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Abstrakt  

Předkládaná disertační práce je vedena snahou vyjádřit některé 

názory k současné teorii i praxi týkající se nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a poskytnout některé podněty k případné změně. 

Základním mottem předloženého pojednání je konstatování, že 

primárním znakem ukládaného trestu je újma působená pachateli 

trestného činu. Argumenty uznávaných autorů, případně vlastními, 

chce autor prokázat neúčinnost ukládaných trestů v případech, kdy 

následný výkon těchto trestů nebude pro pachatele dostatečně 

citelný, přičemž konkrétní citelnost trestu je možno alespoň přibližně 

stanovit pouze ad hoc vzhledem k poměrům konkrétního pachatele. 

Vybranými případy ze soudní i vězeňské praxe se pak snaží vyvrátit 

obecně rozšířené tvrzení, že nepodmíněný trest odnětí svobody je 

vždy nejpřísnějším druhem trestu.   

Autor se v práci pokouší zdůraznit důležitost všech základních 

účelů trestu, doposud upravených v § 23 zákona č. 140/1961 Sb., 

trestního zákona, které nemohou být při úvahách o ukládání trestu 

ani po nabytí účinnosti zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

opomíjeny. V duchu smíšené teorie trestání pak vyjadřuje 

přesvědčení o nevhodnosti ukládání trestu odnětí svobody tehdy, 

pokud by bylo možno učinit závěr o jeho nekompetentnosti potrestat 

a napravit pachatele, díky čemuž by tento trest nikdy nemohl účinně 

ochránit společnost.  

V textu lze také nalézt zamyšlení nad tím, jak koncepce 

nepodmíněného trestu odnětí svobody coby nejpřísnějšího druhu 



trestu (užší pojetí zásady subsidiarity přísnější sankce) neodráží 

skutečné potřeby praxe a znesnadňuje výběr účinných druhů trestů 

v jejich systému. Autor pak považuje za nutné zmíněnou zásadu 

aplikovat komplexně na všechny druhy trestu, a nikoli výjimečně 

k jedinému druhu trestu. Navrhuje dosáhnout uvedeného stavu tak, 

že bude omezeno užití nepodmíněného trestu odnětí svobody jako 

trestu tzv. sekundárního, tedy pokud např. při nesplnění podmínek 

v rámci zkušební doby podmíněného odsouzení, trestu obecně 

prospěšných prací, domácího vězení či trestu peněžitého bude soudu 

umožněn místo automatické přeměny na nepodmíněný trest odnětí 

svobody výběr i z jiných alternativních trestů, budou-li k tomu dány 

podmínky. 

V rámci studia odborné literatury a příslušné judikatury, také 

díky poznatkům z vlastní praxe, autor dospívá k závěru, že 

podstatnějším kritériem pro určení citelnosti nepodmíněného trestu 

odnětí svobody není jeho délka, nýbrž způsob jeho výkonu. Proto 

touto prací vyzývá k širší aplikaci § 56 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, neboť výběrem přísnějšího režimu výkonu trestu 

odnětí svobody může být současně zkrácena délka jeho trvání, kdy 

stále půjde o trest svou citelností přiměřený závažnosti spáchané 

trestné činnosti. Díky kratší době strávené ve věznici se však 

u odsouzeného sníží riziko prizonizace a nemusí dojít k devastaci 

jeho sociálních vazeb mimo věznici. Současně však musí hrát při 

rozhodování o změnách v zařazení odsouzených stěžejní roli nejen 

individuálně preventivní účel, nýbrž i účel ochranný či izolační.  

V recentní literatuře se často objevují názory, že vězeňství 

zažívá krizi. Jednak je odkazováno na vysoká procenta recidivujících 

pachatelů, jednak na problémy spojené s nedodržováním práv 

odsouzených, dále pak finanční náročnost či všeobecnou přeplněnost 



věznic. K možným příčinám recidivy pachatelů byl v práci 

konstatován názor, že řada odsouzených opakovaně páchá trestnou 

činnost, neboť vidí v následném pobytu ve vězení zlepšení svého 

postavení. Tohoto stavu bylo docíleno postupnou humanizací 

vězeňství, která, zejména v posledních desetiletích, dosáhla takové 

úrovně, kdy někteří odsouzení mají lepší životní podmínky, širší 

práva a méně povinností než osoby na svobodě. Vzhledem ke 

konstatovanému autor považuje za nezbytné, aby odsouzení nebyli 

oproti ostatním privilegováni tak, že se jim trest přemění v odměnu. 

Na druhou stranu však zdůrazňuje, že odsouzeným, ačkoli byli na 

určitých svobodách omezeni, jsou jiné ponechány bez omezení a jako 

takové si zaslouží zcela rovnocennou ochranu, jakou požívají osoby 

svobodné. Zaměstnanci Vězeňské služby ČR a nejen oni proto musí 

důsledně kontrolovat plnění uložených povinností odsouzených 

a případně postihovat jejich nedodržení zcela v souladu s textem 

a smyslem zákona, přičemž se mají zdržet veškerých zásahů do práv 

vězňů, která interpretaci zákona odporují. 

Výklad o nepodmíněném trestu odnětí svobody a jeho výkonu 

byl zaměřen především na otázky právní. Na tomto úseku však věda 

trestního práva není vědou jedinou a vše vysvětlující. Proto byly 

přiměřeně řešeny i otázky z oblasti penologie, okrajově pak 

psychologie či filozofie, aby bylo možno poskytnout ucelený obraz 

zkoumané problematiky. Teoretický výklad byl následně doplněn 

výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na vnímání citelnosti 

zásadních omezení souvisejících s výkonem trestu odnětí svobody 

samotnými odsouzenými. 
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