 

Teorie smíšené neboli slučovací. Snaží se o odstranění nedostatků obou teorií a 

jejich vzájemné propojení. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že trest by měl být jak 

zasloužený, tak užitečný. Z těchto teorií vychází pojetí trestu v České republice.4 

1.3. Funkce trestu 

                                                             
2 § 23, odst. 1, zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
3 KUCHTA J., VÁLKOVÁ H. a kol., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck. 2005, str. 187 
4 O účelu trestu např.: LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, 2007 
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Nejstarší funkcí trestu byla odplata. Byla to nejprve funkce jediná, až postupem času 

začaly být trestu přisuzovány i jiné funkce, než pouhé pomstění se pachateli. Současná 

trestněprávní teorie rozlišuje pět základních funkcí trestu. Jsou to funkce odplatná, 

odstrašující, rehabilitační, eliminační a restorativní.5 

Odplatná (retributivní) funkce. Trest je zde vnímán jako důsledek jednání pachatele. 

Vyjadřuje povinnost společnosti potrestat toho, kdo jednal v rozporu s normami 

trestního práva. Pro pachatele to znamená újmu, která je určena trestem, jež mu bude 

udělen a která by měla být úměrná závažnosti jeho provinění. Odplatu jako funkci trestu 

můžeme najít již v Bibli, kde se říká „ oko za oko, zub za zub“. 

Odstrašující funkce. Její význam je nasnadě, trest má působit na pachatele tak, aby 

jej odradil od dalšího páchání trestné činnosti. Toto se nazývá individuální prevencí. 

Ještě rozlišujeme prevenci generální, což znamená, jak jsem již vysvětlil výše, že 

hrozba trestu a jeho neodvratnost působí na veřejnost a odstrašuje členy společnosti od 

protiprávního jednání. Dnes již nespočívá odstrašení v tvrdosti trestu, jak tomu bylo 

dříve, ale právě zejména v posilování vědomí, že trest je neodvratný. 

Rehabilitační funkce. Spočívá v přístupu k pachateli zejména v době výkonu trestu, 

řeší otázku, jak s ním zacházet, aby se nadále vyvaroval trestné činnosti. Mělo by se mu 

dostat odborného zacházení, které bude posilovat pachatelovy dobré vlastnosti a naopak 

potlačovat ty špatné. Východiskem rehabilitační teorie je fakt, že chování jedince je 

důsledkem sociálních a kulturních vlivů, jako jsou například narušené vztahy v rodině. 

Příčinou chování mohou být také různé psychologické predispozice. Cílem je teda 

správné nastavení procesu působení na pachatele s ohledem na jeho jedinečnou 

osobnost. 

Eliminační funkce. Trest v tomto pojetí znamená izolaci pachatele, ať již dočasnou 

nebo trvalou, od zbytku společnosti, čímž se zajistí i její ochrana. Její smysl je tedy jak 

ve způsobené újmě, neboť ztráta svobody je bezpochyby nejcitelnějším zásahem, 

kterého se může pachateli dostat, tak v ochraně společnosti, protože od izolovaného 

pachatele nehrozí žádné nebezpečí. 

                                                             
5 KUCHTA J., VÁLKOVÁ H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck. 2005, str. 183-
192 
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Restorativní funkce. Cílem této funkce je odstranění následků trestného činu.  To 

může znamenat například, že pachatel nahradí škodu, kterou způsobil. Dále to může být 

omluva, lítost atd. Restorativní funkce, někdy též označovaná jako restituční či 

kompenzační je chápana spíše jako funkce, která doplňuje zbývající čtyři, jenž je ale 

významná v tom, že pozitivně ovlivňuje potrestání pachatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Systém trestů a ukládání trestů 

2.1. Systém trestů 

Systém trestů by se dal definovat jako výčet jednotlivých druhů trestů, jejich 

uspořádání (podle zájmu, podle závažnosti) a vzájemné vztahy mezi nimi.6 Vývoj tohoto 

systému rozhodně není završen, vytváří se a mění podle aktuálních potřeb společnosti. 

Takto byl například zakotven v novém trestním zákoníku trest domácího vězení, jelikož 

je zde potřeba ulevit přeplněným věznicím a tím i snížit vysokou finanční nákladnost, 

která je s tím spojena. 

Systém trestů se opírá zejména o zásadu nullum crimen nulla poena sine lege, 

tedy zásadu zákonnosti. Podle čl. 39 LZPS jen zákon stanoví, jaké jednání je trestným 

činem a jaký trest je možno za něj uložit.7 Stejně tak dle § 37, odst. 1 TZ lze trestní 

sankce ukládat jen na základě trestního zákona. Trestní zákoník uvádí výčet trestů, které 

je možno uložit v § 52. Aby byla dodržena výše zmíněná zásada, je tento výčet trestů 

taxativní a není možno uložit jiný trest než z tohoto výčtu. Tyto tresty se občas nazývají 

tresty pravidelné. Kromě těchto upravuje trestní zákoník v § 54 také trest výjimečný, 

což ale není nový druh trestu, nýbrž speciální typ trestu odnětí svobody. Pravidelnými 

tresty dle § 52 jsou:  

a) odnětí svobody 

b) domácí vězení 

c) obecně prospěšné práce 

d) propadnutí majetku 

e) peněžitý trest 

f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

g) zákaz činnosti 

h) zákaz pobytu 

i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce 

j) ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 

                                                             
6 NOVOTNÝ O., VANDUCHOVÁ M., ŠÁMAL P. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. 6. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR. Praha. 2010, s. 358 
7 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů., čl. 39 
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k) ztráta vojenské hodnosti 

l) vyhoštění 

Kromě trestu odnětí svobody jsou všechny vyjmenované tresty považovány za tzv. 

tresty alternativní, tedy jsou alternativou k trestu odnětí svobody. V novém trestním 

zákoníku přibyly další dva nové alternativní tresty a to trest domácího vězení a trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce. Tím je vlastně vyjádřen trend, který se 

snaží vytlačit ukládání trestu odnětí svobody jen na případy, kdy již nelze uložit jiný 

trest, i když paradoxně je ve výčtu trestů uveden na prvním místě.  

2.2. Principy ukládání trestů 

Soud se při ukládání trestu musí držet zásad, které jsou pro něj závazné. Kromě již 

zmíněné zásady zákonnosti je zde ještě několik dalších zásad, které je nutno 

respektovat. V první řadě je to zásada humanismu. Její znění je zakotveno přímo 

v Listině, konkrétně v čl. 7, odst. 2, který říká, že nikdo nesmí být mučen ani podroben 

jinému nelidskému zacházení či trestu. Ustanovení, které vyjadřuje zásadu humanismu 

má i trestní zákoník, který v § 37, odst. 2, stanoví, že pachateli nesmí být uloženy kruté 

a nepřiměřené sankce a nesmí být ponížena jeho lidské důstojnost. V duchu této zásady 

byl v roce 1990 zrušen trest smrti a taktéž došlo k posílení postavení trestů, které nebyly 

spojeny s odnětím svobody, tzv. alternativních trestů. Naopak, nepodmíněný trest odnětí 

svobody začal být chápán jako ultima ratio, tedy nejzazší řešení. 

Trestní zákoník dále upravuje v ustanovení § 38, odst. 2, zásadu subsidiarity 

přísnější sankce. To znamená, že v případě, kdy stačí uložit pachateli sankci, která je 

méně postihující, nesmí být uložena sankce citelnější. Konkrétní provedení této zásady 

je možné spatřovat například v ustanovení § 55, odst. 2, trestního zákoníku, které praví, 

že u trestných činů, kde horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři roky, 

lze nepodmíněný trest odnětí svobody uložit jen výjimečně. 

Při ukládání trestů je důležitý také princip individualizace trestu. Soud uloží takový 

trest, který odpovídá zvláštnostem konkrétního případu, což je zejména povaha a 
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závažnost daného činu. Též by měl zohlednit osobní, rodinné a jiné poměry pachatele, 

jakož i dosavadní způsob jeho života a také možnost nápravy.8 

Většinu výše vyjmenovaných trestů lze uložit jak samostatně, tak společně s jiným 

trestem či tresty. Tresty, které samostatně uložit nelze pak mají povahu vedlejších 

trestů, protože je lze uložit pouze vedle trestu jiného druhu. Takovými tresty jsou ztráta 

čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti. Samostatně lze uložit trest, 

pokud je výslovně stanoven ve zvláštní části trestního zákoníku u konkrétního trestného 

činu.9 V tomto ohledu existují výjimky, protože tresty domácího vězení, obecně 

prospěšných prací, vyhoštění, zákazu pobytu či peněžitý trest lze uložit samostatně, i 

když to trestní zákoník výslovně nestanoví.10 

Pokud je u daného trestného činu uvedeno více trestů, je možné některé tyto tresty 

uložit vedle sebe. Podmínkou je, aby se povahy trestů nevylučovaly. Není tak možné 

uložit například trest domácího vězení vedle trestu odnětí svobody či trestu obecně 

prospěšných prací. 

Některé tresty lze také uložit pouze určitému okruhu osob, které mají potřebné 

vlastnosti, aby tento uložený trest mohly splnit. Trest vyhoštění může být uložen pouze 

pachateli, který není občanem České republiky, jelikož stát nemůže vyhostit vlastního 

občana nebo peněžitý trest se zase neuloží osobě, pokud je zřejmé, že by byl nedobytný. 

2.3. Upuštění od potrestání 

Ne vždy musí soud uložit trest. V určitých případech postačí, když soud věc 

projedná a pouze vysloví pachatelovu vinu, aniž by ho potrestal. Takovýto postup je 

projevem zásady subsidiarity trestní represe, podle níž se uloží trestněprávní sankce jen 

v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiných právních předpisů.  

Trestní zákoník rozlišuje několik způsobů upuštění od potrestání. Soud může upustit 

od uložení trestu u pachatele, který spáchal přečin, jehož lituje a projevuje účinnou 

snahu po nápravě a vzhledem k povaze a závažnosti činu a dosavadnímu životu 
                                                             
8 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges. 2010, str. 397 
9 § 52 odst. 1., zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
10 §52 odst. 2, tamtéž 
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pachatele lze očekávat, že k nápravě pachatele i ochraně společnosti postačí pouhé 

projednání věci před soudem. 11 Soud může též upustit od potrestání pachatele, který 

provedl pokus či přípravu k trestnému činu na nezpůsobilém předmětu, či tento pokus či 

přípravu spáchal nezpůsobilými prostředky. V obou případech, pokud soud upustí od 

uložení trestu, se hledí na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

V některých případech, v nichž jsou splněny výše uvedené podmínky, může soud 

upustit od potrestání podmíněně. Učiní tak, pokud pokládá za potřebné určitý čas 

sledovat chování pachatele. Za tímto účelem soud určí zkušební dobu až na jeden rok a 

zároveň uloží pachateli dohled12. Též je oprávněn pachateli uložit různá omezení a 

povinnosti jako například podrobit se výcviku pro získání kvalifikace či účastnit se 

psychologického poradenství. Pokud pachatel v určené zkušební době vedl řádný život 

a též splnil uložené podmínky, soud vysloví, že se osvědčil. V opačném případě mu 

soud uloží trest, což může učinit již během zkušební doby. 

Jako poslední způsob je v trestním zákoníku uvedeno upuštění od potrestání za 

současného uložení ochranného léčení či zabezpečovací detence. Týká se okruhu 

pachatelů, jež spáchali trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu, který 

byl vyvolán duševní poruchou. Pokud má soud za to, že uložení ochranného léčení 

dosáhne daného účelu lépe než trest, upustí od potrestání a uloží pachateli ochranné 

léčení. Zároveň musí být splněna podmínka, že si pachatel nepřivodil stav zmenšené 

příčetnosti nebo duševní poruchu vlivem návykové látky, přičemž k tomu mohlo dojít i 

nedbalostí.  

Jestliže nelze očekávat, že by uložením ochranného léčení, s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, byla dosažena patřičná ochrana společnosti, soud upustí od potrestání a 

zároveň uloží zabezpečovací detenci, pokud je toho názoru, že toto ochranné opatření 

dosáhne stanoveného účelu lépe než trest. Tato druhá možnost se vzhledem 

k ustanovení o zabezpečovací detenci13 týká pouze pachatelů zločinu14. Rovněž nemusí 

                                                             
11 § 46 odst. 1 TZ 
12 Viz. § 49 – 51 TZ 
13 § 100 TZ 
14 Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. Zvlášť závažné zločiny 
jsou pak ty úmyslné trestné činy, na něž je stanovena trestním zákoníkem horní trestní sazba trestu 
odnětí svobody minimálně deset let. 
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být u této možnosti splněna podmínka, že si pachatel nesmí přivodit stav zmenšené 

příčetnosti či duševní poruchy vlivem návykové látky. 
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3. Alternativní tresty 

3.1. Pojem alternativního trestu 

V platné právní úpravě nenajdeme definici alternativního trestu. Obecně se pod 

tímto pojmem chápou ty druhy trestu, které nejsou spojeny s trestem odnětí svobody. 

Alternativní sankce by ovšem měly zaručit, že jejich uložením dojde též k naplnění 

účelu trestu stejně, jako kdyby pachateli byl uložen trest odnětí svobody.15 V uložení 

alternativního trestu na místo odnětí svobody je též vyjádřena důvěra vůči pachateli. 

Důvěra, že se lze spolehnout na pachatelovy kladné vlastnosti, díky kterým dokáže 

splnit uložený trest, aniž by bylo třeba přikročit k jeho izolaci. 

Od 70. let minulého století se začalo hovořit o tzv. krizi vězeňství. Věznice jsou 

přeplněné, roste tzv. index vězeňské populace, což je poměr vězňů na 100 000 obyvatel 

dané země.16 S tím souvisí vysoká finanční nákladnost a znatelné zatížení státního 

rozpočtu. Dalším problémem je, že trest přestává mít odstrašující účinek a nedochází 

k nápravě a resocializaci pachatele. To je zřejmé zejména u krátkodobých trestů odnětí 

svobody, které by měly být nahrazovány alternativními sankcemi. Podle kritiků 

krátkodobých trestů, kterými se zpravidla rozumí tresty odnětí svobody do jednoho 

roku, tyto tresty neposkytují dostatek času k převýchově pachatele, ale na druhou stranu 

stejná doba stačí na to, aby na odsouzeného zapůsobily negativní vlivy spojené 

s vězeňským prostředím. Dále je u krátkodobých trestů zeslaben jejich preventivní 

účinek, jelikož krátká doba strávená ve vězení je pro mnohé pachatele přípustným 

rizikem a tudíž zde chybí onen odstrašující efekt trestu. Toto tvrzení platí zejména pro 

recidivující pachatele. A v neposlední řadě je kritizováno neúměrné finanční zatížení, 

které je s výkonem krátkodobých trestů odnětí svobody spojeno. Všechny tyto důvody 

podporují širší uplatňování alternativních sankcí. 

Na omezování krátkodobých trestů odnětí svobody ve prospěch ukládání 

alternativních trestů se podílejí i mezinárodní organizace. Zejména pak Rada Evropy a 

OSN. Na půdě Rady Evropy bylo například přijato v roce 1973 doporučení, v němž byl 

                                                             
15 ŽATECKÁ, E. Několik poznámek k alternativním trestům z pohledu nového trestního zákoníku. Days of 
Law: The Conference Proceedings. 1. vydání. Brno. 2009, str. 2 
16 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: Sborník příspěvků a dokumentů. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2004, str. 5 
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stanoven směr, kterým by se měla ubírat trestní politika. Základním požadavkem tohoto 

doporučení bylo, aby státy omezovaly ukládání krátkodobých trestů odnětí svobody a 

snažily se je nahradit jinými opatřeními, které budou mít stejný efekt.17 Stejně tak OSN 

podporuje omezování ukládání trestu odnětí svobody z důvodů vlivu vězení na lidskou 

osobnost, či přesvědčení, že uvěznění není zárukou, že pachatel povede řádný život ani, 

že povede ke snižování kriminality.18 

3.2. Princip restorativní justice 

Jednou z možných odpovědí na volání po vytvoření jiné formy trestní politiky je 

koncepce restorativní justice. Restorativní justice je procesem, který se snaží maximálně 

zapojit osoby dotčené trestnou činností. Jejím cílem je zejména narovnání a také obnova 

sociálních vztahů, které byly narušeny trestným činem.19 Proces, v němž pachatel a 

oběť a stejně tak ostatní osoby, jichž se trestný čin dotýká, aktivně podílí na řešení 

otázek, vyplývajících z trestné činnosti, obecně za pomoci zprostředkovatele.20 Oproti 

tomu, v případě retributivní justice je za oběť trestného činu považován stát, který je 

také jako jediný oprávněn potrestat pachatele. Oběť, která je trestným činem skutečně 

zasažena, je vlastně odsouzena do role diváka, který může ovlivnit průběh procesu jen 

velmi omezeně. Totéž se týká i pachatele.21 Nedostatky retributivní justice a tím 

narůstající problémy trestní politiky, jako je již zmiňovaný stoupající počet vězňů, růst 

kriminality a snížení účinnosti trestů, jenom podporují názory, požadující rozšíření 

koncepce restorativní justice. Podle týdenního statistického hlášení Vězeňské služby 

ČR, bylo ke dni 24. 2. 2012 vězněno ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské 

služby celkem 23 599 osob a u většiny věznic je překročena jejich ubytovací kapacita.22 

Pojem restorativní justice vychází z anglického slova restore, jež v překladu 

znamená obnovit či navrátit v původní stav. Tento princip se začal rozvíjet v polovině 
                                                             
17 Viz. Rezoluce Rady Evropy 17 (73) ze 13. dubna 1973 dostupná např. z 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage
=589345&SecMode=1&DocId=646548&Usage=2 
18 KARABEC, Z., DIBLÍKOVÁ, S., MACHÁČKOVÁ, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody: závěrečná studie 
z výzkumu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.  2000,  str. 11 
19 ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: SPJ. 2003, str. 26 
20 Handbook on Restorative Justice programmes. New York: United Nations Criminal Justice Handbook 
Series. 2006, str. 6 
21 PÚRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck. 2000,  str. 
8 
22 Informace dostupné z www.vscr.cz 
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80. let v USA a Kanadě, odkud začal pronikat do západní Evropy. Nejedná se o ucelený 

systém reakce společnosti na trestnou činnost. Restorativní justice působí vedle 

retributivní justice nebo ji vhodně doplňuje.23 Není tedy možné opustit systém 

retributivní justice a nahradit ji restorativní koncepcí, byť má své nedostatky a někteří 

teoretici zastávají názor, že klasická trestní politika již vyčerpala své možnosti. Došlo 

by tím k narušení a ohrožení funkčnosti trestního práva. Nejvhodnější se tedy zdá 

vhodná kombinace prvků obou systémů. 

Koncept restorativní justice se opírá o několik základních principů. Na trestný čin 

by nemělo být nahlíženo jako na porušení společenského pořádku, ale má být chápán 

spíš ve smyslu újmy, která byla způsobena oběti a také jako ohrožení společnosti. Újma, 

způsobená pachatelem je jak materiálního, tak imateriálního charakteru. Může to být 

třeba narušení rodinných vazeb nebo ztráta společenského postavení. Úkolem pachatele 

je tedy vžít se do postavení oběti a snažit se odstranit či snížit tuto škodu. Na druhé 

straně, oběť trestného činu musí mít na tomto počínání pachatele zájem. Nemůže být 

nucena k tomu, aby pachateli umožnila škodu napravit. 

 Hlavním účelem reakce společnosti není potrestání pachatele, ale vytvoření 

podmínek, aby se mohlo uskutečnit toto narovnání a odstranění následků trestného činu. 

Pachatel se aktivně podílí na odstraňování následků jím spáchaného trestného činu, 

přičemž by měly být zachovány jeho práva. Pokud by pachatel odmítal svou účast na 

nápravě způsobené újmy, může k tomu být přinucen soudem. Role státu se tedy 

v koncepci restorativní justice omezuje na jakéhosi rozhodce, který je stranám 

nápomocen a sám nastupuje pouze tehdy, pokud vyjednávání mezi stranami nevede 

k cíli nebo pokud pachatel spáchal takový čin, který vyžaduje trestní proces.24 

Nejrozšířenějším a nejvhodnějším postupem v rámci restorativní justice je 

mediace. Mediací se rozumí zprostředkování setkání pachatele trestného činu a jeho 

oběti, na kterém účastníci hledají řešení situace, která vznikla v důsledku trestného činu. 

Setkání probíhá na bezpečném místě a je vedené zkušeným a odborně připraveným 

mediátorem. Jeho úkolem, kromě vedení setkání, je zajistit, aby se oběť cítila v bezpečí. 

                                                             
23 FRYŠTÁK, M., ŽATECKÁ, E. Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku. In Sborník Days of 
public law. Brno: Masarykova univerzita. 2007, str. 2 
24 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: Sborník příspěvků a dokumentů. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2004, str. 9 
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Musí si také získat důvěru pachatele. Na samotném setkání poškozená osoba sdělí 

pachateli, jak se cítí být poškozena spáchaným činem a co to znamená pro její budoucí 

život. Pachatel se vyjádří k trestnému činu, jeho okolnostem, motivu atd. Výsledkem 

této diskuze by mělo být řešení, jak a jakými prostředky pachatel hodlá oběť odškodnit. 

Restorativní justice je skutečně významnou pozitivní inovací trestní politiky. Jistě 

se tato koncepce bude dále rozvíjet a zaujímat stále důležitější místo v moderní trestní 

justici. Tento systém má však i své nevýhody, z nichž tou největší je asi fakt, že mnoho 

pachatelů se bude snažit odstranit následky svého činu ne z lítosti, ale z vypočítavosti. 

Tím bude sice dosaženo satisfakce na straně oběti, ale nedojde k tomu, že si pachatel 

svůj čin uvědomí, což je jedním z hlavních účelů tohoto konceptu. 

3.3. Alternativy k trestnímu řízení 

Kromě alternativních trestů můžeme najít v trestním právu ještě další druhy 

alternativ. V systému trestního práva hmotného jsou to alternativy k potrestání, což je 

upuštění od potrestání, podmíněné upuštění od potrestání s dohledem a upuštění od 

potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, viz. 

kapitola Upuštění od potrestání. Další alternativy jsou zakotveny v zákoně č. 141/1961 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a jedná se o 

tzv. odklony v trestním řízení. Pro ty neexistuje jednotná definice, dokonce ani nepanuje 

obecná shoda v tom, co se mezi odklony řadí. Zjednodušeně se dá říct, že odklon je 

odchýlení se od standardního trestního řízení, které použitím odklonu nedospěje do 

svého obvyklého konce, není vynesen odsuzující rozsudek, není vyslovena vina a 

uložena trestní sankce.25 Trestní věc se vyřídí jiným způsobem, zpravidla je zastaveno 

trestní stíhání. Odklony jsou promítnutím koncepce restorativní justice v našem trestním 

právu. Mezi výhody řešení věci odklonem patří zlevnění výkonu trestní spravedlnosti a 

také snížení zatížení soudů, které se tak mohou zaměřit na závažnou kriminalitu. 

Za odklony označujeme dle trestního řádu podmíněné zastavení trestního stíhání26, 

dále pak narovnání27 a podle některých odborníků je odklonem také trestní příkaz28. 

                                                             
25 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní: obecná a zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges. 2010, str. 679 
26 §307-308 TŘ 
27 §309-314 TŘ 
28 §314e-314g TŘ 
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Podle jiných zase trestní příkaz odklonem není, protože má povahu odsuzujícího 

rozsudku.29 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

pozdějších předpisů, ještě přidává jednu možnost odklonu a to je odstoupení od 

trestního stíhání30. 

3.4. Alternativní tresty v trestním zákoníku 

Jak již bylo řečeno, alternativní tresty jsou alternativou k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody a tedy i k izolaci pachatele od společnosti. Proto jsou ve výčtu trestů 

v §52 TZ považovány za alternativní všechny, vyjma trestu odnětí svobody.  

Jako první je v pořadí alternativních trestů uveden trest domácího vězení. O něm 

blíže v následujících kapitolách. 

Dalším trestem je trest obecně prospěšných prací. Ten byl do českého trestního 

práva zakotven novelou trestního zákona, provedenou zákonem č. 152/1995 Sb. Tento 

trest je určen k nahrazení krátkodobých trestů odnětí svobody. Jeho podstata spočívá 

v tom, že pachatel vykonává určité pracovní povinnosti, které mu soud určí a to osobně, 

ve svém volném čase a bezplatně. Trest obecně prospěšných prací lze uložit samostatně 

či vedle jiného trestu pachateli přečinu. Soud jej vyměří v rozsahu 50 – 300 hodin. Trest 

je nutné vykonat do jednoho roku ode dne, kdy soud jeho výkon nařídil. V případě, že 

pachatel trest nebo jeho část nevykoná, přičemž je zde nutné zavinění ze strany 

pachatele, může mu soud zbytek nevykonaného trestu přeměnit za splnění určitých 

podmínek na trest domácího vězení či na trest odnětí svobody. V obou případech, každá 

nevykonaná hodina znamená jeden den domácího vězení nebo odnětí svobody.31 

Jak trest domácího vězení, tak trest obecně prospěšných prací patří mezi tzv. 

alternativní tresty v užším pojetí. Tzn. tresty, které v sobě zahrnují odborné 

psychosociální vedení a kontrolu pachatele, která jsou zajišťovány specializovanou 

                                                             
29 Viz např. PÚRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck. 
2000, str. 35 
30 § 70 ZSVM 
31 K trestu obecně prospěšných prací blíže např.: VANDUCHOVÁ M. K novému trestu obecně 
prospěšných prací. Právní praxe. 1996. č. 7, str. 397 a násl. 
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sociální službou (u nás je to Probační a mediační služba ČR). Také bývají označovány 

jako tzv. komunitní sankce.32  

Do tohoto okruhu alternativních trestů patří také podmíněné odsouzení k trestu 

odnětí svobody33. Mezi odborníky nepanuje úplná shoda, zda je podmíněné odsouzení 

druhem trestu či spíš zvláštním způsobem vyměření nebo výkonu trestu. Dle učebnice 

prof. Novotného i prof. Jelínka se jedná o druh trestu.34 I v zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže je podmíněné odsouzení výslovně zařazeno mezi druhy trestních 

opatření.35 Podstatou podmíněného odsouzení je, že soud vynese odsuzující rozsudek, 

ale výkon trestu odloží za podmínky, že se ve stanovené zkušební době bude chovat 

řádně. Podmíněně lze odložit pouze výkon trestu odnětí svobody, který nepřevyšuje tři 

léta. Soud stanoví zkušební dobu v rozmezí 1 – 5 let, přičemž nemusí být stanovena na 

celá léta. Ve zkušební době musí podmíněně odsouzený dodržovat omezení a 

povinnosti, které mu jsou soudem uloženy. Pokud splní tyto podmínky a ve zkušební 

době vede řádný život, soud vysloví, že se osvědčil. V opačném případě soud rozhodne, 

že se trest odnětí svobody vykoná.  

Mezi alternativní tresty v užším pojetí bych zařadil i trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Ten je určen zejména problémovým 

fotbalovým fanouškům, ale i návštěvníkům jiných akcí, kteří se v souvislosti s touto 

návštěvou dopustili úmyslného trestného činu. Kromě zákazu účasti na soudem 

stanovených akcích, je odsouzený povinný také ke spolupráci s probačním úředníkem, 

musí vykonávat určený sociální výcvik, či se účastnit psychologického poradenství. 

Z těchto důvodů bych trest zařadil do užšího pojetí alternativních sankcí. 

Ostatní alternativní sankce, tedy tresty uvedené v § 52 TZ, písm. d) – l), kromě 

písm. i, patří mezi tzv. alternativní tresty v širším pojetí. Z těch bych se zde podrobněji 

                                                             
32 32 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck. 2005, str. 
237 
33 § 81 - § 87 TZ 
34 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges. 2010, str. 367 nebo NOVOTNÝ, 
O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR. 2010,  str. 381 
35 § 24, odst. 1, písm. g) ZSVM 
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zmínil jen o peněžitém trestu36, kterýžto je také důležitou alternativou ke krátkodobým 

trestům odnětí svobody.  

Může být uložen samostatně, pokud vzhledem k okolnostem není jiného trestu 

zapotřebí nebo jako trest vedlejší. Peněžitý trest se ukládá, jestliže pachatel získal nebo 

chtěl získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch úmyslným trestným činem. 

V ostatních případech se ukládá, jen pokud je to trestním zákoníkem dovoleno nebo 

pachateli přečinu, v případě, že se neukládá trest odnětí svobody. Peněžitý trest se 

ukládá v denních sazbách, přičemž rozmezí je min. 20 a max. 730 denních sazeb. Denní 

sazba musí být min. 100 Kč a max. 5000. To znamená, že peněžitý trest může být 

uložen až do výše 36,5 milionu Kč. Pro případ, že by trest nebyl vykonán, stanoví soud 

náhradní trest odnětí svobody až do výše čtyř let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 § 67 – 69 TZ 
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4. Historický vývoj trestu domácího vězení v českých  

4.1. Trest domácího vězení do roku 1950 

Trest domácího vězení rozhodně není ve světovém, ale ani v českém měřítku 

žádnou novinkou. Již v dobách středověku se tohoto trestu užívalo. Například Galileo 

Galilei, který byl za svá tvrzení odsouzen v roce 1633 k doživotnímu žaláři, ale 

vzhledem k jeho vysokému věku mu byl tento trest změněn na doživotní domácí vězení 

v jeho vile. Je pravda, že oproti dnešní formě to bylo o poznání tvrdší, protože Galilei 

nemohl opouštět dům a ani přijímat návštěvy. Nebo také Napoleon Bonaparte, 

uvězněný na ostrově Svaté Heleny, byl v podstatě v domácím vězení.37 V Čechách to 

byl třeba Jan Vrábský z Vrábí, účastník povstání části českých stavů a měst proti 

Ferdinandovi I., který byl roku 1547 odsouzen k doživotnímu domácímu vězení, pokutě 

500 kop grošů a propadnutí majetku.38 

Prvním právním předpisem, který v Čechách zakotvil trest domácího vězení, byl 

zákon č. 117/1852 ř. z., O zločinech, přečinech a přestupcích. Schválen byl Říšským 

sněmem 27. 5. 1852 a stal se účinným 1. 9. 1852.39 V tomto zákoně bylo domácí vězení 

upraveno v hlavě druhé. Dle § 246 bylo možné kromě veřejného vězení, které 

existovalo ve dvou stupních možné udělit také vězení domácí. Odsouzený buď slíbil, že 

se z domu nevzdálí pod jakoukoli záminkou, jinak zbytek trestu stráví ve veřejném 

vězení. Druhá možnost byla, že se k jeho hlídání ustanoví trvalá stráž. V § 262 bylo 

stanoveno, kterým pachatelům je možné domácí vězení uložit. To se mohlo ukládat 

pachatelům (zákon č. 117/1852 ř. z. je nazýval trestanci), jenž měli předchozí 

bezúhonnou pověst, kteří by v případě vzdálení se od svého příbytku nemohli 

vykonávat svůj úřad, provozovat svůj obchod či jinak si obstarávat výdělek. Podle § 247 

tohoto zákona se trest domácího vězení ukládal zpravidla v rozmezí 24 hodin až 6 

měsíců. Poměrně chudý obsah paragrafů zřejmě dával prostor soudům k uvážení, 

kterým pachatelům tento trest udělí. Soudy musely brát zřetel také na omezené 

možnosti kontroly odsouzených. 

                                                             
37 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace. Praha: Portál. 2010, str. 150 
38 Historie obce Nedomice [online][cit. 2012-02-27] Dostupné z: http://www.nedomice.cz/historie.htm 
39 POLÁČEK, F. a kol. Československé trestní zákony platné v zemích české  a moravskoslezské. 2. vydání. 
Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 1947, str. 150 - 154 
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V roce 1918 byl tento říšský zákon recipován do právního řádu Československé 

republiky. Trest domácího vězení tak zůstal součástí českého trestního práva až do roku 

1950, kdy byl dne 12. 7. přijat trestní zákon č. 86/1950 Sb. Ten již domácí vězení 

neupravoval a neupravoval ho ani trestní zákon č.140/1961 Sb., který nahradil zákon 

z roku 1950. 

4.2. Trest domácího vězení v letech 1950 - 2010 

Domácí vězení tedy oficiálně v právním řádu neexistovalo. Ale v období let 1948 – 

1989 bylo nezákonně aplikováno na řadě osob nepohodlných pro komunistický režim. 

Jako v případě bývalého prezidenta ČR Václava Havla. Ten byl v roce 1979 odsouzen 

na čtyři a půl roku nepodmíněně. V únoru 1983 mu však byl trest kvůli zdravotnímu 

stavu změněn na domácí vězení. Druhým příkladem zneužívání domácího vězení může 

být případ kardinála Josefa Berana. Ten byl ještě jako arcibiskup od 19. června 1949 

držen komunistickým režimem v domácím vězení v pražském Arcibiskupském paláci. 

Od 7. března 1951 pak byl přemisťován po různých místech republiky, kde byl také 

držen v domácím vězení a hlídán příslušníky StB se psy.40 

 Vzhledem k tomu, že domácí vězení nebylo právně zakotveno, neexistovaly žádné 

podmínky ukládání, průběhu či trvání, stejně tak lidská a občanská práva nebyla 

dodržována, mohl komunistický režim zneužívat a upravovat domácí vězení podle 

potřeby k „uklizení“ nepohodlných osob. 

Do českého trestního práva se trest domácího vězení tedy vrátil po šedesáti letech 

v novém trestním zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Je to znovuvzkříšení 

institutu, byť v trochu jiné podobě, který zde fungoval téměř 98 let, od roku 1852 až do 

roku 1950. Tedy když nepočítám, že zde byl nezákonně užíván i v době komunismu. 

 

 

 

                                                             
40 Životopis kardinála Josefa Berana [online][cit. 2012-02-27] Dostupné z http://www.apha.cz/zivotopis-
kardinala-josefa-berana/ 
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5. Trest domácího vězení 

5.1. Úvod do problematiky 

Dne 1. ledna 2010 došlo v českém trestním právu k zásadní změně. Tento den 

nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. Současně s ním začala být 

účinná také novela trestního řádu, provedená zákonem č. 41/2009 Sb. Nový předpis 

nahradil kritizovaný a mnohokrát (převážně po roce 1989) novelizovaný trestní zákon 

141/1961 Sb., který platil na našem území dlouhých 48 let. Na rekodifikaci trestního 

práva hmotného se pracovalo téměř 15 let, až byla nalezena shoda na podobě nového 

trestního zákoníku. 

Ten přinesl řadu změn. Zavedl formální pojetí trestného činu namísto materiálního 

pojetí v předchozím předpise, které znamenalo, že k trestnosti činu bylo zapotřebí, aby 

čin nejen splňoval znaky uvedené v trestním zákoně, ale také dosáhl určitého stupně 

společenské nebezpečnosti. Formální pojetí vyžaduje pouze naplnění znaků skutkové 

podstaty trestného činu uvedených v zákoně. Trestní zákoník také zavedl tzv. bipartici 

trestných činů, tedy jejich rozlišování na přečiny a zločiny.41 Též přibyly ve zvláštní 

části nové skutkové podstaty. 

Další změnou, kterou přinesl nový kodex, je zpřísnění trestů za závažné trestné činy 

proti životu a zdraví, kde došlo ke zvýšení sazby trestu odnětí svobody o tři až pět let, 

stejně tak byla zvýšena horní hranice výjimečného trestu na 30 let. Na druhé straně, u 

méně závažných trestných činů je přikládán větší význam alternativním sankcím. 

Jedním z nových alternativních trestů je právě trest domácího vězení. 

Trestní zákoník již byl několikrát novelizován a součástí těchto změn byla i 

novelizace ustanovení o domácím vězení. To je nově stanoveno i jako náhradní trest 

v případě trestu obecně prospěšných prací. 

5.2. Obecně o trestu domácího vězení 

Moderní podoba domácího vězení vznikla v 80. letech ve Spojených státech, jako 

jedna z reakcí na již zmiňovanou krizi vězeňství. Elektronické sledování poprvé použil 

                                                             
41 § 14 TZ 
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roku 1983 v rozsudku soudce Jack Love, který pověřil jistého Michaela Gosse, 

počítačového odborníka, aby vytvořil systém ke sledování pěti odsouzených. Stalo se 

tak ve městě Albuquerque v Novém Mexiku. Soudce se údajně nechal inspirovat scénou 

z komiksu Spider-Man, kde záporný hrdina Kingpin nechal přidělat na ruku superhrdiny 

elektronický náramek, aby mohl sledovat jeho pohyb.42 Zavedení trestu domácího 

vězení v USA bylo vedeno zejména snahou co nejvíce snížit obrovské finanční náklady 

spojené s výkonem nepodmíněného trestu odnětí svobody. Vzhledem k pozitivním 

výsledkům nejen v ušetřených nákladech se posléze tento trest rozšířil i do Evropy.43 

Domácí vězení můžeme dělit podle různých kritérií na několik typů. Nejčastěji se 

dělí podle toho, zda výkonu domácího vězení předchází trest odnětí svobody či nikoli. 

Můžeme tedy rozlišovat tzv. back-end systém, který znamená, že odsouzený stráví 

v domácím vězení pouze určitou část svého trestu. Jeho trest je tedy rozdělen na trest 

odnětí svobody, který vykoná nejdříve a trest domácího vězení, který je vykonán 

posléze. Výhody tohoto modelu jsou spatřovány ve snižování recidivy či prodloužení 

doby mezi opětovným spácháním trestného činu v důsledku snadnější postupné 

integrace odsouzeného do společnosti. Domácí vězení je tedy jakási přechodná fáze po 

propuštění z vězení. Back-end systém je používán zejména v USA. 

Oproti tomu tzv. front-end systém znamená, že trest domácího vězení je uložen 

namísto trestu odnětí svobody a předpokládá se, že se jím dosáhne požadovaného účelu. 

Tento systém je používán mimo jiné i v ČR.44 

Domácí vězení můžeme dělit i podle úrovně omezení odsouzeného. Z tohoto 

pohledu existují tři typy domácího vězení.45 Typ, který odsouzeného omezuje nejméně, 

se nazývá curfew (v překladu zákaz vycházení). Podstatou je, aby se odsouzený 

zdržoval každý den doma v určitých hodinách. Nejužívanějším typem je home 

detention (domácí vězení), kdy se odsouzený musí zdržovat doma stále, vyjma 

ohlášených a schválených absencí, jako je výkon práce, návštěva školy nebo lékaře. 

Druhem domácího vězení, kdy je odsouzený nejvíce omezený na svobodě je home 
                                                             
42 MAYS, G .L., WINFREE, T. Essentials of Corrections. Belmont: Wadsworth Cengage Learning. 2009, str. 
108 
43 HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 12/2005, str. 8 
44 Tamtéž 
45 Home Confinement.[online][cit. 2012-03-09] Dostupné z: 
http://www.kywp.uscourts.gov/court_comm/cchome.pdf 
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incarceration (domácí uvěznění), které je také nazýváno jako uzamčení 24 hodin 

denně. Odsouzený kromě lékařských prohlídek či stání u soudu nesmí opustit dům. 

Potřeba snížit finanční náklady a ulevit přeplněným věznicím vedla k tomu, že byl 

trest domácího vězení uzákoněn i v České republice. I když byly v předchozím trestním 

zákoně zakotveny jiné alternativní tresty, jako např. trest obecně prospěšných prací, 

většina věznic překračovala svojí ubytovací kapacitu. Ta je při pohledu na statistické 

údaje, vydávané Vězeňskou službou ČR překračována i dnes46, což tedy neznamená, že 

by trest domácího vězení byl trestem nefunkčním, spíše se v této situaci projevuje fakt, 

že k výkonu trestu domácího vězení nebyly vytvořeny dostatečné podmínky. O tom 

blíže v následujících kapitolách. 

Při výkonu trestu domácího vězení není odsouzený vystaven negativním vlivům, 

působícím ve vězeňském prostředí a také jsou zachovány jeho rodinné a jiné sociální 

vazby. To je druhý důvod, proč bylo v ČR zavedeno domácí vězení. Odsouzený může 

dále vykonávat svou práci či podnikatelskou činnost a živit rodinu, vychovávat děti 

atd.47 Velkou výhodou spojenou s tím, že odsouzený může vykonávat svou práci je i to, 

že díky tomu je schopen lépe splácet dluhy a tudíž se na něj po výkonu trestu nenabalují 

další problémy jako například exekuce, jako je tomu u výkonu trestu odnětí svobody. 

5.3. Ekonomický dopad 

Ve svých původních plánech, ještě před nabytím účinnosti nového trestního 

zákoníku, počítalo Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MS“), že zavedením domácího 

vězení dojde k úsporám až 750 milionů korun ročně.48 Ministerstvo ovšem kalkulovalo 

také s předpokladem, že počet odsouzených bude jen za první rok kolem 2000. Roční 

náklady na jednoho odsouzeného k trestu odnětí svobody činí cca 320 000 Kč a roční 

náklady na jednoho člověka v domácím vězení jsou ani ne desetinové.  To je dáno 

zejména tím, že si vězeň v domácím vězení zajišťuje sám stravu, bydlení, platí pojištění 

a daně a vykonává práci. Aktuální informace, kolik se skutečně ušetřilo, nejsou na 

webových stránkách MS k dispozici, ale vzhledem k tomu, že za první dva roky 

                                                             
46 Viz. statistická hlášení Vězeňské služby ČR, dostupná z http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-
19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/ 
47 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství, č. 10/2009 
48 BLANDA, R. Odstraní eletronické náramky přeplněnost českých věznic? České vězeňství, č. 1/2010. 
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účinnosti trestního zákoníku byl udělen trest domácího vězení pouze v 376 případech, je 

jasné, že uspořená částka takové výše nedosáhla. Dle článku v týdeníku Instinkt činí 

celková úspora nákladů za dva roky zhruba 40 milionů korun.49 Je tedy vidět, že trest 

domácího vězení úspory přináší, i když v případě ČR ještě ne v takovém rozsahu, jak 

bychom si představovali.  

MS také počítalo s podporou z rozpočtu Evropské unie na systém elektronického 

sledování v rámci programu Prevence a boje proti kriminalitě. Tento příspěvek byl 

odhadován na 111 milionů korun50. K zavedení elektronického sledování ale doposud 

nedošlo.  

Každý odsouzený k trestu domácího vězení navíc hradí za každý den, kdy byť jen 

zčásti vykonává tento trest, částku 50 korun, která slouží na úhradu nákladů výkonu 

trestu.51 

5.4. Právní úprava domácího vězení 

Úpravu trestu domácího vězení nalezneme v §60 – 61 TZ. § 60 upravuje podstatu, 

obecné podmínky uložení trestu a jeho rozsah. V § 61 je upravena přeměna trestu 

domácího vězení na trest odnětí svobody. Tyto dvě ustanovení byly významně dotčeny 

a pozměněny novelou trestního zákoníku č. 330/2011 Sb., účinnou od 1. 12. 2011. 

§ 60 Domácí vězení 

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele 

přečinu, jestliže 

 

a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, 

lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného 

trestu, a 

 

                                                             
49 Nabízíme domácí basu. Zn. Zatím bez obojku. Instinkt.tyden.cz [online][cit. 2012-03-11] Dostupné z: 
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/nabizime-domaci-basu-zn-zatim-bez-obojku_26543.html 
50 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Aktuální problematika trestu domácího vězení. Dny práva 2009, Brno, 2009 
51 § 1 vyhlášky č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem 
trestu domácího vězení a způsobu úhrady 
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b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené 

adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

 

(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem k 

povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného 

trestu není třeba. 

 

(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu 

výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém 

období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání 

nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho onemocnění 

nebo úrazu; zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání orgánu činného v trestním 

řízení mu tuto skutečnost sdělit. 

 

(4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném 

obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do 

zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných 

záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho 

přiměřeně postihl na svobodě. Soud může odsouzenému povolit navštěvování 

pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu 

a pracovního volna. 

 

(5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení nebo 

přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; 

zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou 

újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané 

trestným činem. 

 

(6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 
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výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného 

užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

§ 61 Přeměna trestu domácího vězení 

Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího vězení 

vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu 

trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve 

stanovené době uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro 

jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout 

zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý jeden den nevykonaného 

trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody. 

Procesně právní úpravu týkající se výkonu domácího vězení pak najdeme 

v trestním řádu v § 334a – § 334h. Kromě úpravy v zákonech se domácího vězení týkají 

i podzákonné předpisy. Konkrétně jsou to vyhlášky MS č. 456/2009 Sb., o kontrole 

výkonu trestu domácího vězení, č. 457/2009 Sb., kterou se mění vyhláška MS č. 

37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy a vyhláška č. 458/2009 Sb., 

kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu 

domácího vězení a způsob úhrady. 

5.5. Podmínky uložení trestu 

Dle § 60, odst. 1 může trest domácího vězení soud uložit pachateli, pokud je 

kumulativně splněno několik podmínek. Tou první je, že se pachatel musí dopustit 

přečinu. Přečinem se dle § 14 TZ rozumí všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné 

trestné činy, u nichž je horní hranice trestní sazby odnětí svobody 5 let. V případě, že 

vzhledem k závažnosti spáchaného činu by bylo možno uložit trest odnětí svobody 

v maximální výši, tedy 5 let, musí soud také zvážit, zda by pachatel nemohl domácího 

vězení pouze zneužít. Vzhledem k faktu, že náhradní trest odnětí svobody může být 

stanoven maximálně v délce dvou let, tak v případě, že by odsouzený schválně trest 

domácího vězení zmařil a nastoupil do věznice k výkonu náhradního trestu, v podstatě 

by si „ušetřil“ 3 roky vězení. 
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Toto souvisí s druhou podmínkou a to, že soud musí mít za to, že vzhledem 

k povaze a závažnosti spáchaného činu a osobě a poměrům pachatele, postačí uložení 

domácího vězení. To lze uložit buďto samostatně nebo vedle jiného trestu. Soud by měl 

trest uložit, pokud je nutné uložit trest přísnější než je například podmíněné odsouzení, 

ale zároveň není třeba pachatele úplně izolovat od společnosti.52 Určité vodítko pro 

posuzování daného činu nám dává ve svých ustanoveních § 39 TZ. 

Povaha spáchaného činu se odvozuje z míry zavinění, zda se jednalo o nedbalostní 

jednání či úmyslné, z jaké pohnutky a jakým způsobem pachatel čin spáchal nebo jaký 

právem chráněný zájem byl daným činem ohrožen či poškozen. Závažností se rozumí, 

jak intenzivně a v jaké rozsahu byl tento zájem ohrožen či poškozen. 

Při posuzování osoby a poměrů pachatele se zkoumá hlavně, zda uložením 

domácího vězení může být dosaženo požadovaného účelu. Tedy důležité je, jaký před 

spácháním činu vedl život, zda se trestné činnosti dopustil poprvé. Také by se měla vzít 

v úvahu jeho osobní povaha a vlastnosti. Stejně tak se zkoumá, zda má pachatel rodinu 

a jeho chování vůči rodině. Pokud je tedy pachatelem například otec dvou dětí, který 

vede řádný život a přečin spáchal poprvé, není zde v tomto ohledu zřejmě důvod, 

k trestu domácího vězení nepřikročit. Na druhé straně, několikanásobnému recidivistovi 

soud nejspíš tento trest neuloží, jelikož předpokládaný účel pravděpodobně nebude 

naplněn a stejně tak je dosti možné, že trest ani nebude zdárně vykonán. Je odhadováno, 

že mezi odsouzenými v ČR je 85% mužů a 15 % žen. 

Poslední podmínkou je nutnost písemného slibu pachatele, kterým se zavazuje, že 

se bude ve stanovenou dobu zdržovat v obydlí na určené adrese a poskytne při kontrole 

veškerou součinnost. Písemným slibem daná osoba vyslovuje souhlas s tím, aby jí byl 

trest uložen, a zároveň tím vlastně vyjadřuje i svůj kladný postoj k tomuto trestu. 

Obviněný musí být před počátkem výkonu trestu poučen, jaká je podstata výkonu a 

kontroly trestu domácího vězení, jaký bude způsob jeho součinnosti a jaká omezení 

z toho plynou jemu a osobám s ním žijícím ve společném obydlí.53 Obviněný má tedy 

                                                             
52 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1 díl. Praha: C.H.Beck. 2010, str. 714 a násl. 
53 § 34, Vyhláška č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších 
předpisů 
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na výběr, zda trest domácího vězení přijme se vším, co obnáší, či raději přijme jiný 

trest, s největší pravděpodobností trest odnětí svobody.  

Dle informací přístupných na webových stránkách Probační a mediační služby 

ČR54 je domácí vězení nejčastěji ukládáno za přečiny maření výkonu úředního 

rozhodnutí55 (cca 39%), krádeže56 (18%), výtržnictví57 (10%) a ohrožení pod vlivem 

návykové látky58 (9%). 

Trest domácího vězení se ukládá rozsudkem, ale v délce do jednoho roku může být 

uloženo i trestním příkazem.59 Domácí vězení může být uloženo jako samostatný trest 

v případě, že jiného trestu není třeba. Pokud soud ukládá vedle této sankce ještě jiný 

trest, nemůže uložit obecně prospěšné práce a trest odnětí svobody, což je logické. 

V úvahu by připadalo, že by soud uložil nejdříve trest odnětí svobody a po jeho výkonu 

by odsouzený nastoupil do domácího vězení, jako je to v případě tzv. back-end modelu, 

ale tento systém náš právní řád nezná.  

Určitou formu domácího vězení je ovšem možné uložit v rámci podmíněného 

propuštění. Soud stanoví zkušební dobu v závislosti na spáchaném činu a zároveň může 

stanovit nad pachatelem dohled a současně mu uložit, aby se v určené době zdržoval ve 

svém obydlí. Domácí vězení se stanoví na určitou část zkušební doby. Tuto povinnost 

může soud uložit i v případě, že je odsouzený podmíněně propuštěn i před polovinou 

výkonu trestu.60 Tento institut je označován zkratkou PDV a k 1.4. 2012 byl uložen 

celkem šestnáctkrát. 

5.6. Podstata trestu domácího vězení 

Podstata domácího vězení je vyjádřena v § 60, odst. 3 a 4. Těchto dvou ustanovení 

se zmíněná novela dotkla nejvíce. Dle tohoto zákonného vymezení je obsahem trestu 

povinnost odsouzeného, zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části, v době stanovené 

soudem, pokud mu v tom nebrání důležité důvody jako výkon zaměstnání či poskytnutí 

                                                             
54 www.pmscr.cz 
55 § 337 TZ 
56 § 205 TZ 
57 § 358 TZ 
58 § 274 TZ 
59 § 314e odst.2, písm. b) TŘ 
60 § 88 - § 89 TZ 
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zdravotní péče v důsledku úrazu nebo nemoci. Zde je největší změna oproti předchozí 

úpravě, kde byla přesně vymezena doba, kdy se musí odsouzený nacházet v obydlí. Ten 

musel být doma celý den ve dnech pracovního klidu a pracovního volna a v ostatních 

dnech od 20:00 do 5:00. Podle aktuálního znění je určení této doby na uvážení soudu. 

Ten určí časové období, ve kterém je odsouzený povinen zdržovat se v obydlí, 

zejména dle jeho zaměstnání, tedy délce jeho pracovní doby, provozu, ve kterém 

pracuje a času, který potřebuje na cestování do zaměstnání. Dále by měl soud zohlednit, 

zda odsouzený pečuje o nezletilé děti. Zde je zájem na tom, aby trest co nejméně 

omezoval osoby, které s odsouzeným žijí ve společné domácnosti. A v neposlední době 

by měl brát soud v potaz dobu, kterou odsouzený potřebuje k vyřízení nutných osobních 

a rodinných záležitostí. V rámci náboženské svobody může soud odsouzenému také 

povolit návštěvu bohoslužeb či náboženských shromáždění. Výsledkem by měl být 

trest, který pachatele přiměřeně postihne na svobodě. 

Soud většinou odsouzenému určí podobné časové období, které bylo stanoveno 

původním zněním § 60 TZ, tedy cca od 19 nebo 20 hodin do 5 nebo 6 hodin a celý den 

ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Nejdelší časové rozmezí, které u nás 

bylo zatím uloženo, je od 16 do 5 hodin ráno. Toto obecné rozmezí je modifikováno na 

základě výše zmíněných okolností. Například byla k trestu domácího vězení odsouzena 

matka nezletilého dítěte, které byly o víkendech povoleny vycházky od 14 do 17 hodin, 

aby zájmy dítěte co nejméně utrpěly. Nebo zde byla odsouzena žena, která pracuje jen 

na noční směny a domácí vězení tedy vykonává přes den, od 9 do 17 hodin.61 Soud má 

tedy oproti předchozí úpravě mnohem větší prostor a možnost uložit trest přesně „na 

míru“ dané osobě. Tím se tedy rozšiřuje i okruh pachatelů, kterým lze domácí vězení 

uložit, jelikož např. již zmíněná žena, pracující pouze v noci by se dříve musela nejspíš 

práce vzdát, jinak by nebylo možné ji trest uložit. 

Právě to, že si odsouzený odpykává trest doma, kde musí být navíc jen v určených 

časových intervalech, vyvolává otázku, zda se jedná vůbec o trest. Vzhledem k tomu, že 

čas, kdy se nemusí zdržovat doma, odsouzený v podstatě tráví pouze v zaměstnání nebo 

na cestě do něj, tudíž nemá téměř žádný volný čas, který by mohl strávit venku a to je 

                                                             
61 Domácí vězení šidí málokdo.[Online][cit.2012-03-15] Dostupné z: 
https://www.pmscr.cz/aktuality/domaci-vezeni-sidi-malokdo 
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myslím velmi citelný zásah do jeho života a svobody. Většina lidí právě ve večerních 

hodinách, kdy odsouzený musí být doma, uspokojuje svoje kulturní potřeby, chodí za 

zábavou, do kina, na večeře či jen tak posedět s přáteli a toto domácí vězeň nesmí 

během celého trestu. Otázkou je, zda je trestem i například pro bohatého člověka, jenž 

má luxusní rezidenci, kde má vše na co si vzpomene. 

Kromě určení časového období může soud též odsouzenému uložit přiměřená 

omezení nebo povinnosti, uvedené v § 48, odst. 4. směřující k tomu, aby odsouzený 

vedl řádný život. Jejich řádné plnění se pak stává další podmínkou pro úspěšné 

vykonání trestu. Tyto povinnosti mají většinou souvislost se spáchaným činem. 

Například prvnímu českému domácímu vězni, Štefanu Rolníkovi, byl soudem uložen 

zákaz pití alkoholu, jelikož v opilosti napadl přítele své družky. Dalšími omezeními 

může být zákaz hraní hazardních her, podrobení se léčbě závislosti či programu 

sociálního výcviku. Soud také zpravidla odsouzenému uloží, aby podle svých možností 

nahradil způsobenou škodu či nemajetkovou újmu nebo aby vydal bezdůvodné 

obohacení získané spáchaným činem. Zde je vyjádřena přednost odškodnění poškozené 

osoby před pouhým potrestáním pachatele. Možnosti odsouzeného k odčinění, i 

vzhledem k okolnosti, že může normálně vykonávat své zaměstnání, jsou v tomto 

případě mnohem větší, než kdyby si odpykával trest ve vězení. 

Pokud jde o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud přikročit též 

k uložení výchovných opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Fakt, že 

pachatel spáchal čin ve věku blízkém věku mladistvých, je dle § 41 písm. f) polehčující 

okolnost. Do takového okruhu pachatelů můžeme řadit osoby ve věku do 20 let. Zde 

záleží na posouzení jejich rozumové a volní vyspělosti, za pachatele ve věku blízkém 

věku mladistvých může považována i osoba ve věku 21 let.62 Za výchovná opatření dle 

ZSVM se považují dohled probačního úředníka63, probační program64, výchovné 

povinnosti65, výchovná opatření66 a napomenutí s výstrahou67. 

 
                                                             
62 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1 díl. Praha: C.H.Beck. 2010, str. 724  
63 § 16 ZSVM 
64 § 17 ZSVM 
65 § 18 ZSVM 
66 § 19 ZSVM 
67 § 20 ZSVM 
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5.7. Místo a délka trestu 

Důležité je též vymezení místa výkonu trestu. Dle dikce zákona se odsouzený musí 

zdržovat v určeném obydlí, nebo jeho části. Obydlí definuje trestní zákoník v § 133 jako 

dům, byt nebo jinou prostoru, sloužící k bydlení. V § 334a odst. 3), je stanoveno, že 

místo výkonu trestu určí předseda senátu v obydlí odsouzeného v místě trvalého pobytu. 

V případě, že zde odsouzený nebydlí, určí jako místo výkonu trestu obydlí, kde se 

obvykle zdržuje. Soud přihlédne k rodinným a osobním poměrům odsouzeného a také 

k místu jeho zaměstnání. Pokud má tedy odsouzený trvalé bydliště například v Ostravě 

a práci vykonává v Praze, bude za místo výkonu trestu určeno místo jeho ubytování 

v Praze. V případě, že se odsouzený v průběhu trestu stěhuje, může soud místo výkonu 

trestu změnit. Je logické, že jsou tedy z okruhu potenciálních adresátů tohoto trestu 

vyjmuti bezdomovci, jelikož nemají žádný trvalý příbytek, který by soud mohl určit 

k vykonávání trestu.  

Místo výkonu trestu by mělo být dostatečně přesně určeno adresou, číslem 

popisným či zeměpisnými souřadnicemi. V případě, že se jedná o byt v panelovém 

domě či jiném domě s více byty, mělo by být u tohoto bytu uvedeno i jeho číselné 

označení a označení patra, ve kterém se nachází, aby se předešlo případným kolizím a 

nedorozuměním při výkonu kontroly.  

Trest domácího vězení je možné uložit až na dvě léta. To je rozdíl oproti většině 

zahraničních úprav, kde je možné uložit domácí vězení do jednoho roku (např. 

Slovensko)68 a v některých zemích, jako např. Nizozemí je rozmezí dokonce v řádu 

několik týdnů.69 Ovšem, ukládání trestu v délce blížící se maximální hranici ani u nás 

není příliš časté. Průměrná délka je kolem osmi měsíců. Rozmezí udělených trestů 

k 31.12.2011 se pohybuje v délce 1 – 24 měsíců, tedy byl zde udělen jak trest 

v maximální délce, tak velice krátký trest na jeden měsíc. 

5.8. Trestní opatření domácího vězení 

V důsledku zakotvení domácího vězení do výčtu trestů v trestním zákoníku bylo 

domácí vězení přijato i do okruhu trestních opatření dle zákona o soudnictví ve věcech 
                                                             
68 § 53, zák. č. 300/2005 Zb., Trestný zákon, ve znení neskorších predpisov. 
69 HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 12/2005,  str. 8 
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mládeže. Tento výčet můžeme najít v § 24 ZSVM, konkrétně domácí vězení pod 

písmenem g). Jelikož ZSVM domácí vězení blíže nekonkretizuje, užije se při jeho 

ukládání úprava v § 60 a § 61 TZ, jak praví § 1 odst. 3 ZSVM. 

Podmínky uložení jsou tedy totožné, je možné jej uložit mladistvému pachateli, 

který by podle trestního zákoníku spáchal přečin. Trestné činy spáchané mladistvým se 

nedělí na přečiny a zločiny, ale nazývají se pouze proviněním ve spojení s konkrétním 

činem, například provinění krádeže. Podstata trestního opatření je také stejná, včetně 

toho, že je možné jej uložit až na dva roky. Soud ale musí přihlédnout právě k tomu, že 

se jedná o mladistvého. Měl by mu uložit domácí vězení v takové délce a s takovými 

omezeními, aby nebyl ohrožen jeho budoucí vývoj a byla zde co nejvyšší šance, že 

dojde k nápravě pachatele a jeho správnému začlenění do společnosti. 

U mladistvých speciálně je domácí vězení mnohem vhodnější trest než odnětí 

svobody. Zejména nebudou zpřetrhány jeho rodinné vazby a je zde velký prostor 

k působení rodiny na jeho další vývoj. Tedy za předpokladu, že rodinu má a ta je 

schopna takové záruky poskytnout. Vzhledem k tomu, že ve věku mladistvých je 

většinou ještě neukončený rozumový, ale i mravní vývoj, je takový člověk mnohem 

snáze ovlivnitelný okolím. Takže v případě odnětí svobody na něj budou okolní 

negativní vlivy působit a utvářet jeho názory mnohem víc, než by tomu bylo u 

dospělého člověka. Tyto vlivy jsou v domácím prostředí celkem eliminovány a pro 

mladistvého je to tedy velice vhodné opatření. Ale navzdory tomuto, bylo zatím v ČR 

uloženo domácí vězení mladistvému pouze v několika málo případech. I zde se tedy 

nejspíš promítá obecně vlažný přístup soudců k ukládání domácího vězení. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6. Výkon a kontrola trestu domácího vězení 

6.1. Výkon trestu 

Výkon domácího vězení spočívá v tom, že odsouzený dodržuje podmínky 

uloženého trestu. Tedy, že se zdržuje v daném časovém intervalu v určeném obydlí a 

stejně tak dodržuje další povinnosti a omezení, pokud mu jsou soudem uloženy. 

K zajištění řádného výkonu slouží ustanovení trestního řádu týkající se domácího 

vězení.  

Jakmile se rozhodnutí, podle kterého se trest domácího vězení má vykonat, stane 

vykonatelným, předseda senátu zašle odsouzeném a příslušnému středisku Probační a 

mediační služby nařízení výkonu trestu, ve kterém je stanoven počátek výkonu a místo, 

kde bude trest vykonán. Počátek výkonu trestu je stanoven tak, aby si odsouzený ještě 

stihl zařídit své záležitosti.70 O místě výkonu trestu viz. výše. 

Pokud nastanou důležité důvody, může být výkon trestu na nezbytnou dobu 

odložen či přerušen. Pokud tyto důvody pominou, předseda senátu odklad nebo 

přerušení odvolá. Doba, po kterou odsouzený trest nevykonává, se nezapočítává. 

Důležitými důvody se rozumí například důvody zdravotní, kdy je odsouzený 

hospitalizován. Pokud by si však domácí vězeň způsobil zdravotní potíže úmyslně, aby 

docílil přerušení trestu, soud by patrně trest nepřerušil a výkon trestu by byl zmařen.71 

Jak jsem se již zmínil v předchozí kapitole, rozhodne soud, konkrétně předseda 

senátu, na návrh odsouzeného, státního zástupce, probačního úředníka nebo i bez 

návrhu, o změně místa výkonu trestu, pokud jsou k tomu důležité důvody. Těmi se 

rozumí například stěhování odsouzeného. Soud na základě důležitých důvodů rozhodne 

též o změně doby, po kterou se má odsouzený zdržovat v obydlí nebo změně uložených 

povinností či omezení. Ohledně určeného časového období a uložených povinností a 

omezení zde platí zákaz změny v neprospěch odsouzeného, tedy soud může 

                                                             
70 § 334a TŘ 
71 § 334d TŘ 
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odsouzenému určené časové rozmezí jedině ponechat nebo zkrátit a stejně tak může 

učinit ohledně uložených povinností.72 

Od uloženého trestu může být upuštěno, a to i v jeho průběhu, ovšem v tomto 

případě to není spojeno s žádnou pozitivní změnou pro odsouzeného. Od výkonu trestu 

nebo jeho zbytku může upustit ministr spravedlnosti v případě, že má být nebo byl 

odsouzený vydán do ciziny. Dále od výkonu trestu může upustit soud, pokud byl nebo 

má být odsouzený vyhoštěn. Pokud k vydání či vyhoštění nedojde, nebo se odsouzený 

vrátí zpět, trest nebo jeho zbytek se na základě rozhodnutí soudu vykoná. Soud může od 

výkonu upustit též v případě, že odsouzený onemocní nevyléčitelnou chorobou, 

nebezpečnou životu nebo z jiného důvodu obdobné závažnosti. 

6.2. Obecně ke kontrole 

Aby byl trest řádně vykonán v souladu se svým účelem, je zapotřebí také kvalitní a 

efektivní kontrola odsouzeného, zda skutečně dodržuje uložené podmínky, jelikož 

spoléhat se pouze na jeho čestné slovo nelze. 

V rámci domácího vězení existují dvě možnosti, jak odsouzeného kontrolovat. 

První možností jsou namátkové kontroly, které provádí pověřený subjekt, v případě ČR 

je tímto subjektem Probační a mediační služba ČR. Druhou možností je systém 

elektronického sledování. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. 

Namátkové kontrole bude věnována následující kapitola, proto bych se zde 

podrobněji zmínil především o elektronickém monitoringu. Jak jsem již uvedl, poprvé 

bylo elektronické sledování použito soudem v roce 1983 v USA. Ovšem již v 60. letech 

byly v USA vedeny různé výzkumy ohledně možností elektronického sledování. 

Konkrétně Ralph Shwitzgebel z harvardské univerzity se svým týmem v roce 1964 

sestrojil a popsal v publikaci Behavioral Science elektronický monitorovací systém.73 

Tento systém byl vyzkoušen na skupině dobrovolníků-pachatelů z řad mladistvých a 

spočíval ve sledování osob v určitých oblastech za pomoci vysílače, který měla daná 

                                                             
72 § 334e TŘ 
73 KLEIN-SAFFRAN J. Electronic Monitoring vs. Halfway Houses: A Study of Federal Offenders  [online][cit. 
2012-03-21] Dostoupné z 
http://www.bop.gov/news/research_projects/published_reports/gen_program_eval/orepralternatives.
pdf 



40 
 

osoba na svém těle a přijímací stanice, která hlásila, pokud se v její blízkosti pohyboval 

někdo s vysílačem. Schwitzgebel pracoval i v 70. letech na vývoji elektronického 

monitorování, ale v praxi se začalo používat až o deset let později. I z důvodu, že 

zařízení sestrojená Schwitzgebelem byla příliš nákladná.74 

Do roku 1987 začalo využívat výhod elektronického sledování 21 amerických států 

asi na 900 odsouzených. Toto číslo se začalo rapidně zvyšovat a o 15 let později prošlo 

elektronickým monitoringem na 75 000 odsouzených.75 V Evropě je tento systém hojně 

používán zejména v Anglii a Walesu a také ve Švédsku. 

Systémy elektronického monitoringu můžeme dělit na aktivní a pasivní. Aktivní 

systém nebo také Continuous Signaling Technology (CS) spočívá v tom, že daný vězeň 

má na svém těle, na zápěstí či kotníku, připevněný náramek, který v sobě obsahuje 

elektrický obvod, jenž vysílá v krátkých časových intervalech signál. Tento signál 

přijímá stanice, umístěná v obydlí odsouzeného. Ta ho prostřednictvím telefonní linky 

odesílá do počítače v kontrolní stanici. Počítač data vyhodnocuje dle časového rozvrhu 

odsouzeného. Pokud není signál přijímán v době, kdy by přijímán být měl, tedy, kdy je 

odsouzený povinen se zdržovat doma, počítač spustí alarm. Následně pracovník 

kontrolní stanice začne zjišťovat, co bylo příčinou alarmu. Stejně je spuštěn poplach 

v případě pokusu o sundání zařízení.  

Další možností, jak sledovat odsouzeného je prostřednictvím GPS. Vězeň má na 

sobě připevněn vysílač, pomocí kterého je možné jej zaměřit přes satelit a sledovat tak 

každý jeho pohyb. Bohužel velkou nevýhodou je, že signál GPS je závislý na pokrytí 

signálem mobilní sítě a také, aby byl signál co nejčistší a nejpřesnější, nesmí mu v cestě 

stát překážky jako například stavby. Ty signál zeslabují či ho můžou dokonce úplně 

přerušit a vzhledem k tomu, že se vězeň budu pohybovat uvnitř budovy, je občasná 

ztráta signálu celkem pravděpodobná. První možnost se tedy jeví jako mnohem 

spolehlivější. 

                                                             
74 RENZEMA M.,MAYO-WILSON E. Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk 
offenders? Journal of Experimental Criminolog. Springer. 2005, str. 216 
75 GABLE RALPH, GABLE ROBERT Electronic Monitoring: Positive Intervention Strategies, Federal 
Probation, [online] [cit. 2012-03-22] Dostupné z 
http://host4.uscourts.gov/fedprob/jun2005/intervention.html 
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Pasivní systém, nebo také Random Calling technology (RC) spočívá v tom, že 

počítač v řídícím středisku se snaží navázat telefonický kontakt s odsouzeným. Ten je 

povinen v době, kdy se musí zdržovat doma, ty to telefonáty přijímat. Zároveň má na 

zápěstí připevněn náramek, kterým potvrzuje svou přítomnost v obydlí. Kromě náramku 

ale může být přítomnost odsouzeného ověřena též skenováním hlasu, zda osoba na 

konci telefonu je skutečně odsouzený, či v případě, že telefon je vybaven i zařízením na 

pořizování obrazu, také porovnáním fotografie odsouzeného s fotografií, pořízenou 

telefonem. Též díky technologickému rozvoji může být na dálku kontrolováno i to, zda 

odsouzený požil alkohol navzdory zákazu, například tím, že právě náramek na ruce 

bude vybaven zařízením na dechovou kontrolu.76 

Elektronické monitorování má však řadu kritiků. Ti tvrdí, že takovéto sledování 

odsouzeného je v rozporu s etikou. Stát podle nich zesiluje svou snahu zasahovat do 

soukromí občanů. Sledováním zasahuje nejen do práv odsouzeného, ale i osob, které 

s ním žijí ve společné domácnosti.77 Toho si je ovšem odsouzený vědom, a tím že dá 

souhlas s uložením trestu vlastně přijímá i tato omezení. Navíc, dle mého názoru lze 

uvažovat o závažnějším zásahu do práv odsouzeného pouze v případě sledování 

prostřednictvím GPS, kdy je odsouzený sledován nepřetržitě, což už přesahuje rámec 

pouhého sledování, zda dodržuje podmínky trestu. Odsouzený totiž může být sledován i  

v čase kdy se zrovna nemusí zdržovat v obydlí. To už je, pokud k tomuto sledování není 

relevantní důvod, citelným zásahem do soukromí. Na druhou stranu, tento systém 

sledování se zatím moc neujal a právě tento problém může být dalším důvodem, proč 

tomu tak je. 

6.3. Elektronický monitoring v ČR 

V souvislosti se zavedením domácího vězení do českého trestního právo bylo 

počítáno i se zavedením elektronické kontroly odsouzených. Tedy, bylo plánováno, že 

kontrola bude rozdělena mezi Probační a mediační službu ČR a Policii ČR, která měla 

obsluhovat právě systém elektronického sledování. Policie byla následně z plánu 

vyňata, jelikož dle názoru Ministerstva vnitra tato činnost policii nepřísluší. 

                                                             
76 RENZEMA, M., MAYO-WILSON, E. Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk 
offenders? Journal of Experimental Criminology. Springer. 2005, str. 217 
77 KRAHL, M. Elektronicky hlídané domací vězení. Právní rozhledy. č. 5/1998, str. 229 
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 Před zavedením trestu domácího vězení se z důvodu nedostatku financí na spuštění 

elektronického monitoringu uvažovalo, že se s ukládáním trestu započne až v roce 

2011. Nakonec ale ministerstvo spravedlnosti představilo třífázový plán realizace trestu 

domácího vězení. První fází tohoto plánu je namátková kontrola. Ta měla trvat od 

nabytí účinnosti trestního zákoníku do doby zavedení elektronického sledování. Takže 

zatím trvá dodnes. Druhou fází jest vyhlášení veřejné zakázky na provozování systému 

elektronického monitoringu.78 Třetí fází je úplné propojení aplikace trestu domácího 

vězení a systému elektronického sledování.  

Elektronické sledování bylo pojato jako služba, kterou si bude stát kupovat od 

vybraného provozovatele. Ten k provozování sledování použije vlastní techniku a zajistí 

si potřebné pracovníky, tak aby mohl zabezpečit dostatečně kvalitní a transparentní 

sledování odsouzeného a aby též mohl v případě porušení podmínek ze strany vězně 

předložit soudu přesvědčivé a podložené údaje.79 

Za účelem výběru nejvhodnějšího provozovatele byla 3. 3. 2010 vyhlášena 

Ministerstvem spravedlnosti veřejná zakázka Trest domácího vězení – Provozování 

služby elektronického monitoringu včetně dodávky centrálního úložiště a jeho rozhraní. 

Stalo se tak ještě v době tzv. úřednické vlády, kdy ministryní spravedlnosti byla Daniela 

Kovářová. Hodnota zakázky nesměla překročit hodnotu 2 miliard korun za 10 let 

provozování systému. Firmy, které měli o provozování systému zájem, mohly podávat 

své nabídky do 26. 4. 2010. Nakonec se do tendru přihlásilo 5 zájemců, i když si jich 

zadávací dokumentaci vyzvedlo 53. Byly to společnosti Telefonica O2 a.s. – DCS 

Systems s.r.o., FELIX INTERNATIONAL, spol s.r.o., Konsorcium Siemens – ABL, 

Konsorcium ASSECCO PDV a Česká pošta, s.p. .80 

Provozovatele pak následně vybírala komise složená ze třinácti členů, ve které byli 

např. zástupci ministerstva či probační služby. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ale výběrové řízení v červnu 2010 pozastavil. Na základě návrhu na přezkoumání 

veřejné zakázky, kterou podaly dvě společnosti, ALFA Secure a ABI Special, vydal 
                                                             
78 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Aktuální problematika trestu domácího vězení. Dny práva 2009. Brno: Masarykova 
univerzita. 2009, str. 2 
79 NAVRÁTILOVÁ, J. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. č. 10/2009, str. 96 
80 Idnes.cz.O zakázku na elektronického „bachaře“ domácích vězňů má zájem pět firem.[online][cit.2012-
03-25] Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/o-dodavku-naramku-pro-domaci-vezne-se-utka-pet-firem-fh2-
/domaci.aspx?c=A100428_151749_domaci_js 
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ÚOHS předběžné opatření, ve kterém zakázal ministerstvu vyhlásit vítěze a podepsat 

smlouvu.81  

V létě 2010 vzešla z voleb do Poslanecké sněmovny nová vláda a na místo ministra 

spravedlnosti dosedl Jiří Pospíšil. Ten v srpnu téhož roku výběrové řízení definitivně 

zrušil. Ministerstvo plánovalo nové vypsání soutěže, ale vzhledem k rozpočtovým 

škrtům na tento projekt nezbyly prostředky. Současné stanovisko ministerstva je takové, 

že tendr bude vypsán, až bude ve výkonu trestu domácího vězení 500 osob, protože až 

tehdy to bude pro stát finančně výhodné.82  

Hranice 500 osob byla stanovena z toho důvodu, že Probační a mediační služba ČR 

je schopna uhlídat maximálně takovýto počet odsouzených. Vzhledem k tomu, kolikrát 

zde bylo domácí vězení doposud uloženo, je tato hranice zatím v nedohlednu. Dle 

odhadů probační služby je reálné, že se tak stane někdy v roce 2013. Může to být ale i 

déle. S ohledem na fakt, že soudci právě z důvodu, že nejsou zavedeny elektronické 

náramky, nechtějí tento trest příliš ukládat, může se dosažení této hranice ještě 

protáhnout. Z vyjádření ministerstva není navíc úplně jasné, jak je hranice pětiset osob 

myšlena, zda je to 500 osob současně ve výkonu trestu nebo v součtu od 1.1.2010, což 

je dosti podstatný rozdíl z hlediska pravděpodobosti splnění této podmínky v dohledné 

době. Navíc je zde problém, že i kdyby došlo k dosažení této hranice v příštím roce, 

potrvá ještě nejméně rok a půl, než bude systém úplně zprovozněn. Ministerstvo totiž 

předpokládá, že výběrové řízení potrvá zhruba půl roku a poté, když vše půjde bez 

problémů, potrvá dle odborníků nejméně 12 měsíců, než bude systém v řádném 

provozu.83 A k tomu ještě není jisté, zda v dnešní situaci napjatého rozpočtu bude mít 

ministerstvo dostatek prostředků. 

Přitom má systém elektronického sledování řadu výhod oproti stávajícímu systému 

namátkových kontrol. Největší výhodou je fakt, že vězeň má takřka jistotu, že pokud 

poruší uložené podmínky a opustí obydlí v době, kdy se zde musí zdržovat, bude tento 

                                                             
81 Idnes.cz Antimonopolní úřad pozastavil tendr na dodavatele náramků pro domácí vězně.[online][cit. 
2012-03-25] Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/antimonopolni-urad-pozastavil-tendr-na-dodavatele-
naramku-pro-domaci-vezne-17c-/domaci.aspx?c=A100610_100526_domaci_zep 
82 Tyden.cz Domácí vězení: ušetřené miliony v nedohlednu.[online][cit. 2012-03-25] Dostupné z 
http://profit.tyden.cz/clanek/domaci-vezeni-usetrene-miliony-v-nedohlednu/ 
83 Tyden.cz Domácí vězení: ušetřené miliony v nedohlednu.[online][cit. 2012-03-26] Dostupné z 
http://profit.tyden.cz/clanek/domaci-vezeni-usetrene-miliony-v-nedohlednu/ 
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pohyb zaznamenán a vězeň bude lapen a s největší pravděpodobností poputuje do 

vězení. Toto dle mého názoru drtivou většinu odsouzených odradí od pokusů porušovat 

podmínky trestu.  

Namátkové kontroly můžou být stejně efektivní pouze v případě, že už to nebudou 

kontroly namátkové, nýbrž bude odsouzenému postavena před obydlí permanentní 

stráž, což by na vězně působilo stejně jako vědomí, že má na ruce náramek, který 

zaznamená každý jeho pokus se vzdálit z obydlí. Ovšem takováto možnost je nereálná a 

byla by velice nákladná. Systém namátkových kontrol je také hlavním důvodem, proč 

soudci tento trest ukládají v tak málo případech. Soudci mají za to, že trest je v tomto 

případě málo razantní. Takto se například vyjádřil kolínský soudce Miroslav Vobořil či 

předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 Libor Vávra.84 

Za první dva roky fungování domácího vězení porušilo podmínky trestu 44 lidí. 

Což není nezanedbatelné číslo, pokud byl trest dohromady uložen 376krát. Nepochybně 

systém namátkových kontrol má svou účinnost, jelikož vědomí, že kontrola může přijít 

kdykoli, je pro většinu odsouzených dostatečně odrazujícím faktorem. Ale určitou 

skupinu vězňů to zřejmě úplně neodradí od toho, aby „zkusili své štěstí“, že nebudou 

přistiženi. Fakt, že případně zbytek svého trestu vykonají ve vězení je pro ně 

přípustným rizikem.  

Navíc, dle mého názoru v okamžiku, kdy kontrola odejde, je toto nutkání někam si 

odskočit ještě větší, jelikož pravděpodobnost, že by se jěště tentýž den probační 

úřednící vrátili je dost malá. Toto by bylo podstatně omezeno zavedením elektronického 

sledování, jelikož by zde takto smýšlející vězeň neměl žádný prostor k přemítání, zda 

by mohl být chycen či ne. 

V neposlední řadě by zavedením elektronického sledování došlo k zvýšení počtu 

uložených trestů, čímž by konečně mohlo být dosaženo kýžených úspor, tak jak byly 

plánovány při vytváření trestního zákoníku. 

 
                                                             
84 Srov. Denik.cz Brzy s náramkem na noze. V Kolíně jsou dva domácí vězni. [online][cit. 2012-03-26] 
Dostupné z http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/brzy-s-naramkem-na-noze-v-koline-jsou-dva-
domaci.html nebo Tyden.cz Domácí vězení: ušetřené miliony v nedohlednu.[online][cit. 2012-03-26] 
Dostupné z http://profit.tyden.cz/clanek/domaci-vezeni-usetrene-miliony-v-nedohlednu/ 
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7. Úloha Probační a mediační služba ČR při výkonu trestu 

domácího vězení 

7.1. O Probační a mediační službě ČR 

Probační a mediační služba ČR byla zřízena zákonem č. 257/2000 Sb., který nabyl 

účinnosti k 1. lednu 2001. Rozsah její činnosti nalezneme v § 4 tohoto zákona. Tedy 

vytváří prostor, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze 

zvláštních druhů trestního řízení, nebo aby mohl být uložen alternativní trest nebo aby 

byla vazba nahrazena jiným opatřením. Za tímto účelem obstarává o pachateli nezbytné 

podklady, vykonává nad ním dohled a kontroluje ho atd. Tomuto se říká probace. 

Mediací, jak již bylo uvedeno v kapitole o restorativní justici, se rozumí hledání a 

zprostředkování řešení situace vzniklé mezi pachatelem a poškozenou obětí trestného 

činu. Probační a mediační služba má po celé republice cca 74 středisek při sídlech 

okresních soudů, která spadají pod jeden z osmi soudních krajů. Na okresní pobočku 

připadá 4 – 6 zaměstnanců.85 

Od 1. ledna, s příchodem nového trestního zákoníku, se rozsah její činnosti rozšířil. 

Jednak o činnost v souvislosti s výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce, ale zejména o činnost spojenou s trestem domácím vězení. Díky 

absenci elektronických náramků byl navýšen i stav pracovníků o 90 osob, aby byla 

zajištěna řádná kontrola výkonu trestu, jelikož namátkové kontroly by se měli účastnit 

dva úředníci.86 Stejně tak musela být nakoupena nová vozidla. Tento navýšený stav je 

určen ke kontrole max. 500 odsouzených, i když dle ministerstva je nejzazší hranicí 

1000 osob.87 

Jak vyplývá již ze zákona o PMSČR, součinnost Probační a mediační služby 

s orgány činnými v trestním řízení se obecně projevuje v několika fázích. Nejinak je 

tomu i v případě domácího vězení. 

                                                             
85 Organizační struktura PMSČR. Dostupné z 
https://www.pmscr.cz/download/03_ORG_RAD_PMSCR_struktura_21052010.pdf 
86 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Aktuální problematika trestu domácího vězení. Dny práva 2009. Brno: Masarykova 
univerzita. 2009. str. 3 
87 Tyden.cz Domácí vězení: ušetřené miliony v nedohlednu.[online][cit. 2012-03-28] Dostupné z 
http://profit.tyden.cz/clanek/domaci-vezeni-usetrene-miliony-v-nedohlednu/ 
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Aby bylo dostatečně zjištěno, zda je vhodné pachateli uložit trest domácího vězení, 

provádí většinou v průběhu přípravného řízení probační úředníci tzv. předběžné šetření. 

Jelikož tento institut nemá výslovně svou oporu v právu, je nutné získat souhlas 

pachatele k tomuto kroku. Dále by měly být o tomto postupu Probační a mediační 

služby informovány orgány činné v trestním řízení. V této fázi probíhají konzultace 

s pachatelem, aby probační úředník zjistil co nejvíce jeho osobě. Konzultace 

s obviněným by měl provádět úředník specializovaný na tuto problematiku. Zjišťuje 

například, jak se pachatel k případnému uložení trestu staví, stejně tak, jak se staví ke 

spáchanému činu, také se snaží zjistit finanční situaci pachatele, zda má práci a jeho 

rodinné poměry. Též se bere v úvahu případná trestní minulost posuzované osoby. 

Pachatelům s určitými vlastnostmi není vhodné trest ukládat. Zejména, pokud pachatel 

užívá omamné a psychotropní látky, dopustil se domácího násilí nebo nemá stabilní 

obydlí. To, zda je obydlí vhodné k výkonu trestu, je také zjišťováno předběžným 

šetřením jako poslední krok této fáze.  

Na závěr šetření specialista vypracuje stanovisko. To je analýzou zjištěných 

informací, jejímž výsledkem je buď doporučení či nedoporučení uložit domácí vězení 

zkoumanému pachateli. Toto stanovisko není pro soud závazné, ale vzhledem 

k odborným znalostem specializovaného úředníka by se jím měl soud řídit. Doposud jen 

v několika málo případech soudce trest uložil i proti jeho nedoporučení. Celkově bylo 

k 29.2.2012 provedeno 970 krát předběžné šetření, z toho ve 428 případech byl trest 

domácího vězení uložen.88 

V řízení před soudem dochází ke zjišťování informací, které jsou nezbytné pro 

nařízení trestu. Podkladem pro tuto činnost jsou informace, které byly zjištěny v rámci 

předběžného šetření. Tyto informace jsou poskytnuty soudu, aby mohl v případu 

odpovědně rozhodnout. Z dat vyplývá, že v 70 % případů je domácí vězení uloženo po 

provedeném předběžném šetření.  Obviněnému by mělo být uloženo, aby si uspořádal 

své pracovní a rodinné poměry pro případ, že by mu byl trest domácího vězení uložen. 

Probační úředník by se měl detailněji seznámit s obydlím obviněného. V té souvislosti 

je dobré, aby poznal i ostatní osoby, které v obydlí s obviněným žijí a poučit je o tom 

                                                             
88 Všechny informace mi byly poskytnuté Mgr. Luďkem Hrnčířem, specialistou PMSČR na trest domácího 
vězení. 
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jak výkon trestu probíhá a co to pro ně znamená. Obviněného poučí o jeho právech a 

povinnostech po dobu výkonu trestu. Záznam o tomto poučení se zakládá do 

dokumentace, kterou vede příslušné středisko Probační a mediační služby. 

Po nařízení trestu domácího vězení se probační úředníci zaměří na kontrolu výkonu 

tohoto trestu. Ta je prováděna formou namátkových kontrol v určeném obydlí 

odsouzeného. Úředníci zde zjišťují zejména to, zda se odsouzený v určeném časovém 

období zdržuje ve svém příbytku. Ale kromě toho zjišťují také, zda dodržuje další 

povinnosti a omezení, které mu případně byly soudem uloženy. Tedy testují například, 

zda odsouzený požil alkohol či jinou návykovou látku. Probační úředník má povinnost 

se při výkonu kontroly prokázat služebním průkazem. Odsouzený má povinnost 

poskytnout kontrolorům veškerou součinnost, zejména umožnit kontrolu své 

přítomnosti v obydlí, tedy hlavně umožnit úředníkům vstup do tohoto obydlí. 

O každé kontrole je úředníkem pořízen záznam. Každý odsouzený by měl být 

zkontrolován alespoň třikrát během měsíce. Smyslem těchto namátkových kontrol je, 

aby odsouzený neměl jistotu, kdy kontrola přijde, a tedy nepokoušel se o porušení 

podmínek. Vězni se údajně v prvních dnech trestu bojí dojít i na toaletu, aby náhodou 

nepřeslechli zvonícího kontrolora.89 Každou nepřítomnost v obydlí musí odsouzený 

předem hlásit probačnímu úředníkovi. Pokud je jeho nepřítomnost způsobena 

nečekanou událostí, jako například zdravotními potížemi, kvůli kterým musel být vězeň 

hospitalizován, musí toto oznámit hned, jak to bude možné. Současně má také 

povinnost svou nepřítomnost vysvětlit a doložit relevantními fakty. V praxi to probíhá 

tak, že pokud kontrola nezastihne v určeném čase vězně doma, je zpravidla následující 

pracovní den pozván na středisko Probační a mediační služby, aby podal vysvětlení své 

nepřítomnosti. Násladně je podána zpráva soudu. 

7.2. Náhradní trest odnětí svobody 

Soud může na základě těchto informací přeměnit odsouzenému domácí vězení na 

trest odnětí svobody. Zde došlo také k velké změně, jelikož § 61 TZ, který náhradní 

trest upravuje, byl kompletně novelizován. V předchozí úpravě byl náhradní trest 

                                                             
89 Domácí vězení šidí málokdo.[Online][cit.2012-03-15] Dostupné z: 
https://www.pmscr.cz/aktuality/domaci-vezeni-sidi-malokdo 
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ukládán zároveň s trestem domácího vězení a to v délce do jednoho roku. Pokud vězeň 

porušil podmínky, musel tento náhradní trest vykonat celý. Toto bylo předmětem kritiky 

z více stran. Na jedné straně, pokud by byl někomu uložen trest domácího vězení 

v délce blížící se horní hranici, tedy dvěma letům, mohl trest zmařit a zkrátit si ho tak o 

rok. Sice ve věznici, ale pro některé vězně by to nebyl takový problém. Na druhé straně, 

pokud bylo někomu vyměřeno domácí vězení například v délce 15 měsíců a náhradní 

trest činil 6 měsíců a daný odsouzený porušil podmínky týden před propuštěním, mohlo 

se teoreticky stát, že by k oněm téměř vykonaným 15 měsícům domácího vězení musel 

nastoupit ještě na 6 měsíců do vězení. 

Znění po novelizaci je tedy přesnější a spravedlivější, i vzhledem k fázi výkonu 

trestu, ve které odsouzený podmínky porušil. Úprava je nyní podobná způsobu, jakým 

se určuje náhradní trest v případě trestu obecně prospěšných prací. Zde se každá 

nevykonaná hodina trest přeměňuje na den odnětí svobody či domácího vězení. 

V případě trestu domácího vězení se každý nevykonaný den trestu počítá jako jeden den 

odnětí svobody. Tedy, když to převedu na dva příklady uvedené výše, v případě, že je 

někdo odsouzen k domácímu vězení v trvání dvou let a vyhýbá se nástupu trestu či tento 

trest zmaří hned zkraje, stráví ve věznici dva roky. V druhém případě, pokud daný 

vězeň poruší podmínky týden před uplynutím trestu, „odsedí“ si oněch sedm dní a trest 

je vykonaný. 

Náhradní trest je tedy možné uložit, pokud se odsouzený vyhýbá nástupu trestu, 

poruší sjednané podmínky výkonu trestu nebo vlastním zaviněním nevykonává trest ve 

stanovené době. Jak jsem již uvedl, do obsahu trestu se zahrnují i soudem uložené 

povinnosti a omezení a je tedy nutné k úspěšnému vykonání trestu splnit i toto. Je však 

nutné říci, že soud neukládá náhradní trest automaticky při každém porušení podmínek. 

Měl by vzít v potaz okolnosti tohoto porušení a též, jak se k tomu staví daný vězeň. 

Pokud odsouzený neporuší podmínky nějakým závažným způsobem a lituje toho, měl 

by mu soud dle mého názoru dát ještě jednu šanci. Pokud poruší podruhé, automaticky 

poputuje do věznice. I například první český domácí vězeň, Štefan Rolník, porušil 

soudem uložený zákaz pití alkoholu. Do vězení nenastoupil, jelikož se dobrovolně 
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přihlásil na protialkoholní léčbu. Podmínky trestu ovšem porušil i podruhé a to se již 

trestu odnětí svobody nakonec nevyhnul.90 

O přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody rozhodne předseda 

senátu, který tak učiní buď na návrh probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu. 

Předseda rozhoduje ve veřejném zasedání.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 První domácí vězeň porušil trest a teď se vyhýbá vězení. Aktualne.cz [online][cit. 2012-04-02] Dostupné 
z http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/jihocesky/clanek.phtml?id=689107 
91 § 334g TŘ 
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8. Pohled do zahraničních úprav domácího vězení 

8.1. USA 

Jak jsem již uvedl, právě ve Spojených státech amerických vznikla zhruba před 

třiceti lety moderní podoba domácího vězení. Původně bylo domácí vězení určeno jako 

alternativa uvěznění zejména pro řidiče, kteří řídili automobil pod vlivem alkoholu či 

jiné psychotropní látky. Záhy se ovšem možnost užití programu domácího vězení 

rozšířila i na další trestné činy. Nicméně, z programu domácího vězení jsou vyňati 

pachatelé závažných zločinů a též pachatelé násilných trestných činů, kteří nejsou 

považování za vhodné osoby k výkonu domácího vězení.92 

V USA se rozlišují dva programy domácího vězení: pretrial a postadjudication. 

Prvně jmenovaný programu se uplatňuje před vynesením rozsudku. Je to vlastně 

náhrada vazby a slouží k zajištění toho, že se daná osoba dostaví k soudu a nebude se 

skrývat. Tento druh domácího vězení byl například nedávno uložen bývalému 

předsedovi Mezinárodního měnového fondu Dominique Strauss- Kahnovi, který byl 

v USA obviněn ze sexuálního obtěžování. 

Postadjudication program se uplatňuje po vynesení rozsudku. Je to trest domácího 

vězení, který je tímto rozsudkem uložen. Právě v USA se rozlišují tři typy domácího 

vězení podle úrovně omezení svobody. Jsou to curfew, home detention a home 

incarceration.93 

Podle studií, domácí vězení má velký vliv na recidivu. Dle některých, jenom 5 % 

osob, které vykonali trest domácího vězení, spáchalo znovu trestný čin. Podle jiných je 

toto číslo možná trochu vyšší, ale stejně přiznávají příznivé působení trestu na 

odsouzeného. Stejné výsledky má i studie recidivy u mladistvých, dokonce možná 

trochu lepší, odhaduje se, že pouze 3-4% mladistvých se po výkonu domácího vězení 

vrátí k trestné činnosti. 

Údajně ale tyto studie také ukazují, že není rozdíl v efektivnosti kontroly 

elektronickým systémem a kontroly prováděné úředníkem, což je trochu v rozporu 

                                                             
92 Home Confinement/Electronic Monitoring: Literature Review. Bethesda: DSG Inc. 2009, str. 2 
93 Blíže k tomu str. 20 této práce 
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s mým názorem na tuto věc. Ovšem, u nás zatím není možné tyto dva systémy srovnat, 

tudíž si na podobnou studii budeme muset ještě pár let počkat. 

8.2. Velká Británie  

Velká Británie byla první evropskou zemí, kde bylo zavedeno domácí vězení a 

elektronický monitoring. Zakotveno bylo v roce 1991 v zákoně Criminal Justice Act 

1991. Jeho ukládání bylo spuštěno v roce 1995. Ve Velké Británii existuje jak front-end 

model, tak i back-end model domácího vězení.  

Back-end model se nazývá Home Detention Curfew. Spočívá v tom, že pachatelé 

trestných činů, kteří jsou odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce trvání 3 měsíců až 4 

let, jsou pár týdnů před ukončením výkonu trestu podmíněně propuštěni do domácího 

vězení, aby se mohli snáze integrovat zpět do společnosti. Aby mohl být vězeň takto 

propuštěn, musí být starší 18 let a nesmí to být pachatel násilného či sexuálního 

trestného činu. V domácím vězení je pak daná osoba kontrolována pomocí 

elektronického sledovacího systému. Rozmezí délky trvání domácího vězení se 

pohybuje v závislosti na délce trestu odnětí svobody. Nejkratší možná doba je 14 dní a 

nejdelší 135 dní.94 V prvním roce užívání bylo do tohoto trestu propuštěno okolo 16 000 

osob.95 

Front-end modelem je tzv. Curfew Orders. Tento zákaz vycházení může být uložen 

osobě, starší 16 let, u které není potřeba izolovat ji od zbytku společnosti uvězněním. 

Trest může být uložen samostatně nebo vedle jiného trestu. Zákaz vycházení nesmí být 

kratší než 2 hodiny a delší než 12 hodin denně. Může však každý den v týdnu stanoven 

jinak, či některé dny nemusí být zákaz vůbec. Maximální možná délka trestu je 6 

měsíců. I u tohoto trestu se v drtivé většině užívá elektronický monitoring.96  

8.3. Švýcarsko 

Na přelomu tisíciletí, v letech 1999 – 2002 se ve Švýcarsku testovalo, zda je možné 

nahradit krátkodobé tresty odnětí svobody domácím vězením.97 Experiment byl 

                                                             
94 Home Detention Curfew. HM Prison Service[online][cit. 2012-04-04] Dostupné z www.justice.gov.uk 
95 WHITFIELD, D. The magic bracelet. Winchester:Waterside Press. 2001, str. 18 
96 Tamtéž 
97 HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 12/2005, str. 8 
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prováděn na vzorku 200 lidí. Jednalo se o osoby, které byly odsouzeny k trestu odnětí 

svobody v délce trvání do jednoho roku. Experiment měl několik podmínek. Testovaná 

osoba musela s tímto experimentem souhlasit, v době odsouzení měl práci a také 

stabilní obydlí, ve kterém bylo možné trest vykonat. Dále měli tito odsouzení povinnost 

účastnit se resocializačního programu. Pokud chtěl odsouzený v povolené době opustit 

svůj dům, musel mít k tomu nějaký smysluplný důvod, například sport. 

Kontrola odsouzených byla prováděna tak, že se vězeň pravidelně ohlašoval 

telefonem dohlížející sobě. Také byl pravidelně navštěvován kontrolory. Zvláštností je, 

že soud zde pouze uložil trest, ale způsob výkonu již určovala jiná instituce, která navíc 

nespadala do moci soudní. Výsledkem byly pouhá 4 porušení podmínek z celého 

testovaného vzorku. Podobný experiment byl uskutečněn i v Německu.98  

8.4. Nizozemí 

V Nizozemí funguje opět odlišný model než v jiných zemích. Trest domácího 

vězení je zde nazýván elektronickým monitorováním. Tento trest je zde uplatňován buď 

v poslední fázi výkonu trestu odnětí svobody jako součást vězeňského programu nebo 

v kombinaci s podmíněným trestem.99 

Státní zástupce může požádat soud, aby obžalovanému uložil podmíněný trest 

s podmínkou, že bude elektronicky sledován. Existují zde tři možnosti užití 

elektronického monitoringu ve spojení s podmíněným trestem. První možnost je 

nejprostší, elektronické monitorování je podmínkou podmíněného trestu. Druhou 

variantou jest, že elektronické sledování je podmínkou podmíněného trestu, ale k tomu 

ještě přistupuje povinnost, účastnit se minimálně 26 hodin týdně obligatorních aktivit, 

jako je práce, vzdělávání či behaviorální trénink. V ostatních hodinách musí bý 

odsouzený doma. Tato možnost se užívá k náhradě trestu odnětí svobody v maximální 

délce 6 měsíců. Nejtvrdší možností je užití elektronického monitorování ve spojení 

s trestem obecně prospěšných prací v délce 240 hodin. Tuto variantu je možné uložit 

jako náhradu za trest odnětí svobody v délce trvání od 6 do 12 měsíců.100 

                                                             
98 HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 12/2005, str. 8 
99 Tamtéž 
100 TAK, P.J.P. The Dutch Criminal Justice System. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 2008, str. 117 
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8.5. Slovensko 

I naší východní sousedé mají ve svém řádu trest domácího vězení. Dokonce o 4 

roky déle než my. Slovenská koncepce domácího vězení je však podobná jako v ČR. 

Podmínkou uložení je taktéž, že pachatel se dopustil přečinu. Na rozdíl od naší úpravy 

ale není vyžadován souhlas pachatele s uložením trestu. Ten lze uložit samostatně nebo 

vedle jiného trestu, kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody. Zde je opět odlišná 

úprava oproti té naší, trest je možné uložit i vedle trestu obecně prospěšných prací.101 

Podstata trestu je stejná jako v našem případě, s rozdílem, že na Slovensku je možno 

trest uložit v maximální délce jednoho roku. 

Pokud odsouzený poruší podmínky trestu, je mu vyměřen náhradní trest odnětí 

svobody, který se stanoví tak, že dva dny nevykonaného trestu znamenají den odnětí 

svobody. Tedy zde je také odlišnost oproti českému trestnímu zákoníku.102 

Stejně tak jako v našem případě, ani na Slovensku zatím nebyl zaveden 

elektronický systém sledování, i když s tím koncepce slovenské justice počítá.103 Možná 

je to způsobeno tím, že frekvence ukládání tohoto trestu je ještě mnohem nižší než u 

nás, za celou dobu fungování byl trest domácího vězení uložen ani ne ve 200 případech. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
101 § 34 odst. 7, zák. č. 300/2005 Zb., Trestný zákon, ve znení neskorších predpisov 
102 § 53 odst. 4, zák. č. 300/2005 Zb., Trestný zákon, ve znení neskorších predpisov 
103 Trest domáceho vazenia uložili súdy 59 osobám. Sme.sk [online][cit. 2012-04-06] Dostupné z 
http://www.sme.sk/c/5864250/trest-domaceho-vazenia-ulozili-sudy-59-osobam.html 
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9.  Shrnutí výhod a nevýhod trestu domácího vězení 

9.1. Výhody trestu 

Tak jako nic není dokonalé, tak i trest domácího vězení má svoje zastánce a 

odpůrce, kteří poukazují na výhody a nevýhody tohoto trestu. Nespornou výhodou a 

jedním z hlavních důvodů zavádění domácího vězení je úspora financí, které jsou 

vynakládány na vězně, kteří si odpykávají nepodmíněný trest odnětí svobody. Jak jsem 

již uvedl, stát v případě domácího vězně nemusí hradit náklady za stravu, ubytování a 

další náklady s vězením spojené. Naopak v případě domácího vězení vězeň příspívá na 

úhradu nákladů. 

S tímto souvisí i další výhoda, kterou je snižování vězeňské populace. Přeplněné 

věznice jsou palčivým problémem, na jehož řešení se právě trest domácího vězení může 

podílet. Toto je výhoda obecně, v případě ČR se zatím moc neprojevuje. I přes existenci 

domácího vězení a dalších alternativních trestů určených k náhrazení trestů odnětí 

svobody kratšího trvání jsou věznice stále přeplněné. V případě domácího vězení se na 

nízkém počtu uložených trestů podílí hlavně již zmíněný nedořešený systém kontroly. 

Další důležitou výhodou jest, že doma na vězně nepůsobí vězeňské prostředí. Ve 

věznici je vystaven různým negativním vlivům, leckdy se přiučí novým věcem ve své 

kriminální činnosti. Toto se v domácím prostředí nestane. Navíc pří výkonu trestu 

odnětí svobody dochází k velkému narušení vazeb se známými, přáteli i s nejbližším 

okolím. Dochází i k rozpadu partnerských vztahů. Je pravdou, že domácí vězení do 

těchto vztahů zasahuje také, ale ne v takové míře a myslím si, že v drtivé většině 

případů budou ostatní členové domácnosti raději snášet tato omezení a mít svého 

příbuzného doma než ve věznici.  

Při výkonu trestu domácího vězení odsouzený většinou neztrácí své zaměstnání. 

To, že má práci, je i jednou z podmínek, aby probační úředník ve svém stanovisku 

doporučil soudu, že je pachatel vhodný k tomuto trestu. Je tedy normálně výdělečně 

činný a schopný splácet své závazky. Mnohem lépe tedy může nahradit způsobenou 

škodu a naplnit tak myšlenku restorativní justice. Ve věznici je dost možné, že 

odsouzený si odvykne práci a po propuštění má problém nějaké zaměstnání nalézt a 
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může spadnout do sociální propasti nebo se dále věnovat kriminální činnosti jako zdroji 

obživy. 

9.2. Nevýhody trestu 

Jednou z poukazovaných nevýhod trestu domácího vězení je možné porušení 

principu rovnosti při jeho ukládání. Kromě předem daného kritéria, že se ukládá 

pachateli přečinu, které je pro všechny stejné, se dále posuzují také osobní poměry 

pachetele. Což předem vylučuje některé skupiny pachatelů z okruhu možných příjemců 

trestu. Touto skupinou jsou například bezdomovci. Ti, i když by jinak mohli být 

vhodnými osobami, mohou být odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jen 

proto, že trest domácího vězení nemají kde vykonat. Tento problém by mohlo vyřešit 

například zřízení nějaké „domácí“ věznice, kde by takovéto osoby mohly vykonat trest, 

za stejných podmínek jako ostatní domácí vězni. 

Jako další nevýhodu trestu někteří zmiňují i onen přílišný zásah do soukromí 

domácích vězňů v případě elektronického sledování. Jak jsem již psal, myslím si, že 

toto je opodstatněné pouze v případě nepřetržitého sledování polohy odsouzeného. 

V českém měřítku je zřejmě největší nevýhodou trestu absence elektronického 

monitoringu. To brání širšímu ukládání trestu a tím i využití výhod, které tento trest 

skýtá. 

Kritici domácího vězení poukazují též na to, že při ukládání trestu může docházet 

k tzv. net-widing efektu. To znamená, že soud místo toho, aby ukládál trest jako 

alternativní sankci k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, tak jej uloží jako 

alternativu k podmíněnému odsouzení či jinému alternativnímu trestu. Vzhledem 

k tomu, že trest domácího vězení je podle svého zařazení ve výčtu trestů druhým 

nejpřísnějším trestem, dochází ze strany soudu ke zpřísnění trestní represe, což jde proti 

zásadě subsidiarity trestní represe.104 

 

 

                                                             
104  HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 12/2005. str. 8 
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9.3. Návrhy de lege ferenda 

Někteří autoři navrhují, aby vzhledem k tomu, že výkon trestu zasahuje do 

soukromí ostatních osob v domácnosti, byl vyžadován souhlas s výkonem trestu i od 

nich, pokud jsou dospělí.105 Nevím, jestli je toto úplně nutné, v drtivé většině případů, 

pokud jsou v rodině zdravé vztahy, s tím ostatní členové rodiny budou souhlasit.  

Na druhé straně je podle mě takový souhlas dobrý v případě, že je pachatel 

agresivní povahy a je souzen pro násilný trestný čin, zejména pokud se ho dopustil vůči 

někomu z rodiny. Sice trest domácího vězení není pro tyto osoby úplně vhodný, ale již 

byl několikrát uložen za násilný trestný čin. Zde bych ale souhlas nevyžadoval primárně 

z důvodu zásahu do soukromí, ale spíše z důvodu ochrany osob žijících ve společné 

domácnosti. 

Nebylo by od věci, vyžadovat souhlas i v případě, že obviněný nebydlí s rodinou, 

ale například na studentském bytě, či ubytovně, tedy s lidmi, se kterými kromě bydlení 

nemá mnohdy nic společného. 

Obecně bych tedy souhlas nevyžadoval, pouze v případech výše uvedených. 

Zjišťování, zda s trestem osoby bydlící s obviněným v jedné domácnosti souhlasí, je 

součástí přeběžného šetření probačních úředníků. A právě v případě institutu 

přeběžného šetření bych navrhl určité změny. 

Zejména bych z předběžného šetření učinil instut obligatorní. Nyní ne každému 

uložení trestu domácího vězení předchází předběžné šetření. Pokud by bylo šetření 

obligatorní, byla by zvýšena pravděpodobnost, že bude trest uložen opravdu vhodným 

kandidátům.  

Velký prostor pro využití výhod domácího vězení vidím v případě vazby. Opět by 

se ulevilo přeplněným věznicím a došlo by k dalšímu snížení finančního zatížení, stejně 

jako v případech, kdy je domácí vězení ukládáno namísto nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Musely by se na stavit podmínky, za nichž by bylo možné nahradit vazbu 

domácím vězení. Rozhodující by bylo, z jakého důvodu by byla vazba uložena. 

                                                             
105 ŠČERBA, F. Právní úprava nových alternativních trestů. In JELÍNEK, J. a kol. O novém trestním 
zákoníku. Praha:Leges. 2009, str. 59 
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V případě koluzní vazby106 je asi možnost domácího vězení vyloučena, jelikož by 

nemohlo být dostačně zabráněno možnosti, že by obviněný ovlivňoval svědky nebo 

jinak  mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. 

Důvody útěkové vazby107 podle mého názoru uložení domácího vězení nevylučují, 

ale pouze v případě, že by byl obviněný elektronicky sledován a časové období, kdy se 

obviněný nemusí zdržovat v obydlí by bylo minimální nebo žádné.  

V případě předstižné vazby108 bych ponechal stejné podmínky, jako v případě 

trestu domácího vězení. Stejně tak bych ponechal možnost nahrazení vazby domácím 

vězením pouze pachatelům přečinu. V zahraničních právních úpravách je tato náhrada 

vazby běžná, zákonodárce má tudíž spoustu možností k inspiraci. 

Za zvážení by stálo i zavedení již zmiňovaného back-end modelu, tedy systému, 

kdy domácí vězení nastupuje po vykonání trestu odnětí svobody ve věznici. Jisté 

náznaky tohoto modelu jsou u podmíněného propuštění, ale případů domácího vězení 

uloženého v rámci podmíněného propuštění je zatím velice málo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
106 § 67, písm. b) TŘ 
107 §67 písm. a) TŘ 
108 §67 písm. c) TŘ 



58 
 

Závěr 
 

Jak jsem uvedl v úvodu práce, mým cílem bylo zejména přiblížení trestu domácího 

vězení. Za poslední dva roky vyšla v různých publikacích řada článků týkajících se 

domácího vězení. Je pravda, že většina článků vyšla v novinách, ale lze nalézt i články 

odborné. I přesto se dle mého názoru jedná o aktuální téma. Mou ambicí nebylo přijít 

s něčím revolučním v této oblasti, jelikož to dost dobře nejde, ale spíš utřídit dosavadní 

poznatky a přinést svůj názor na věc. 

Při psaní jsem vycházel z české i zahraniční literatury, z odborných článků i 

zajimavých článků z novin. Taktéž jsem se snažil použít co nejaktuálnější data a čísla. 

Ty mi byly ochotně poskytnuty Probační a mediační službou ČR. 

V prvních kapitolách této práce jsem se snažil přinést teoretický úvod do 

problematiky. Od trestů a trestání po krátký výklad o alternativních trestech, mezi něž 

domácí vězení patří, včetně stručného popisu několika dalších alternativních trestů, 

které domácímu vězení konkurují. V dalších částech jsem se krátce zaměřil na historii. 

Dále jsem se snažil detailně rozebrat právní úpravu domácího vězení a přiblížit 

problematiku tohoto trestu, včetně jeho dopadů. 

 Kapitoly následující jsem se pokusil stručně popsat, v čem spočívá systém 

eletronického sledování a porovnat rozdíly v systémech kontroly výkonu trestu a 

vyřešit, který z nich je efektivnější. Dále bylo mým cílem přiblížit roli Probační a 

mediační služby ČR a zejména institut předběžného šetření. 

Závěrečné kapitoly nabízí stručný pohled do právních úprav vybraných zemí a 

zhodnocení kladů a záporů trestu, včetně několika návrhů do budoucna. 

Trest domácího vězení považuji za velmi pozitivní inovaci výčtu trestů a přínos pro 

trestní právo celkově. I díky trestu domácího vězení má soud nyní velký prostor, zvolit 

z možných sankcí tu nejvhodnější, která bude odpovídat podmínkám daného případu a 

hlavně dává soudu do rukou další alternativu, aby nemusel přikročit k uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. 
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Ačkoli se zatím v praxi neujal tak, jak bylo očekáváno, věřím tomu, že jeho čas 

ještě přijde, až se podaří dokončit všechny podmínky, důležité pro jeho bezproblémové 

fungování, jak to bylo plánované před jeho přijetím a stane se plnohodnotnou 

alternativní sankcí, kterou se soudci nebudou zdráhat uložit z důvodu nějakých 

pochybností. Absence elektronického systému sledování není sice absolutní překážkou 

pro tento trest, ale jak vidno, dosavadní systém kontroly vyvolává u části soudců 

zmíněné pochybnosti a byla by škoda, kdyby byl tento trest málo ukládaný z důvodu 

neschopnosti plán dotáhnout do konce. 
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House arrest punishment, its enforcement and control 

Resume 
 

As in other countries, also Czech Republic contends with crisis of the prison 

system. It is caused by the frequent sentence of imprisonment, especially by short-term 

imprisonment. It causes another problem, which is crowded prisons. The way, how we 

can result this problem is a more frequent substitution of the imprisonment by 

alternative sentences. The sentence of house arrest, which was brought by new criminal 

code, which came into force since 1.1.2010 is on of the ways of supporting this idea. 

 

In brief, the house arrest is a type of sanction, when a convicted person exercises 

the sentence at home. It means, that the prisoner must stay at home in time, which is 

determined by court in working days and all day at weekend and at days of public 

holiday. 

 

The aim of the thesis is to approximate the house arrest sentence from a complex 

view. I want to present analysis of legal regulation in the Czech law. My further aim is 

to compare distinctions between systems of controlling this sentenece. I want to give a 

short view to legal regulation of selected countries and compare advantages and 

disadvantages of this punishment. 

 

I worked particularly with the Czech literature, but I used also foreign language 

books and articles. I used the most topical data, which were available. 

 

The thesis is composed of nine chapters. In first chapters, I want to bring a 

theoretical introduction to the topic. The first chapter is about the punsihment and about 

the theories of punishment. The second chapter is about the system of punishment and 

the basic principles. In the third chapter you can find explanation of what is the 

alternative sentence and conception of restorative justice. Also you can find there, 

which types of the alternatives we have in the Czech criminal law. 
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The fourth chapter is focused on history of the house arrest in Czech country. 

Chapter five deals with the substance of the topic of the thesis. There you can find the 

analysis of legal regulation and conditions, in which the court can inflict this 

punishment, the reasons, why the legislators adopt the house arrest in the Czech 

criminal code and also you can find there, for example, the economical impact of the 

house arrest in comparation with the economical impact of imprisonment. 

 

Chapter six and seven deal with the execution and control of punishment. 

Chapter six is focused on history of electronic monitoring and the ways, how it can be 

realised. Next you can find there the comparation of distinctions between the system of 

electronic monitoring and the system of random personal controls conducted by 

probation officers. Seventh chapter is about Probation and Mediation Service of Czech 

Republic and its role on execution of house arrest punishment. 

 

In the chapter eight you can find short view to legal regulation of house arrest 

punishment in the USA, Netherlands, United Kingdom, Switzerland and Slovakia. In 

last chapter I analyze advantages and disadvantages of house arrest punishment and I 

bring some proposals for legislature in future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Klíčová slova, Keywords 
 

Domácí vězení, Alternativní tresty, Elektronický monitoring 

 

House arrest, Alternative sentences, Electronic monitoring 


