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Abstrakt 

 

V závěrečné diplomové práci se zabývám problematikou ukládání 

alternativních trestů, vývojem trestní politiky v posledních dvaceti letech, identifikací 

společenských hledisek, které je možné v oblasti ukládání alternativních trestů 

pozorovat a zjištění názorů na účinnost alternativních trestů, jakožto jednoho 

z hlavních nástrojů sankční politiky u nás.  Práce obsahuje v teoretické části pět 

kapitol.  

První kapitolu věnuji historickému exkurzu v problematice trestu a trestání, 

druhou kapitolou představuji základní teoretické koncepty, z kterých podoby 

současných trestů vycházejí. V dalších kapitolách se zabývám vývojem trestní 

politiky na území České republiky s ohledem na současné právní úpravy, které tuto 

oblast upravují, na podoby současných alternativních trestů, které jsou v ČR 

využívány a dále se věnuji vymezení pojmu sociální aspekt a v neposlední řadě také 

vymezení pojmu účinnost a negativ a pozitiv, která sebou využívání těchto trestů 

může přinášet. 

Praktickou část práce jsem věnovala interpretaci a vyhodnocení získaných 

údajů z rozhovorů, které mi poskytli odborníci pracující v této problematice. 

 

Abstract 

  

The final thesis deals with the issues of alternative punishments, the 

development of penal policy during the last twenty years, the identification of social 



 
 

factors related to inflicting alternative punishments, and with findings regarding 

different views on the effectiveness of alternative sanctions as one of the main tools 

of our sanctions policy. The theoretical part of the thesis consists of five chapters.  

The first chapter provides a historical excursion in the punishment issues; the 

second chapter presents the basic theoretical concepts which form a base for current 

punishments. The following chapters deal with the criminal policy development in 

the Czech Republic taking the existing legal regulations into consideration, with the 

current forms of alternative punishments used in the Czech republic, with defining 

the term ‘social aspect’ and ‘efficiency’, as well as with assessing the positive and 

the negative aspects of using such punishments. 

 

The practical part of the thesis is dedicated to interpreting and evaluating the 

data gathered by interviewing different professionals working in this field. 
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Vymezení výzkumného problému a cíl práce 

Dnešní společnost se neustále potýká s problematikou rostoucí a stále rozmanitější 

kriminality. „Ve většině zemí dochází v posledních desetiletích k vzestupu kriminality, který 

je dáván do souvislosti s procesy industrializace, urbanizace a migrace a s demografickými 

změnami. Mezi dynamické jevy ve světě patří terorismus, organizovaný zločin, hospodářská 

trestná činnost nadnárodních organizací, zločinnost spojená s drogami, počítačová 

kriminalita, poškozování životního prostředí, vandalismus.“ (Zpráva o situaci v oblasti 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, 2010). Řada odborníků z celého světa se tak snaží 

hledat přístupy a strategie, jak na tento velmi závažný společenský problém co nejúčinněji 

reagovat. Mezi jednu z těchto možných reakcí pak patří oblast restorativní justice, do které 

spadají i alternativní tresty. 

V průběhu historie získával trest celou řadu podob. Jeho chápání a formy se vyvíjely 

se společností, s rozvojem různých vědních disciplín, uvědomováním si a postupným 

prosazováním základních lidských práv a svobod. V polovině 20. století se do popředí 

diskuze v oblasti trestní politiky dostává potřeba vytvořit nový teoretický koncept, který by 

napomohl lépe reagovat na stále se měnící trendy a růst kriminality a který by zároveň 

napomohl řešit další závažné otázky týkající se této problematiky. Ať již hovoříme o 

přeplněnosti věznic a důsledky ekonomické, sociální a psychologické s tím spojené, které 

křísily pochybnosti o účinnosti sankční politiky, či problematiku práce s oběťmi, která do 

této doby byla tabu.  

V české republice je oblast alternativních trestů a jejich využívání úzce spojeno 

s transformací trestní politiky, která začala probíhat po roce 1989. Dnes, téměř po dvaceti 

letech a po zavedení nového trestního zákoníku (účinnost od 1. 1. 2010) je možné využívat 

celou řadu trestů, které tvoří alternativu institutu odnětí svobody.  



 
 

Vzhledem k mému zájmu o tuto oblast současné české trestní politiky budu věnovat 

pozornost v této diplomové práci analýze sociálních hledisek, které sebou ukládání 

alternativních trestů přináší a jak tyto aspekty vnímají odborníci pracující v této oblasti a 

lidé, kteří se již s tímto institutem setkali.  

 

Předpokládané  metody zpracování práce: 

 Na základě dostupných tištěných i elektronických zdrojů se pokusím 

charakterizovat vývoj institutu trestu a trestání a s ním spojené sociální aspekty, tak 

jak se v průběhu historie objevovaly a případně měnily. Dále provedu rozhovory 

s odborníky zabývajícími se danou oblastí a také s lidmi, kterým byl nějaký druh 

alternativního trestu uložen. V rámci těchto rozhovorů bych ráda získala potřebné 

informace týkající se názorů dotazovaných na současnou podobu, využívání a 

účinnost alternativních trestů a na to, jaké sociální aspekty v užívání alternativních 

trestů pozorují a jak je hodnotí.  
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ÚVOD 
 

Trest a trestání je již od počátků lidské civilizace přirozenou formou odplaty 

za nedodržování pravidel a norem, jež si ta, či ona společnost stanovila. Do 

současnosti prošla lidská existence různými formami vývoje, které zanechaly 

nesmazatelné stopy nejen v podobách trestání. Dnešní doba je rozmanitá, a tak i 

oblast trestů a jejich podob je nespočetná a budí debaty v řadách odborníků. I 

v České republice je otázka způsobu reakcí na trestnou činnost a s tím 

neodmyslitelně spojené ochrany společnosti jedním z velmi důležitých veřejně 

politických problémů. Je tomu tak i proto, že od roku 1989 došlo v oblasti trestní a 

chceme-li sankční politiky k výrazným změnám. Do praxe začaly být od poloviny 

90. let zařazovány tresty, které měly fungovat jako plnohodnotné alternativy k trestu 

odnětí svobody v případech, kdy byl takovýto trest ne zcela odpovídající charakteru 

spáchaného zločinu. Tyto tresty, nazývané též alternativní, se tak postupně stávaly a 

stále stávají nedílnou součástí trestního pořádku České republiky. Od roku 2009 je 

v účinnosti nový trestní zákoník, který přináší nejen nové možnosti řešení kriminality 

v oblasti procesní, ale také zcela nové instituty alternativních trestů, které mají 

pomoci co nejadekvátněji reagovat na současnou situaci v oblasti kriminality. Co vše 

společnosti tyto tresty přinášejí, jaké jsou jejich výhody oproti „standardnímu“ 

dominantnímu trestu odnětí svobody a kde je možné pozorovat jejich limity…? 

 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že již od prvního ročníku 

studia na vysoké škole a možná i dávno předtím, mě problematika kriminality a 

způsoby reakce na ni velmi zajímala. Sama se v rámci své profese této problematiky 

dotýkám a ráda bych se jí ve svém profesním životě věnovala i nadále.   

 

Hlavní cíl práce zní: Explorace sociálních aspektů, které sebou ukládání 

alternativních trestů přináší a analýza účinnosti tohoto institutu trestní justice. 

Zaměřila jsem se na oblast, kde se dle mého mínění propojuje práce všech institucí, 

které mají co dočinění s oblastí páchání a reakce na trestnou činnost. K tomu, abych 

mohla splnit daný cíl, jsem se rozhodla pomocí zvolených výzkumných technik, 

jimiž jsou analýza dokumentů a rozhovor pomocí návodu rozkrýt názory 
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jednotlivých odborníků pracujících v dané oblasti na vývoj trestní politiky v České 

republice, na strukturu alternativních trestů, které jsou nejčastěji využívány, na 

vymezení sociálních aspektů, které dle těchto odborníků s ukládáním alternativních 

trestů souvisejí a v neposlední řadě na hodnocení účinnosti způsobů řešení trestních 

věcí.  

 

Každá z kapitol teoretické části se vztahuje k jednomu z dílčích cílů práce. 

V první kapitole se zaměřuji na historický vývoj v oblasti trestu a trestání, druhá 

kapitola vymezuje teoretická východiska současných trestů. Tyto dvě kapitoly jsou 

také jediné, které nejsou východiskem pro praktickou část práce. Třetí kapitola je 

věnována vývoji trestní politiky v České republice od roku 1989 a představení 

nového trestního zákoníku. Další kapitoly jsou věnovány představení současného 

spektra alternativních trestů, jejich základních charakteristik a v poslední kapitole 

identifikuji pojem sociálních aspekt v oblasti ukládání alternativních trestů a zmapuji 

případná pozitiva a negativa systému alternativního řešení trestních věcí. 

 

V praktické části své diplomové práce charakterizuji použitou metodologii a 

výzkumnou strategii, odpovídám na jednotlivé dílčí cíle pomocí dvou výzkumných 

technik. Hlavní z nich je rozhovor pomocí návodu, jehož pomocí jsem rozkrývala 

názory pracovníku jednotlivých institucí, které se v této problematice střetávají. 

Doplňkovou techniku tvořila analýza dokumentů, která mi pomohla zodpovědět 

především čtvrtý dílčí cíl zabývající se četností ukládaných alternativních trestů 

v ČR. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Pojetí trestu a trestání v historické perspektivě 

 

Úvodní kapitolu diplomové práce věnuji historickým souvislostem, kterými 

se pokusím zmapovat situace v oblasti užívání trestů a trestání v lidských 

civilizacích, napříč dějinami.  

Dále se v této kapitole zaměřím na počátky využívání alternativních trestů, 

tedy na období druhé poloviny dvacátého století, a v neposlední řadě zaměřím jednu 

podkapitolu vývoji v oblasti trestání na území dnešní České republiky.   

 

1.1 Vývoj a filozofie trestu v období starověku a 

středověku  

 „V paleolitických jeskyních v Addauře na Sicílii je vyryto několik lidských 

postav, stojících kolem schouleného člověka svázaného tak, aby se škrtil, kdyby se 

pokusil napřímit. Pravděpodobně je to nejstarší záznam trestu a zároveň důkaz, ţe 

trest existuje stejně dlouho jako lidská společnost.“
1
 

Pokud bychom si položili otázku, odkdy lidé znají a užívají tresty, odpověď by 

nejspíše byla: tresty jsou staré téměř tak dlouho, jako lidstvo samo. Otázky 

zabývající se účelem trestu však již tak jednoznačné odpovědi neměly a nemají. Ti, 

kteří si tyto otázky pokládali tak dlouhou dobu tápali. Jak však zmiňuje Válková, 

Kuchta aj.,
2
 jedno je jisté, v průběhu staletí si lidská společenství vytvářela systémy a 

nástroje, které jim umožňovaly reagovat na porušování pravidel a hodnot, jež byly 

společností nastaveny. Ať se již odrazíme od pojetí trestu jakožto pouhé sociální 

msty, po zohledňování dalších funkcí, které by měl trest naplňovat. To vše mělo 

                                                             
1 LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: Svojtka&Co. 2004. 

str. 7. 
2 KUCHTA, J. Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck. 2005. 

   str. 183- 4.  
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sloužit nezákladnějšímu účelu trestu, jímž byla ochrana společnosti před trestnou 

činností.  

V nejstarších dobách „lovců a sběračů“ byla hlavním trestem krevní msta. Ať byl 

zabit člen rodiny, nebo došlo k poškození majetku, šlo o symbol urážky rodu, 

oslabení síly a ohrožení fyzické existence. „Proto očištění a vyrovnání způsobené 

ztráty bylo moţné jen krvavou odplatou.“
3
 Násilí tak, přirozeně, dlouhou dobu 

fungovalo jako nejefektivnější prostředek ochrany, neboť uplatnit pravidlo „krev za 

krev“ bylo právem a zároveň povinností poškozených rodů. Prvním impulzem 

k omezení krevní msty byl až vznik menších společenství. Prvním pokusem pak bylo 

tzv. talio, založené již na principu „oko za oko, zub za zub“, kterým byly spory mezi 

rody definitivně vyřešeny.  

Kolem roku 3500 př. n. l. tak začala vznikat první společenství, se kterými je 

v tomto období neodmyslitelně spojen vznik prvních zákoníků. S ohledem na 

sledované téma je téměř nemyslitelné, abych nezmínila Chammurapiho zákoník
4
, 

„sepsaný akkadštinou v Babylonu kolem roku 1750 př. n. l.“
5
 Nelze říci, že by tento 

zákoník byl jediným své doby, avšak pouze ten se dochoval v úplnosti a mohl se tedy 

stát vzorem řady mezopotamských a evropských zákoníků.
6
 

Pojďme se však podívat na období starověku s ohledem na filozofické smýšlení 

o trestu. Jak zmiňuje Lata
7
, z  pohledu filozofie trestu hrál v těchto starověkých 

civilizacích, ale též dlouho poté, velmi důležitou roli teistický prvek.
8
 Spáchaným 

zločinem bylo rozzuřeno božstvo, jež bylo nezbytné znovu usmířit. K tomuto účelu 

sloužilo potrestání viníka. To znamená, že i zákoník Chammurapiho a zákoníky 

vznikající po něm byly odvozovány od Boha. Je však zajímavé pozorovat, že ač se 

v praxi využívalo k výkonu spravedlnosti velmi přísných tělesných trestů, „které byly 

                                                             
3 MALINA, Jaroslav a kol. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět kaţdý člověk  

   [online], Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [citace 2011 – 03 – 10].  

   Dostupné z: <http://is.muni.cz/do/1431/uAntrBiol/el/antropos/pdf/antropologicky_slovnik.pdf>.  

   ISBN 978-80-7204-560-0 
4 Ve kterém se výše zmíněný pojem talio objevil poprvé  
5 LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: Svojtka&Co. 2004. 

str. 21. 
6 Vychází z něj například islámské právo šaría či hebrejské právo 
7 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: Knihovnička LexisNexis. 2007. str. 11. 
8 V otázkách trestu a trestání 

http://is.muni.cz/do/1431/uAntrBiol/el/antropos/pdf/antropologicky_slovnik.pdf
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velmi často zaloţeny na odplatě za spáchaný čin“
9
, ne vždy skutečnost teistického 

prvku a tudíž usmiřování božstva potrestáním „musela nutně znamenat větší přísnost 

trestu, či jeho antihumánnost.“
10

 Důkaz daného tvrzení můžeme nalézt již ve Starém 

zákoně: „kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichţ se dopouštěl, a 

dbal na všechna má přikázání a jednal podle práva spravedlnosti, jistě bude ţít a 

nezemře.“
11

 Z toho vyplývá, že nad aspekt odplatný byl často stavěn jiný např. 

výchovný.  

 

1.1.1 Řecké a Římské zákonodárství 

 

Dalším významným mezníkem v historickém pojetí trestu je doba řeckého a 

římského zákonodárství. Jak zmiňuje Schelle
12

 řecké zákonodárství – do jisté míry  - 

také vycházelo z Chammurapiho zákoníku. Roku 621 př. n. l. vznikl Drakónův 

zákoník, jehož prostřednictvím došlo k zavedení velmi přísných trestů.
13

 Situace, 

která nastala, však nevedla ke kýženým výsledkům, nýbrž vedla k destabilizaci 

společnosti, což byl jeden z hlavních důvodů, proč roku 594 př. n. l. došlo Sólonem 

k zreformování Drakónova zákoníku. Po této reformě bylo možné užívat trest smrti 

pouze v případech vraždy a zrady. I přesto je zřejmé, že zde byl stále velmi silně 

zastoupen prvek odplatný. 

Opět je však velmi zajímavé pozorovat filozofické smýšlení nad účelem trestu 

v této době. Zvláště řečtí filozofové pojednávali o účelu trestu velmi radikálním 

způsobem. Jak zmiňuje Lata
14

, Platon zcela odmítá princip odplaty, neboť popírá 

možnost, že by mohl být uložen spravedlivý trest. Tento pohled je velmi výjimečný a 

Platón tak zřetelně explikuje utilitární trestní teorii
15

 „a naznačuje rozdělení 

                                                             
9 SCHELLE, Karel a kol. Právní dějiny. Praha: Nakladatelství Aleš Čeněk.  2007. str. 56. 
10 LATA, J. Účel a smysl trestu. 2007. Praha: Knihovnička LexisNexis str. 11 a dále. 
11 Ez 18: 21-23 in LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: Knihovnička LexisNexis. 2007. str. 11. 
12

 SCHELLE, Karel a kol. Právní dějiny. Praha: Nakladatelství Aleš Čeněk.  2007.  
13 Téměř všechny přečiny byly trestány smrtí, což mělo naplnit účel, kterým bylo odstranění pachatelů  
14 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: Knihovnička LexisNexis  2007. str. 11 a dále. 
15 Utilitární teorie jako silný myšlenkový proud reprezentovaný čtyřmi základními teoriemi:    

    nápravnou, odstrašující, izolační a restorativní. Svůj základ má ve filozofickém směru nazývaném  

    utilitarismus, jež je úzce spjat i s oním účelem trestu, ve kterém je za správné považováno takové  

    jednání, které mezi dostupnými alternativami působí nejlepší možné následky. Podrobněji viz.: 

    následující kapitola 
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individuální a generální prevence, coţ je tradičně přičítáno aţ Feuerbachovi.“
16

 

Platon tak předchází nejen Feuerbacha ale též Liszta v případech rozdělení účelu 

trestu na tři aspekty: nápravu napravitelných zločinců, zastrašení náhodných zločinců 

a osob ke zločinu inklinujících a zneškodnění nenapravitelných.  

Římané dle Schelleho
17

 řecké zákonodárství přímo přejali. Kolem roku 450 př. n. 

l., zformulovali zákony Dvanácti desek. Tyto zákony rozlišovaly mezi skutky 

trestními a občanskými. Přelom v tomto období byl patrný v jedné důležité 

skutečnosti. Nejen, že se musel trestu domáhat sám poškozený jednotlivec, ale 

poprvé na sebe povinnost stíhat a trestat řadu zločinů bralo impérium. Došlo také ke 

vzniku permanentních soudů a to prostřednictvím Gracchových reforem.
18

   

I přes to, že se římské tresty vyznačovaly velkou krutostí a nemilosrdností
19

 

můžeme i v římském právu najít vedle teistických koncepcí
20

 utilitární pojetí. „Tak 

Seneca uvádí: „Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur“ (ţádný 

rozumný muţ netrestá, protoţe se stalo zlo, ale aby se v budoucnu nestalo.“
21

  

Z výše uvedeného je zřejmý určitý posun ve vnímání účelu trestu a trestání. 

Nezastupitelný prvek má nejen filozofické smýšlení velkých osobností tohoto 

období, ale můžeme pozorovat, že začíná být důležitý i názor lidu na zákonem 

stanovené postihy.
22

 I přesto, že jsou stále nejvíce využívány tresty s dominantním 

odplatným prvkem, vznikají – i když pouze v teoretické rovině – tomuto prvku 

protiváhy, které již vnímají trest jako něco, co může a má v oblasti kriminality 

pomoci např. předcházet takovýmto činům.
23

 (počátky utilitárního pojetí). 

 

                                                             
16 NOVOTNÝ, O. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: Wolters Kluwer. 2010. str. 11 – 12. 
17 SCHELLE, Karel a kol. Právní dějiny. Praha: Nakladatelství Aleš Čeněk. 2007. 
18 Vznikly roku 122 př. n. l.  
19Trestalo se převážně smrtí, tělesnými tresty vězením a především u trestu smrti se velmi často 

užívala podobná metoda, jakou provinilec užil při páchání svého činu.  
20Římská civilizace byla případem společností se silně teisticky podbarveným pojetím trestního práva, 

což ve svém důsledku znamenalo především nezbytný mír mezi lidstvem a Bohy. Primárním 

hlediskem tedy nebyla nebezpečnost činu pro společnost. (Lata: 2007) 
21 MORIS, N.: Punishment, Desert and Rehabilitation, in LATA, J. Účel a smysl trestu. Knihovnička 

LexisNexis 2007. str. 12. 
22 Sólonova reforma, která proběhla na základě nevole lidu 
23 Počátky utilitárního smýšlení 
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1.1.2 Středověk 

 

Pojem doba temna, jak se také někdy toto období nazývá, má relevanci i 

pokud se zaměříme na historii s ohledem na trestání protizákonných činů. Jak na 

prahu středověku, tak také v jeho průběhu, byly tresty charakteristické svojí 

nemilosrdností. Také díky stále vzrůstající moci církve a jejím zásahům v této 

oblasti, začaly vznikat nové instituty, jež měly potírat bezbožnost.
24

 Jak opět zmiňuje 

Schelle
25

, tyto nové instituty byly využívány ve 14. století a také v rámci inkvizice, 

při které docházelo téměř vždy k mučení, jehož smyslem bylo získání doznání 

k spáchanému činu.  

Právě ve středověku se mučení využívalo téměř v každém vyšetřování, neboť 

byla platná myšlenka, že sídlem pravdy je spíše tělo nežli intelekt. „Pravda byla 

uzamčená ve svědkově těle, nikoli v jeho slovech, a bylo nutné ji uvolnit mučením.“
26

  

Dle Foucaulta byl díky mučení v plném světle projeven i tzv. „silový vztah“, 

z kterého zákon čerpal svoji moc. „Je treba připomenuť, ţe  kaţdom zločine tkvie 

vzbura proti zákonu a ţe zločinec je nepriateľ Vladára.“
27

 Jde tedy o jasnou 

manifestaci síly, „ceremónia verejného mučenia v plnom svetle vyjaví silový vzťah, 

z ktorého zákon čerpá svoju moc.“
28

 Je tedy zřejmé, že výše zmíněné instituty 

trestání využívané ve středověku vyjadřovaly účel trestu především v podobě 

zastrašování. Jak dále poznamenal Lata
29

, toto středověké pojetí trestu a trestání 

oficiálně přetrvávalo i v 17. a 18. století v dobách absolutistických monarchií. 

 

 

                                                             
24 Mezi ně patří například Boží soudy (ordály – během nichž mělo být pomocí božího vyjevení určeno  

    zda je zkoušený vinen či nikoliv) využívané běžně ve 14. století a v dobách inkvizice 
25 SCHELLE, Karel a kol. Právní dějiny. Praha: Nakladatelství Aleš Čeněk. 2007.  
26 LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: Svojtka&Co. 

2004. str. 129. 
27 FOULCAUT, M. Dozerať a trestať. Zrod vazenia. Bratislava: Kalligram. 2000. str. 53. 
28 tamtéž 
29 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: Knihovnička LexisNexis. 2007.  
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1.2 Vývoj a filozofie trestu v dobách osvícenství až do 

současnosti 

 

Období konce 18. století a počátku 19. století bychom mohli charakterizovat 

jako velmi přelomové a přínosné, neboť položilo základy teoretickým konceptům 

trestání užívaných až do současnosti. Byla to doba konce dlouhých válek, jež 

sužovaly Evropu, ale také doba, ve které zastánci a vykonavatelé nemilosrdných 

trestů, kterými byl středověk protkán, ztráceli svou moc a dominanci. „Protesty proti 

mučeniu zaznievajú v druhej polovici 18. storočí odvšadiaľ: od filozofov a teoretikov 

práva; od právnikov, sudcov, členov súdnych dvorov; zo Súpisov poţiadaviek a 

pripomienok a od členov ústavodárných zhromaţdení.“
30

 

 Jak dále uvádí Lyons
31

, v tomto období vznikají nové sociální ideje vedoucí 

v některých zemích
32

 k revolucím, které v sobě nesly změny sociálních postojů. 

Sociální změny byly podporovány i celou řadou filozofů, mezi nimiž můžeme 

jmenovat například Voltaira, Jean-Jacquese Rousseaua, Johna Locka a další, kteří 

„vystupují proti krutosti v trestání, volají po uznání, ţe člověk, jenţ spáchal zločin, 

nepozbývá tímto ještě přirozených lidských práv, ţe účelem trestu nemá být zničení 

pachatele zločinu, ale jeho polepšení.“
33

 

S tím jak nové myšlenky pozvolna ovlivňovaly společnosti v Evropě, začaly 

ovlivňovat a měnit názory na trest samotný. Soudilo se, že tresty by měly sice 

dostatečně odstrašovat, ale musejí být také přiměřené zločinu a předvídatelné.
34

 

Dochází tedy k přednesu požadavku na větší diferenciaci trestů s ohledem na 

důležitý požadavek humanity a snižování zločinnosti.
35

 Montesquieu uvádí: „je 

velikou chybou, jestliţe trestáme stejně toho, kdo na veřejných cestách krade, a toho, 

kdo tam krade a vraţdí.“
36

 

                                                             
30FOULCAUT, M. Dozerať a trestať. Zrod vazenia. Bratislava: Kalligram. 2000. str. 75. 
31LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: Svojtka&Co. 2004.  
32 Francie Amerika 
33 ZEZULOVÁ, J. Trestní zákonodárství nad mládeží. Brno: Masarykova univerzita. 1997. str. 17. 
34 Odkaz na prvky smíšené teorie trestání: jež v sobě snoubí prvky retributivní a utilitární teorie. Blíže  

    ji představím v následující kapitole věnované právě teoretickým konceptům trestu a trestání. 
35Klesá kriminalita násilná a narůstá hospodářská. (Foucault in LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: 

LexisNexis. 2007. str. 14) 
36MONTESQUIEU, Ch.: O duchu zákonů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

2003. s. 126. 
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Výrazným a přelomovým dílem, jež ovlivnilo celou trestně právní nauku, 

byla kniha „O zločinech a trestech“ markýze Cesare Beccarii, která vyšla v roce 

1764. Autor v ní ve své době formuloval celou řadu postřehů a zásad, které jsou ještě 

dnes vysoce aktuální. V díle se také objevuje společně s myšlenkou přiměřenosti 

trestu myšlenka prevence a to jak individuální, tak generální. Trest tedy přestává 

plnit funkci nástroje pomsty, ale stává se nástrojem nápravy pachatelů. 

S ohledem na postupný rozvoj humanitních věd došla lidská společnost 

k poznání, že lidský život je jednou ze základních a nejdůležitějších hodnot, a je tedy 

třeba ho chránit. Dochází tak k odmítání absolutního způsobu trestání, kterým je trest 

smrti. Nejvíce racionálním osvícenským myšlenkám vyhovoval výkon trestu ve 

speciálních zařízeních, jež byla nazývána vězení.  

Jak však uvádí Lyons
37

, ač mnozí spisovatelé psali o reformě vězeňství, 

málokdo viděl, jak vězni skutečně žijí. „V Evropě byly věznice v rukou soukromníků 

a prvořadou motivací byl profit.“
38

 Docházelo k nahromadění všech vězňů do jedné 

cely bez topení či lůžek, v podzemí bez dostatku světla. Velmi často docházelo 

k užívání i jiných forem trestu a některé věznice a uvěznění v nich se rovnalo 

mučení. 

 

1.2.1 Trest odnětí svobody jako dominantě užívaná sankce za 

trestnou činnost a počátky užívání jiných forem reakcí na 

trestnou činnost  

 

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

období konce osmnáctého století.“
39

 V devatenáctém a dvacátém století probíhá 

reformní hnutí, usilující o humanizaci výkonu trestu odnětí svobody a snažící se 

                                                             
37LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: Svojtka&Co. 2004.  
38 Tamtéž, str. 111. 
39KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: 

Masarykova univerzita. 2002. str. 13. 
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prohloubit jeho účinnost. Otcem myšlenky cílené nápravy vězňů
40

, která tuto 

účinnost měla prohloubit, je anglický penolog
41

 John Howard.  

John Howard měl řadu následovníků, kteří výrazně napomohli k propracování 

trestu odnětí svobody a též k jeho stále větší rozšířenosti po celé Evropě. Od konce 

18. století se stal na dalších téměř 250 let dominantní  - nikoliv však jedinou - sankcí 

v případech reakce na páchání protiprávní činnosti.  

Dalším významným mezníkem, který zasáhl do podoby sankcí využívaných 

v reakci na trestné činy, bylo postupné zavádění alternativních trestů, které započalo 

v 50. letech 20. století a trvá dodnes. Bylo tomu především z důvodu neustále 

rostoucí kriminality, která sebou přinesla nejen výrazné překročení kapacity 

vězeňských zařízení a finančních nákladů s tím spojených, ale také prokázala nízkou 

efektivitu této sankce.
42

 

Především v západoevropských státech a Spojených státech amerických 

dochází k velké vlně zavádění alternativních trestů v 70. letech minulého století a 

tato vlna trvá dodnes. 

Nelze také opomenout aktivity mezinárodních organizací, podílejících se na 

procesu rozšiřování a zavádění alternativních trestů. Mezi nejvýznamnější z těchto 

organizací patří OSN a RE. V rámci evropeizace trestního práva lze také 

v posledních letech zaznamenat určitou aktivitu v dané oblasti na poli Evropské unie. 

Alternativní tresty se tak stávají další dominantní formou reakcí na trestnou činnost. 

 

1.3 Historický exkurz s ohledem na Českou republiku 

 

Co se týká podob trestání, na území dnešní České republiky se v historii 

zacházelo s provinilými podobnými, ne-li stejnými způsoby jako ve zbytku Evropy. 

V dobách středověku docházelo i na území Čech k mučení, zvláště v tzv. 

                                                             
40 Spočívající v občanské výchově, odstraňování negramotnosti aj. 
41 Penologie – součást vědy zabývající se výkonem trestu 
42 prizonizace 
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čarodějnických procesech, při kterých zemřelo velké množství lidí. Fungovaly zde 

církevní soudy tak, jako v jiných zemích.  

Po skončení třicetileté války a tzv. doby temna začalo i na území Čech 

pozvolna pronikat osvícenské myšlení, které ovlivnilo pojetí trestů a jejich účelu 

v zemích západní Evropy, především pak Francie. I u nás se toto pokrokové myšlení 

projevilo v zacházení s provinilci. Marie Terezie, ovlivněna osvícenskými 

myšlenkami, zakázala užívat mučení při výsleších. Stejně jako v dalších zemích, i na 

území Čech, Moravy a Slezska se začal mnohem více než jiné, užívat trest odnětí 

svobody. Jak uvádí Mezník
43

, Zemský soudní řád pro Rakousko navíc nařizoval, aby 

bylo s vězni zacházeno lidsky, i když stav některých věznic byl v té době zcela 

neutěšený, neboť vězňům například chyběly i slamníky. Dalším významným 

reformátorem nejen v oblasti vězeňství byl také – jak zmiňuje Sochůrek
44

, její syn 

Josef II, který zrušil trest smrti.  

Již v této době existovaly tři stupně výkonu trestu odnětí svobody: 

o těţký ţalář, určený pro nejtěžší zločince a politické odpůrce 

monarchie, 

o tuhé vězení, zřízené pro recidivisty páchající méně závažné trestné 

činy, 

o obyčejné vězení, sloužící ke krátkým trestům. 

Teprve počátkem 19. století došlo k oddělení vězňů dle věku
45

 a také došlo 

k zlepšení podmínek ve vězení.
46

 Sledovat téma kriminality v českých dějinách však 

není jednoduché, neboť nikdy nebylo „předmětem příliš rozsáhlé pozornosti českých 

historiků.“
47

 

                                                             
43MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J., Základy penologie. Brno: 

Masarykovauniverzita.1995. 
44SOCHŮREK, J., Kapitoly z penologie. Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 2007.  
45 rozdělení na mladistvé a dospělé 
46 V každém vězení byly zavedeny slamníky a zlepšila se strava vězňů 
47POKORNÝ, J. Zločin a trest v české kultuře 19. Století. Praha: Academia. 2010. str. 83. 
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Jak dále poznamenává Sochůrek
48

, i na území dnešní České republiky nastal 

postupný rozmach trestu odnětí svobody a to především po roce 1918. Došlo 

k zavedení moderních prvků a přístupů, mezi něž patřilo především vedení k osobní 

hygieně a možnost vyučení se řemeslům.
49

 Bylo možné přijímat návštěvy a ve 

věznicích došlo k zřízení knihoven.  

Převzetím trestního práva z Rakouska-Uherska existovala v Československu 

po roce 1918 možnost uložení trestu smrti, ale pouze za velmi malý počet trestných 

činů. Po r. 1920 mohl být uložen pouze v případě doživotně odsouzeného vězně 

znovu páchajícího trestný čin. Po zavedení trestního zákona č. 91/1934 Sb., o 

ukládání trestu smrti a o doživotních trestech, dochází k ukládání trestu „těţkého 

ţaláře (káznice) doţivotního nebo dočasného od 10 do 30 let v případech, v nichţ 

zákony dosud ukládaly trest smrti.“
50

 

 

1.3.1 Konec 2. světové války a období následující 

Po skončení druhé světové války existovala na území Československa snaha 

o navázání na předválečné tradice vývoje v oblasti trestů. V té době se ve věznicích 

nacházela celá řada vězňů páchajících majetkové nebo obecné delikty, ale také řada 

zrádců a kolaborantů. Pro ty, jež páchali „klasickou“ trestnou činnost byly věznice 

rozděleny do tzv. disciplinárních tříd, které byly tři „přičemţ třetí byla pro nejméně 

narušené vězně a pachatele nikoliv závaţných trestných činů.“
51

 

Dle Sochůrka
52

 další zlom v budování vězeňství nastal v roce 1948, kdy 

začali být do věznic umísťování i „lidé odsouzení za tzv. politické delikty nebo jinak 

nepohodlní reţimu.“  Došlo také ke zřízení tzv. táborů nucených prací, jež fungovaly 

jako improvizovaná vězeňská zařízení, do nichž byli umísťování tzv. třídní nepřátelé. 

„Cílem trestu v tomto období se stala represe s důrazem na ekonomické vyuţívání 

                                                             
48SOCHŮREK, J., Kapitoly z penologie. Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 2007.  
49 Dále bylo možno přijímat návštěvy a začaly být zřizovány knihovny 
50Zákon č. 91/1934 Sb. o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech §1 odst. 1. 

 Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/T0741_00.htm. 
51SOCHŮREK, J., Kapitoly z penologie. Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec:Technická 

univerzita v Liberci 2007. str. 29. 
52 tamtéž 



24 
 

pracovní síly odsouzených v rámci potřeb národního hospodářství, především 

v oblasti těţebního, hutního, stavebního a těţkého průmyslu.“
53

 

Až do roku 1989 byl především trest odnětí svobody hlavním využívaným 

trestem v reakci na trestné činy. Co se týkalo tendencí zařazovat jiné alternativní 

způsoby trestání pachatelů, které je možné pozorovat v západních zemích Evropy a 

USA v padesátých a především v sedmdesátých letech, neprobíhal vývoj v ČR 

v tomto ohledu stejně. Do roku 1989 se jediná zmínka týkající probační činnosti, či 

jiné formy alternativního pojetí zacházení s vězni, objevuje v souvislosti se 

sociálními pracovníky ve věznicích, či osobami pro tento účel práce zaměstnanými 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

2. Teorie trestání – účel trestu 

 

Druhou kapitolu diplomové práce zaměřuji na zodpovězení druhého dílčího 

cíle, jímž je shrnutí teoretických východisek účelu trestu a trestání.  

 

2.1 Teorie trestání 

 

Již v předešlé kapitole, věnované historickým souvislostem v oblasti trestání, 

jsem se v některých úsecích zmínila o teoretických východiscích, která pomáhala na 

cestě vývoje nahlížení na trestání a užívání jednotlivých trestů v praxi. V této 

kapitole, pokud si kladu za cíl plnohodnotné představení těchto jednotlivých teorií, 

nemohu historii zcela opustit, neboť teorie trestání je možné pozorovat již od dob 

Aristotelových
54

.   

Ani v současnosti však debata nad nimi nekončí, jak uvádí Haist
55

, odborníci 

věnují stále velmi mnoho času a úsilí zkoumání tohoto problému a potvrzují tak, že 

                                                             
53Černíková in SOCHŮREK, J., Kapitoly z penologie. Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci 2007. str. 30.  
54 blíže viz. JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. Obecná část zvláštní část. Praha: Linde. 2004. s. 831.  
55 HAIST, M. Deterrence in a sea of „just deserts“: are utilitarian goals achievable in a Word of 

„lifting retributivism“?. The Journal of Criminal Law & kriminology. 2009. 
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debata nad účelem trestního postihu a teoriemi trestání je nekonečná. Prolíná se od 

starověku až do současnosti.  

V dnešní době se v diskusi objevují tři velké teoretické okruhy, jimiž jsou dle 

Laty
56

: 

o retributivní teorie,  

o utilitární teorie, 

o smíšené teorie.  

 

Následovat bude nyní stručné, avšak věřím, že dostačující, představení 

jednotlivých teoretických směrů. 

 

 

2.1.1 Absolutní (retributivní/odplatné) teorie 

 

Již podle českého ekvivalentu k pojmu retributivní je možné určit, co je 

základním principem dané teorie. Jak uvádí Karabec
57

, Lata
58

, Sochůrek
59

 či jiní, 

účelem trestu je újma způsobená pachateli trestného činu. Jde tedy o odplatu 

v podobě trestu za zločin, který byl spáchán. Trest je brán jako přirozený a nezbytný 

krok společnosti, protože ta se dle Haista
60

  musí zapojit do nějaké formy odvety vůči 

těm, kteří páchali a páchají zločiny.  

Spáchá- li tedy někdo trestný čin, jednoduše si zaslouží být potrestán, přičemž 

citelnost, jež by měla být vyjádřena především druhem a výší trestu, má odpovídat 

závažnosti spáchaného prohřešku. Můžeme tedy pozorovat určitý vztah mezi tím, jak 

je trest přísný a tím jak závažný byl spáchaný čin. Dle Haista
61

 je zde zastoupena 

také morální povinnost potrestat provinilce. Jak však dále zmiňuje Lata
62

 to, že by 

                                                             
56 viz.  LATA, J. Účel a smysl trestu.Praha:  Lexis Nexis. 2007. str. 19 a dále 
57KARABEC, Z., Účel trestání. Kriminalistika. 2000. Dostupné z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_02/karabec.html 
58 viz.  LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007. str. 19 a dále 
59SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie. 2007.  
60 HAIST, M. Deterrence in a sea of „just deserts“: are utilitarian goals achievable in a Word of 

„lifting retributivism“?. The Journal of Criminal Law & kriminology. 2009. 
61 tamtéž 
62 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007.  
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trest měl odpovídat závažnosti činu neznamená, že musí být splněno pravidlo „oko 

za oko, zub za zub“  

Odplatná teorie je zakořeněna hluboko v historii. Jak zmiňuje Lata,
63

 její 

počátky můžeme sledovat již v archaické představě rozzuřeného božstva při spáchání 

zločinu hříšníkem a jejich následného usmíření spravedlivým trestem. O stáří této 

teorie je dle mého názoru možné hovořit i ve spojení s biblí a představou utrpení 

hříšníka, který konal zlo. Teorie se dále prolínala celou historií; starověkem, díly a 

názory Imanuela Kanta či Friedricha Hegela. Dle Karabce
64

 můžeme odplatné pojetí 

trestu nalézt v klasické škole trestního práva, která vychází z indeterministické 

filozofie.
65

  

V posledních desetiletích a především na počátku 21. století můžeme 

pozorovat „znovuobjevení“ této teorie, její renesanci vyvolanou především ne příliš 

dobrými výsledky rozmanitých resocializačních metod užívaných v 50. a 60. letech 

20. století při práci s pachateli a stále menší vírou v napravení dospělého člověka. 

Zejména v USA nabírá tato teorie na síle. Nový zájem o ni podporuje hlavně 

zvyšující se kriminalita, která se objevuje napříč většinou zemí a která vyvolává 

silnou nedůvěru občanů v schopnost vypořádat se s tímto problémem pomocí 

„mírnějších“ opatření či prevence. 

Vedle kladů teorie, mezi něž patří jasná pravidla pro ukládání trestů, či jasný 

vztah k otázce spravedlnosti, které tato teorie nejvíce vyhovuje, jsou na ni kladeny i 

určité výtky.
66

  

Mezi ně patří především to, že teorie, ač má samozřejmě celou řadu výhod, ve 

svém důsledku pachatele trestných činů vytrhává ze společnosti, čímž ho nejen 

stigmatizuje, ale také opomíjí složku nápravy. Další problematickou oblastí pak 

může být samotné ukládání trestů, které může být v řadě případů velmi přísné a 

s ohledem na spáchané činy nemusí být ani nutné.  

                                                             
63 tamtéž 
64KARABEC, Z., Účel trestání. Kriminalistika. 2000. Dostupné z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_02/karabec.html 
65 To znamená, že pachatel se vědomě ze své svobodné vůle rozhoduje spáchat trestný čin a je si 

vědom, že může být potrestán 
66 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ s.r.o.. 2007. 
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2.1.2 Utilitární teorie 

 

Základním principem utilitárních teorií je takové jednání, které maximalizuje 

štěstí ve společnosti. Tedy i onen účel trestu je s touto filozofií úzce spjat, neboť 

utlitarismus považuje za správné „takové jednání, které mezi dostupnými 

alternativami působí nejlepší moţné následky.“
67

 Vzhledem k předešlé větě si 

dovolím vyslovit poznámku, že páchání trestné činnosti není důvodem k potrestání 

samo o sobě, ale dochází k němu pouze tehdy, je-li možné předvídat, že potrestání 

přinese lepší výsledky, než kdyby k němu nedošlo. 

V současné době se můžeme setkat s dělením utilitárních teorií na čtyři 

vzájemně provázané a vedle sebe se uplatňující celky, jimiž jsou:  

o odstrašující teorie, 

o nápravné teorie, 

o izolační teorie, 

o restituční/restorativní teorie. 

 

Tyto koncepty, nebo, lépe řečeno různé pohledy na otázky trestání, nejsou 

fakticky v historii ukotveny tak hluboko, jako tomu je u teorií retributivních, avšak 

jejich jemné náznaky se objevovaly – jak jsem již zmiňovala v předešlé kapitole – i 

ve starověku. Je však třeba zdůraznit, že k tomu docházelo především na půdě 

filozofického myšlení.  

Svého rozvoje a objevení se utilitaristické pojetí dočkalo v 18. století a rozvoj 

teorií je spojen „s odmítnutím koncepce trestního práva z doby absolutismu, která se 

vyznačovala krutými a nepřiměřenými tresty, uţitím tortury, inkvizičním pojetím 

trestního řízení, kriminalizací rouhačství a jiných prohřešků proti oficiálnímu 

náboţenství.“
68

  

Utilitární teorie ve své podstatě přijímá trest jako nezbytné zlo, jež je nutné ve 

veřejném zájmu. K ospravedlnění trestu dochází pouze v případě, pokud zmírní 

                                                             
67

 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ s.r.o.. 2007. s. 19. 
68 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ s.r.o.. 2007. s. 19. 
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celkovou míru utrpení, což tyto teorie výrazně odlišuje od teorií retributivních, neboť 

v nich je ospravedlněním k uložení trestu již samotné spáchání zločinu.  

Nyní se zaměřím na stručné představení jednotlivých teorií spadajících pod tento 

široký myšlenkový proud. 

 

Odstrašující teorie 

Dle Paternostera
69

 je definování toho, co nazýváme odstrašující teorií, velmi 

jednoduché. Jde o „opomenutí“, neboli nekonání trestné činnosti ze strachu před 

sankcí, která by po takovém jednání mohla následovat.  

Zajímavou premisou, s níž přicházejí teoretici s ohledem na tuto teorii, je 

fakt, že lidské chování se téměř vždy odráží od nákladů a přínosů, které máme 

k dispozici. Člověk, jakožto racionálně uvažující bytost, tak v tomto smyslu zvažuje 

pro a proti a jedná tak, jak je v jeho zájmu nejlepší. S ohledem na výše zmíněné tak 

Paternoster
70

 uvádí, že rozhodnutí páchat trestnou činnost není svým způsobem nic 

jiného než racionální rozhodnutí člověka, který v této činnosti vidí zvýšení zisků. 

Stejně tak lze – s očekáváním výhod – udělat rozhodnutí jít na vysokou školu, či se 

oženit.  

Z tohoto důvodu je klíčovým pojmem teorie zastrašování „utility“, jež odráží 

celkovou spokojenost z činností a spotřeby. Paternoster
71

 využil v tomto případě 

jednoduchou rovnici
72

, která může odrážet jedincovu motivaci k páchání či zdržení 

se kriminálního chování. A právě jednou ze „zátěží“, kterou s sebou přináší zločin, je 

možný právní postih, který může mít podobu zatčení, odsouzení za zločin či nějaký 

druh trestu v důsledku odsouzení.  

 Odstrašení pak můžeme vnímat na dvou úrovních. Jako specifické 

odstrašení, které slouží společnosti jako obrana proti občanům, kteří již páchali či 

                                                             
69 PATENORSTER, R. How much do we really know about criminal detterence? The journal of 

criminal law and kriminology. 2010. 
70 tamtéž 
71  tamtéž 
72 Tato rovnice do sebe zahrnuje sumu součtu přínosů a nákladů páchání trestné činnosti a přínosů a 

nákladů v případě kdy nepácháme trestnou činnost  
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páchají trestnou činnost
73

, nebo jako obecný odstrašující účinek, jakožto hrozbu 

možného potrestání pro ty, kteří se trestného činu „zatím“ nedopustili.
74

 Jak dále 

zmiňuje Lata
75

 je prioritou této teorie právě nastolení vědomí společnosti o tom, že 

trestný čin se nevyplácí. Samotný trest je zločincům ukládán, již jako důkaz 

věrohodnosti daných tvrzení této teorie. 

 

Nápravná teorie 

 Nápravná neboli rehabilitační funkce „vyrůstá z pozitivistického směru 

trestněprávní nauky a názorů o determinismu (omezení) svobody vůle kaţdého 

jednotlivce.“
76

 To znamená, že dle zastánců této teorie je kriminální chování 

pachatele způsobeno určitými identifikovatelnými vlivy, které natolik ovlivnily jeho 

chování, že on sám nyní není schopen rozpoznat nakolik je destruktivní, neboť jedná 

pod tlakem různých faktorů, ať již osobnostních nebo sociálních.  

 K této skutečnosti se tak váže hlavní cíl nápravné teorie, kterým je 

skutečnost, že by v rámci trestního řízení a především následného uvěznění mělo být 

trestanci poskytnuto takové zacházení, které by napomohlo potlačit a případně 

odstranit příčiny patologického jednání. Tato teorie je výrazně „zaměřena na osobu 

pachatele a přihlíţí k etiologii individuálního kriminálního chování.“
77

 

 Rehabilitační teorie dosáhla největšího rozmachu v 60. letech 20. století 

nejprve ve Spojených státech amerických, o deset let později pak plynule dosáhla 

rozmachu v Evropě, zejména ve Skandinávii. Jak dále zmiňuje Karabec
78

, došlo 

k vypracování celé řady strategií pro práci s pachateli trestných činů zejména těch, 

kteří byli například závislí na psychotropních látkách, či trpěli psychickými 

poruchami.  

                                                             
73 Celá řada trestních sankcí uvedená v zákonech, které pachatelé „ucítí“ na vlastní kůži 
74 Dle autora pak současné trestní zákony opravdu obsahují věrohodnou hrozbu, která užitky 

z trestného činu snižuje 
75 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007. s. 22. 
76 KARABEC, Z. K problematice trestu a trestání. Sociologický časopis. str.83. Dostupné 

z WWW:http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7aa0d920db371b1bea3ecb752c61cd150b5ec52d_157_01

-1KARAB.pdf. 
77 tamtéž  
78 tamtéž 
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 Problém této teorie je však spatřován ve velké finanční zátěži, kterou na sebe 

tvorba takovýchto programů uvaluje. Nehledě na to, že je zde také třeba využívání 

expertů z řad psychologů, sociálních pracovníků aj. Typickou představitelkou daného 

přístupu je lady B. Wootton. Dle ní je účelem uložení trestních sankcí zabránit 

recidivě, nikoliv zavržení pachatele, a tomuto cíli má být jejich ukládání podřízeno.
79

 

 

Eliminační teorie 

Tento teoretický rámec „spatřuje účel trestního postihu v dočasné nebo trvalé 

izolaci pachatele od ostatní společnosti; tato izolace má být nejen nejcitelnější újmou 

pro pachatele, ale i nejlepší ochranou pro společnost.“
80

 

Existuje totiž celá řada zločinců – bohužel to jsou většinou pachatelé těch 

nejvíce závažných trestných činů – na které neplatí odstrašování, byť by bylo 

uskutečněno těmi nejpřísnějšími tresty a i jakýkoliv pokus o resocializaci se 

v případě těchto osob jeví jako zcela nepoužitelný. Společnost je tedy nucena 

využívat izolace takovýchto pachatelů, jelikož je to jediná možnost jak zabránit, aby 

v páchání zločinů pokračovali.  

„Nejvlastnějším účelem tohoto trestu je znemoţnit trestaným osobám páchat 

trestnou činnost a oddálit tak moţnost recidivy, společnost je před uvězněnými kratší 

či delší dobu chráněna.“
81

  

Dle Sochůrka
82

 zejména kvůli těmto pachatelům stále existují i ty nejpřísnější 

tresty, mezi něž patří například doživotí a v řadě zemí stále ještě trest smrti. 

V dřívějších dobách by patřil do této teorie také trest vyhnanství. 

Existuje tu však řada „zátěží“, které sebou tresty, především pak trest odnětí 

svobody nesou: velká finanční zátěž, devastující vliv na osobnost odsouzeného, 

přerušení pracovních aktivit a vztahů se sociálním prostředím,  ztížené uplatnění 

                                                             
79 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ s.r.o.. 2007. 
80 KARABEC, Z., Účel trestání. Kriminalistika. Ročník XXXIII 2/2000. Dostupné z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_02/karabec.html. 
81 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007. 
82SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie: Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 2007.  
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v životě po propuštění
83

. Vzhledem k výše zmíněným zátěžím jsem přesvědčena, že 

trest odnětí svobody by měl být užíván opravdu pouze v případě reakce na trestnou 

činnost pachatelů recidivujících, či těch, kteří páchají závažné trestné činy.   

„Stejně jako nápravná teorie pokouší identifikovat osoby, u nichţ je naděje na 

resocializaci, tak i eliminační teorie usiluje o identifikaci osob nenapravitelných a 

vysoce nebezpečných.“
84

 

 

Restituční/restorativní justice/teorie 

Poslední teorie, kterou můžeme zařadit do utilitárního směru je koncept 

restorativní justice.
85

 Tento myšlenkový proud začal nacházet své místo a zastánce 

přibližně v druhé polovině 20. století, kdy se zvyšoval zájem o práva jednotlivců, 

jejich ochranu a lidská práva jako taková a zároveň padala kritika na tehdejší podobu 

sankční politiky. 

 

Restorativní teorie vnímá zločin jako konflikt mezi pachatelem a obětí
86

, kteří se 

do odstranění následků protiprávního jednání aktivně zapojují. Dochází k posílení 

role jednotlivých účastníků při řešení následků páchaných trestných činů. Pokud se 

kontakt podaří, může například dojít k tomu, že pachatel začne vnímat svůj 

protiprávní čin očima oběti a tím sám dosahovat odčinění svého jednání. Oběť zase 

může dosáhnout v takovémto přístupu většího uspokojení, než by jí přineslo klasické 

soudní řízení.
87

  

 

Dle Karabce snahy, které vedly k vytvoření konceptu restorativní justice, 

vycházely z názorů, že „tradiční politika vyčerpala své moţnosti a není schopna 

zabránit růstu kriminality ani řešit narůstající problémy trestní justice, jako jsou 

enormní zatíţení soudů, nízká účinnost trestů, nedostatečná ochrana obětí aj.“
88

 

 

                                                             
83 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. Praha: IKSP. 2003. s. 4. 
84 např. selective incapacitation  
85 restore – obnovit navrátit do původního stavu 
86 Pachatelem však není pouze jednotlivec, nýbrž to může být i skupina a takto je třeba vnímat i roli 

oběti, do které může být promítnuta i celá společnost 
87 Je jí věnována pozornost, klade se důraz na její zájmy, což může tento pocit ještě posílit 
88KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. Praha: IKSP. 2003. s. 8. 
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Restorativní justice si však neklade za cíl zcela nahradit současné podoby a 

formy trestání, mnohem více se jedná o paralelní systém, který stojí vedle klasické 

trestní justice, doplňuje ji a vytváří nový flexibilní, moderní a v mnoha ohledech 

kreativní systém, který dává širší možnosti řešení trestních věcí v praxi.  

  

Základní principy restorativní justice, dle Karabce 
89

 jsou: 

 

o chápání zločinu jakožto újmy způsobené oběti a též jako hrozby pro 

společnost, přičemž reakce na zločin by měla vést ke snížení jednak 

způsobené škody, ale i hrozby plynoucí z páchání protiprávních činů, 

 

o vytvoření podmínek pro odstranění následků trestných činů, jakožto 

hlavní účel reakce na trestný čin, 

 

o chápání ujmy způsobené oběti v širším slova smyslu,
90

 

 

o pokud pachatel neprojeví snahu participovat na odstranění následků 

svého protiprávního jednání, je k této participaci donucen soudem, 

 

o tendence k ukládání přísnějších trestů (trestní represe) se jeví jako 

kontraproduktivní a to především u určitých skupin pachatelů, jimiž 

jsou především mladiství, 

 

o oběti trestného činu nemohou být nuceny k vyjednávání s pachatelem 

o způsobu kompenzace způsobené škody, 

 

o pachatel se má aktivně podílet na náhradě způsobené škody a při této 

participaci mu mají být zachována práva jako ostatním občanům, 

 

o činnost státních orgánů – neboli orgánů činných v trestním řízení je 

v případě restorativní justice vyžádána pouze v takových případech, 

                                                             
89 tamtéž 
90 Ať již ujma materiální či fyzická, tak také újma spůsobená narušením sociálních vazeb či zásahem 

do osobního či rodinného života 
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kdy vyjednávací postup mezi obětí a pachatelem nevede 

k uspokojivému cíli, či je spáchaný čin natolik závažný, že je klasický 

trestní proces nezbytný. 

 

2.1.3 Smíšené teorie 

 

Smíšené teorie jsou charakteristické kombinací principů, které jsem již 

představovala v teoriích utilitárních a retribučních. Nelze tedy říci, že by se jednalo o 

ucelený systém teorií. Spíše můžeme smíšené teorie charakterizovat jako „jakýsi 

těţko definovatelný rozmanitý souhrn obou teorií, které jsou jiţ sami o sobě dosti 

rozmanité a mnohdy i rozporné.“
91

 

Danou teorií se zabývá celá řada autorů
92

, hledající v ní kompromisní zastoupení 

obou výše zmíněných teorií. Například C. L. Ten, zabývající se otázkami, které se 

týkají svobody a tolerance, zakládá tuto teorii na dvou podmínkách, za nichž je 

ospravedlnitelné potrestat určitou osobu.  

Těmito podmínkami jsou: 

o pokud se jedná o pachatele, který porušil (zaviněně) právní normu, což je 

podmínka retribuční a současně 

o je jeho potrestání ospravedlnitelné z hlediska teorie utilitární, což znamená, 

že to, že dojde k potrestání pachatele, bude mít větší užitečnost, než kdyby 

k tomuto potrestání nedošlo. 

H. L. A. Hart, jeden z nejvlivnějších právních filozofů 20. století, formuloval tři 

stěžejní otázky týkající se trestu, které dle mého názoru vystihují podstatu všech tří 

teorií s ohledem na účel trestu. Jsou jimi: 

o „Čím je trest ospravedlněn?  

o Komu ho lze uloţit? 

                                                             
91 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007. s. 52. 
92 C.L. Ten, H.L.A. Hart,  Honderich aj. 
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o Jak přísně můţe být dotyčný potrestán?“
93

 

Odpověď na první z otázek se nese v duchu principů utilitární teorie: aby bylo 

zabráněno budoucím zločinům. Druhá odpověď je totožná s principy teorie 

retribuční, neboť trest lze uložit pouze pachateli a třetí je kombinací obou teorií 

dohromady. Odpověď zní, že dotyčný nemůže být potrestán více, nežli si zaslouží.  

 

2.1.4 Dnes užívané teorie s ohledem na současnou společnost  

 

Jak je zřejmé z obsahu této kapitoly, jednotlivá teoretická východiska měla 

v historii vždy svá dominantní postavení, která se v průběhu času neustále střídala.  

Mohlo by se zdát, že současné společenské naladění se v oblasti otázek účelu 

trestů a jejich ukládání přiklání převážně k utilitárním teoretickým koncepcím. Tento 

názor může podporovat především v poslední době velmi výrazné a podporované 

uplatňování prvků restorativní justice, podporované snahy o nápravy pachatele a jeho  

integraci do společnosti v co možná největší míře. Toto tvrzení však není přesné, 

neboť je patrné, že dochází i k naplnění základního retributivního prvku. Potrestán 

může být vždy pouze pachatel. Jen ten, kdo způsobil újmu jinému člověku a dopustil 

se protiprávního činu, tak může být potrestán.    

Dle mého názoru tak v současné době dochází k užívání především smíšené 

teorie, neboli kombinace jak prvků utilitárních teorií, které jsou častým východiskem 

pro sankční systémy v mnoha zemích, tak prvků retributivního, byť by tak docházelo 

pouze v oblasti naplnění jakési „sociální msty“, ukojení potřeby společnosti potrestat 

viníka trestného činu. 

 

 

 

                                                             
93 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis. 2007. s. 52. 
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3. Trestní politika, její vývoj a podoba s ohledem 

na oblast alternativních trestů 

 

Třetí kapitolu této diplomové práce věnuji vývoji trestní politiky od roku 

1989 po současnost, a to s ohledem na oblast alternativních trestů a jejich postupné 

zavádění do trestního řádu České republiky.  

Kapitola vychází z třetího dílčího cíle, který je následně rozpracován i 

v praktické části.  

 

3.1 Pojem a definice trestní politiky 

 

Dříve, nežli nastíním se samotným nastíněním vývoje trestní politiky od roku 

1989 po současnost, je dle mého názoru nasnadě položit si otázku, co vše si můžeme 

představit pod souslovím trestní politika, její základní cíle a zájmy.  

Hledáním odpovědí na výše uvedené otázky se zabývala celá řada autorů. 

Například P. Rock
94

 vymezil trestní politiku jako organizovaný proces, který v sobě 

transformuje představy a ideje
95

 do praktických opatření, které jsou následně 

realizovány v systému trestní justice.  

Dle Kuchty a kol.
96

  může být trestní politika vnímána jako součást politiky 

obecné, je však speciálně zaměřená a to na kontrolu kriminality a ji doprovázející 

sociálně patologické jevy. Ke kontrole těchto dvou výše zmíněných skutečností
97

 

využívá zejména kriminologické výzkumy a „přímé uplatňování norem v praxi, 

včetně snah o sjednocování této aplikační praxe.“
98

 Dle autorů je také možné užít 

jiné pojetí, jež definuje trestní politiku, jako „souhrn veškerých státních opatření 

                                                             
94ROCK P., „The mening stages of criminal justice policy making“  in KARABEC Z., Trestní politika 

a její realizace v oblasti trestní justice. Praha: IKSP. 2008. str. 6 a dále. 
95 A to jak odborníků, tak veřejných činitelů  
96KUCHTA J., VÁLKOVÁ H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck.  

2005. str. 9 a dále.  
97 Kriminality a sociálně patologických jevů 
98KUCHTA J., VÁLKOVÁ H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck 2005. 

str. 10. 
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přijímaných k ochraně společnosti a jejích jednotlivých členů před kriminalitou a 

v boji s ní.“
99

 O. Novotný
100

 prezentuje trestní politiku jako součást samostatné 

disciplíny v oblasti kriminálních věd.
101

 

Poslední definicí trestní politiky, kterou zde zmíním, je definice J. Musila
102

, 

který výstižně vymezuje trestní politiku jako součást politiky obecné
103

, která 

formuluje prostředky a cíle společenské kontroly kriminality pomocí trestního 

práva.
104

  

V současné době se nesetkáváme ať v praxi či odborné literatuře pouze 

s pojmem trestní politika, ale velmi často můžeme nalézt označení politika sankční či 

kriminální. Nelze říci, že by každý pojem vyjadřoval odlišné definiční vymezení 

oboru, kterým se zabývá, nicméně již názvy samotné vypovídají o tom, že je nelze 

vnímat jako totožné, zastřešující stejný předmět zkoumání.  

Dle mého názoru je však možné mezi těmito třemi pojmy nalézt provázaný 

vztah, kdy politika kriminální je pojmem nejširším, který do sebe pojímá oblast 

zkoumání kriminality jako celku. Politika trestní pak předmět svého zájmu a 

zkoumání nalézá v oblasti trestního práva a opatřeních, kterého užívají a politika 

sankční je pak nejúžeji zaměřena. neboť se, jak je již možno odvodit z jejího názvu, 

zabývá systémem sankcí, uplatňováním těchto sankcí a přiměřeností trestů. 

I v rámci této diplomové práce použiji nejen pojem politika trestní, ale též 

pojem politika sankční a vzhledem k tomu, že práce je výrazně zaměřená na oblast 

systému sankcí, především těch alternativních.  

 

 

                                                             
99SCHWIND H.–J., Kriminologie. str.13 in KUCHTA J., VÁLKOVÁ H., Základy kriminologie a  
   trestní politiky. Praha: C. H. Beck.  2005. str. 10.  
100NOVOTNÝ, O. in KARABEC, Z. Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice. Praha: 

IKSP. 2008.  
101Kam patří například také kriminalistiky kriminologie trestněprávní věda a již zmiňovaná trestní  

   politika. 
102 MUSIL J., Úloha trestní politiky při reformě trestního práva. Trestní právo 1998, č. 1 str. 3-5 
103 Trestní politika v širším pojetí, jež do sebe zahrnuje veškeré činnosti opatření a aktivity zaměřené 

na oblast prevence kontroly kriminality 
104 Trestní politika v užším pojetí, která v sobě kumuluje pouze ty činnosti a opatření, která jsou již 

fakticky zaměřeny na trestní oblast a na kontrolu kriminality. 
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3.2 Vývoj trestní politiky po roce 1989 

 

Česká společnost zaznamenala roku 1989 a následně roku 1993 jedny 

z nejdůležitějších mezníků své historie. Po krátkém období samostatnosti 

nastoleného v roce 1918 se až na sklonku 20. století stala zemí, která měla po 

několika desetiletích možnost přejít z „nesvobody“ k demokratickému uspořádání.
105

   

Rok 1989 a následná situace v České republice vytvořily ideální podmínky 

pro změny v celé řadě oblastí. Ani oblast kriminality a trestní politiky nezůstala 

nedotčena. Jak zmiňuje Válková a Šámal
106

, česká trestní politika byla na počátku 

90. let strnulá a naladěna výhradně represivně. Byl zde identifikován jasný problém 

v nepružnosti trestní politiky, a proto bylo velmi důležité začít hledat nástroje, které 

by mohly stávající systém doplnit, nebo zcela nahradit.  

Dalším problémem, na který bylo nutno reagovat, byla přeplněnost věznic a 

tím výrazné zatížení rozpočtů nejen těchto zařízení, ale celkového zatížení státního 

rozpočtu a výrazné vytíženosti orgánů činných v trestním řízení. S ohledem na oblast 

sankcí, jež byly v té době  jako reakce na trestné činy k dispozici
107

, bylo jasné, že je 

třeba jednat.  

Nelze říci, že by přeplněnost věznic byla způsobena markantním nárůstem 

kriminality. Kriminalita sice opravdu v 1. polovině 90. let vzrostla téměř 3, 5 krát, 

ale od té doby se již výrazně nezvedá. Objasněnost trestných činů byla před rokem 

1990 přibližně ¾ což znamená, že při počtu 100 000 trestných činů bylo objasněno 

75 000. Po roce 1990 byla objasněna přibližně ¼ což znamená, že přibližně 

z 360 000 trestných činů bylo objasněno 80 000. V konečném důsledku je to téměř 

totožné číslo. Problémovou oblastí se tak stala především vazba stíhaných osob, které 

čekaly celá léta na soudní proces.  

 

                                                             
105VŮJTĚCH, J. Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování 

efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu roku 2000.Praha: IKSP. 2001.  
106VÁLKOVÁ H., ŠÁMAL, P. Restorativní justice a reforma trestního práva mládeže, in KARABEC. 

Praha: IKSP. 2003. 
107Po roce 1990 byl hlavním užívaným trestem nepodmíněný trest odnětí svobody a alternativami  

tomuto trestu pouze trest podmíněný trest odnětí svobody a pokuta 
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3.2.1 První krok transformace trestní politiky v ČR – institut 

Probační a mediační služby  

 

První situace, kterou zde zmíním, znamenala nejen jeden z kroků 

transformace trestní politiky České republiky, ale také počátek budování instituce 

Probační a mediační služby u nás.
108

 Jednou z oblastí, které dle mého názoru 

„popohnaly“ proces transformace, byla jedna z občanských iniciativ na území České 

republiky. V r. 1993 to bylo nejprve zahájení přednášek „Sociální práce a trestní 

politika“ na katedře Sociální práce, Filozofické fakulty UK v Praze, které se 

zaměřovaly na kritickou reflexi snah dostat prostřednictvím tradičních represivních 

sankcí pod kontrolu, od počátku 90. let, stále narůstající kriminalitu.
109

 V roce 1994 

poté došlo - z iniciativy vyučujících i studentů – k založení občanského sdružení 

s názvem „Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici.
110

 

Díky této instituci se v praxi postupně vyzkoušela řada alternativních způsobů 

řešení trestních věcí.
111

 Od léta téhož roku také docházelo k realizaci pravidelných 

seminářů, jejichž úkolem bylo popularizovat snahu členů sdružení mezi státními 

zástupci, soudci, ale také pracovníky legislativy Ministerstva spravedlnosti. Touto 

snahou tak začínali být získáváni pro myšlenky alternativ ke klasickému trestu odnětí 

svobody jak praktici rozhodující v aplikační praxi trestní věci, tak také legislativní 

odborníci.  

Završením snah bylo jednak přijetí vládního usnesení č. 431 ze dne 15. 

června 1994, které uložilo ministerstvu spravedlnosti úkol experimentálně ověřit, a to 

do konce roku 1995, možnosti zavedení nového systému probačních úředníků. A 

také zavedení první „vlajkové lodi“ alternativních trestů, jimiž byl trest obecně 

prospěšných prací.
112

 

                                                             
108Probační a mediační služba je v současné době jedním z pilířů orgánů činných v trestním řízení 

neboť právě tato instituce zajištuje dohled nad plněním celé řady alternativních trestů v praxci 
109Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole (pozn. Autora) 
110Občanské sdružení – dále jen SPJ – funguje i v současnosti a pod jeho křídly se do současného roku 

realizovalo velké množství programů, které napomáhají k naplňování práce PMS a vůbec 

k naplňování principů restorativní justice 
111Především mediace a různé druhy alternativích trestů (dohled probačního pracovníka, obecně 

prospěšné práce aj.) 
112 Trest byl u nás do trestního zákona zaveden v roce 1995 
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Institut probačních úředníků byl od 1. ledna 1996 zřízen na některých 

krajských a většině okresních soudů. Velkým problémem se však ukázalo, že jen 

v několika málo případech tuto funkci vykonávali specializovaní sociální pracovníci. 

Často tak docházelo k „pouze formálnímu výkonu probačních aktivit, coţ znamenalo 

především redukci práce na administrativně-technické činnosti.“
113

 I toto byl jeden 

ze základních důvodů proč SPJ
114

 opakovaně předkládala návrhy na přijetí zákona, 

který by zavedl striktní kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí probačních 

úředníků.  

Snahy celé řady osob zainteresovaných do dané problematiky nakonec 

vyústily v zavedení zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, kterým 

byly legislativně ukotveny podmínky, aby mohl být prováděn kvalifikovaný výkon 

existujících alternativních postupů a zároveň byly vytvořeny nezbytné předpoklady 

pro přijímání dalších reformních zákonů.  

Další mnohem a výraznější iniciativou na poli transformace trestní politiky, 

zavádění alternativních trestů a vzniku Probační a mediační služby, však byl tlak 

mezinárodních společenství přestavovaných OSN, RE a především Evropskou unií 

související jednak s humanizací práva, silným zaměřením na otázky lidských práv a 

svobod a také se vstupem České republiky do Evropské unie. 

  

Probační a mediační služba její práce, poslání a cíle 

 

Probační a mediační služba je specializovaná sociální služba, působící 

v rámci Ministerstva spravedlnosti. Její činnost je zaměřena na práci s oběťmi a 

pachateli trestných činů. Přispívá k naplňování trestní spravedlnosti, v rámci 

trestního řízení je pověřena výkonem probace
115

, která v sobě zahrnuje nejen prvky 

sociální pomoci, ale i kontroly a poskytování mediace.
116

 V ČR byla probační a 

                                                             
113 KARABEC, Z. Restorativní justice. Praha: IKSP. 2003. str. 37. 
114

 Sdružení pro prabaci a mediaci 
115„organizace a výkon dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 

svobody, individuální pomoc obviněnému, jeho pozitivní motivování, působení na něj, aby vedl 

řádný život“ (z. č. 257/2000Sb.) 
116 Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi poškozeným a obviněným 
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mediační služba ustanovena především proto, aby mohla justice účinně uplatňovat 

novou trestní politiku v oblasti tzv. komunitních sankcí a trestů.  

 Mezi základní činnosti patří  - v oblasti probační činnosti – shromažďování 

podkladů o osobě pachatele, projednávání možnosti uložení alternativních trestů, 

výkon dohledu, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, sledováním 

chování odsouzeného v průběhu zkušební doby, pokud bylo rozhodnuto o 

podmíněném propuštění s dohledem aj. V oblasti mediační činnosti je to následně 

vytváření podmínek pro případné zastavení trestního stíhání či narovnání, 

zprostředkování uzavření případné dohody o náhradách škody v případě mediace aj. 

„Cílovou skupinou PMS jsou osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem a 

osoby, jeţ byly trestným činem poškozeny.“
117

 

 Jak dále uvádí Matoušek,
118

 posláním pracovníků je přispívat k naplňování 

trestní spravedlnosti. Tím je myšleno vytváření podmínek pro účinný výkon 

alternativních trestů, nalezení co nejadekvátnější reakce na spáchaný trestný čin a 

uplatnění alternativních postupů v trestním řízení. Další nedílnou součástí jejího 

poslání je snižování rizik opakované trestné činnosti a prevence. 

V odborných činnostech směřuje PMS k naplnění třech základních cílů:  

Integrace pachatele: „ve smyslu zapojení pachatele do běţného ţivota společnosti 

bez dalšího porušování norem a zákonů společnosti.“
119

 

Tímto cílem se usiluje o pachatelovo respektování právní 

společnosti a nalezení seberealizace v ní. 

Participace poškozeného: PMS se snaží o obnovení pocitu integrity, důvěry, 

bezpečí poškozeného v právní systém a jeho zapojení 

do procesu odškodnění. 

Ochrana společnosti: „ve smyslu prevence před další kriminalitou, a to účinným 

řešením konfliktních situací spojených s trestným činem. 

                                                             
117MATOUŠEK, O., et al. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 

Praha: Portál. 2005.  
118tamtéž 
119MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy 

prevence kriminality mládeže. Praha: Portál. 2003. S. 197. 
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Myšlenkou je téţ ochrana společnosti ve smyslu efektivního 

zajištění uloţených alternativních trestů a opatření.“
120

 

 

3.2.2 Druhý krok transformace trestní politiky v ČR – schválení 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

 

Druhým krokem – pro transformaci trestní politiky dle mého názoru také 

klíčovým – bylo schválení speciálního zákona upravujícího soudnictví ve věcech 

mládeže. Tato právní úprava v sobě nese základní principy restorativní justice, jejíž 

prvky byly v České republice postupem 90. let nejprve experimentálně odzkoušeny, 

poté postupně implementovány prostřednictvím novel do obecné trestněprávní 

úpravy
121

 a počátkem 21. století byla právě na základě těchto principů dovršena 

reforma trestního práva mládeže.  

Ovšem ani cesta, která vedla ke schválení tohoto speciálního předpisu
122

, 

nebyla zdaleka jednoduchá. „Na předloze nového zákona o soudnictví ve věcech 

mládeţe začala pracovat skupina odborníků jiţ v roce 1997 v rámci Komise pro 

rektifikaci trestního práva hmotného a procesního, ustanovené při ministerstvu 

spravedlnosti.“
123

 

Další dva roky probíhalo zpracování základních srovnávacích analýz a 

analytických dokumentů, na jejichž základě byla počátkem roku 2000 vypracována 

první neoficiální osnova nového zákona, která  se do konce téhož roku dočkala svého 

paragrafového znění předloženého  počátkem  roku 2001 vládě. Co v tuto dobu 

chybělo, byla vůle k přijetí speciálního zákona, neboť do konce volebního období – 

tedy do června r. 2002 – návrh zákona projednán nebyl. 

Situace se zlepšila až po červnových volbách v roce 2002, kdy nově 

vytvořená vláda rozhodla návrh projednat ještě na podzim téhož roku. V rámci 

                                                             
120 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy  

prevence kriminality mládeže. Praha: Portál. 2003. 197. 
121V r. 1995 byl tímto významným krokem například novelou zavedený trest obecně prospěšných  

prací,  to už bylo také zmíněno výše v této kapitole (pozn. autora) 
122 Z. č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 
123 ŠÁMAL, P. K soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2003, roč. 2, č. 9, s. 281. 
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připomínek došlo v návrhu pouze ke dvěma významnějším změnám, a to k vypuštění 

nově navrhovaného institutu ochranné rodinné výchovy a z působnosti zákona byla 

vyjmuta věková kategorie mladých dospělých.
124

 

Pozměněný vládní návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 

projednán a schválen 21. 5. 2003. Senátem Parlamentu ČR byl na doporučení 

ústavněprávního výboru návrh definitivně schválen 25. 6. 2003. Po podepsání 

prezidentem republiky byl nový zákon uveřejněn (pod č. 218) v částce 79 Sbírky 

zákonů, která byla rozeslána 31. 7. 2003. Zákon nabyl své účinnosti k 1. 1. 2004. 

Tímto byla uzavřena mnoholetá etapa přípravy a legislativního projednávání 

normy, která byla zákonodárcem nazvána zkráceně „zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže.  „Svou povahou je to speciální zákon ve vztahu k obecným trestněprávním 

předpisům – trestnímu zákonu a trestnímu řádu, a proto neobsahuje veškerou úpravu 

týkající se spáchání protiprávních činů trestněprávní povahy a jejich projednávání 

v následném zvláštním trestním řízení, ale jen ta ustanovení, která obsahují zvláštní 

právní úpravu oproti uvedeným obecným předpisům.“
125

 

 

3.2.3 Třetí krok transformace trestní politiky v ČR – schválení 

nového trestního zákona 

 

Třetím významným krokem, který nabyl své konečné účinnosti 1. ledna 2010, 

byl nový trestní zákon, který dle mého názoru znamenal vyvrcholení snah všech 

odborníků, kteří se na transformaci trestní politiky a s ní spojených praktických 

krocích podíleli.  

Nelze však říci, že by ani před nabytím účinnosti tohoto nového trestního 

zákona v českém trestním pořádku neexistovala možnost užití alternativních trestů. 

Již v průběhu devadesátých let a prvního desetiletí nového století byla v rámci 

reformy rozšířena škála alternativních trestů, která byla zavedena do tehdy účinného 

trestního řádu. V roce 1995 to byl trest obecně prospěšných prací, následně došlo 

                                                             
124 Osoby starší 18 a mladší 21 let 
125 ŠÁMAL, P. K soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2003, roč. 2, č. 9, s. 281. 
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k zavedení dohledu nad chováním pachatele trestného činu, tzv. probace – 

dohledu.
126

 

Roku 1997 tak byly novelou trestního zákona zavedeny instituty 

podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem a podmíněného upuštění 

od potrestání s dohledem.
127

 Od roku 2002 byl institut dohledu ustanoven u dalších 

trestněprávních institutů, jimiž jsou například podmínečné propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody a nahrazení vazby dohledem.
128

 

 Novela č. 265/2001 Sb., byla nejvýznamnější novelou trestního zákona 

vydanou po roce 2000. V rámci ní došlo k omezení trestů odnětí svobody u méně 

závažných trestných činů. Byla to reakce a určité řešení problému velkého počtu 

pachatelů méně závažných trestných činů, kteří byli odsouzeni k nepodmíněnému 

trestu, a tím docházelo k prohlubování problematiky přeplněnosti věznic těmito 

pachateli. Byl posílen význam podmíněného odsouzení a jiných alternativních trestů, 

neboť byly zpřísněny podmínky, za kterých bylo možno uložit krátkodobý 

nepodmíněný trest. Dále došlo novelou k formulaci trestu obecně prospěšných prací, 

rozšířil se okruh nevýdělečných subjektů, v kterých mohl být trest vykonáván, došlo 

k novému vymezení pojmu škody a výše škody aj.
129

 

 Společně s výše uvedenou novelou došlo k novelizaci předešlého trestního 

zákona nejméně desetkrát. Dle mého názoru tato situace z hlediska veřejné politiky 

klasickým příkladem Windows of opportunity, neboť došlo k velmi rychlému využití 

příležitosti k zavedení nových reakcí na trestnou činnost, po kterých byla velmi 

vysoká poptávka a které měly vést k oživení a větší flexibilitě v po roce 1989 

nepružném a nevyhovujícím systému trestní politiky.  

 

 

 

                                                             
126 V tomto případě se již setkáváme s kombinací aspektu nejen penologického ale i sociálního 
127 Vysvětlení podstaty, účelu a formy jednotlivých trestů bude zakotveno v následující kapitole 

(pozn. autorky) 
128Viz. ROZUM, J. a kol. Vybrané problémy sankční politiky: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody a jeho alternativ, institut zabezpečovací detence. Praha: IKSP. 2005 str. 18 
129Viz ROZUM, J. Vybrané problémy sankční politiky: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody a jeho alternativ, institut zabezpečovací detence. Praha: IKSP. 2005 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – nový trestní zákoník 

 

Nový trestní zákoník
130

, jehož návrh byl více než po roce schválen 

Parlamentem a podepsán prezidentem, se připravoval téměř patnáct let. Nahradil tak 

zákon starý 40 let.
131

 Zákon, který sice prošel po roce 1989 celou řadou novelizací, 

ale i přesto zůstal v řadě případů nepružný, neboť změny a novelizace, kterými 

prošel, se týkaly především reakcí na aktuální problémy vznikající s dynamikou 

kriminality spojenou s obdobím 90. let. Nedokázal však v plné míře reagovat na 

hluboké změny
132

, které byly s tímto obdobím spojeny a objevují se téměř až do 

současnosti. 

Nová kodifikace práva hmotného klade větší důraz před zájmy společnosti a 

státu na ochranu jednotlivých individuálních práv, jimiž jsou například právo na 

ochranu zdraví, života, majetku.
133

 Dále tato kodifikace vychází z přesvědčení, že 

těchto práv a svobod jednotlivců je třeba dosahovat především mimotrestními 

prostředky.
134

 „Na protiprávní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva 

aţ v krajních případech v souladu s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva 

v právním řádu a ve společnosti.“ 
135

 

Kriminální politika, která má za úkol sledovat potlačování a kontrolu 

kriminality tak musí spočívat ve vyváženém zastoupení jak represe, tak prevence. 

Tím trestní právo a jeho tvůrci v České republice jasně deklarují, že trest nemá být 

pouhou odplatou za spáchaný čin.
136

 Vedle základní ochranné funkce musí být též 

usilováno o neméně důležitou sociální reintegraci pachatelů a o přiměřenou 

satisfakci obětem trestných činů.
137

 

                                                             
130Který vstoupil v účinnost 1. ledna 2010 
131Viz http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novy-trestni-zakonik-55564.html 
132Ekonomické, sociální politické aj. 
133To se projevuje i v systematické a faktické podobě kdy jsou (na rozdíl od zákona předešlého) na  

    první místo řazeny trestné činy proti životu a zdraví, rodině a dětem, svobodě a lidské důstojnosti 
134Viz důvodová zpráva k novému trestnímu zákonu: http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-

zprava.html 
135Viz důvodová zpráva k novému trestnímu zákonu: http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-

zprava.html 4. odstavec 
136Tak jak vidí účel trestu retributivní teorie 
137Jak je z tohoto odstavce patrné je v české republice provázána teorie retributivní s teoriemi  

    utilitárními. Ať již hovoříme o ochranné funkci či o prvcích restorativní teorie zračené v satisfakci  

    obětem trestných činů. 

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html%204
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html%204
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Mezi významné změny, které byly uvedeny v účinnost tímto novým 

zákonem, patří: 

o trestní odpovědnost založena na tzv. formálním pojetí trestného činu
138

, 

o zákoník nově rozlišuje dvě kategorie trestných činů dle závažnosti a to 

zločiny a přečiny
139

,  

o s ohledem na tyto dvě kategorie došlo ke změnám v trestním řízení, 

neboť v případě zločinů dochází k projednávání ve standardním řízení, 

zatímco u reakcí na přečiny se využívá zjednodušených forem řízení
140

, 

o zákoník přinesl novou filozofii trestání pachatelů: na jedné straně 

zpřísňuje tresty pro pachatele závažných trestných činů
141

, na druhé 

straně posiluje význam alternativních trestů jakožto reakcí na méně 

závažnou trestnou činnost
142

, 

o vedle ochranného opatření, které bylo součástí již předešlého zákoníku a 

bylo ukládáno pachatelům za čin spáchaný v nepříčetnosti, je možné 

nově uložit tzv. zabezpečovací detenci
143

, 

o mezi další významné změny patří především více jak 60 nových 

skutkových podstat trestných činů
144

, liberalizuje pěstování marihuany 

pro vlastní potřebu, či výslovně zakazuje nabourávání do počítačových 

systémů, zaměstnávání lidí načerno aj. 

Trestní zákoník, který jsem v této kapitole zběžně představila, je právní 

normou, která měla plně odpovídat standardům 21. století. Je to zákon, kterým dle 

mého názoru došlo k dosažení pomyslné mety za bezmála dvaadvacetiletým 

                                                             
138K trestnosti činu je třeba naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu uvedených v zákoně  

    (dříve bylo třeba dosažení i určitého stupně nebezpečnosti jednání pachatele pro společnost),  

    pojem nebezpečnosti byl nahrazen pojmem škodlivost, který není podmínkou trestného činu,ale je  
    velmi důležitým hlediskem při ukládání trestů. 
139Přečinem se rozumí čin, za nějž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody do tří let a trestný čin  

    z nedbalosti jež je kvalifikován jako přečin vždy. 
140Mediace, probace, odklony, alternativní řešení aj. 
141U takovýchto trestných činů došlo ke zvýšení hranic trestní sazby o tři až pět let a u výjimečného  

    trestu se zvýšila tato hranice z 25 na 30 let. 
142V rámci novely dochází také k upravení podmínek některých alternativních trestů a došlo také  

     k zavedení nových sankcí např. trestu domácího vězení 
143Jejímž účelem je chránit společnost před sexuálními devianty, vrahy a agresory. 
144Např. stalking, zanedbání péče o zvíře 
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vývojem trestní politiky, která se z nepružné, na trest odnětí svobody převážně 

orientované politiky, změnila na politiku, nabízející nejen celou řadu alternativ, 

umožňujících širší škálu reakcí na trestnou činnost, ale také aby se trestní právo a 

ochrana, kterou má poskytovat, přesunula zpět k jednotlivci, ať již ve formě práce 

s pachateli, či s obětí.  

Lze také říci, že všemi těmito kroky došlo k naplňování nejdůležitějších 

úkolů, před nimiž trestní politika stála a stojí. Důkazem mohou být právě výše 

zmíněné skutečnosti: 

o došlo ke kriminalizaci celé řady škodlivých společenských jednání 

(stalking), 

o oblast sankcí prošla kritickým zhodnocením a dostála svého vývoje na poli 

doplnění alternativ k trestu odnětí svobody (liberalizace některých trestů) a 

ruku v ruce došlo ke zpřísnění sankcí za závažné trestné činy (hranice z 25 

na 30 let), 

o dochází k diskusi na poli věkové hranice trestní odpovědnosti
145

 a celá 

řada dalších. 

Nakolik je vývoj trestní politiky od roku 1989 zásadní, nakolik řeší a reaguje 

na dynamický vývoj kriminality, která také nabyla po roce 1989 nových a leckdy 

závažnějších podob, a jak je hodnocen nový trestní zákoník ze strany odborných 

pracovníků z řad soudců, státních zástupců aj., to jsou otázky, na které bude 

poukázáno a odpovězeno v praktické části této diplomové práce.  

 

 

 

 

 

                                                             
145 V novém trestním zákoníku byla věková hranice trestní odpovědnosti stanovena na 14 let, avšak 

novelou schválenou Parlamentem došlo k opětovnému stanovení věkové hranice na 15 letech. 
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4. Alternativní formy řešení trestních věcí a 

alternativní tresty v novém trestním zákoníku 

 

V této kapitole budou zmíněny formy řešení trestních věcí a poté zjištění, jaké 

alternativní tresty jsou obsaženy v účinném trestním zákoně a tudíž v reakci na 

páchanou trestnou činnost v praxi.  

Celá kapitola je východiskem
146

 pro jeden z dílčích cílů práce, jenž je v praktické 

části zaměřen na druhy alternativních opatření, která jsou nejvíce užívaná v České 

republice. 

 

4.1 Dvě roviny, jež směřují k alternativnímu způsobu 

řešení trestních věcí 

 

 Podle Sotoláře
147

 se aktivity směřující k alternativnímu řešení trestní věcí 

nacházejí ve dvou rovinách. Jednou rovinou jsou aktivity mimo systém platného 

trestního práva v prostředí, jež není právem regulováno, ale v němž lze podle platné 

právní úpravy dosáhnout řešení, nebo naopak přímo v rámci systému platného 

trestního práva. 

 Pokud bychom hovořili o alternativách k trestu odnětí svobody, je možné 

z tohoto hlediska rozeznat dvě roviny:  

a) „alternativy v oblasti trestního práva, resp. alternativy podle trestního práva 

hmotného a procesního, 

b) alternativní postupy směřující k řešení trestních věcí realizované mimo systém 

trestního práva.“
148

 

Mezi alternativy hmotněprávní patří alternativy k potrestání a alternativní tresty. 

U mladistvých pachatelů je pak možné oba tyto instituty kombinovat s různými 

                                                             
146 Společně s třetí kapitolou 
147 Viz. SOTOLÁŘ, A. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. C. H. Beck. 2000. s 15. 
148 tamtéž 
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druhy ochranných opatření, mezi něž patří ochranné léčeni a u mladistvých pachatelů 

pak také ochranná výchova. 

Postupem, směřujícím k řešení trestních věcí, stojícím mimo systém trestního 

práva je například mediace a ujednání, jež jsou v rámci ní dosažená.  

 

4.1.1 Mediace 

 

Z pohledu trestního práva procesního je mediace druh neprocesní formy 

alternativního řešení trestních věcí, jejíž výsledky se poté mohou promítnout do 

rozhodnutí. Sama mediace však není právem upravena. To ovšem neznamená, že by 

bylo možné vést mediační jednání v rozporu s platnými právními normami. Mediace 

musí být vedena tak, aby nezmařila trestní řízení.
149

 

„Mediací nazýváme dobrovolné osobní a přímé setkání oběti a pachatele 

trestného činu za účasti mediátora.“
150

 Mezi tzv. mediační činnosti patří odborné 

postupy pracovníků Probační a mediační služby, které jsou realizovány v přípravné 

fázi trestního řízení. Jejich smyslem je urovnání konfliktního stavu mezi pachatelem 

a obětí, odstranění příčin, které vedly pachatele ke spáchání trestného činu a 

v neposlední řadě také příprava podkladů sloužících pro účely rozhodování, ať již 

státního zástupce nebo soudce. V případech, kdy není možné mediaci uskutečnit, 

realizuje Probační a mediační služba jiné činnosti. které směřují, nebo by měly 

směřovat k urovnání konfliktního stavu.
151

 

V rámci mediace tedy můžeme pozorovat dva směry: 

o mediaci mezi obětí a pachatelem, 

o jiné činnosti k urovnání konfliktu. 

                                                             
149 Viz. TRUXOVÁ, A. Ukládání alternativních trestů mladistvým v praxi okresního soudu 

v Náchodě. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. 
150ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L. a kol. Probace a mediace možnosti řešení trestných činů.  

Praha: Portál. 2010. str. 39. 
151Těmito činnostmi mohou být např. spolupráce pracovníka se zástupci postižené komunity, a dalšími 

osobami. Také práce s pachatelem a obětí zvlášť.  
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V rámci mediace mezi obětí a pachatelem probíhá příprava a realizace 

mediace zpravidla před rozhodnutím soudu o vině či nevinně. Pracovník musí 

respektovat presumpci neviny, být vyvážený a nestranný. Je však také důležité umět 

vybrat vhodný případ k mediaci. 
152

 „Jedním z důleţitých předpokladů pro výběr 

vhodného případu je doznání pachatele a jeho ochota napravit důsledky svých 

činů.“
153

 Dalším neméně významným a často zmiňovaným kritériem je předpoklad, 

že se již oběť i pachatel znají z dřívějších dob. Velmi často tak může jít o konflikty 

v komunitě, mezi rodinnými příslušníky či sousedy. Pokud bychom hledali odpověď 

na otázku, nakolik se mediace v současné době využívá právě například na území 

České republiky, byla by odpověď zřejmá, nikoliv však zcela optimistická. „Přes 

značné úsilí pracovníků se v praxi realizuje mediace v relativně malém mnoţství 

případů.“
154

 

Jiné činnosti směřující k urovnání konfliktu jsou pracovníky Probační a 

mediační služby užívány v případech, kdy oběť či pachatel nedají souhlas s mediací, 

v případech, kdy je poškozeným právnická osoba, nebo v případech, kdy poškozený 

dokonce zcela chybí.
155

 V těchto případech, kdy nelze provést mediaci, je pak možné 

spolupracovat s poškozeným na vypracování tzv. zprávy o spolupráci klienta, kterou 

by mělo docházet stejně jako v mediaci k identifikaci a snaze o odstranění škod 

napáchaných protiprávním jednáním Tato zpráva pak může sloužit buď soudcům, 

nebo státním zástupcům které mohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí. I v tomto 

případě je spolupráce poškozeného zcela dobrovolná. 

 

4.1.2 Hmotněprávní alternativy k potrestání 

 

Do této kategorie zařazujeme specifické reakce na trestný čin se sankčními 

prvky.
156

 Mezi tyto alternativy patří: 

                                                             
152ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L. a kol. Probace a mediace možnosti řešení trestných činů. Praha: 

Portál. 2010.  
153 tamtéž 
154 Tamtéž str. 53 
155 Takovýmto případem může být např. i řízení vozidel pod vlivem návykových látek 
156Viz. TRUXOVÁ, A. Ukládání alternativních trestů v praxi Okresního soudu v Náchodě. Hradec 

Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. 
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o upuštění od potrestání (§46 tr. zák.) 

o upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo 

zabezpečovací detence (§27 tr. zák.) 

o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem (§48 tr. zák.). 

 

Obecná ustanovení v případě upuštění od potrestání  

K upuštění od potrestání může dle nového trestního zákoníku dojít ve dvou 

případech. V prvních z nich může soud k upuštění přistoupit v případě, jestliže 

pachatel svého činu
157

 lituje, projevuje snahu po nápravě a zároveň – vzhledem 

k povaze a činu a k dosavadnímu způsobu života pachatele – je možné předpokládat, 

že již samotné projednání věci stačí jednak k nápravě pachatele, ale také k ochraně 

společnosti. 

Druhý případ, kdy může soud dojít k závěru, že upustí od potrestání pachatele 

je, jestliže pachatel nerozpoznal, že příprava či pokus spáchat nezákonný čin je 

k povaze či druhu předmětu útoku, nebo vzhledem k druhu a povaze prostředku, jímž 

má k trestnému činu dojít, nemožné takový čin dokonat. 

Pokud dojde k upuštění od potrestání, hledí se na pachatele spáchaného 

skutku, jako kdyby nebyl potrestán. 

 

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo 

zabezpečovací detence 

K upuštění od potrestání může soud dojít také tehdy, jestliže došlo k spáchání 

trestného činu pachatelem, jehož příčetnost byla zmenšená nebo v případě stavu 

vyvolaného duševní poruchou. V takovém případě může soud využít institutu 

ochranného léčení, neboť je možné předpokládat, že tento institut zajistí ochranu 

společnosti a nápravu pachatele lépe, nežli jiný trest. 

                                                             
157 V obou případech však musí být tento čin kvalifikován podle trestního zákoníku jako přečin, 

nikoliv jako trestný čin. 
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K upuštění od potrestání může soud dojít za stejných okolností i v případě, že 

lze očekávat, že ani uložené ochranné léčení nezajistí dostatečnou ochranu 

společnosti. Soud však v takovémto případě může využít uložení zabezpečovací 

detence, jež má poskytnout dostatečnou ochranu společnosti před pachatelem lépe 

nežli trest. 

 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

Již výše
158

 byly zmíněny základní podmínky, za kterých může soud uložit 

upuštění od potrestání. Pokud však soud určí podmínku, že je třeba po stanovenou 

dobu sledovat chování pachatele, uloží soud v takovýchto případech 

podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, kdy zkušební doba podmíněného 

upuštění od potrestání může dosáhnout až jednoho roku. 

Společně s tím, že je podmínečně upuštěno od potrestání, může soud 

pachateli uložit t přiměřené povinnosti a omezení
159

, aby dle svých sil nahradil škodu 

způsobenou činem, který spáchal.  

 V případě, že je pachatelem osoba blízká věku mladistvých (tedy věku 18-ti 

let), může využít výchovného působení školy, rodiny a dalších subjektů a to buď 

samostatně nebo vedle dalších přiměřených povinností či omezení, případně 

souběžně s některými z dalších výchovných opatření, jež jsou uvedeny v zákoně o 

soudnictví ve věcech mládeže. 

 

 

Alternativní tresty 

Alternativní tresty jsou institutem, jenž nabízí jinou možnost řešení trestné 

činnosti pachatele, nežli odnětí svobody. Jejich základní filozofií je „ponechat 

                                                             
158 §46 tr. zák. 
159

Těmi jsou například: podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se 

vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, podrobit se léčení závislosti na 

návykových látkách, podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, zdržet se 

návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s 

určitými osobami aj. 
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odsouzené na svobodě a uloţit jim takový druh povinnosti nebo omezení, který bude 

působit preventivně proti páchání další trestné činnosti, ochrání společnost, uspokojí 

zájmy obětí trestného činu a upevní v pachateli návyky a postoje potřebné k vedení 

řádného ţivota.“
160

 Alternativní trest nevyžaduje zbavení svobody toho, komu je 

uložen. Je však vyžadováno, aby ten, komu je takový trest uložen, plnil určité 

povinnosti a dodržoval omezení, která mu jsou uložena. Pokud však podmínky 

stanovené současně s trestem neplní, může soud rozhodnout o uložení náhradní 

sankce, kterou v takovýchto případech bývá téměř vždy trest odnětí svobody.  

V odborné literatuře se můžeme setkat rozdělením alternativních trestů 

v širším a užším pojetí. Jako alternativní trest v širším pojetí jsou označeny veškeré 

tresty nespojené s odnětím svobody, případně se s ním mohou kombinovat. 

V současném trestním zákoně č. 40/2009 Sb., je těchto trestů (v širším pojetí) 

k dispozici jedenáct.  

Jsou jimi: 

o domácí vězení, 

o obecně prospěšné práce, 

o propadnutí majetku, 

o peněžitý trest, 

o propadnutí věci nebo majetkové hodnoty, 

o zákaz činnosti, 

o zákaz pobytu 

o zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

o ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, 

o ztrátu vojenské hodnosti, 

o vyhoštění. 

                                                             
160

Alternativní tresty [online]. 2004 [cit. 2011-10-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.spj.cz/opp/tresty/frm_tresty.html>. 
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Do užšího pojetí alternativní trestů řadíme „takové tresty, které v sobě zahrnují 

odborné psychosociální vedení a kontrolu pachatele, které jsou zajišťovány 

specializovanou sociální sluţbou.“
161

 Takto definovanými alternativními tresty jsou: 

 

o trest domácího vězení, 

o podmíněné odsouzení, 

o podmíněné odsouzení s dohledem, 

o trest obecně prospěšných prací. 

Dle Sotoláře
162

 může být k alternativním trestům v užším pojetí zařazen také 

finanční trest.  

 

4.2 Alternativní tresty v užším pojetí a jejich 

charakteristika 

 

Trest domácího vězení  

„V souvislosti s novelou č. 306/2009, kterou byl změně zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, byl do českého právního řádu zaveden nový druh trestu, a to trest 

domácího vězení.“
163

 

Trest domácího vězení není v českém právním řádu novinkou. Již jednou 

v něm ukotven byl a to jako součást zákona č. 117 z roku 1852, ř. z., o zločinech, 

přečinech a přestupcích, který byl účinný až do roku 1950. V současném trestním 

                                                             
161Alternativní tresty [online]. 2004 [cit. 2011-10-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.spj.cz/opp/tresty/frm_tresty.html>. 
162TRUXOVÁ, A. Ukládání alternativních trestů v praxi Okresního soudu v Náchodě. Hradec 

Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. 
163

ŠEBESTA, Kamil; DRÁBEK, Pavel. Trest domácího vězení – jeho připomenutí v souvislosti s 

jeho prvním využitím v praxi. E-pravo.cz [online]. 2010, 2, [cit. 2011-10-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/trest-domaciho-vezeni-jeho-pripomenuti-v-souvislosti-s-jeho-

prvnim-vyuzitim-v-praxi-60177.html>. 
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pořádku je tento institut upraven v §60 a §61 a je koncipován jako samostatná 

alternativa k trestu odnětí svobody. Trest může být uložen až v délce dvou let, a to 

pouze za přečin. 

Podstata trestu domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného, jemuž 

byla tato sankce uložena, zdržovat se na místě určeném (s největší pravděpodobností 

v místě bydliště) v pracovní dny v době od 22 hodin do 5 hodin do rána, ve dnech 

volna a pracovního klidu po celý den. Spolu s trestem domácího vězení je také 

možné, aby soud uložil přiměřené povinnosti a přiměřená omezení, která trest doplní. 

Pokud by došlo k porušení či maření trestu domácího vězení, je možné využít trestu 

náhradního, jímž je trest odnětí svobody až na jeden rok. 

 

Trest obecně prospěšné práce  

Test obecně prospěšných prací je upraven v §62 až §65 trestního zákoníku. 

Může být soudcem uložen za přečin jako samostatný trest, jestliže uložení jiného 

trestu není třeba vzhledem ke skutečnostem, jako jsou poměry pachatele „jestliţe 

vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uloţení jiného trestu není třeba.“
164

  

 Trest obecně prospěšných prací spočívá v tom, že povinností toho, jemuž byl 

uložen, je odpracovat osobně a bezplatně ve svém volném čase stanovený počet 

hodin, jež mu určí soud.  

V předešlém trestním zákoníku byl trest obecně prospěšných prací upraven 

§45 tr.z., a byl stanoven v rozmezí 50 – 400 hodin.
165

 V současném trestním 

zákoníku je rozsah hodin upraven na 50 – 300 hodin. I přesto, že se horní hranice 

trestu snižuje, přísnější postih je nastaven v případě, kdy odsouzený nevykonává 

obecně prospěšné práce či nevede řádný život. Nová právní úprava přeměňuje trest 

v poměru 1:1, tzn., že vyhýbá-li se odsouzený nástupu k trestu, porušuje podmínky 

výkonu či jinak maří výkon trestu obecně prospěšných prací, může mu být soudem 

trest přeměněn na nepodmíněný, přičemž každá hodina nevykonaného trestu se 

                                                             
164 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §62 
165Alternativní tresty [online]. 2004 [cit. 2011-10-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.spj.cz/opp/tresty/frm_tresty.html>. 
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počítá jako jeden den odnětí svobody.
166

 Podle nového trestního zákona tak může být 

výměra dnů odnětí svobody až 300 dní. 

Obsahem obecně prospěšných prací může být např. údržba veřejných 

prostranství, úklid a údržba komunikací či budov, ochrana životního prostředí, 

podpora a ochrana mládeže, zvířat aj. Trest obecně prospěšné práce musí konat 

odsouzený osobně, v době svého volna a zcela bezplatně. 

Stejně jako u trestu domácího vězení může soud i u trestu obecně 

prospěšných prací uložit souběžně přiměřené povinnosti či omezení. 

 

Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem 

Dle dřívější právní úpravy bylo možné podmíněně odložit výkon trestu odnětí 

svobody, který nepřesahoval 2 roky. Pokud je společně s trestem vysloven dohled, 

bylo možné přistoupit k podmínečnému odsouzení i v případě trestu odnětí svobody 

na tři roky. 

Současný trestní zákoník sjednotil obě hranice u podmíněného trestu, ať 

s dohledem či bez něho, na tři roky. 

Dohled nad pachateli, kterým byl uložen společně s podmínečným 

odsouzením, provádí pracovníci Probační a mediační služby ČR. V rámci dohledu 

dochází k sledování a kontrole chování pachatele v určitém časovém období, kdy 

dochází k „odbornému vedení a pomoci pachateli ke změně chování. Vede ke sníţení 

rizika opakování trestné činnosti a tím k ochraně společnosti před další 

kriminalitou.“
167

 

 

 

 

                                                             
166Viz: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
167 Dohled probačního úředníka. Probační a mediační sluţba České republiky [online]. 2011 

[cit.2011-10-08]. Dostupné z WWW: 

<https://www.pmscr.cz/download/PMS_letak_Dohled_cz_nahled.pdf >. 
 



56 
 

Peněžitý trest 

Je možné ukládat v denních sazbách, jejichž výměra činí nejméně 20 a 

nejvíce 730 denních sazeb, přičemž hodnota těchto denních sazeb pak činí nejméně 

100 Kč nejvíce 50 000 Kč. Podmínky, za kterých je možno peněžitý trest uložit jsou 

stanoveny v § 67 trestního zákona.  

V případě, že nebude peněžitý trest vykonán ve stanovené lhůtě, může soud 

dle §69 trestního zákona stanovit náhradní trest odnětí svobody, jehož výše může být 

až 4 roky. 

 

4.2.1 Zbylé alternativní tresty v širším pojetí  

 

Propadnutí majetku  

Vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu či poměrům pachatele, 

může soud uložit trest propadnutí majetku, upraveném v §66 v případě, kdy odsuzuje 

pachatele za zvlášť závažný zločin díky němuž získal pachatel pro sebe či jiné 

majetkový prospěch, nebo v případě uložení výjimečného trestu. 

Tato trestní sankce nebývá uložena samostatně. K této situaci dochází pouze 

v případě, „jestliţe vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a 

osobě a poměrům pachatele uloţení jiného trestu není třeba.“
168

 

 

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Tato trestní sankce je upravena §70 trestního zákona. Jak je uvedeno v tomto 

paragrafu, může být sankce uložena v případech, kdy je takové věci, či majetkové 

hodnoty využito např. k spáchání trestného činu či je pro páchání takového činu věc 

nebo majetková hodnota určena. Soud pak může tuto sankci uložit v případě, pokud 

jsou věci či jiné majetkové hodnoty majetkem pachatele trestného činu. S ohledem 

na dřívější právní úpravu nedošlo ani v rámci této sankce k žádné změně.  

                                                             
168 Viz: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 



57 
 

Zákaz činnosti 

Tato sankce může být pachateli trestného činu uložena buď samostatně nebo 

společně s dalšími sankcemi a to na dobu jednoho až deseti let a to v případě, kdy 

bylo této činnosti využito v páchání trestné činnosti. 

Trest spočívá především v tom, že se odsouzenému zakazuje – po dobu trestu 

– vykonávat zaměstnání či jiné činnosti, k jejichž výkonu je potřeba zvláštního 

povolení. 

 

Zákaz pobytu 

Trest zákazu pobytu může být uložen na dobu jednoho roku až deseti let za 

úmyslný trestný čin, „vyţaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob ţivota 

pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, 

mravnosti nebo majetku.“
169

 Tento trest se nesmí vztahovat na místo či obvod, ve 

kterém má pachatel trestného činu trvalý pobyt. Trest může být uložen jako 

samostatný v případě trestného činu, na který by byl stanoven trest odnětí svobody 

na tři léta. I v tomto případě mohou být společně s trestem zákazu pobytu uložena 

přiměřená omezení či povinnosti. 

 

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Další novinkou nového trestního zákona je právě tato sankce. Soud může trest 

uložit v případě, kdy se pachatel dopustí úmyslného trestného činu v souvislosti 

s návštěvou právě jedné z výše jmenovaných akcí. „Trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívá v tom, ţe se odsouzenému po 

dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a 

jiných společenských akcích.“
170

 

 

                                                             
169

 Viz: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §75 
170 Viz: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §77 
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Vyhoštění 

Tento trest může být uložen pachateli, který není občanem České republiky a 

to buď jako trest samostatný, nebo vedle jiného trestu, pokud je to v zájmu 

bezpečnosti osob nebo majetku. Tento trest může být stanoven v rozmezí jednoho až 

deseti let nebo na dobu neurčitou. 

Trestní zákoník zná ještě další dvě sankce, které se však nedají považovat za 

alternativní v pravém slova smyslu. Těmi jsou ztráta čestných titulů a vyznamenání a 

ztráta vojenské hodnosti. 

 

4.2.2 Užívání alternativních trestů dnes 

 

Jak můžeme z předešlého výčtu vidět, je využitelných alternativ k trestu 

odnětí svobody celá řada, ať již hovoříme o alternativních trestech v širším či 

v užším pojetí. S novým trestním zákonem se dokonce spektrum trestů rozšířilo o 

další dva, kterými jsou domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. Nemluvě o dalších alternativách, které jsou využitelné s ohledem 

na procesní postupy v případě řešení kriminality, nejsou zde však zmíněny, neboť se 

této diplomové práce dotýkají pouze vzdáleně. Nakolik se však tyto tresty využívají 

v praxi? Jaká je účinnost jejich užívání a nakolik se stali plnohodnotnou alternativou 

k trestu odnětí svobody v praxi? Tyto otázky budou zodpovězeny v druhé, praktické 

části této diplomové práce. 
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5. Alternativní řešení trestních věcí  - nový stabilní 

pilíř trestního zákonodárství České republiky 

 

Tuto kapitolu jsem věnovala jednak roli sociálního aspektu v oblasti ukládání 

alternativních trestů, ale také zamyšlením nad významem pojmu účinnost v této 

práci, zamyšlením nad pozitivy a negativy, které sebou alternativní způsoby řešení 

trestních věcí přinášejí nebo mohou přinést.  

Stejně jako předešlé kapitoly, i tato se bude vztahovat k dílčím cílům, které jsou 

v praktické části diplomové práce zodpovězeny pomocí rozhovorů.  

 

5.1 Pojem aspekt - jeho vymezení a formy s ohledem na 

oblast alternativních trestů 

 

Dle slovníku cizích slov je možné pojem aspekt definovat jako určité hledisko 

či stanovisko, jež je uplatňováno při posuzování určité problematiky. Je to tedy 

jakýsi zorný úhel, kterým můžeme nazírat na konkrétní problematiku. 
171

  

Jak již napovídá samotný název diplomové práce, jedná se v tomto případě o 

aspekt sociální (ve smyslu společenského stanoviska uplatňovaného v rámci ukládání 

alternativních trestů), který by měl být v rámci této práce osvětlen a dán do kontrastu 

s ostatními hledisky, které je možné v rámci problematiky sledovat. 

V práci se proto pojem a jeho definice objevuje ve spojení s kvalitativními 

rozhovory s odborníky pracujícími v dané problematice.  Než ovšem přistoupím 

k samotnému definování toho, co si můžeme pod pojmem sociální aspekt v oblasti 

ukládání alternativních trestů představit, je třeba také říci, že nejen z pohledu 

sociálního lze na tuto problematiku nahlížet s ohledem na široké spektrum 

společenských věd, které se v historických perspektivách vyprofilovaly, je třeba 

                                                             
171 KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov: A - Ţ. str. 78. 
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zmínit i hlediska ekonomická, politická či psychologická, která jsou na pomyslných 

miskách vah též velmi silně zastoupena.  

 

5.2 Sociální, ekonomický, psychologický a politický 

aspekt ukládání alternativních trestů v České 

republice 

 

 V rámci této podkapitoly se zaměřím na jednotlivé příklady hledisek, které 

byly nastíněny výše. V prvé řadě je však třeba říci, že ani jedno z těchto hledisek by 

nemohlo fungovat bez druhého, jsou natolik provázána, že jejich identifikace nebyla 

dle mého názoru jednoduchá. Nicméně jsem se pokusila tato hlediska představit 

základními příklady, které jsou v nich dle mého názoru zakotveny.  

Především politická reprezentace, odborná veřejnost a dle mého názoru též 

veřejnost je v současné době dle mého názoru laděna výrazně ve prospěch 

alternativních trestů. Základní impuls  této skutečnosti lze pozorovat nejen ve změně 

politického režimu České republiky po roce 1989, ale také iniciativy mezinárodních 

organizací, jako například OSN či Rady Evropy a v neposlední řadě i Evropské unie, 

jejímiž jsme od roku 2004 členy a vstupem jsme se zavázali dodržovat závazky 

mezinárodních smluv nejen v oblasti trestní, které jsme ratifikovali. Dle mého názoru 

je politický aspekt velmi důležitý. Kdyby nebyla politická scéna nakloněna těmto 

změnám, těžko by se instituty alternativního způsobu řešení trestních věcí do 

právního pořádku ČR aplikovaly.  

 Vše výše zmíněné má své opodstatnění nejen v závazcích vzniklých ratifikací 

mezinárodních smluv, ale také se závazky vůči občanům České republiky. 

V současné době je snad ještě více nežli kdy předtím hovořeno o „krizi vězeňství“ a 

s ní přicházejícími následky. Oblast vězeňství se stala velmi často kriticky 

hodnocenou sférou. V současné době je v českých věznicích dle statistiky vězeňské 

služby umístěno celkem 23 303 osob.
 172

 Jak dále zmiňuje Martin Pilný, regionální 

                                                             
172Viz. Statistika Vězeňské služby České republiky dostupné z WWW: 

<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/T%C3%
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pracovník PMS ČR
173

, stojí pobyt jednoho pachatele trestného činu ve vězení státní 

pokladnu, nebo spíše daňové poplatníky, každý den 1 000,-Kč.  Ukládání 

alternativních trestů tak umožňuje vytvořit variantu, která by byla méně nákladná 

nebo by mohla aspirovat na efektivnější užívání zdrojů, které jsou do této oblasti 

vkládány. To je také dle mého názoru ekonomický aspekt, který je možné 

identifikovat v oblasti ukládání alternativních trestů. Další pak může být viděn v tom, 

že se pachatel nestává pasivním členem společnosti, tzn., že se stále může pokusit 

uplatnit na trhu práce či si práci aktivně vyhledávat.   

 Další otázka se pak může zabývat oblastí spravedlnosti a spravedlivé reakce 

na trestný čin, s ohledem na toto hledisko, které pojmenovávám etické, je možné 

pokládat si otázku, nakolik je současný trest odnětí svobody stále ještě trestem, který 

plně reaguje na situaci, strukturu a osobnosti pachatelů, slouží k tomu, aby si 

pachatel uvědomil trestnost svého činu a přijal všechny důsledky, nebo je již v tomto 

směru možné využít lépe jeho alternativy?  

 Poslední dvě hlediska se týkají aspektu psychologického a sociálního. Dle 

mého názoru jsou tato dvě hlediska nejvíce provázána a nejvíce se vzájemně 

ovlivňují. Řada studií zabývající se osobností pachatelů trestných činů, kteří byli 

odsouzeni k trestu odnětí svobody, prezentuje destruktivní účinky věznění na 

osobnosti pachatelů. Jak uvádí Holubová
174

 a další, velmi často dochází ke ztrátě 

sebekontroly a ztrátě stimulace osobnosti těchto lidí. Uvězněný člověk se potýká se 

změnou sebe sama, své osobnosti, psychického a hodnotového nastavení. Velmi 

často tak u těchto lidí dochází k potlačení jeho vlastní individuality, neboli tzv. 

prizonizaci.
175

 Důsledkem tohoto procesu může být v případě dlouhodobého trestu 

odnětí svobody neschopnost pachatelů vrátit se do běžného života na svobodě. Jak 

zmiňuje Mgr. Aleš Jaluška, kaplan ve Věznici Valdice
176

, problém nastává při 

                                                                                                                                                                             
BDdenn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD/2011/TSH%20

11.11.2011.pdf.> 
173 Viz. Probační a mediační služba. Dostupné z WWW: 

<https://www.pmscr.cz/scripts/aktuality_detail.php?Strana=2> 
174 HOUBOVÁ, D. et al. Psychologie pro právníky. 1. Vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o., 2008, s. 206 
175 Proces, během kterého se ze svobodného člověka stává člověk vězněný. Termín poprvé užil 

sociolog Donald Clemmer, který pracoval ve třicátých letech 20. Století ve věznici v Illinois.  
176 Přednášky Mgr. Aleše Jalušky jsem se účastnila v Ústí nad Labem dne 10. 11. 2011 na konferenci 

nazvané za branou věznice 
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propouštění těchto lidí, neboť „dokud chlap sedí, má rodina potíţe, ale malér 

nastane, kdyţ ho pustí, nerozumí si.“  

 

 Alternativní tresty a jejich ukládání negativní rizika, které sebou přináší trest 

odnětí svobody, a která jsou zmíněna výše, nepřináší. Naopak v rámci jejich uložení 

může dojít i k práci s psychikou pachatele, která v některých případech může být 

buď okrajově či plně příčinou spáchaného činu.  

 

 Poslední aspekt, zde dosud nevymezený, je aspekt sociální, který je také pro 

tuto práci klíčový. Jako klíčový byl zvolen především z toho důvodu, že dle mého 

pohledu je společnost v konečném důsledku ať již jako celek či jako souhrn 

jednotlivců a individualit prostředí, ve kterém se oblast alternativních trestů a jejich 

ukládání nejvíce odráží. Společnost je místem, kde jsou tyto tresty vykonávány a je 

tedy přímým účastníkem procesu nápravy pachatele a s tím spojenými důsledky. 

Existuje několik rovin, ze kterých je možné  na oblast ukládání trestů nahlížet. 

V další části kapitoly tak rozliším sociální aspekty v rovině: 

 

o jednotlivce/odsouzeného, 

 

o rodiny, zaměstnavatele, 

 

o komunity a širšího společenství. 

 

 

Sociální aspekty ukládání alternativních trestů z pohledu 

jednotlivce/odsouzeného 

 

Jedním ze stěžejních sociálních aspektů ukládání alternativních trestů „je 

setrvání odsouzeného ve svém rodinném a sociálním prostředí“
177

 , tzn., že člověk 

není vytržen z prostředí, ve kterém žije, pracuje, kde má domov, rodinu, přátele. 

                                                             
177 Podpora a poradenství obětem trestných činů. Probační a mediační služba. Dostupné z www: 

<https://www.pmscr.cz/scripts/aktuality_detail.php?Strana=2> 
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Nedochází zde k negativním dopadům, které byly popsány výše ve spojení 

s prizonizací. 

 

 Jednotlivec, kterému je takový trest uložen, se též nestává pasivním členem 

společnosti. Pokud je ve stálém zaměstnání, nepřichází o něj v důsledku uložení 

trestu. Pokud zaměstnání nemá, neomezuje ho uložený trest v tom, aby si ho aktivně 

hledal. Některé formy alternativních trestů jako například dohled, kdy odsouzený 

dochází na konzultace k pracovníkům probační a mediační služby, mohou také 

pozitivně působit v oblasti dluhové situace odsouzených. 

 

S ohledem na mladistvé pachatele protiprávní činnosti se pak jeví možnost 

nebýt vytržen ze svého přirozeného rodinného a sociálního prostředí jako 

rozporuplná. V řadě okolností, jako například setrvání v rodině, či škole se jeví jako 

pozitivní. Na nezl. také velmi často alternativní trest v podobě vlastní vynaložené 

práce funguje lépe nežli kterýkoliv jiný. Otázkou ale zůstávají případy, kdy 

mladistvý nevyrůstá v adekvátním prostředí, případně může být ovlivněn vrstevníky, 

kteří ho k protiprávnímu jednání „stahují“. 

 

Sociální aspekty ukládání alternativních trestů z pohledu rodiny a vztahu 

zaměstnavatele a zaměstnance 

Tuto podskupinu jsem zařadila proto, že ať už spáchá kdokoliv jakýkoliv čin, 

jedněmi z prvních lidí, kterých se - krom oběti - nějakým způsobem tato situace 

dotkne, je rodina. Ať již hovoříme o manželce, případně dětech, tak také o širší 

rodině. Alternativní tresty, jak již bylo zmíněno výše, umožňují zůstat s rodinou. 

Nedochází zde tedy k přetrhání rodinných vazeb, především s dětmi: „velmi často to 

dítě ve chvíli kdy rodič nastoupí VTOS, je bez informací, musí změnit prostředí a 

vůbec neví, co se děje, neví, co bude s rodičem, bojí se o jeho zdraví, ţivot, děti si 

často dělají představu na základě filmů, ale nezískávají ţádné informace, nechtějí o 

tom ani mluvit.“
178

 Velmi často tak tyto děti o rodiče de facto přicházejí, neboť 

samotné návštěvy ve věznicích jsou možné pouze jednou za tři měsíce a jsou tzv. 

                                                             
178 Paula Fischer, pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů,  EBS Dresden  
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bezkontaktní, což působí spíše deprivujícím způsobem. Navíc se celá řada rodin tím, 

že je jeden z nich umístěn do VTOS, rozpadá. Dítě především pak často o rodiče 

„přichází.“ 

 Co se týká vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec je v tomto ohledu alternativní 

trest – dá se říci - výhodný pro obě strany. Pokud je odsouzený zaměstnanec, nestojí 

vždy s uložením alternativního trestu před otázkou opuštění zaměstnání.
179

 Tím i 

zaměstnavatel, pokud je osoba, kterou zaměstnává spolehlivá, nestojí před otázkou 

hledání jiného zaměstnance. 

 

Sociální aspekty ukládání alternativních trestů z pohledu komunity a širší 

společnosti 

Z pohledu komunity a širší společnosti je dle mého názoru nejdůležitějším 

hlediskem jakási „větší průhlednost“ v oblasti výkonu trestů a potrestání pachatele. 

Velmi často dochází k tomu, že pachatel, ať již mladistvý či dospělý vykonává trest 

v komunitě či ve které žije. I pro společnost jako takovou či pro samotnou komunitu 

tak může fungovat onen výkon trestu jako: 

a) prevence proti páchání trestného činu 

b) jako satisfakce za spáchaný trestný čin, za který následovalo potrestání, které 

„je vidět“ 

c) v některých případech jako pomoc komunitě v oblastech, kde není dostatek 

lidského kapitálu či chuť vypomoci (výkon trestu obecně prospěšných prací 

v rámci práce s handicapovanými aj.) 

Jak jsem již zmínila výše v této kapitole, ani jedno z hledisek, které byly v práci 

nastíněny, neexistuje odděleně a nemohlo by fungovat bez těch dalších. Pokud by 

v České republice neexistovala politická podpora v oblasti zavádění alternativních 

trestů, nedocházelo by k uvolňování finančních prostředků na tuto oblast. 

                                                             
179 S tím ohledem že samozřejmě nehovoříme o člověku, který je profesionální řidič a je mu uložen 

trest za řízení v opilosti. 



65 
 

Neobjevovala-li by se podpora v rámci komunit a společnosti, nebylo by možné zde 

s principy restorativní justice a alternativních trestů operovat.  

Práce je více zaměřena na sociální hlediska (aspekty), zvolila jsem tak proto, že 

dle mého názoru je právě společenské hledisko tím, které celou problematiku 

takzvaně „objímá“, propojuje v sobě jak působení trestů v rámci celé společnosti, tak 

na úrovních dalších, ať jsou jimi komunity, rodiny či samotní jednotlivci.  

 

5.3 Pojem účinnost - jeho vymezení  

 

 Další pojem, který se pokusím v rámci této kapitoly vydefinovat, je účinnost. 

S ohledem na pojem sociální aspekt, které nebylo složité vymezit, je určení přesné 

definice pojmu účinnost nesnadné, neboť v rozmanitých vědních disciplínách může 

dosahovat různých významů. S definicí pojmu účinnost jsem pracovala již ve své 

bakalářské práci, proto tyto poznatky využiji i zde. V Slovníku cizích slov se pojem 

účinnost uvádí jako český ekvivalent ke slovu efektivně (efektivnost). I zde se 

objevuje více významů z hlediska oborů, ve kterých je pojem využit.
180

  Tak 

například Tak například z hlediska ekologického je efektivnost „účinnost opatření 

v krajině z hlediska optimálních podmínek dalšího rozvoje ţivé přírody.“
181

 Z 

 ekonomického pohledu je „efektivita výroby účinnost prostředků vloţených do 

výroby hodnocená z hlediska jejich výsledků.“
182

   

S ohledem na právní vědu se pod tímto pojmem rozumí doba, v níž se 

postupuje, dodržuje a využívá smlouva či právní smlouva.  

 V rámci této práce však pojem účinnost nevyužívám ve smyslu ani jednoho 

z těchto pohledů. Je využit v souvislosti s názory osob pracujících v oblasti ukládání 

alternativních trestů. Je tedy využit v kvalitativním pojetí výzkumu, konkrétně 

v rámci rozhovorů. Toto hledisko bylo zvoleno proto, že v rámci odpovědí na 

                                                             
180 TRUXOVÁ, Adéla. Ukládání alternativních trestů mladistvým v praxi okresního soudu v Náchodě. 

2009. S. 24 a dále 
181  KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov: A - Ţ. Praha: Academia. 2006. S. 196. 
182 KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov: A - Ţ. Praha: Academia. 2006. S. 196.  
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zvolený hlavní cíl, k jehož zodpovězení mělo pomocí rozhovoru dojít, je toto 

hledisko nejvíce relevantní.  

 

5.3.1 Možná pozitiva a negativa v oblasti ukládání alternativních 

trestů  

„Mezi hlavní důvody, které vedly k vyuţívání specifických postupů vyuţívaných 

oproti standardnímu trestnímu řízení a zvláštním formám reakce na trestnou činnost 

v celosvětovém rozšíření, patří snaha individualizovat trestní postih, pozitivně 

motivovat pachatele trestných činů k ţivotu v souladu se zákonem, aktivně zapojit do 

řešení trestních věcí osoby poškozené trestnou činností, řešit efektivně přetíţení 

soudů a vůbec orgánů činných v trestním řízení, vypořádat se s nedostatkem kapacity 

věznic, zlevnit trestní i civilní řízení a najít účinné formy prevence kriminality, to vše 

při zachování vysokých nároků na věcnou správnost a spravedlnost soudního 

rozhodování.“
183

  

Výše zmíněná citace v sobě kumuluje základní cíle, které měly a mají být 

plněny tím, že bude využíváno alternativ k trestu odnětí svobody.  Tyto cíle se 

nezavázala plnit pouze Česká republika, nýbrž všechny země, které do svého 

právního pořádku nechaly vplout nové podoby trestu a trestání. Každá z těchto zemí 

však postupovala při naplňování těchto cílů v souladu s tradiční právní kulturou, 

v níž byla ukotvena.
184

 Proto i v současné době je velmi složité porovnávat výsledky 

naplňování daných cílů objektivně.  

O trochu snadnější je pozorovat nakolik se podařilo plnit tyto zásady v rámci 

země, ve které žijeme. Je možné pozorovat, nakolik jsou plněny zásady jako 

například práva „osob na spravedlivý proces před nezávislými soudy, kdy dojde ke 

kvalifikovanému a rychlému projednání věcí“
185

 či nakolik dochází k 

zabezpečujícímu „postavení procesních stran a dodatečné personální i materiální 

zajištění činnosti všech orgánů i institucí působících v rámci tohoto systému.“
186

  

                                                             
183SOTOLÁŘ, Alexander, et al. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: IKSP. 2000. s. 3. 
184TRUXOVÁ, A. Ukládání alternativních trestů mladistvým v praxi Okresního soudu v Náchodě. 

Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. str. 25 a dále. 
185tamtéž 
186SOTOLÁŘ, Alexander, et al. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: Academia. 2000. s. 4. 
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Jak je tedy tato problematika vnímána s ohledem na účinnost tohoto institutu 

odborníky a jaká negativa a pozitiva v oblasti ukládání alternativních trestů spatřují?  

 

 Nástin pozitiv, které s sebou ukládání alternativní trestů a využívání 

alternativních forem řešení trestních věcí přináší 

V souvislosti s uplatňováním alternativních způsobů řízení a alternativních 

sankcí se objevuje pozitivní význam hned v několika případech. S ohledem na 

prevenci „kriminality a efektivního vyuţívání omezených finančních zdrojů určených 

na výkon trestní spravedlnosti, ale i pro řešení problému přeplněných věznic, 

přetíţených soudů a neúměrné délky trestního řízení.“
187

  

Dalším velkým pozitivem dle odborníků je působení „ve směru omezování 

recidivy“
 188

 a jak jsem již zmiňovala u vymezování sociálních aspektů, jsou nejen 

širokou veřejností, ale též „ jednotlivými subjekty trestního řízení (zvláště 

obviněnými a poškozenými) vnímány jako spravedlivější neţ tradičně represivní 

formy trestního postihu.“
189

 Zjednodušení a zrychlení řízení ve věcech trestních poté 

můžeme také v této podkapitole jako další pozitivum zmínit.  

 

Kategorie pachatelů, u nichž se na pozitivní vliv alternativních trestů zvláště 

poukazuje 

 Do těchto kategorií patří především mladiství pachatelé protiprávních činů a 

také prvopachatelé. U mladistvých pachatelů rozšířila aplikace alternativních forem 

reakcí na trestnou činnost repertoár, uvnitř kterého je snazší s mladistvým 

pachatelem pracovat. „Umoţnil uplatňovat odklony od standardního trestního řízení, 

vyuţít celou radu výchovných opatření a tím doplnit dosavadní typy meritorních 

                                                                                                                                                                             
 
187FENYK , Jaroslav, et al. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti: 

dokončení z čísla 5/2001. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 6, s. 19. 
188 FENYK , Jaroslav, et al. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti: 

dokončení z čísla 5/2001. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 6, s. 19. 
189 FENYK , Jaroslav, et al. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti: 

dokončení z čísla 5/2001. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 6, s. 19. 
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rozhodnutí, jimiţ lze ukončit trestní stíhání mladistvých mimo standardní řízení.“
190

 

Tyto způsoby řešení kriminality mohou u této kategorie pachatelů působit často 

efektivněji nežli přísná represe, neboť dochází k přijetí odpovědnosti za spáchaný 

trestný čin a to již jenom tím, že mladistvý sám odstraňuje následky svého jednání. O 

to pozitivněji lze alternativní tresty vnímat, pokud zvolené řešení mladistvého odradí 

od další trestné činnosti „přivodí změnu jeho hodnotové stupnice a ţivotního stylu a 

současně přispějí k vytvoření dobrého zázemí pro jeho další rozumový a sociální 

rozvoj. Tyto a některé další pozitivní skutečnosti mohou pak převáţit nad veřejným 

zájmem na jeho potrestání.“
191

 

U druhé kategorie prvopachatelů můžeme pozorovat podobné pozitivní 

účinky. Lze je spatřovat především v šanci, kterou tyto tresty poskytují. Pachatel, 

jemuž je uložen alternativní trest nepřichází, jak již bylo zmíněno výše, o své vazby a 

zázemí, o zaměstnání, ale může trest vykonávat, aniž by k narušení těchto vazeb 

došlo. Jedním z dalších nesporných a zásadních pozitiv je především fakt, že pokud 

dojde k splnění podmínek uložené sankce, nedochází k zápisu do rejstříku trestů.  

 

Nástin negativ v rámci ukládání alternativní trestů a alternativních forem 

řešení trestních věcí v praxi 

Stejně tak, jako lze identifikovat řadu pozitiv, která vyplývají ze studií a 

praxe, v níž  jsou tresty užívány, je třeba vymezit i negativa, která v dané oblasti také 

neodmyslitelně figurují a na než by nemělo být zapomenuto.  

 Jedním takovýmto rizikem, a dle mého názoru stěžejním, je obava z laxního 

dohledu nad výkonem alternativních trestů ať již v důsledku organizačního, 

personálního či finančního zajištění. Dalším takovým rizikem může být  neodbornost 

při provádění alternativního řešení sporů. „Tento problém by mohl vést aţ k situaci, 

kdy by jak soudci, tak také veřejnost, mohly ztratit důvěru v tento systém.“
192

  

                                                             
190 TRUXOVÁ, Adéla. Ukládání alternativních trestů mladistvým v praxi Okresního soudu 

v Náchodě. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. S. 26. 
191SOTOLÁŘ, Alexander. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení 

trestních věcí mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 6, s. 170. 
192TRUXOVÁ, A. Ukládání alternativních trestů v praxi Okresního soudu v Náchodě. Hradec 

Králové: Univerzita Hradec Králové. 2009. S. 27. 
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V rámci vymezení pojmů v této kapitole a jejich bližšího zkoumání pak je 

zřejmé, že v řadě případů dochází k určité shodě v oblasti definování jednotlivých 

aspektů a jejich příkladů a v oblasti vymezení pozitiv spojených s ukládáním 

alternativních trestů. Na otázku nakolik je tato podobnost stěžejní a zdali se objeví i 

v oblasti vymezení negativ, odpoví praktická část práce.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

1. Formulace dílčích cílů do výzkumného šetření 

 

Dílčí cíle výzkumného šetření byly definovány tak, abych se při jejich řešení 

jednak pokusila rozkrýt celkovou oblast ukládání alternativních trestů s ohledem na 

společenské ukotvení tohoto institutu, tzn. na sociální hlediska, která jsou při 

ukládání těchto trestů rozkryta a popsána, na jejich historické perspektivy a 

teoretické ukotvení, ale také na to, jak hodnotí jednotliví odborníci pracující v dané 

oblasti institut alternativního řešení trestních věcí jakožto jednu z možností reakce na 

trestnou činnost páchanou v rámci České republiky. 

Stanovila jsem si šest dílčích cílů. První dva se týkají pouze teoretické části 

práce. V rámci nich jsem se pokusila zmapovat jednak historický vývoj v oblasti 

ukládání trestních sankcí a jednak nastínit teoretická východiska, která nejvíce 

ovlivňují současné podoby reakcí na trestnou činnost. Další čtyři dílčí cíle se 

orientují jak na teoretickou, tak na praktickou část práce. Ve třetím dílčím cíli je 

základním úkolem rozkrýt současnou podobu trestní politiky v České republice, 

základní klíčové vývojové momenty, představit aktuálních trestněprávních norem a 

v praktické části názory pracovníků vztahující se k tomuto vývoji, k jeho klíčovým 

momentům a k zhodnocení trestněprávních norem. Čtvrtý dílčí cíl se zabývá 

představením základních druhů alternativních trestů, které jsou v současné době 

k dispozici jakožto reakce na trestnou činnost ČR, a v praktické části zaměření na ty 

alternativy, jež jsou v současné době užívány nejčastěji. Pátý dílčí cíl je zaměřen na 

vymezení pojmu sociální aspekt, v praktické části práce pak jeho explorace 

s ohledem na problematiku ukládání alternativních trestů a poslední z cílů se 

zaměřuje na definici pojmu účinnosti, pozitiv a negativ alternativních trestů a 

vnímání tohoto pojmu s ohledem na alternativní způsoby řešení trestních věcí 

pracovníky příslušných organizací, kteří v problematice pracují. 
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DÍLČÍ CÍLE 

C1: Nastínit historický vývoj v oblasti trestněprávní justice s ohledem na 

proměnlivé pohledy na institut trestu a trestání. 

C2: Rozkrýt a popsat teoretické koncepty ovlivňující současné podoby 

sankčních systémů užívaných v rámci reakce na trestnou činnost. 

C3: Nastínit vývoj trestní politiky, implementace prvků alternativního způsobu 

řešení trestních věcí do českého trestního pořádku s ohledem na právní 

úpravy týkající se této problematiky v ČR. 

C4: Analyzovat jaké druhy alternativních trestů a v jakém rozsahu jsou 

ukládány. 

C5: Pomocí rozhovorů zjistit, jaké sociální aspekty zainteresovaní aktéři u 

alternativních trestů pozorují. 

C6: Pomocí rozhovorů rozkrýt, jak je zainteresovanými aktéry hodnocena 

účinnost tohoto institutu trestního práva. 
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2. Charakteristika informačních zdrojů 

 

Aby bylo možné naplnit cíle výzkumu, bylo nutné získat celou řadu informací 

z různých zdrojů. Jedním z nejdůležitějších zdrojů pro mou práci byly statistické 

údaje Probační a mediační služby a dalších institucí, které mi poskytly dostatek 

informací o alternativních trestech, ukládaných nejčastěji. Nejvíce přínosnou 

technikou, kterou jsem v rámci výzkumu využila, však byly kvalitativní rozhovory 

provedené s odborníky pracujícími v oblasti trestněprávní justice a ukládání 

alternativních trestů.  

V rámci analýzy dokumentů jsem využila informace poskytnuté Střediskem 

PMS v Ústí nad Labem a také údajů zachycených v statistických šetřeních PMS a 

jiných institucí spolupracujících v dané problematice.
193

  

V rámci druhé výzkumné techniky jsem prováděla rozhovory s pracovníky 

pracujícími v oblasti trestněprávní. 

Dotazované jsem si rozdělila do skupin dle pracovišť, kde pracují: 

První skupina byla tvořena státními zástupci/zástupkyněmi. Rozhovor se 

uskutečnil se dvěma státními zástupci. 

I1: muž, 34 let, VŠ (magisterské), státní zástupce (7 let)  

I2: muž, 36 let, VŠ (doktorské), státní zástupce (8 let) 

Druhá skupina byla tvořena sociálními kurátory pro děti a pro dospělé. Rozhovor mi 

poskytli dva.  

I3: žena, 48 let, VŠ (bakalářské), kurátor (12 let) 

I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 

Třetí skupinu dotazovaných tvořili soudci, kteří se věnují oblasti trestního 

práva. Rozhovor byl proveden se dvěma z nich.  

I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 

                                                             
193 Např. vězeňská služba, Státní zastupitelství, policie ČR aj. 
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I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 

Čtvrtou skupinu dotazovaných tvořili pracovníci Policie České republiky. 

Rozhovor mi poskytli tři z nich.  

I7: muž, 45 let, vyšší odborné (Dis.), komisař obvodního oddělení (25 let) 

I8: muž, 37 let, vysokoškolské (bakalářské), policista (17 let) 

I9: muž, 35, vysokoškolské (bakalářské), policista (10 let) 

Poslední, pátou skupinu tvoří pracovníci Probační a mediační služby. Rozhovor 

mi poskytl jeden pracovník a dvě pracovnice. 

I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 

I11: žena, 31 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (5 let) 

I12: žena, 38 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (3,5 roku) 
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3. Metodologie: Výběr výzkumné strategie, 

výzkumných metod a technik  

 

Pro řešení výzkumného úkolu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. 

Vzhledem k problematice, kterou se v práci zabývám, usuzuji, že právě díky této 

strategii budu schopna získat co nejvíce potřebných dat a údajů a zodpovědět tak 

předložené cíle. Vycházím z předpokladu, že proto, abych získala co nejvíce 

relevantních informací o problematice v oblasti ukládání alternativních trestů a 

sociálních aspektech této činnosti, je zapotřebí kvalitativní výzkumná strategie, 

neboť ve všech směrech této práce je nezbytné dát prostor dotazovaným, aby oni 

sami mohli říci svůj názor na problematiku v takovém rozsahu, který je zapotřebí.  

Jak uvádí Hendl
194

, v sociálních vědách neexistuje oblast, ve které by 

nedocházelo k užívání kvalitativně orientovaného aplikovaného výzkumu. Právě 

oblast kvalitativního výzkumu, která pomocí různých metodologických směrů 

zkoumá a hledá porozumění složitých sociálních problémů je dle mého názoru 

strategií, která je nejvíce relevantní k zodpovězení dílčích cílů zvoleného 

výzkumného problému.   

 

3.1 Výzkumné techniky 

 

Výzkumná technika je nástroj, jehož prostřednictvím získáváme potřebné 

informace, tedy data a údaje poznávací. V rámci této diplomové práce jsem zvolila 

techniku rozhovoru pomocí návodu a techniku analýzy dokumentů. 

 

 

 

                                                             
194 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 2005. str. 21. 
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3.1.1 Analýza dokumentů 

 

Dle Hendla
195

 je tato metoda standardní aktivitou užívanou jak v rámci 

kvalitativního, tak také kvantitativního výzkumu. Může být využita jako hlavní 

výzkumná technika nebo je možné ji užít v části přípravné. Já jsem zvolila tuto 

metodu především z důvodu zkoumání dokumentů jako podkladů pro jednotlivé 

kapitoly teoretické části, které sloužily jako východiska pro část praktickou. 

 

3.1.2 Rozhovor pomocí návodu 

 Rozhovor můžeme definovat jako přirozenou formu kontaktu dvou osob, 

v němž ovšem nemají obě strany rovnocennou úlohu. Bylo by možné říci, že jde o 

kontakt jednostranný na přání jedné strany, která je ovšem druhou stranou 

odsouhlasena. 

Rozhovor v rámci této diplomové práce byl realizován s pracovníky a 

pracovnicemi, kteří pracují v oblasti problematiky ukládání alternativních trestů a 

oblasti kriminality vůbec. Vzhledem k praktickým zkušenostem dotazovaných je 

považuji za odborníky v dané oblasti. Strukturu skupiny dotazovaných jsem zvolila 

proto, že dle mého názoru jsou jejich poznatky z praxe důležitou indicií a přínosem 

pro zkoumání dané problematiky.  

Otázky, které jsem pokládala, byly otevřené. To z toho důvodu, aby mohli 

jednotliví dotazovaní plně vyjádřit svůj názor na danou problematiku. Rozhovor 

pomocí návodu jsem využila proto, aby se struktura otázek držela daného tématu, na 

které bylo potřeba poukázat a otázky zodpovědět, ale aby byl zároveň dán prostor 

k doplňujícím otázkám, které vyplynuly z aktuální situace. 

 

 

 

                                                             
195 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 2005. str. 132. 
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4. Transformace obsahu dílčích výzkumných cílů 

do tazatelských otázek a jiných nástrojů 

výzkumu 

 

Vzhledem k tomu, že první dva dílčí cíle diplomové práce jsou pouze 

teoretické, v této části práce se již neobjevují od třetího dílčího cíle.  

Pro třetí dílčí cíl označený jako C3, který má za úkol zjistit, jaká je současná situace 

na poli trestní politiky v České republice s ohledem na její vývoj po roce 1989 a na 

trestněprávní normy, které jsou v současné době platné. Otázky, které byly 

předloženy respondentům, jsou následující:   

 

Ot1: Jak byste celkově (nebo ve stručnosti) charakterizovali současnou trestní 

politiku ČR?  (Jaké jsou dle vás charakteristické dominantní prvky dnešní trestní 

politiky u nás?).  

 

 Ot2: Prošla dle vašeho názoru trestní politika ČR vývojem od počátku 90. let? 

 Ot2.1: Jak byste tento vývoj celkově zhodnotili (Vývoj přispěl k lepšímu či 

horšímu stavu současné trestní politiky)? 

 Ot2.2: Co myslíte, že bylo nejvýraznějším impulsem jejího vývoje? 

 Ot3: V roce 2009 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, mohl/a byste 

charakterizovat v čem je nový oproti dřívější úpravě, jaké jsou hlavní 

změny? (vystihnout především podstatu jeho podstatu?) 

 Ot3.1: Je možné v tuto chvíli hodnotit právní úpravu? Co trestní politice 

přinesla pozitivního či negativního?  
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Pro čtvrtý dílčí cíl, v rámci kterého mělo dojít k zjištění, jaké alternativní tresty 

jsou v České republice nejčastěji ukládány a proč tomu tak je, byly zvoleny tyto 

tazatelské otázky: 

 Ot4: Jaké alternativní tresty jsou v ČR nejvíce ukládány?  

 Ot4.1: Proč si myslíte, že jsou ukládány právě tyto tresty? (pokud by bylo 

moţné u kaţdého výše jmenovaného říci proč právě on je uţíván.) 

 

Pátý dílčí cíl má objasnit definiční vymezení pojmu sociální aspekt, tak jak ho 

vnímají odborníci pracující v oblasti ukládání alternativních trestů a jaké konkrétní 

sociální aspekty pak dotazovaní v rámci dané problematiky pozorují. Byly užity 

následující otázky: 

 Ot5: Jak byste vy charakterizovali sousloví sociální aspekt s ohledem na 

danou problematiku, co dle vás znamená? 

 Ot6: Můžete říci, jaká sociální aspekty konkrétně vy u alternativních trestů a 

jejich užívání spatřujete? 

 Ot6.1: Můžete říci, která jsou dle vás nejvíce pozitivní a které naopak? 

 Ot7: Na aplikaci alternativních trestů lze nahlížet z různých aspektů ať již 

ekonomických, politických, etických, psychologických, či právě 

sociálních, které z nich má dle vás největší váhu v dané oblasti a proč? 

(vyberte prosím ten, kterému přikládáte největší váhu a proč a následně 

prosím určete pořadí těch následujících dle vašeho hodnocení a opět 

proč tomu tak dle vás je.) 

 

Šestý a poslední dílčí cíl se zabývá účinností aplikovaných alternativních trestů, 

tak jak je pojem účinnost definován v teoretické části diplomové práce a pozastavuje 

se též nad možnými pozitivy a především negativy, které sebou alternativní tresty 

přinášejí. Otázky byly zvoleny následující: 
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 Ot8: Jak hodnotíte účinnost aplikovaných alternativních trestů v rámci jejich 

využívání v trestní politice ČR? 

 Ot9: Myslíte si, že tyto tresty mohou být považovány za dostatečně účinné 

(plus minus) k napomáhání řešení kriminality a využívání adekvátního 

řešení trestních věcí? 

 Ot9.1: Jaká pozitiva spatřujete v jejich ukládání? 

 Ot9.2: Jaká negativa spatřujete v jejich ukládání? 

 Ot10: Navrhl/a  byste ještě jiné způsoby řešení trestných činů, které by 

k současné podobě reakcí na trestnou činnost mohly být přidány? 
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5. Organizace výzkumu 

 

Vlastní výzkumné šetření bylo provedeno až po ujištění, že získám dostatečné 

množství materiálů. Jelikož se ve své diplomové práci zabývám problematikou, 

kterou dle mého názoru není možné zpracovat jinak než pomocí spolupráce 

odborníků, kteří se v praxi v oblasti trestněprávní a oblasti ukládání alternativních 

trestů pohybují, byl hlavní užívanou technikou kvalitativní rozhovor s těmito 

odborníky. Všichni, se kterými jsem v rámci této práce chtěla udělat rozhovor, byli 

kontaktování již v prosinci minulého roku, abych předběžně zjistila, zda mi budou 

ochotni rozhovor poskytnout. 

Jako techniku výběru vzorku jsem zvolila výběr úsudkem (například 

pracovníci Policie ČR, státní zástupci) a po zvážení byl zvolen i výběr nabalováním 

(například poskytovatelé, kurátoři pro dospělé a pro mládež). Optimální by bylo mít 

rozhovorů více, i přesto však, že jsem kontaktovala celkem třicet expertů z oblasti 

práva, sociální práce, policie aj. se mi ozval pouze tento omezený počet respondentů, 

kteří byli ochotni mi rozhovor poskytnout. Dotázané jsem seznámila s tématem 

práce, popsala jim, čím se zabývám a co vše bych chtěla v rámci výzkumného šetření 

zjistit. 

Na základě tohoto prvního kontaktu byla navázána spolupráce – vesměs 

osobním kontaktem. Pouze poskytovatelé a někteří z obviněných, kteří trest 

vykonávali, s rozhovorem nesouhlasili.  

Dotazovaným, s nimiž měl být rozhovor uskutečněn, byly předloženy předem 

připravené otázky. Jelikož jsem však chtěla znát subjektivní názory dotazovaných, 

otázky byly pozměňovány a doplňovány dle aktuální situace. Rozhovory trvaly 

přibližně třicet minut s ohledem na stručnost či výřečnost jednotlivých osob. Se 

souhlasem dotazovaných jsem rozhovory zaznamenávala na diktafon a v nezměněné 

podobě přepisovala a analyzovala. Pouze dva soudci mi rozhovor poskytli v písemné 

formě. V důsledku svého pracovního vytížení jsme nenašli vhodný termín, kdy by mi 

rozhovor mohli poskytnout při osobním kontaktu. 
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 Dále jsem se v rámci výzkumu zúčastnila 10. listopadu 2011 celodenního 

semináře věnovaného tématu „Za branou věznice“, kde se svými příspěvky 

vystupovali např. Mgr. Aleš Jaluška, kaplan ve Věznici Valdice, dále Paula Fischer, 

z poradny pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů  EBS Dresden, Mgr. Lenka 

Ouředníčková, z organizace SPJ a další.  

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

6. Interpretace zjištěných poznatků podle 

jednotlivých dílčích cílů výzkumu 

 

6.1 Interpretace dílčího cíle C3 

 

C3: Nastínit vývoj trestní politiky, implementace prvků alternativního způsobu 

řešení trestních věcí do českého trestního pořádku s ohledem na právní úpravy 

týkající se této problematiky v ČR. 

 

Ot1: Jak byste celkově (nebo ve stručnosti) charakterizovali současnou trestní 

politiku ČR?  (Jaké jsou dle vás charakteristické dominantní prvky dnešní trestní 

politiky u nás?) 

Jak vyplynulo z údajů získaných z rozhovorů s jednotlivými respondenty, 

zatímco někteří charakterizovali trestní politiku jako vcelku stabilní – oproti ostatním 

politikám – neboť „její kodexy – hmotný i procesní – vykazují relativní stálost“
196

, 

která se snaží setrvale realizovat cíle trestního práva a to především v oblasti 

individuální i generální prevence, jiní se neztotožňují s tím „ ţe by existovala nějaká 

oficiální trestní politika v ČR.“
197

   

Především zástupci policie České republiky a soudců hodnotili současnou situaci 

v oblasti trestní politiky jako rozporuplnou, kdy dochází k oscilaci různých 

názorů…mezi „populismem, ve kterém většinou dochází k volání po přísnějším 

postihování neţádoucích jevů“
198

 a politickým pragmatismem, spojeným s voláním 

po snížení počtu vězňů a tím po snížení nákladů připadajících na tuto oblast. Nehledě 

na další fakt, který se pak dle dotazovaných může odrazit především na důvěře 

veřejnosti v tuto oblast - „na jedné straně politici mluví o nekompromisním trestání 

všech, kteří poruší zákon, a na druhé straně se dozvídáme o různých kauzách, které 

                                                             
196

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 

197
 I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 

198
 I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 
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právě s politickou špičkou v ČR souvisí.“
199

 S těmito zmíněnými problematickými 

rysy trestní politiky tak dle dotazovaných hrozí, že trestní politika nikdy zcela 

nenaplní cíle, které jsou před ni kladeny a to především s ohledem na prevenci před 

vznikem kriminality a recidivy, potíráním nových druhů trestné činnosti, ochrany 

společnosti před ní a samozřejmě účinné reakce na kriminalitu již vzniklou. 

I přes výše zmíněné však byla trestní politika respondenty hodnocena i s ohledem 

na některé oblasti jako celkem progresivní. Týkalo se to především oblasti 

restorativní justice a alternativních trestů. S ohledem na restorativní justici pak 

vnímali dotazovaní, a to především pracovníci Probační a mediační služby, jako 

výrazně progresivní prvek obrácení pozornosti směrem k obětem a poškozeným, 

„oběť se konečně také stává součástí celého kolotoče kolem trestného činu a je jí 

poskytnuta podpora a pomoc.“
200

 

 

Ot2: Prošla dle vašeho názoru trestní politika ČR vývojem od počátku 90. let? 

Co se týká vývoje trestní politiky, dle téměř všech dotazovaných prošla 

trestní politika celkem výrazným vývojem a to především v již zmíněných oblastech 

odklonu od typicky retributivního směru trestní politiky. Odpovědí nejednoznačnou 

však bylo, nakolik je tento vývoj výrazný.  

Zatímco především pracovníci Probační a mediační služby hodnotili tento 

vývoj jako nepřehlédnutelný „jde hlavně o to, ţe opravdu došlo k aplikaci celé řady 

alternativních trestů, došlo k celkovému zrychlení a zefektivnění trestního řízení, 

postih je vnímán více individuálně“
201

, především soudci a policisté zůstali 

v takovýchto soudech spíše při zemi „ČR udělala určitý pokrok v tomto směru, ale 

bavíme se o době dvaceti let, to můţe být pro někoho málo…pro někoho moc.“
202

 Je 

však třeba zdůraznit, že „vývoj je neustálý a s ohledem na oblast, v kterou se tato 

práce zabývá, je jistě téţ přínosný.“
203

 

                                                             
199

 I8: muž, 37 let, vysokoškolské (bakalářské), policista (17 let) 
200

I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 

 
201

 I2: muž, 36 let, VŠ (doktorské), státní zástupce (8 let) 
202 I9: muž, 35, vysokoškolské (bakalářské), policista (10 let) 
203

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
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Ot2.1: Jak byste tento vývoj celkově zhodnotili (Vývoj přispěl k lepšímu či horšímu 

stavu současné trestní politiky)? 

Opět i v tomto případě respondenti odpověděli ve většině případů kladně. Dle 

nich přispěl vývoj, ať již byl vnímán jako malý či velký, k lepšímu stavu současné 

trestní politiky. Jako výrazné plus bylo vnímáno především v „mnohem větší 

diferenciaci mezi jednotlivými pachateli a potom odsouzenými a k individualizaci 

působení na tyhle lidi a práce s nimi.“
204

  

Dle respondentů tak dochází k tomu, že lze jednotlivé případy více zkoumat, 

hledat tresty tzv. „ušité na míru“, pružněji reagovat na spektrum páchaných trestných 

činů. Dle pracovníků Probační a mediační služby je zde především stále více nových 

možností, jak intenzivněji a efektivněji pracovat s pachateli. Respondenti z Probační 

a mediační služby se shodli, že zde „stále chybí taková ta tečka, kdy bysme třeba 

potřebovali pruţnější odezvy soudů pak na selhávání těch pachatelů.“
205

 

 

Ot2.2: Co myslíte, ţe bylo nejvýraznějším impulsem jejího vývoje? 

Dle dotazovaných bylo hlavních impulsů několik. Jedním z nich a zajisté 

jedním ze stěžejních byly události po roce 1989, kdy došlo k pádu totalitního režimu 

a přechodu k demokratickému. Impuls především z toho důvodu, že začala i na 

území České republiky vznikat půda, na které bylo možné zkoumat situaci v různých 

oblastech politiky, ale především půda pro změny, které bylo třeba realizovat.  

Dalším impulsem, ve kterém se všichni dotazovaní shodli a který volně 

navazuje na výše zmíněný, byla potřeba sladit legislativu České republiky s ohledem 

na „rostoucí mezinárodní integraci zvláště pak v souvislosti se vstupem do EU.“
206

 

V neposlední řadě pak také celkové naladění společnosti „ přirozeně jsme dospěli 

k tomu, ţe je zapotřebí změny i to klima ve společnosti tomu začalo být více 

nakloněno, protoţe bez toho by to nešlo.“
207

 Posledními zmíněnými hybateli, kteří se 

                                                             
204

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
205

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 

 
206 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
207 I11: žena, 31 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (5 let) 
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v odpovědích některých dotazovaných objevovali, pak byli jednotlivci stran 

odborníků v oblasti trestněprávní „hybatelé jako například pan doktor Šámal.“
208

  

Pouze jeden z dotazovaných soudců uvedl, že hlavním impulzem změny 

v oblasti trestní politiky byl především populismus a snaha politických špiček o 

předvádění se, které ve svém důsledku k žádné výrazné změně nevedlo.  

 

Ot3: V roce 2009 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, mohl/a byste 

charakterizovat v čem je nový oproti dřívější úpravě, jaké jsou hlavní změny? 

(vystihnout především jeho podstatu?) 

Dle dotazovaných došlo s novým trestním zákoníkem ke třem zásadním 

změnám. První z nich je možnost podmíněného odložení výkonu trestu odnětí 

svobody až na tři léta.
209

 Druhou hlavní změnou je „podstatné zvýšení trestní sazby u 

neplacení výţivného, bagatelních majetkových trestných činů a některých dalších 

činů – zejména maření výkonu úředního rozhodnutí.“
210

 Třetí důležitou změnou je 

snížení trestní sazby u některých druhů majetkové trestné činnosti. Tato poslední 

změna je však dle dotazovaných soudců především „účelové znesnadnění činnosti 

policie při vyšetřování např. nemoţnost nasazení odposlechů.“
211

 Dle pracovníků 

Probační a mediační služby samozřejmě nejde s ohledem na jejich profesi 

opomenout jednak zavedení nových trestných činů, kterými jsou například trest 

domácího vězení, či zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce.  

Celkově však dotazovaní hodnotili novou právní úpravu především s ohledem 

na strukturu a pořadí trestných činů, kdy „na předních místech nejsou trestné činy 

směrem k republice a trestné činy politického charakteru, ale na té špičce jsou teď ty 

trestné činy proti ţivotu a zdraví aj.“ Což může být a některými z dotazovaných 

především z oblasti sociálních kurátorů a pracovníků probační služby vnímáno jako 

jasný signál společnosti o individualizaci trestního postihu a obrácení pozornost i 

směrem k lidem, ať již obětem nebo pachatelům.  

                                                             
208 I2: muž, 36 let, VŠ (doktorské), státní zástupce (8 let) 
209 V starém trestním zákoníku bylo možné tuto délku podmíněného odložení trestu stanovit pouze za 

předpokladu dohledu probačního úředníka 
210 I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 
211 I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 
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Poslední důležitou změnou, která „jasně dává najevo, co jsou činy, které jsou 

velmi závaţné a co méně a podle toho teda dochází k určení i tý konstrukce toho 

trestání a jaký můţe být trest“
212

, je rozlišení kategorií trestných činů na kategorie 

přečiny a zločiny. 

 

Ot3.1: Je moţné v tuto chvíli hodnotit tuto právní úpravu? Co trestní politice přinesla 

pozitivního či negativního? 

I přesto, že je nová právní úprava v účinnosti teprve druhým rokem, většina 

dotazovaných ji zhodnotila jak stabilní a moderní právní úpravu, která je otevřená 

novým a nutným změnám, které jak s dobou tak se společností přicházejí. Někteří 

dotazovaní, především zástupci Policie České republiky a sociální kurátoři stáli za 

tvrzením, že je příliš brzy právní úpravu takto hodnotit „myslím si, ţe v tuhle chvíli to 

je ještě velmi brzy.“
213

  

Mezi hlavní pozitiva nové právní úpravy zařazovali dotazovaní především 

rozšíření škály alternativních trestů, které jsou určitě odpovědí a reakcí na 

společenské problémy poslední doby. „Je to zřejmé, ţe trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné akce je jasnou reakcí na problémy, s vandaly u nás hlavně 

na těch sportovních utkáních ţe…“
214

 

Negativa, která byla dotazovanými v souvislosti s právní úpravou zmíněna, 

nesouvisela přímo s jejím obsahem, ale spíše s odrazem jejích principů a požadavků 

v realitě…tedy především na poli realizace. V některých případech nedošlo 

k vytvoření podmínek pro věci a instituty, který nový zákoník zaváděl, „mám na 

mysli konkrétně ten trest domácího vězení, protoţe ten je nedořešený z hlediska 

monitoringu, coţ je samozřejmě pro řadu soudců alfa a omega proto, aby ten trest 

vůbec mohl být nějak efektivně kontrolován a aby bylo zachyceno vlastně jakýkoliv 

selhání. Za nás jako za probačku můţu říct, ţe jsme připraveni ten trest kontrolovat i 

kdyţ je to náročné vyjíţdět například třikrát, čtyřikrát, pětkrát za týden na 

                                                             
212

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
213

 I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 

 
214

 I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 
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kontroly…v počtu čtyřiceti lidí na kraj je to mazec.
215

 V tomto ohledu podpořili 

názory probačních úředníků i zástupci sociálních kurátorů, kteří vnímají toto špatné 

nastavení podmínek pro realizaci některých trestů také. „Tak například u nás se 

tenhle problém objevuje taky i u mladistvých, prostě tu není nastavena ţádná síť 

podpůrných například institucí, které, kdyţ uţ třeba teda ten trest dají, tak buď aby 

ho tam mohli ty lidi vykonat.“
216

 

 

6.1.1 Shrnutí poznatků získaných z rozhovorů k dílčímu cíli C3 

Z údajů získaných jednotlivými rozhovory plyne, že současná trestní politika, 

ač v některých směrech a prezentacích svých cílů rozporuplná (kdy takto může 

působit především na širokou veřejnost v záplavě slibů ohledně přísnějšího postihu 

pachatelů trestných činů a zároveň reálným zaváděním úsporných opatření), je 

politikou progresivní a politikou schopnou realizovat své cíle především v oblasti 

generální (celoplošné) a též individuální prevence. Odborníci se ztotožňují 

s názorem, že trestní politika prošla nepřehlédnutelným vývojem od nastavení před 

rokem 1990, kdy byla založena výhradně represivně a s dominantním trestem odnětí 

svobody. V současné době můžeme říci, že k tomuto klasickému modelu trestní 

politiky je v České republice přidáván druhý pilíř charakteristický principy 

restorativní justice, aktivního zapojování všech stran účastných trestného činu do 

řízení, individuálně vnímaného postihu, zavedení široké škály alternativních trestů a 

zrychlení a zefektivnění trestního řízení, přičemž tento vývoj je hodnocen jako 

pozitivní neboť, napomohl k lepšímu stavu trestní politiky. Ta se stala více pružná, 

schopná reagovat v řadě případů nejen rychleji, ale více efektivně. Umožňuje více 

zkoumat jednotlivé případy a tím hledat tresty „ušité na míru“, umožňuje intenzivněji 

pracovat s pachateli. I přes toto všechno, je trestní politika na „své cestě ke změně 

teprve/už dvacet let….to zdali je to málo či hodně je zcela individuální, co však 

dotazovaní uvedli zcela shodně…že tento vývoj nesporně nikdy neskončí. 

 Stejně tak, jako je pozitivně hodnocena trestní politika je i nový trestní 

zákoník z roku 2009, který může být dle mého názoru brán jako vyústění 

                                                             
215

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
216

 I3: žena, 48 let, VŠ (bakalářské), kurátor (12 let) 
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patnáctiletých snah o změny v trestní politice, hodnocen dotazovanými jako právní 

úprava moderní a stabilní, která je otevřená novým a nutným změnám. Je orientován 

(svojí strukturou a pořadím trestných činů) více směrem ke společnosti, k lidem jako 

takovým, dává jasnou hranici mezi činy závažné a činy méně závažné (rozlišení na 

přečiny a trestné činy) a především v sobě koncentruje nové formy alternativních 

způsobů řešení trestních věcí, což je dotazovanými hodnoceno jako velké pozitivum. 

 Co se týká negativ tak jako jedno velké stěžejní je považována podpora 

realizace některých již zavedených reakcí na trestnou činnost, které znesnadňují 

možnosti jejich využívání. Ať se zde již hovoří o i mediálně často zmiňovaném trestu 

domácího vězení a jeho kontroly, tak též o jiných oblastech, např. nedostatek 

institucí pro odpracování trestu obecně prospěšných prací. Otázkou zůstává, nakolik 

jsou schopni tyto nedostatky samotní pracovníci řešit.  

 

6.2 Interpretace dílčího cíle C4 

 

C4: Analyzovat jaké druhy alternativních trestů a v jakém rozsahu jsou 

ukládány. 

 

Ot4: Jaké alternativní tresty jsou v ČR nejvíce ukládány?  

Mezi nejčastěji užívané alternativní tresty patří dle všech respondentů 

podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, obecně prospěšné práce a 

peněžitý trest. Následně za nimi pak následuje trest zákazu činnosti. 

 

 

 

Ot4.1: Proč si myslíte, ţe jsou ukládány právě tyto tresty? (pokud by bylo moţné u 

kaţdého výše jmenovaného říci proč právě on je uţíván.) 
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Jak zmiňují dotazovaní odborníci, bereme-li v úvahu, že v současné době je 

trest odnětí svobody opravdu krajní možnost, jsou alternativní tresty „pokud mohou 

v konkrétním případě přispět k nápravě pachatele a zároveň dostatečně ochránit 

společnost“
217

 logickým řešením, které má být využito nejdříve. Co se týká 

podmíněného odložení odnětí svobody, tak konkrétně tento trest má dle 

dotazovaných místo především tam, „kde je vhodné delší dobu sledovat chování 

odsouzeného a hrozbou výkonu nepodmíněného trestu jej odrazovat od dalšího 

páchání trestné činnosti.“
218

 Zároveň jsou tyto tresty méně náročné na vynakládání 

prostředků státu a zároveň „jsou prospěšné a uţitečné pro celou společnost.“
219

 

 Co se týká trestu obecně prospěšných prací, většina dotazovaných se shoduje 

na tom, že tento trest je velmi praktický například v případě, kdy dojde ke spáchání 

méně závažného trestného činu
220

, kdy již je pachatel tzv. v podmínce za jinou 

trestnou činnost, ale v rámci této podmínky
221

 se chová slušně a snaží se tzv. 

fungovat.
222

 Dalším případem, kdy je dle pracovníků vhodné využívat tento 

alternativní trest, jsou situace, kdy je spáchán trestný čin označený dotazovanými 

jako „bagatelní kriminalitu, která je ojedinělým vybočením z řádného ţivota 

obviněného.“
223

 Pro takovéhoto člověka je především důležité mít co nejrychleji čistý 

trestní rejstřík a zároveň vykonávat takový trest, který by byl schopen a ochoten 

vykonávat, přičemž by mohl dále plnit své další životní povinnosti jako chodit do 

zaměstnání aj. „Toto přesně obecně prospěšné práce dovolují.“
224

 

 Peněžitý trest je využíván často, protože velmi často díky tomuto trestu je 

pachatel postižen rychle a na citlivém místě, má tedy významnou postihovou funkci. 

Předpokladem u takovéhoto alternativního trestu je však to, že pachatel má z čeho 

trest splnit. Míjí se účinkem u osob, které nejsou ve finanční situaci, ve které by pro 

ně byl takovýto trest citelný, ale destruktivní, či by ho dokonce ani nemohli z důvodu 

nedostatku finančních prostředků vykonat či lépe řečeno splnit. 

                                                             
217

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
218

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
219 I7: muž, 45 let, vyšší odborné (Dis.), komisař obvodního oddělení (25 let) 
220 Například drobné krádeže 
221 která je uložena například za závažnější trestný čin 
222 Tzn., že například si již našel práci, zapojuje se do běžného života a k činu ho dohnala např. 

sociální situace. 
223

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
224 I3: žena, 48 let, VŠ (bakalářské), kurátor (12 let) 
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 Poslední z nejčastěji využívaných alternativních trestů je trest zákazu 

činnosti, dle dotazovaných je tento trest logicky využíván především v případech, 

kdy je třeba, „aby se předcházelo a jednoduchou formou zamezilo v pokračování a 

recidivě trestné činnosti.“
225

 

 

6.2.1 Shrnutí poznatků získaných z rozhovorů k dílčímu cíli C4 

 

Jak jsem z rozhovorů s odborníky zjistila, nejčastěji ukládanými tresty jsou 

podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem obecně prospěšné práce a 

peněžitý trest. 

 Tyto tresty pak ve své podstatě pokryjí celou škálu trestné činnosti tam, kde 

není zapotřebí využívat trestu odnětí svobody. Podmínečné odsouzení a podmínečné 

odsouzení s dohledem je velmi účinné u osob, které spáchali závažnější trestný čin a 

je tedy třeba je delší dobu sledovat jejich chování a spolupracovat s nimi v rámci 

jejich životní situace (pomoc při řešení nezaměstnanosti, finanční gramotnosti, 

možnost zapojení se do různých rekvalifikačních programů, podpora ze strany 

pracovníka který dohled vykonává). Naopak trest obecně prospěšných prací je 

efektivní především u osob, které spáchali méně závažný trestný čin, přečin nebo čin 

nedbalostní a které jinak buď již delší dobu fungují, anebo se předtím žádného 

pochybení nedopustili. Tito lidé touží především po tom, aby co nejdříve měli opět 

čistý trestní rejstřík a zároveň by mohli dostat takový trest, který by mohly 

vykonávat, aniž by to výrazně narušilo jejich pracovní a rodinné vztahy, což přesně 

obecně prospěšné práce dovolují. Další skupinou pachatelů, u kterých je tento trest 

účinný jsou mladistvý, ti často nejcitelněji pocítí zásah do osobního volného času 

v podobě dobrovolné práce bez finanční odměny a často je to od dalšího 

protiprávního jednání odradí. Peněžitý trest pak citelně zasahuje pachatele a má 

velmi významnou postihovou funkci. 

                                                             
225 I7: muž, 45 let, vyšší odborné (Dis.), komisař obvodního oddělení (25 let) 
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Každý z těchto trestů, tak může postihnout určitou cílovou skupinu pachatelů a 

nesporně má pokud je zvolen správě velkou účinnost. 

 

6.3 Interpretace dílčího cíle C5 

 

C5: Pomocí rozhovorů zjistit, jaké sociální aspekty zainteresovaní aktéři u 

alternativních trestů pozorují. 

 

Ot5: Jak byste vy charakterizovali sousloví sociální aspekt s ohledem na danou 

problematiku, co dle vás znamená? 

Ohledně sousloví sociální aspekt se objevovaly vcelku totožné odpovědi. 

Téměř všichni dotazovaní definovali sousloví jako jakési společenské hledisko, které 

v sobě nese zakódované názory společnosti, ať již souhlasné či negativní vůči 

ukládání alternativním trestům…“je to stanovisko společnosti při uplatňování něčeho 

nebo hledisko na daný problém či problematiku v její reálné podobě a 

využívání…“
226

 

Především pracovníci sociálního sektoru, tedy Probační a mediační služby a 

sociální kurátoři vnímali, že v sousloví je…“vlastně zaklíčována ta zakázka 

společnosti řešit kriminalitu tak..nejen trestáním, ale řešit ji tak aby do budoucna co 

moţná nejvíc těch stávajících pachatelů se reintegrovalo,“ tzn., aby co nejméně 

docházelo k recidivě pachatelů, aby docházelo k řešení příčin, okolností, které vedly 

k spáchání trestného činu… 

„Sociální aspekt bych vysvětlil jako hledisko, pohled, stanovisko společnosti 

na danou problematiku nebo také dopad dané problematiky na společnost…“
227
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Ot6: Můţete říci, jaké sociální aspekty konkrétně vy u alternativních trestů a jejich 

uţívání spatřujete? 

V rámci této otázky se dotazovaní shodli na tom, že u alternativních trestů je 

jedním z konkrétních a velmi důležitých aspektů především zachování sociálních 

vazeb…“odsouzený není vytrţen ze společnosti, ze svého ţivota…“
228

 V takovémto 

případě si totiž odsouzený nejen nepřetrhá vazby, ale především na nich může 

pracovat a samozřejmě, a co hodnotí řada dotazovaných jako ještě důležitější, může 

získávat vazby nové…“ ţe se ti lidé na svobodě nenaučí to, co by se s největší 

pravděpodobností naučili v tom kriminále.“
229

 Zároveň, pokud je uložen trest odnětí 

svobody, negativně dopadají jeho důsledky nejen na pachatele samotného, ale i na 

širší okolí a rodinu…“samotný výkon alternativních trestů nemá tak negativní dopad 

nejen na odsouzeného, ale taky na jeho okolí, a kdyţ vezmeme například i trest 

obecně prospěšných prací, tak ten můţe bejt přínosnej i celý komunitě…“
230

 

 Dále je dle dotazovaných možným aspektem oblast vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem -  „přínos to můţe být i pro ty zaměstnavatele u 

těch trestů některých, protoţe třeba nemusí hledat nikoho nového na pozici 

odsouzeného, pokud samozřejmě ten člověk byl schopný a platný ve svém 

zaměstnání…“ 

Sociálním aspektem je pak v souhrnu všemi dotazovanými vnímán prvek 

přidané hodnoty pro společnost…tím, že člověk nemusí nastoupit trest odnětí 

svobody, nestává se tak pasivním členem společnosti, naopak formou a principy, na 

kterých některé tresty a jejich výkon stojí, se může stát platným členem společnosti, 

svou prací, výkonem trestu tak může pomoci zlepšit nejen svoji situaci, ale může 

přispět společnosti jako celku, své komunitě, poskytovatelům, své rodině…“dostane 

šanci“
231

 

Pouze jeden ze soudců se vyjádřil ve smyslu, že alternativní trest je stále 

trestem, sankcí a tak by měl být pociťován jak pachateli, tak i dalšími 

                                                             
228 I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 
229 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
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231
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osobami…“navíc je tato oblast velmi individuální povahy, proto se dle mého názoru 

nedá zobecňovat, nebo vytrhávat jednotlivé aspekty.“ 

 

Ot6.1: Můţete říci, která jsou dle vás nejvíce pozitivní a které naopak? 

Jako nejvíce pozitivní aspekt ukládání alternativních trestů byla jednoznačně 

označena možnost zachování sociálních a rodinných vazeb…“od toho se to všechno 

odráţí, všechny další výhody…“
232

 S tím…že od toho, že člověk může zůstat doma, 

v prostředí, které zná, se odvíjí celá řada dalších pozitiv nejen pro něho, ale i další 

osoby v jeho okolí. Nepřijde o zaměstnání, nepřestane se podílet na výchově svých 

dětí, pokud je v situaci, kdy došlo k spáchání trestného činu z příčin složité sociální 

situace, „můţeme mu i my pomoci například začít pracovat na těchto problémech 

v rámci uloţeného trestu, například dohledu…tzn., ţe třeba dluhové 

poradenství…“
233

  

Co se týká negativ, respondenti poznamenali, že i když jsou tresty nesporně 

velmi významnou a užitečnou součástí trestního pořádku České republiky, je třeba 

vždy zvážit, nakolik jsou osoby, kterým jsou uloženy, schopny je vyplnit….“uloţit 

peněţitý trest osobě, která je nebude schopna hradit, je vyloţeně minutí se účinku 

trestu a takový člověk se dostane do kolotoče exekucí, problémů s hledáním 

zaměstnání a v konečném důsledku můţe nakrásně v kriminále skončit tak jako 

tak…“
234

 „my často bychom mohli i např. soudcům doporučit jaký trest by se hodil, 

s těmi lidmi se kterými pracujeme a následně doporučíme trest se to daří, ne všichni 

nám ale projdou rukama…“
235

 

Dalším takovým negativním aspektem je ukládání obecně prospěšných prací i 

přesto, že zde nejsou podmínky  proto, aby mohly být vykonávány…“tady my často 

na to naráţíme i u těch mladistvých, ţe oni dostanou nějaký takový trest, ale nikoho 
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 I2: muž, 36 let, VŠ (doktorské), státní zástupce (8 let) 
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uţ nezajímá, ţe není, kde by si to odpracovali, nejsou instituce, pak jim to pomalu 

ještě musíme vymýšlet my“
236

 

Zde pak narážíme na problematiku, která byla zmíněna již v dřívějších 

otázkách, týkajících se hodnocení nové trestní úpravy, kde se řada dotazovaných 

vyjadřovala negativně nikoliv o právní úpravě jako takové, ale jako problematickou 

viděli převádění úpravy a jejich principů do praxe.  

 

Ot7: Na aplikaci alternativních trestů lze nahlíţet z různých aspektů ať jiţ 

ekonomických, politických, etických, psychologických či právě sociálních, které 

z nich má dle vás největší váhu v dané oblasti a proč? (vyberte prosím ten, kterému 

přikládáte největší váhu a proč a následně prosím určete pořadí těch následujících 

dle vašeho hodnocení a opět proč tomu tak dle vás je.) 

 V rámci této otázky odpovídali dotazovaní ve dvou rovinách. Jednak 

s ohledem na své vlastní stanovisko a hodnocení s ohledem na profesi, kterou 

zastávají, jednak s ohledem na to, jaké aspekty dle nich skutečně oblast 

alternativních trestů a změny v ní se udávající ovlivňují.  

S ohledem na první rovinu se odpovědi překvapivě výrazně nelišily. Téměř 

všichni vnímali jako nejdůležitější aspekt sociální a psychologický, které stavěli na 

stejnou úroveň. „mám pocit, ţe to je především proto, ţe sociální aspekt…mám pocit 

tak nějak všechny ostatní zašťiťuje, odráţí v sobě snahu v maximální moţné míře u 

kaţdého případu zachovávat a utuţovat pozitivní sociální vztahy a minimalizovat 

počty negativních“
237

…zatímco ten psychologický je spojen již s oním účelem trestu 

a to především na rovině prevence kriminality v rovině individuální, tzn., že trest by 

měl být vždy uložen takový, aby napomohl pachateli uvědomit si, nakolik byl čin, 

který spáchal závadný a od jeho opakování ho odradil.  

S ohledem na otázky etické, tedy nakolik by trest neměl například 

„dehonestovat pachatele v míře zásadně převyšující škodlivost činu“
238

 se dotazovaní 

shodli, že s výše zmíněnými dvěma jsou tyto aspekty nejdůležitější s ohledem na 

                                                             
236

 I3: žena, 48 let, VŠ (bakalářské), kurátor (12 let) 
237 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
238 I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 
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jejich osoby i profesi, kterou vykonávají. Pouze soudci nepřikládali takový význam 

aspektu sociálnímu, s ohledem na svoji profesi vnímali jako nejvýznamnější prvek 

etický a psychologický. 

 Oproti tomu s ohledem na druhou rovinu odpovědí na otázku aspektů a jejich 

důležitosti bylo pořadí naprosto odlišné. Téměř všichni se shodli na tom, že pokud se 

jedná o to, které aspekty reálně ovlivňují oblast ukládání alternativních trestů, jsou to 

aspekty ekonomický a politický. Tyto dva aspekty vnímali dotazovaní jako nejvíce 

propojené. „ekonomické a politické…no je zřejmé ţe je to propojené, protoţe 

politický aspekt se projevuje v úvahách de lege ferenda, to znamená u určování jaké 

činy a jak přísně chce společnost postihovat…a to se ať chceme nebo ne jasně odvíjí 

od nákladů spojených s těmito tresty…“
239

 Je třeba zmínit, že ekonomický aspekt je 

politickou sférou často zdůrazňován jako velká „výhoda“ ukládání alternativních 

trestů, tudíž snižování nákladů na vězeňství, „i kdyţ toto je celkem dost sporné, 

protoţe je to všechno propojené se vším…“
240

 

 

6.3.1 Shrnutí poznatků získaných z rozhovorů k dílčímu cíli C5 

 

Nejvýznamnějším a nejvíce pozitivním aspektem, který je spojen s ukládáním 

alternativních trestů, je dle všech respondentů skutečnost, že odsouzený není nutně 

vytržen ze svého „sociálního prostředí“. To znamená, že nedojde k narušení jeho 

rodinných vazeb, ať již s dětmi, o které se i nadále může starat a podílet se na jejich 

výchově, tak s ohledem na svého partnera či širší rodinu. Dalším nesporným 

aspektem je skutečnost, že téměř všechny alternativní tresty (vyjma trestu zákazu 

činnosti aj) nejsou podmíněny ztrátou zaměstnání, nakonec což je také velmi 

důležité, se takový člověk nestává pasivní člen společnosti, ba naopak, pokud je trest 

nastaven s ohledem na osobu pachatele, příčiny spáchaného činu a pachatel 

spolupracuje, může leckdy dojít i k tomu, že člověk je schopen zapojit se do 

společnosti  jako plnohodnotný člen, což má nakonec nedozírnou výhodu pro celou 

společnost, byť by to byl pouze jednotlivec.  

                                                             
239 I2: muž, 36 let, VŠ (doktorské), státní zástupce (8 let) 
240 I12: žena, 38 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (3,5 roku) 
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Co se týká pozitiv, mohu říci, že dle odpovědí dotazovaných jsou jimi všechny 

výše zmíněné, nepřetrhání rodinných a sociálních vazeb, možnost stále chodit do 

zaměstnání, podílet se na spolupráci a kooperaci v komunitě, či celé společnosti.  

Ohledně negativ je zřejmé, že stále dochází v některých případech k tomu, že 

osoba, které je trest uložen si ho „nezaslouží“, nebo lépe řečeno, není vhodná k typu 

trestu, který jí je uložen. V některých případech také nejsou dostatečně vytvořeny 

sítě institucí, ve kterých by mohli být např. obecně prospěšné práce vykonávány.  

Sociální aspekt, společně s psychologickým byl také zvolen pracovníky jako 

nejdůležitější z hlediska osobnostního nastavení každého z nich, neboť dle nich 

všechny ostatní aspekty zaštiťuje a odráží v sobě především zachování v co možná 

nejvyšší míře pozitivní vztahy. Opačně však dopadly odpovědi s ohledem na 

důležitost aspektů, které reálně ovlivňují nejen oblast alternativních trestů, ale celou 

trestní politiku. Jimi jsou dle dotazovaných především aspekty ekonomické a 

politické. 

 

6.4 Interpretace dílčího cíle C6 

 

C6: Pomocí rozhovorů rozkrýt, jak je zainteresovanými aktéry hodnocena 

účinnost tohoto institutu trestního práva. 

 

Ot8: Jak hodnotíte účinnost aplikovaných alternativních trestů v rámci jejich 

vyuţívání v trestní politice ČR? 

 Jak odpověděli pracovníci na tuto otázku? Všichni dotazovaní bez výjimky se 

shodli na tom, že alternativní způsoby řešení trestných činů jsou institutem, který má 

své důležité místo v systému trestní justice České republiky…“jsou dostatečně 

výchovné a plní i onen klasický účel trestu“
241

 Umožňují také jednodušší a rychlejší 

vyřízení většího počtu trestních věcí. Dle dotazovaných by pak trest odnětí svobody 

                                                             
241 I1: muž, 34 let, VŠ (magisterské), státní zástupce (7 let)  
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měl být alternativou v případech, kdy ostatní tresty selžou „nedělám si iluze o 

moţnostech vězeňství někoho převychovat k lepšímu.“
242

 Jak ovšem vyplývá ze 

získaných údajů, odvozuje se účinnost spíše od toho, komu je daný alternativní trest 

uložený a o jaký druh trestu se jedná. 

 Jak všichni dotazovaní dále uvedli, je účinnost těchto trestů individuální…“je 

to člověk od člověka je to o tom uloţit ten trest na míru…a k tomu směřovat…“
243

 Ve 

své podstatě tedy záleží velmi na tom odsouzeném, „jsou lidé, kteří to nakrásně 

vyuţijí, odpracují, vyuţijí svoji šanci na to odčinit trest a nemít ho zapsán v trestním 

rejstříku a jsou osoby, které toto neumí…nikdy nechodili do práce nebo do školy, tak 

proč by měli chodit sem…“
244

 U mladistvých pachatelů vyplynul jako důležitý aspekt 

spolupráce s dalšími institucemi, které mladistvého nejvíce obklopují jako rodina, 

škola aj.  

Skupinou, u které je využívání těchto trestů vnímáno jako výrazně účinné, 

jsou prvopachatelé trestných činů, zvláště těch nedbalostních či drobných 

majetkových. Další takovou skupinou jsou již zmínění mladiství. 

 V rámci účinnosti jednotlivých opatření se jeví jako nejvíce účinný trest 

obecně prospěšných prací, trest domácího vězení „to je ale marginální záleţitost 

vzhledem k podmínkám, které k němu nejsou absolutně nastaveny“
245

  

Co se týká institutů, které jsou pracovníky hodnoceny jako méně účinné u 

mladistvých, byl shodně připomenut institut dohledu…“oni si to sem jdou odsedět 

jak do školy a mluvení další autority prostě nevezmou.“
246

 

 

 

 

                                                             
242 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
243 I11: žena, 31 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (5 let) 
244 I11: žena, 31 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (5 let) 
245

 I7: muž, 45 let, vyšší odborné (Dis.), komisař obvodního oddělení (25 let) 
246

 I12: žena, 38 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (3,5 roku) 
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Ot9: Myslíte si, ţe tyto tresty mohou být povaţovány za dostatečně účinné (plus 

minus) k napomáhání řešení kriminality a vyuţívání adekvátního řešení trestních 

věcí? 

 Odpovědi dotazovaných směřující k této otázce korespondovaly s otázkou 

předcházející. Všichni se opět shodli na tom, že tyto způsoby řešení kriminality mají 

smysl. Zda jsou dostatečně účinné, záleží na celé řadě faktorů, jako je osobnost 

pachatele, nastavení společnosti k přijetí výkonu trestů, síť služeb, ve kterých by 

mohly být tresty vykonávány a samozřejmě důrazné zvážení toho, nakolik trest plní 

v tom konkrétním případě svůj účel a je tzv. vykonatelný. Nakolik je důležité 

pozorovat osobu pachatele…? „tak kdyţ si vzpomenu na informaci krajské správy 

policie, ţe 50% kriminality tady tvoří recidivisti, tak si říkám, tak je vidět ţe tu 

kriminalitu třebas tu v Ústí páchá pořád jedna skupina lidí a pokud by se to odráţelo 

na ni, tak ty tresty účinné, nejsou to je jasné…“
247

 „domnívám se ale, ţe na celou 

řadu pachatelů se dá alternativními tresty působit dostatečně“
248

 

 

Ot9.1: Jaká pozitiva spatřujete v jejich ukládání? 

V odpovědích na tuto otázku se u všech dotazovaných znovu objevovaly 

především výše zmíněné sociální a psychologické aspekty, tzn. možnost zůstat ve 

svém přirozeném prostředí, neztratit práci, moci se dále věnovat výchově svých dětí 

aj.  

I zde však zmínili dotazovaní celou řadu dalších pozitiv, které sebou ukládání 

alternativních trestů dle nich přináší…“tak hlavně ještě třeba to, ţe nejsou dlouhou 

dobu stigmatizovaní tím činem, to je taky velmi důleţitý prvek….“
249

 Dále hodnotí 

jako jedno z velkých pozitiv především silnou podporu integrace, která již samotným 

uložením trestu není tak násilně narušena, popřípadě může trest k jejímu zlepšení i 

přispět - „tady hlavně třeba u těch lidí co potřebujou pomoct s těma dluhama, to jim 

můţem pomoct a pak se jim i můţe líp začít pracovat na svým ţivotě..“
250

  

                                                             
247

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
248

 I1: muž, 34 let, VŠ (magisterské), státní zástupce (7 let)  
249

 I12: žena, 38 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (3,5 roku) 
250

 I11: žena, 31 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (5 let) 
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Zástupci pracovníků řad policie a soudů v tomto ohledu opět zmínili 

především možnost vyřídit větší množství trestních věcí a finanční úsporu.  

 

Ot9.2: Jaká negativa spatřujete v jejich ukládání? 

Jako hlavní a zásadní negativum je u alternativních trestů vnímáno všemi 

dotazovanými především to, že alternativní tresty nejsou vždy uloženy osobám, u 

kterých je alespoň minimální signál, že by mohli fungovat a tak „v konečném 

důsledku mohou dovést do vězení na delší dobu řadu lidí…“
251

  

Další zmíněné negativum bylo, že tyto tresty i přesto, že jsou účinné, 

nezabrání jedinému a to, že „nezaručí ochranu společnosti v té míře, jako fyzické 

zabránění pachateli ve volném pohybu po světě spojené s uvězněním.“
252

 

Pracovníci policie hodnotili jako výrazné negativum nedostatečnou 

kontrolu..“vzhledem k nedostatku financí, které jsou do této sféry vkládány, tak řada 

pachatelů není ve výkonu trestu dostatečně kontrolována.“
253

 S tímto v určitém 

ohledu souhlasí i pracovníci Probační a mediační služby….“nemáme prostě 

personálně takové obsazení, aby bylo moţné vše postihnout v takové míře,v jaké 

bychom chtěli.“
254

 V tomto ohledu byl dotazovanými často zmiňován trest domácího 

vězení, který je v současné době ukládán pouze v malém měřítku, neboť není 

v kapacitních možnostech pracovníku probační a mediační služby větší počty 

kontrolovat. „U nás na Ústecký kraj je deset případů s tím, ţe to je maximum…kdyţ 

je máte kontrolovat 3x – 6x do týdne…a to my je kontrolujeme…“
255

  

 

Ot10: Navrhl/a  byste ještě jiné způsoby řešení trestných činů, které by k současné 

podobě reakcí na trestnou činnost mohly být přidány? 

                                                             
251

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
252

 I6: muž, 34 let, VŠ (doktorské), soudce trestního úseku (7 let) 
253 I7: muž, 45 let, vyšší odborné (Dis.), komisař obvodního oddělení (25 let) 
254

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
255

 I10: muž, 37 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (11 let) 
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V rámci této otázky se odpovědi objevovaly v širokém spektru. Řada 

dotazovaných upozorňovala na to, že by v České republice měla být propůjčena větší 

pravomoc vězeňským zařízením, ať již v oblasti upravování vnitřních pravidel, tak i 

v oblasti předčasného propouštění vězňů „v tuto chvíli velmi zajímavý projekt, který 

se zkouší ve věznici v Ruzyni, tzv. propouštěcí komise, kde široké spektrum osob 

pracujících s vězněm se v rámci širokého spektra otázek a vlastních zkušeností 

s odsouzeným rozhoduje o doporučení pro či proti podmínečnému propuštění, které 

je překládáno soudci…“
256

 

Dalším příkladem, který byl zmíněn, byla možnost polootevřených věznic, 

která v současné době funguje například v Německu…“i kdyţ si myslím, ţe to bude 

krok dopředu tak naše společnost na toto ještě není připravena…“
257

 

Dotazovaní z řad policie uvedli, že by současný stav a spektrum trestů 

ponechali, ale rozhodně by zaměřili pozornost na nedostatky, o který se ví, např. 

personální podobsazenost Probační a mediační služby a jiné, se kterými by se mělo 

pracovat. 

Dalším příkladem bylo využívání probačních programů, které se v současné 

době v České republice výrazněji více využívají právě u mladistvých pachatelů 

trestných činů.. „tak celkově si myslim, ţe některý ty výchovný, co jsou v zákoně o 

mladistvých, by nebylo špatný vyuţít…například takovej resocializační program pro 

řidiče třeba který řídili pod vlivem alkoholu…“
258

 

Jeden z dotazovaných soudců pak na tuto otázku odpověděl zamyšlením nad 

navrácením k některým dřívějším druhům trestů…“například takový pranýř, mrskání 

či jiné formy zostuzení, nebo například obecní šatlava, kde by se dalo vyuţít kratších 

nepodmíněných trestů na dny max. měsíce…“
259

 

V konečném důsledku se ale všichni dotazovaní shodli na tom, že současná 

paleta trestů je dostatečná, otevřená novým možnostem, ale stále je třeba mít se na 

pozoru a především se snažit tresty správně využívat. 

                                                             
256

 I12: žena, 38 let, vysokoškolské (magisterské), úředník PMS (3,5 roku) 
257

 I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 
258

 I4: muž, 31 let, VŠ (bakalářské), kurátor (5 let) 
259

I5: muž, 36 let, VŠ (magisterské), soudce trestního úseku (8 let) 
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6.4.1 Shrnutí poznatků získaných z rozhovorů k dílčímu cíli C6 

 

Z informací získaných od dotazovaných je zřejmé, že institut alternativních 

trestů má své důležité a nezaměnitelné místo v systému trestní justice České 

republiky a dal tak možnost jednak rychleji a jednodušeji vyřizovat větší počet 

trestních věcí, jednak dávají šanci pachatelům trestných činů, ať již mladistvým nebo 

dospělým, poučit se ze svých činů a protiprávního jednání se vyvarovat. Dle 

dotazovaných můžou tak alternativní tresty mít v tuto chvíli aspiraci na to, aby se 

trest odnětí svobody stal alternativou k nim, tzn., že by byl opravdu využíván jen 

v případech a u osob, u kterých by jiná možnost nebyla možná.  

Nesporných výhod alternativních trestů jsem se dotkla již při pokládání 

otázek týkajících se vymezení konkrétních sociálních aspektů. I zde bylo jako 

nejvíce pozitivní hodnoceno neporušení sociálních vazeb. 

Účinnost tohoto institutu ovšem až tak nezáleží na tom, jaká je struktura 

trestů uvedených v trestním zákoníku, nýbrž na tom, jak je těchto trestů užito v praxi. 

Zde stále zůstává pravidlem, že záleží na tom, komu je trest uložen a jaký trest to je. 

V tomto ohledu stále záleží především na odsouzeném, neboť jsou lidé, kteří tento 

trest využijí, odpracují ho a poučí se, ale stále existuje celé spektrum lidí, kteří tuto 

šanci nevyužijí, a nakonec jim je stejně uložen trest odnětí svobody.  

Lidé, u kterých se tyto tresty jeví nejvíce účinné, jsou především mladiství 

pachatelé trestných činů a poté prvopachatelé, přičemž u mladistvých pak ještě velmi 

záleží na podpoře institucí, ve kterých se nejčastěji nachází a ve kterých žijí, jako 

jsou např. škola, či rodina. Otázkou zůstává, nakolik pracovat s osobami recidivistů, 

či osobami, které alternativní tresty nevykonávají.  

 Jak bylo odpovídáno ohledně dotazů na jiné alternativy řešení kriminality? 

Téměř všichni pracovníci se shodli na tom, že současná paleta trestů je dostatečná a 

je velmi otevřená i novým možnostem řešení kriminality a resocializace pachatelů. 

Velmi často se shodně objevoval názor, že by mělo být využíváno poznatků ze 

západních zemí, kde fungují formy polootevřených věznic, či propouštěcích komisí, 

které se již k nám dostali a v pilotních projektech se zkoušejí. Někteří dotazovaní 
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také uvedli názor, že by u některých pachatelů, zvláště těch „nenapravitelných“ mělo 

dojít k poučení se z minulosti ohledně reakce na jejich trestnou činnost např. šatlavy 

aj. Otázkou však zůstává, nakolik je na navrhované změny nastavena Česká 

společnost. 
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Závěr 
Téma své diplomové práce jsem si zvolila z toho důvodu, že se o danou 

problematiku již od prvního ročníku vysoké školy zajímám, věnovala jsem mu svoji 

bakalářskou práci a i ve své současné profesi se ho dotýkám.   

 

Hlavní cíl práce zní: Explorace sociálních aspektů, které sebou ukládání 

alternativních trestů přináší a analýza účinnosti tohoto institutu trestní justice. Chtěla 

jsem především zjistit, jak je současná trestní politika, která je stále v procesu vývoje 

hodnocena lidmi, kterých ve výkonu jejich profese dotýká přímo, jak oni vnímají 

ukládání alternativních trestů, jaká společenská hlediska v tomto ohledu oni sami 

pozorují a jakou jim přikládají důležitost. V neposlední řadě mě také zajímal jejich 

názor na účinnost tohoto institutu, protože kdo jiný, než právě lidé, kteří s osobami 

vykonávajícími alternativní tresty pracují, by ji mohli hodnotit.  

 

V teoretické části práce jsem se snažila podat ucelený výklad o jednotlivých 

složkách problematiky, kterou se práce zabývá. První dvě kapitoly jsem věnovala 

jednak historickému vývoji mapujícímu vývoj trestu a trestání, jednak teoretickým 

konceptům, ze kterých podoby současného trestání a struktur trestů vycházejí. Třetí 

kapitolou jsem využila k mapování vývoje trestní politiky na našem území po roce 

1989 i s ohledem na trestní právní normy. Další kapitoly jsou zaměřeny na mapování 

spektra alternativních způsobů a na definování pojmů sociální aspekt a účinnost.  

 

Praktická část práce vychází z informací, které jsem získala z rozhovorů 

s pracovníky pracujícími v oblasti ukládání alternativních trestů. Kontakty na tyto 

osoby jsem získala jednak již díky práci na diplomové práci, jednak v rámci 

kontaktování nových institucí s ohledem na výzkum. Díky jejich vstřícnosti jsem 

získala celou řadu důležitých informací, které mi nejen pomohly zodpovědět hlavní 

cíl práce, ale ukázaly i další možné směry, na které by bylo možné se v budoucnu 

zaměřit.  

 Pomocí empirického šetření jsem dospěla k několika závěrům. V posledních 

několika letech došlo ke klíčovým posunům na poli trestní politiky u nás. Postupně 

docházelo k zavádění principů restorativní justice a nových forem alternativních 
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trestů, což bylo všemi dotazovanými hodnoceno jako velmi pozitivní kroky směrem 

k modernizaci trestní politiky a jejímu přibližování trestním politikám evropských 

zemí. V tomto duchu došlo i k zavedení nového trestního zákona, který je v účinnosti 

od roku 2010. Ten je zajisté zákoníkem moderním, zahrnujícím do sebe moderní 

prvky v oblasti trestání a reagující na společenské problémy posledních let, jako 

například trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce, který reaguje 

především na dlouholetou problematiku násilí při sportovních utkáních. Rozšíření 

spektra trestných činů v novém zákoně je zajisté i odpovědí na účinnost již dříve 

zavedených forem alternativních trestů, především pak těch nejčastěji užívaných, 

jimiž jsou tresty obecně prospěšných prací a podmínečné odsouzení s dohledem. I 

tak se zde objevuje řada komplikací spojených především s realizací alternativních 

trestů v praxi a jejich kontrolou a to nejen v případě těch nově zavedených. 

Další problematickou oblastí je i otázka týkající se toho, komu a jaké tresty 

ukládat. Ta se line celou problematikou, neboť ovlivňuje nejen účinnost, ale 

samozřejmě i pohled společnosti na tyto tresty. I tak byla nalezena na úrovni 

zavádění alternativních trestů do praxe celá řada sociálních aspektů, které byly 

vesměs všechny hodnoceny pozitivně, nejvíce pak především to, jak již v této práci 

mnohokrát zaznělo, že člověk nepřetrhá plněním trestu své sociální a rodinné vazby.  

 Jak bylo možné ze získaných informací vypozorovat, vedle nesporných 

pozitiv je problematika protkána většími či menšími problémy. Ať již hovořím o 

problematice zavádění některých alternativních trestů bez propracované možnosti 

jejich kontroly (trest domácího vězení), nebo o stále vznikajících otázkách týkajících 

se práce s pachateli trestných činů a možnosti ukládat jim tresty, které skutečně 

budou mít u konkrétního pachatele ten nejlepší možný účinek (tresty šité na míru). I 

přes toto všechno jsem potvrdila své přesvědčení, že alternativní tresty mají své 

právoplatné místo v trestněprávní justici České republiky, mají hmatatelné, v praxi 

identifikovatelné a výrazně pozitivní sociální aspekty, které i dotazovaní označili za 

nejvíce důležité. Potvrdila jsem tak i své přesvědčení, že každý člověk má mít šanci 

napravit své jednání a ze svých činů se poučit. To dle mého názoru tyto tresty 

umožňují. Mají smysl, i kdyby se pomocí nich podařilo napravit jen několik málo 

osob.  
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Summary 
 

I have selected this topic for my thesis as I have been interested in this issue 

from my very first year at university; my BA thesis also explored this issue and I 

deal with the issue professionally in my current job. 

 

The main objective of my thesis is: Exploration of social aspects resulting 

from alternative punishment and the analysis of efficiency of this type of criminal 

justice. In particular, the aim was to establish current criminal policies that are in the 

process of development as evaluated by people, who are directly impacted by the 

policies in their professions, I was interested to find out how these people perceive 

alternative sentencing, which relevant social aspects they can observe and how they 

value the importance of these social aspects. Last but not least, I was interested in 

their opinion on the efficiency of alternative sentencing as who else, than people 

working with persons who received alternative sentences, should evaluate this issue. 

 

The theory part provides a comprehensive explanation of individual issues 

discussed in this thesis. The first two chapters are devoted to the historical 

development, mapping the development of punishment and sentencing, and 

theoretical concepts on which the current sentencing and structure of punishments is 

based. The third chapter is used to map the development of criminal policies in our 

country after 1989 with regard to criminal justice standards. Other chapters focus on 

mapping the spectrum of alternative methods and defining the terms of social aspect 

and efficiency. 

 

The practical part of the thesis is based on information which I gained from 

interviews with people employed in the field of alternative sentencing. I had obtained 

contacts for these people when working on my BA thesis, and by contacting new 

institutions with regard to possible research. Thanks to their helpfulness I obtained a 

lot of important information that helped me to provide answers to the main objective 

of the thesis, but that also pointed me in the direction which might be researched in 

the future. 
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 Using empiric investigation I have reached several conclusions. Over the last 

couple of years there has been a key development in the field of criminal policies in 

our country. Gradually, the principles of restorative justice and new forms of 

alternative punishment was introduced, which was classed by all people questioned 

as a very positive way of heading towards modernisation of the criminal policy and 

its approximation towards criminal policies of other European countries. In this 

respect, a new criminal act was introduced and it came to force in 2010. This act is a 

modern act, comprising modern features of sentencing, and it reacts to social issues 

of the past years, for example, the ban of entry to sporting, cultural and other events, 

which responds, in particular, to the long-term issue of violence at sporting events. 

The spectrum of criminal acts has widened in the new act which is surely an answer 

to efficiency of the previously implemented forms of alternative sentencing, in 

particular the ones that are used most often, such as community service and 

suspended sentence with supervision. Even so there are many complications 

connected, in particular, with the implementation of alternative sentences in practice 

and their supervision; this does not regard only the new implemented sentences. 

Another problematic area is represented by the issue of who will be sentenced 

and which sentences will be given. This issue runs deep as it affects the efficiency of 

sentences but also the way how the society views these sentences. Despite all this, a 

whole range of social aspects were established at the level of introducing alternative 

sentencing in practice, which were overall evaluated very positively, in particular the 

fact, and this has been mentioned in this thesis previously, that social and family 

connections of the sentenced person were not disrupted. 

From the information gained it is possible to elaborate, that apart from its 

indisputable positive sides, this issue is interlaced with smaller or bigger problems. 

Be it the issue of implementing alternative sentences without the sophisticated 

possibility of checking the compliance with the sentence (house arrest) or the ever 

arising question regarding work with offenders and the possibility of giving 

sentences that will have the best possible effect on the individual offenders (tailor 

made sentences). Regardless of what has been said above my belief that alternative 

sentences have their rightful place in the criminal justice of the Czech Republic has 

been confirmed as alternative sentences have tangible and identifiable social aspects 
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in practice that are significantly positive and which the questioned parties marked as 

very important. I have confirmed my belief that everybody should have a chance to 

correct their behaviour and to learn from their actions. In my opinion, this is enabled 

by this type of sentencing. Alternative sentencing makes sense even if only a couple 

of individuals were rehabilitated through this type of sentencing. 
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Příloha A – rozhovor se soudcem Okresního soudu 

v Náchodě 

 

Otázky k dílčímu cíli č. 3 

Ot1: Jak byste celkově (nebo ve stručnosti) charakterizovali současnou trestní 

politiku ČR?  

To je zrovna jedna z těch otázek na samostatnou práci, protože aspektů, z jakých to 

lze posuzovat je nekonečné množství. Na rozdíl od ostatních oblastí práva má 

trestní právo tu výhodu, že jeho základní kodexy – hmotný i procesní – 

vykazují relativní stálost, takže i trestní politice se v návaznosti na to daří 

trochu lépe než ostatním politikám :-) Ve stručnosti se tr. politika snaží 

poměrně setrvale se střídavými úspěchy realizovat cíle trestního práva v oblasti 

individuální i generální prevence. Neškodila by trochu větší koncepčnost, aby 

bylo jasné, co a proč se dělá. Těžiště problémů však vidím ve způsobu, jakým 

se zcela nekoncepčně pracuje s personálním obsazením policie. Tam vše začíná 

a stav permanentní reformy pro reformu rozhodně nesvědčí tomu, aby se 

vypracovali na rozhodující místa lidé schopní rozkrýt i náročnější typy trestné 

činnosti. Vše ostatní jsou do značné míry navazující problémy.  

 

Ot2: Prošla dle vašeho názoru trestní politika ČR nějakým určitým vývojem od 

počátku 90. let? 

Vývoj je neustálý, tu k horšímu, tu k lepšímu. Pokud to vzhledem k zaměření práce 

chcete slyšet, tak např. nelze přehlédnout větší důraz na principy restorativní 

justice, široké prosazování odklonů od tr. řízení, větší počet alternativních trestů 

atp.  

Ot2.1: Jak byste tento vývoj celkově zhodnotili (vývoj přispěl k lepšímu či horšímu 

stavu současné trestní politiky)? 

Celkově asi převládá určité zlepšení, ale je to velmi těžké takhle formulovat. Zvláště 

v porovnání se situací před rokem 1989 se v prvé řadě zásadně změnila 

struktura a charakter trestné činnosti a tomu odpovídá se zpožděním vždy i 

určitý posun v trestní politice.  

Ot2.2: Co myslíte, že bylo nejvýraznějším impulsem jejího vývoje? 

Jednak společenské změny, jednak rostoucí mezinárodní integrace, zvl. v souvislosti 

se vstupem do EU.  

Ot3: Jaké alternativní tresty jsou v ČR nejvíce ukládány?  
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To by mělo být vidět ze statistiky :-), určitě v prvé řadě podmíněně odložené tresty 

odnětí svobody, dále OPP, peněžité tresty a zákazy činnosti.  

Ot3.1: Proč si myslíte, že jsou ukládány právě tyto tresty? (pokud by bylo možné u 

každého výše jmenovaného říci proč právě on je užíván.) 

Bereme-li nepodmíněný trest odnětí svobody až jako krajní možnost, logicky se 

nejdříve vyčerpávají alternativní tresty, pokud mohou v konkrétním případě 

přispět k nápravě pachatele a zároveň dostatečně ochránit společnost. Zvolené 

druhy a výměra trestů závisí na konkrétních okolnostech toho kterého případu, 

takže lze špatně zobecňovat, ale prakticky je určitě důležité, že alternativní 

tresty lze ukládat trestním příkazem, konkrétně pak podmíněně odložený trest 

odnětí svobody má místo hlavně tam, kde je vhodné delší dobu sledovat 

chování odsouzeného a hrozbou výkonu nepo trestu jej odrazovat od dalšího 

páchání tr. činnosti. Trest OPP je praktický jednak na případy, kdy dojde ke 

spáchání méně závažného tr. činu a pachatel je již „v podmínce“ za jinou 

trestnou činnost nebo na případy bagatelní kriminality, která je ojedinělým 

vybočením z řádného života obviněného, pro kterého je významné mít rychle 

čistý trestní rejstřík a zároveň je schopen a ochoten trest OPP vykonávat. 

Peněžitý trest je výhodný potud, že bezprostředně postihne pachatele na 

citlivém místě, takže má významnou a okamžitou postihovou funkci, ale 

základním předpokladem jeho účelného ukládání je, aby daný obviněný měl 

z čeho trest zaplatit. Zákazy činnosti se pak logicky vážou ke skutku, kterým 

byly významně porušeny nějaké povinnosti související s činnosti, k níž je třeba 

zvláštního povolení.   

 Ot4: V roce 2009 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, mohl/a byste 

charakterizovat v čem je nový oproti dřívější úpravě, jaké jsou hlavní změny? 

(vystihnout především podstatu  

Naštěstí podstatou rekodifikace tr. práva hmotného je kontinuita, takže spíše než o 

nějakých razantních změnách je na místě hovořit o tom, že tr. zákoník 

zapracoval přímo do textu zákona některé obecné instituty, jež se dříve 

dovozovaly jen z nauky a z judikatury a taktéž zapracoval řadu věcí, které bylo 

do jednotlivých skutkových podstat nutné převzít s ohledem na mezinárodní 

závazky, jež na sebe  ČR v posledních letech vzala.   

Ot4.1: Je možné v tuto chvíli hodnotit tuto právní úpravu? Co trestní politice přinesla 

pozitivního či negativního?  

Myslím, že právní úprava na poli trestního práva není rozhodně tím, co by trestní 

politice škodilo. Jak jsem již zdůraznil, je právní úprava relativně stabilní, přitom 

otevřená nutným změnám a v zásadě postih trestné činnosti bez problémů umožňuje 

a umožňovala jej i na základě předpisů ze 60. let. Problémy jsou hlavně na poli 

realizace.  
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Otázky k dílčímu cíli č. 4 

Ot5: Jak byste vy charakterizovali sousloví sociální aspekt s ohledem na danou 

problematiku, co dle vás znamená? 

Sousloví sociální aspekt by mě v prvé řadě u dané problematiky nenapadlo, ale 

pokud už musím, tak nespornou výhodou odklonů a trestů nespojených 

s přímým výkonem trestu odnětí svobody je to, že zůstávají zachovány sociální 

vazby pachatele, ale ještě jako daleko významnější (neboť ty vazby nemusejí být 

žádná sláva) vnímám to, že nevznikají vazby  nové, lidově řečeno, že se ve 

vězení zvl. mladší pachatelé nenaučí věci, které dosud neznali, a jejichž znalost 

není z pohledu většinové společnosti právě přínosná.  

Ot6: Můžete říci, jaká sociální aspekty konkrétně vy u alternativních trestů a jejich 

užívání spatřujete? – viz. předchozí odpověď  

Ot6.1: Můžete říci, která jsou dle vás nejvíce pozitivní a které naopak? 

– viz. předchozí odpověď 

Ot7: Na aplikaci alternativních trestů lze nahlížet z různých aspektů ať již 

ekonomických, politických, etických, psychologických, či právě sociálních, 

které z nich má dle vás největší váhu v dané oblasti a proč? (vyberte prosím 

ten, kterému přikládáte největší váhu a proč a následně prosím určete pořadí 

těch následujících dle vašeho hodnocení a opět proč tomu tak dle vás je.) 

To nejde takto stavět. V prvé řadě stojí aspekt právní, neboť jak v textu zákona, tak 

v judikatuře a nauce lze nalézt celkem jasná pravidla, kdy a jaké tresty je vhodné 

ukládat.  A právní úprava jak při svém vzniku, tak v průběhu aplikace u jednotlivých 

druhů trestů všechny uvedené aspekty zohledňuje, ale z podstaty jednotlivých trestů 

se podává, že u každého druhu trestu bude důraz položen na jiném aspektu a ještě 

mohou mít jednotlivé aspekty v konkrétních případech různou sílu s ohledem na 

osobu pachatele a charakter tr. činnosti, takže určitě nic neřadím dle významu, lze 

jen u jednotlivých aspektů příkladmo nastřelit, jak se projevují:  

ekonomický – z pohledu společnosti je významný aspekt spojený s alternativními 

tresty nižší náklad na jejich výkon oproti nepo trestům. Zároveň alternativní tresty 

(peněžitý trest, propadnutí majetku, propadnutí věci) umožňují odčerpávat 

prostředky získané trestnoou činností. Taktéž např. u peněžitého trestu je na místě 

vážit jednak závažnost činu, kterou by měl trest odrážet na straně jedné, jednak 

majetkové poměry pachatele, pro něhož by peněžitý trest měl být zásahem citelným, 

ale ne likvidačním.  

politický – projevuje se v úvahách de lege ferenda, jaké činy a jak přísně chce 

společnost postihovat; při samotné úvaze o trestu již nemá místo  
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etický – tady přesně nevím, co je míněn. Ale obecně lze říci, že trest by neměl 

pachatele dehonestovat v míře zásadně převyšující škodlivost činu, kterého se 

dopustil. De lege lata nalézá tento aspekt odraz v tom, jak se rozšiřuje možnost 

obviněných „mluvit“ do toho, zda jim bude ukládán trest OPP.  

psychologický – je spojen z účelem trestu z pohledu individuálně preventivního. 

Každý trest by měl být, pokud to vůbec jde, zvolen tak, aby pomohl pachateli 

uvědomit si závadnost jeho jednání a napříště jej od opakování trestné činnosti 

odradil.  

sociální – završuje vše uvedené, tj. trestání by mělo v maximální možné míře u 

každého případu zachovávat a utužovat pozitivní sociální vazby a naopak 

minimalizovat počet těch negativních.  

Otázky k dílčímu cíli č. 5 

Ot8: Jak hodnotíte účinnost aplikovaných alternativních trestů v rámci jejich 

využívání v trestní politice ČR? 

Nemám po ruce statistiku, takže mohu hovořit jen za sebe. S aplikací alternativních 

trestů nemám problém a vidím v nich základ trestní represe, takže spíše 

nepodmíněný trest je na místě nahlížet jako alternativu pro případ, že ostatní 

tresty selžou, neboť si nedělám iluze o možnostech vězeňství někoho 

převychovat k lepšímu, takže u nepo trestu logicky nastupuje spíše důraz na 

ochranu společnosti před pachateli tr. činů.  

Ot9: Myslíte si, že jsou tyto tresty dostatečně účinné (plus minus) k napomáhání 

řešení kriminality a využívání adekvátního řešení trestních věcí? 

Jsou-li ukládány správně, tj. dobře zvolen druh trestu ve vztahu ke konkrétnímu 

případu, tak určitě.  

Ot9.1: Jaká pozitiva spatřujete v jejich ukládání? 

Viz. výše, hlavně ot. 7 

Ot9.2: Jaká negativa spatřujete v jejich ukládání? 

Pokud odhlédnu od toho, že mohou být ukládány špatně (tj. i v případech, kde již 

nemohou plnit náležitě svoji funkci), pak jediným negativem je to, že z krátkodobé 

perspektivy nezaručí ochranu společnosti v té míře, jako fyzické zabránění pachateli 

ve volném pohybu po světě spojené s uvězněním.  

Ot10: Navrhl/a  byste ještě jiné způsoby řešení trestných činů, které by k současné 

podobě reakcí na trestnou činnost mohly být přidány? 

Myslím, že stávající paleta procesních i hmotněprávních institutů je dostatečná, jde 

jen o to je správně využívat.  
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Otázky k osobě respondenta 

Ot1: Jaké je Vaše vzdělání? VŠ  

Ot2: Jaká je Vaše profese? soudce  

Ot2.1: Jak dlouho se své profesi věnujete? 7 let  

Ot3: Jste muž nebo žena? muž  

Ot4: Kolik je Vám let?   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


