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1. Úvod 

 Mohlo by se sice zdát, ţe otázka trestu smrti je více neţ dvacet let po jeho 

zrušení na našem území uzavřenou kapitolou, ale není to tak úplně pravdou. Tato otázka 

není jen otázka právní a politická, ale zejména sociální, etická a morální. Stejně jako u 

dalších otázek typu potraty, euthanasie nebo adopce dětí homosexuálů nás společnost 

nutí, abychom si na věc udělali vlastní názor a zaujali k ní svůj postoj. 

 Absolutní trest není jen historickou relikvií, stále existuje celá řada států, která si 

ho v právním řádu ponechala a také mnoho států, které jej i dnes vykonávají. A nejsou 

to jen totalitní nebo autoritářské státy, jak by se mohlo zdát, ale i moderní demokratické 

společnosti jako například Japonsko či Spojené státy americké. 

Současně velká část společnosti volá po znovuobnovení absolutního trestu. Tyto 

hlasy sílí zejména po některých závaţných událostech u nás či ve světě, jako je odhalení 

brutálních sériových vraţd nebo teroristických útoků. Nicméně není moţné bez 

přemýšlení vyslyšet hlas veřejnosti, která často reaguje velmi emotivně, ale je nutné 

tuto otázku podrobit kritice stran kriminologie a penologie ve spojení s celým systém 

trestního práva.  

I proto jsem si jako téma své diplomové práce vybrala právě trest smrti. Mým 

cílem není a nemůţe být vysvětlit celou problematiku trestu smrti do úplných 

podrobností, na to je toto téma příliš objemné. Nicméně cílem této práce bude osvětlit 

historický vývoj absolutního trestu a také pohlédnout do současnosti jeho výkonu 

v různých zemích. Dále se pokusím nezávisle a objektivně vysvětlit argumenty 

pouţívané, jak příznivci tak odpůrci trestu smrti a další aspekty této problematické 

otázky, tak aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor a napříště dokázali odpovědět, aţ se 

jich někdo zeptá „Jste pro nebo proti trestu smrti?“ 

Ve druhé kapitole své práce jsem se věnovala tomu, co je to trest a jaké jsou jeho 

druhy a účel. Ve třetí jsem se snaţila nastínit historii trestu smrti a také jeho současnost, 

ve čtvrté pak způsoby jejího vykonávání. Celou pátou kapitolu jsem věnovala 

argumentům příznivců a odpůrců trestu smrti. V následující kapitole jsem se zaměřila 

na veřejné mínění. V sedmé se zabývám mezinárodními dokumenty, které se trestu 
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smrti dotýkají. V osmé kapitole jsem se podívala na trest smrti z pohledu křesťanské 

víry. Devátá kapitola je zaměřena na alternativy trestu smrti a desátá se věnuje několika 

známým případům, které se odehrály na našem území a v nichţ byl trest smrti udělen. 

Tyto konkrétní případy o konkrétních odsouzených dodávají práci také lidský rozměr. 
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2. Trest a trestání 

2.1. Pojem trestu a jeho druhy 

Učebnice trestního práva k pojmu trestu uvádí: „Trest v českém trestním právu 

je opatřením státního donucení, ukládaným jménem státu k tomu povolanými soudy v 

trestním řízení, jímţ se působí určitá újma za spáchaný trestný čin jeho pachateli; 

trestem se tak vyslovuje společenské odsouzení činu a jeho pachatele.“
1
 Pro pojem 

trestu jsou základní a typické následující charakteristické znaky. Trest lze uloţit jen na 

základě zákona, coţ je v souladu se zásadou „nulla poena sine lege“, která je v našem 

právním řádu vyjádřena v čl. 39 Listiny: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným 

činem a jaký trest, jakoţ i jaké jiné újmy na právech a majetku, lze za jeho spáchání 

uloţit.“
2
 Podstatou trestu je, ţe působí určitou újmu právě tomu konkrétnímu pachateli, 

kterému byl uloţen. Tato újma je zpravidla zásahem do občanských práv pachatele, 

přičemţ nejčastějším takovým zásahem je v dnešní době odnětí svobody, ovšem 

v některých historických obdobích a zejména v některý státech býval takovou újmou 

právě trest smrti. 

Tresty existují stejně dlouho jako lidstvo samo. Aby státní aparát mohl pouţívat 

trestní opatření, musí nejdříve nějaký stát existovat. Historie zaznamenala přechod od 

lovecko-sběračských společností přes první státní útvary aţ ke komplikovaným 

moderním státům a všechna tato společenství trestání svých příslušníku znala. 

Nejdůleţitější druhy trestu, které provázejí celou historii jsou tresty uvěznění, tělesné 

tresty, mučení a trest smrti. To který trest byl nejvíce vyuţívaný záleţelo vţdy na dané 

společnosti a měnilo se to i během celého historického vývoje společnost. K tomu ve 

své knize V. Kalvodová uvádí: „Pohledy na trest a jeho úlohu ve společnosti byly a jsou 

určovány především úrovní právního vědomí, chápáním morálních a filozofických 

hodnot i celkovou politickou a ekonomickou situací.“
3
 Mimo jiné i přísnost trestů se 

lišila podle jednotlivých států a reţimů. Velmi přísné tresty automaticky nemusí působit 

                                                           
1 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné – I. Obecná část, Praha 1992, s. 269 

2 Listina základních práv a svobod ČR  

3 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doţivotí, Brno 1995, s. 7 
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jako větší zastrašení, ačkoli jsou tak zpravidla zamýšleny, nicméně vlády tímto 

způsobem vţdy demonstrují svou sílu. Zejména trestání smrtí bývá některými státy 

zneuţíváno k manipulaci s obyvatelstvem a zastrašování jak radikálnějších odpůrců 

reţimu tak i legitimní opozice, k tomuto účelu velice často slouţí i veřejný výkon 

uloţeného absolutního trestu. 

Na prvním místě ze známých způsobů trestání jmenuji tělesné tresty. Tyto tresty 

bývaly často vykonávány veřejně, veřejné opovrţení je vedle utrpení bolestí nedílnou 

součástí takového trestu. Mezi ně patří bičování, vypalování, zmrzačení a amputace. 

Bičování jako trest znají ještě dnes v některý státech, například v Singapuru, Íránu a 

Saudské Arábii. Stejně tak amputace ještě není zapomenutou záleţitostí a praktikuje se 

například v Saudské Arábii a dalších státech řídících se právem Šaría. Mezi další tělesné 

tresty patřil pranýř a kláda, jeho výrazně slabší varianta – veřejné zostuzení se 

pouţívalo v USA ještě na počátku 21. století, ačkoli podle některých je v rozporu 

s osmým dodatkem Ústavy, zakazujícím „kruté a neobvyklé tresty“. 
4
 

Ústup tělesných trestů a trestu smrti před pobytem odsouzených ve věznicích a 

káznicích zaznamenalo aţ 18. století, zejména pod vlivem díla Cesare Beccarii. Pobyt 

ve věznicích v dřívějších dobách nebyla ţádná procházka růţovou zahradou. Nadměrná 

špína, přítomnost hlodavců a nejrůznějších chorob či málo místa pro odsouzené bylo 

pro věţně denním chlebem. V některých státech je dodnes vězeňství na velmi nízké 

úrovni to například v asijských zemích.  

Největším problémem dnešních věznic v civilizovaných státech je jejich 

přelidněnost. Vězni byli odedávna pouţíváni k nuceným pracím například při stavbě 

silnic. Dnes jiţ vězni nejsou vyuţívání pro těţkou práci, ale bývají zaměstnáváni, pokud 

o práci mají zájem a věznice tuto moţnost nabízí. Je velice správné, ţe se ředitelé 

věznic, třeba i ve spolupráci se soukromými firmami, snaţí najít pro vězně pracovní 

uplatnění i při pobytu ve věznici. Vězni mohou vykonávat jednoduché řemeslné práce – 

jako je například truhlařina, nebo vyrábět různé výrobky, které lze i vyuţít 

k dobročinným účelům. Například v jedné z věznic v České republice vězni vyrábějí 

hračky pro děti z dětských domovů. Tato práce je pro psychiku vězňů velice prospěšná. 

                                                           
4 Lewis Lyons: Historie trestu, Praha 2004, str. 98-100 
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Navíc se mohou v některých případech takto naučit poctivému zaměstnání, kterému se 

pak mohou věnovat i při přechodu do běţného ţivota. V některých věznicích se i dnes 

musí odsouzení potýkat s týráním a mučením, těmto obviněním se nevyhnuli ani 

Spojené státy americké kvůli věznici v Guantánamu na Kubě, kde jsou zadrţovány 

osoby podezřelé z terorismu. Naprostým opakem takových typů věznic jsou otevřené 

věznice, kde jsou umisťováni vězni, kteří se provinili lehčími trestnými činy. Tyto 

věznice nechávají vězňům volný pohyb a vytváří podmínky podobné běţnému ţivotu. 

Přechod z výkonu trestu na svobodu, je tak pro bývalé vězně mnohem jednodušší a lze 

se tak vyhnout i rychlé recidivě, která často přichází při neschopnosti vězňů se po 

propuštěních z věznic zařadit do normálního ţivota. V dnešní době jsou u lehčích 

provinění velmi populární různé alternativní tresty, jako jsou veřejně prospěšné práce, 

domácí vězení nebo léčení ze závislostí.
5
 Tyto alternativní tresty u lehčích provinění 

bývají velice účinné a stát vychází výrazně levněji, neţ pobyt odsouzeného ve věznici. 

                                                           
5 Lewis Lyons: Historie trestu, Praha 2004, str. 124
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2.2.  Účel trestu 

Otázka účelu trestu se odedávna nedotýkala jen zájmů právníků a kriminalistů. 

Zabývala se jí i celá řada filozofů, teologů, pedagogů, etiků i téţ široká veřejnost. O 

pojetí smyslu trestu, jeho důvodů a účelu trestání a jeho uplatnění v právním řádu 

existovaly dvě základní koncepce. Těmi jsou teorie absolutní, která bývá 

reprezentovaná teorií odplaty, a teorie relativní, jejímţ představitelem je mimo jiné 

teorie prevence.
6
 

 

2.2.1. Absolutní teorie trestu 

Absolutní teorie je ovládána zásadou „Punitur, quia peccatum est.“ tedy „Trestá 

se, protoţe bylo spácháno zlo.“. Funkcí trestu je odplata. Trestem musí být odčiněno 

bezpráví, které bylo trestným činem napácháno a obnovena tak spravedlnost. Trestání se 

jiný účinek ani nepřipisuje. K tomu například: „Trest je oprávněný a spravedlivý, 

odpovídá-li přesně danému zločinu, kdy se zločin a trest pohybují jako ramena 

v rovnováze setrvávající váhy.“
7
  

Klasická škola vychází z filozofie indeterminismu. Ten říká, ţe pachatel se sám, 

se svou svobodnou vůlí, rozhodl spáchat trestný čin a přistupuje jeho spácháním na to, 

ţe můţe být potrestán.
8
 V souladu s touto teorií je trest smrti odpovídajícím za některé 

trestné činy. Především někteří němečtí filozofové zastávali tuto teorii zejména pak 

Kant nebo Hegel. Například Hegel tvrdil, ţe trest je negace negace práva a tak vlastně 

obnovuje právní stav. Přímo k trestu smrti se vyjadřoval Kant: „Ať působíš druhému 

v lidu jakékoliv nezaviněné zlo, působíš ho sám sobě.“
9
 Kant zastával názor, ţe po 

spáchání vraţdy, musí pachatel zemřít. Ţe neexistuje jiná náhrada k dosaţení právní 

spravedlnosti.  

                                                           
6 Solnař Vladimír.: Tresty a ochranná opatření, Praha 1979, str. 17 

7 Bestová, C. : Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno 1996, str. 27-28 

8 Jelínek a kolektiv: Trestní právo hmotné, Praha, 2008, str. 342 

9 Kant, I: Základy k metafyzice mravů, Praha 1979 



- 7 - 

 

 

2.2.2. Relativní teorie trestu 

Oproti absolutní teorii je teorie relativní zaloţena na myšlence „Punitur, ne 

peccetur.“ tedy „Trestá se, aby nebylo pácháno zlo.“. Tato teorie připisuje trestu jiné 

funkce neţ je pouhá odplata. Cíle jako odstrašení ostatních či polepšení zločince mají 

celospolečenský význam a měly by působit preventivně proti páchání trestných činů. 

Představitelé této teorie byli například Feuerbach nebo Liszt. 

 

2.2.3. Smíšená teorie trestu 

Smíšená teorie spojuje obě teorie předcházející. Zahrnuje jak generální prevenci, 

která je zaměřená k moţným pachatelům v budoucnu (funkce preventivní), tak prevenci 

speciální, která je zaměřena ke konkrétnímu pachateli spáchaného trestného činu jeho 

potrestání (funkce represivní) i moţné nápravě. Rozdílem oproti relevantní teorii je, ţe 

trest je udělován ekvivalentně ke spáchanému trestnému činu. Pro smíšenou teorii, která 

je pouţívaná i v České republice je tedy typická proporcionalita trestu k závaţnosti 

trestného činu, který byl spáchán. Tímto způsobem umoţňuje chránit právní řád. 

Zastánci této teorie byli například Garofalo nebo Binding. 

 

2.2.4. Účel trestu v ČR 

Nový trestní zákoník explicitně nestanovuje ani účel trestního zákoníku ani účel 

trestu. Přesto k jeho poznání můţeme pouţít předchozího trestního zákona, protoţe lze 

předpokládat, ţe tento účel zůstal obdobný. Ten v paragrafu 1 stanovil, ţe účelem 

trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a 

oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Obdobně v § 23 stanovil, ţe účelem 

trestu je ochrana společnosti před pachateli trestných činů. Dále přidává, ţe účelem je 

zabránit odsouzenému v páchání další trestné činnosti, vychovat pachatele k tomu, aby 

vedl řádný ţivot a tím působit výchovně na další členy společnosti. Tento účel zcela 
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nepochybně vychází ze smíšené teorie a spojuje jak generální, tak speciální prevenci, 

ale uděluje tresty ekvivalentně k závaţnosti spáchaného trestného činu. 

 K plnění účelu trestu, zmíněném v předcházejícím odstavci, je v české republice 

nastaven systém trestů a ochranných opatření, mezi nimiţ ale trest smrti nenajdeme. 

Zákonodárce tak vyjádřil, ţe absolutního trestu k účelu trestání podle něho není třeba. 

Naopak důraz se klade na prevenci trestné činnosti prostřednictvím převýchovy 

pachatele. Je tak vyjádřeno, ţe ochrana společnosti by samotným uvězněním pachatele 

nebyla účinná zejména proto, ţe nejde o ochranu trvalou. Ovšem myšlenka účinné 

převýchovy pachatele v rámci trestu odnětí svobody v České republice je zatím spíše 

snem. K jejímu dosaţení by bylo potřeba velkého mnoţství odborného a 

kvalifikovaného personálu, na nějţ ale nejsou v rozpočtech peněţní prostředky. 
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3. Historie trestu smrti 

3.1. Historie trestu smrti ve světě 

Trest smrti se v historii lidstva pouţíval od nepaměti. Historický exkurz 

začneme u nejstaršího známého zákoníku – Chammurapiho zákoníku (kolem r. 1800 

př.n.l.). Ten stanovoval velmi přísné tresty a nejčastějším byl právě trest smrti, a to i za 

majetkové delikty. Jako příklad můţeme uvést následující: „Vypukne-li v domě oheň a 

někdo z těch, kdo přišli hasit, spočine okem na majetku vlastníka domu a majetek pána 

domu vezme, bude do téhoţ ohně vrţen.“
10

 Právě z toho zákoníku pochází známé 

trestání podle principu oko za oko, zub za zub. Oproti tomu Chetité upřednostňovali 

náhradu škody a navrácení v předešlý stav, a to i v případě deliktů proti ţivotu a zdraví 

a trest smrti tak byl udělován jen výjimečně za malý okruh zločinů.  

Ve starověku a středověku bylo jeho pouţívání naprosto běţné. Staroindické 

trestní právo, poznamenané kastovním systémem, znalo trest smrti jako odplatu za řadu 

zločinů včetně majetkových deliktů. V Indii se trestalo podle kast, vysoce postavení 

jedinci dostávali niţší tresty nebo nebyli potrestáni vůbec, na rozdíl od těch níţe 

postavených na společenském ţebříčky. Trest smrti jako odvetu dovedlo k dokonalosti 

Staroizraelské trestní právo, které takto netrestalo jen samotného viníka, ale i členy jeho 

rodiny, kromě toho se nebliţšímu příbuznému zavraţděného zaručovala krevní msta.  

Naopak ve starém Římě měl mít trest smrti především odstrašující účinek, při 

trestání byli Římané velmi vynalézaví a krutí. Přesto bylo vţdy nutné viníka postavit 

před řádný římský soud. Římské právo přes krutost trestů patřilo k nejvyspělejším a 

stalo se základem mnoha evropských zákoníků, všechno začalo zákonem Dvanácti 

desek a končilo zhuštěným Justiniánovým zákoníkem.  

V Athénách se zabití člověka povaţovalo za soukromou záleţitost a potrestání a 

obţaloba záleţela na rodině oběti, ačkoli se vţdy konal veřejný proces. Pokud rodina 

přijala finanční kompenzaci, uţ viníka jinak trestat nesměla. Od roku 621 př.n.l. se 

soudilo podle Drakónova zákoníku, který uplatňoval velice přísné tresty a trest smrti 

                                                           
10 Lewis Lyons: Historie trestu, Praha 2004 
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uděloval například i za krádeţ. Místo popravy si viník mohl zvolit alternativně i odchod 

do vyhnanství a usadit se v jiném řeckém státě, tento trest se uděloval i u neúmyslného 

zabití nebo zabití v afektu. Drakón úmyslnou vraţdu a neúmyslné zabití jiţ rozlišoval. 

Ale aţ Solón provedl reformu a trest smrti ponechal pouze za vraţdu a zradu.  

Obzvláště ve středověku byl trest smrtí naprosto běţnou záleţitostí. Například 

v Anglii se aţ do 18. století neustále zvyšoval počet hrdelních trestů aţ na konečných 

222 – mezi neţ patřili i takové malichernosti jako zneuctění Westminsterského mostu 

nebo poraţení stromu. Nebylo ojedinělé, ţe za krádeţ dvou pencí byly k trestu smrtí 

odsouzeni i osmiletí chlapci. Poté bylo zákonodárství postupně zmírňováno a počet 

hrdelních trestů ubýval. Neexistují ţádné statistiky ani přesné údaje o počtech 

popravených v období starověku a středověku, o těchto číslech se můţeme jen 

dohadovat, ale nikdo zřejmě nepochybuje o tom, ţe na popravištích skončily po celém 

světě statisíce lidí.  

Teprve v 16. století se začalo více pouţívat trestu odnětí svobody, trest smrti ale 

stále přetrvával. Aţ „přirozenoprávní škola“ znamenala revoluci pro absolutní trest. 

Knihy autorů jako Voltaire, Montesquieu, Cesar Beccaria rozvířily diskuze o 

humánnosti a účinnosti tohoto trestu. Charles Montesquie zastával názor, ţe trest smrti 

je odůvodněný podstatou činu, vychází z rozumu a ze samého pramenu dobra i zla, 

kritizoval však krutost jeho provádění. Dalším zastáncem trestu smrti byl Jean Jacques 

Rousseau, který ve svém díle uváděl: „Abychom se nestali obětí vraha, svolujeme s tím, 

ţe zemřeme, kdyţ se jím sami staneme.“
11

 A však kritizoval aby, byl prováděn příliš 

často.
 
Dalším zastáncem trestu smrti v případě vraţdy byl i Imanuel Kant nebo John 

Locke. Francoise Voltaire poţadoval zlepšení soudní praxe zejména při procesech u 

nichţ jde o trest nejvyšší a zbrojil proti zbytečné krutosti při popravách. Naopak Cesar 

Beccaria, italský soudce, zastával opačný názor a upřednostňoval před trestem smrti 

převýchovu pachatele. Tvrdil, ţe trest smrti je jen dalším příkladem krutosti, který 

povzbudí páchání dalších těţkých trestných činů. Denis Diderot jde ještě dál, tvrdí, ţe 

víc odstrašující neţ trest smrti, je doţivotní otroctví spojené s těţkou prací. I socialista 

Karel Marx povaţovat trest smrti v civilizované společnosti za zbytečný a 

                                                           
11 Rousseau  J. J: Rozpravy, Svoboda, Praha 1989, str. 244 
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neodůvodnitelný.
12

 Pod vlivem těchto a řadě dalších názorových proudů došlo ke 

zrušení trestu smrti v mnoha státech.  

Prvním státem, kde k jeho definitivnímu zrušení nejvyššího trestu bylo 

Portugalsko, a to uţ v roce 1843 za obvyklé trestní činy. Následovala jej celá řada států, 

některé z nich ale absolutní trest znovu obnovily a poté jej opět zrušily, především 

v období mezi válkami. Například v Itálii došlo pod vlivem Beccariova díla ke zrušení 

trestu smrti poprvé jiţ v roce 1786 vévodou Leopoldem v Toskánsku, byl však po 

několika letech znovu obnoven. Podruhé byl zrušen roku 1889 a znovu obnoven za 

vlády Benita Mussoliniho. Po druhé světové válce roku 1947 byl zrušen opět pro běţné 

zločiny a válečné zločiny v době míru, k definitivnímu zrušení trestu smrti i v době 

války došlo teprve nedávno a to roku 1994. Právě Itálie je důkazem neustálého 

lavírování mezi příznivci a odpůrci trestu smrti. Na Americkém kontinentě došlo 

k zrušení absolutního trestu v severní části v Michiganu v roce 1846 a v jiţní ve 

Venezuele 1853.  

Zvláštní kapitolou jsou kmenové a tlupové společnosti, které byť v mnohem 

menší míře nalezneme i v dnešní době a jejichţ právní řády zůstávají bez velkých změn 

po celou dobu jejich historie. Jedním z příkladů takových společností jsou Eskymáci. Ti 

znají trest smrti (za vraţdu či recidivu jakéhokoli trestného činu) také, ale za největší 

trest je u nich povaţována exkomunikace, tedy nucené opuštění skupin. Kdyţ se 

odsouzený nepodvolí, ostatní jej opustí za sněhové bouře, aby je jiţ nenašel. Pokud byl 

uloţen trest smrti, vykonávali jej brutálním způsobem a veřejně členové rodiny oběti 

jako povinnou pomstu. Tuto praxi popisuje prof. Pospíšil, který se ve svém výzkumu z 

50. a 60. let, zabýval ţivotem Eskymáku a Papuánců. I u kmenových společností 

Papuánců na Nové Guinei je trest smrti uznáván. Smrt je povaţována v této společnosti 

za běţnou součást ţivota, naopak neuznávají vězení, které člověka zbavuje svobody. 

Popravu (za vraţdu, ale i jiné zločiny) vykonává popravčí četa, z nichţ alespoň jeden 

musí být příbuzný, ale při výkonu se na rozdíl od Eskymáků snaţí o humánní 

provedení. Zajímavostí také je, ţe odsouzený se můţe u Papuánců z trestu vykoupit. 

                                                           
12 Fico, R. : Trest smrti, Bratislava 1998, str. 13
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3.2. Současnost trestu smrti ve světě 

Podle posledních údajů Amnesty International, která se otázkou trestu smrti 

dlouhodobě zabývá, počty popravených stále klesají. Tento veskrze pozitivní trend si 

můţeme doloţit na konkrétních číslech v posledních čtyřech letech. V roce 2006 bylo 

popraveno 1591 odsouzených ve 25 zemích. V roce 2009 uţ to bylo jen 714 a v roce 

2010 číslo kleslo opět, a to na 527 popravených. Čísla samozřejmě nejsou přesná, 

povaţujme je tedy za minimální, protoţe některé státy se brání zveřejnit přesné 

statistiky o počtu poprav na svém území, zejména zde nejsou zahrnuty pravděpodobně 

tisíce popravených v Číně. Po roce 2009, kdy se nekonala ani jedna poprava v Evropě, 

byly v roce 2010 popraveny dvě osoby v Bělorusku.   

V loňském roce se popravovalo ve 23 zemích, nejčastěji v Číně, Íránu, Severní 

Koree, Jemenu, USA a Saúdské Arábii. Salil Shetty, generální tajemník Amnesty 

International  k těmto údajům uvádí: „Celkové číslo poprav sice klesá, některé země ale 

schvalují zákony umoţňující popravy za takové zločiny, jako je například ekonomická 

trestná činnost, konsensuální sexuální vztahy mezi dospělými lidmi či rouhačství. 

Porušují tak mezinárodní dokumenty o ochraně lidských práv, které zakazují pouţívat 

trest smrti v případě, kdy nejde o nejzávaţnější zločin.“ .
13

  

Velkým problémem jsou odhadem tisíce nezákonně popravených v Číně. V této 

zemi je popraveno za jeden rok pravděpodobně více lidí, neţ v ostatních státech 

s trestem smrti dohromady. Na druhou stranu je třeba také říci, ţe počet popravených na 

počet obyvatel nebude o tolik vyšší neţ v jiných státech světa. Větším problémem je to, 

ţe se v této zemi popravuje i za nenásilné a hospodářské trestné činy. Výjimkou nejsou 

ani nespravedlivé a politicky motivované procesy. V Číně ale také existují dvě oblasti, 

kde se díky rozdílnému právnímu řádu nepopravuje, těmi jsou Hongkong a Macao.  

Stejně jako v Číně jsou nespravedlivě popravováni odsouzení za banální trestné 

činy v KLDR, jen za rok 2010 a 2011 se daly v tisku zaznamenat následující případy: 

poprava tajemníka vládní strany – Korejské strany práce, ten měl na starost měnovou 

reformu, revalvace měny se však nezdařila a zhoršila hospodářskou krizi v zemi. 

                                                           
13 http://www.amnesty.cz/z618/trest-smrti-v-roce-2010-poprav-stale-ubyva 
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Dalším otřesným případem je poprava dělníka za drţení nelegálního telefonu a za to, ţe 

v jednom telefonátu sdělil příteli emigrantovi mimo jiné cenu rýţe a další ţivotní 

podmínky v zemi. Posledním případem, který se v tisku objevil, jsou neoficiální 

informace o popravě dvou osob, které zvedly ze země letáky, k nimţ byly připnuté 

dolarové bankovky. Tyto letáky vyhazují odpůrci reţimu z balonů lítajících z Jiţní 

Koreje a kritizují v nich reţim KLDR. 

V následujících státech jsou důvodem odsouzení k trestu smrti i drogové delikty: 

Čína, Egypt, Indonésie, Írán, Laos, Libye, Malajsie, Thajsko, Spojené arabské emiráty, 

Saúdská Arábie a Jemen. A stále ještě existují státy, kde nerespektují mezinárodní 

pravidla a v loňském roce popravily i osoby mladší osmnácti let. Mezi ně patří 

následující: Írán, Pákistán, Saúdská Arábie, Súdán a Spojené arabské emiráty. Trest 

smrti má ve svém právním řádu stále ještě 58 států, ačkoli mnoho z nich jej v loňském 

roce nepouţilo.
14

 

 Podle zprávy agentury Reuters došlo ve Vietnamu, který trest smrti zachovává, 

ke změně způsobu výkonu trestu smrti. Nahrazena byla poprava zastřelením pomocí 

popravčí čety za humánnější smrtící injekcí. Policejní generál Cao Ngoc Oanh k tomu 

uvedl: „Tato změna sníţí psychickou bolest odsouzených a také poskytne psychickou 

úlevu těm, kteří vykonávali popravy.".
15

 

 Ţádný muslimský stát nepodepsal II. opční protokol k Mezinárodní úmluvě o 

občanských a politických právech, který vyjadřuje vůli pracovat ke zrušení absolutního 

trestu. Islámské právo nazývané Šaría, jeţ bylo vypracováváno od 9. století, kombinuje 

tzv. boţí a lidské právo. Provinění a trestní právo lze rozdělit do tří okruhů. V prvním 

nazývaném hudúd se nelézají trestné činy trestané podle koránu mandatorními tresty. 

Trest smrti se tu uděluje v případě cizoloţství ţenatého muţe či vdané ţeny a loupeţe 

spojené se zabitím. V druhém pak méně závaţné činy, které se trestají podle uváţení 

soudce a poslední okruh zahrnuje trestné činy, které podléhají oprávněné pomstě. U 

těch posledních uvedených trestných činů je otázka nejvyššího trestu nejzásadnější. 

                                                           
14 tamtéţ 

15 http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/injekce-misto-popravci-cety-vietnam-meni-trest-smrti.html
 

http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/injekce-misto-popravci-cety-vietnam-meni-trest-smrti.html
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Nejbliţší příbuzný zavraţděného má právo rozhodnout, zda bude chtít trestat 

odsouzeného smrtí nebo se spokojí s finančním výkupným za ţivot svého příbuzného. 

Celé 19. století je v Islámských zemích poznamenáno snahami reformovat trestní právo 

po hmotné i procesní stránce a stále více muslimské země přebírají evropské vzory. 

Trestní právo Šaría se uchovává v téměř původní podobě v Saúdské Arábii, Jemenu a  

Afghánistánu. Dnes postupuje mnohostranná islamizace společností, která zahrnují i 

opětovné nebo zcela nové zavádění tělesných trestů podle hudúd a současně i větší 

uplatnění tradičního principu pomsty ze strany rodiny zavraţděného. V 70. letech se 

právu Šaría přihlásily Pákistán a Libye, od vítězství islámské revoluce Írán a od září 

1983 Súdán. Nejtvrdším reţimem byl talibanský reţim v Afghánistánu, který 

kritizovaly i umírněné muslimské země. 
16

 

Celá řada států si v právním řádu trest smrti ponechává, ale v praxi jej vůbec 

neprovádí. Jedna ze zemí, která stále zachovává trest smrti i kdyţ ne pro obvyklé trestné 

činy je Izrael. Přesto byl posledním popraveným v roce 1962 Adolf Eichmann 

odsouzený jako nacistický válečný zločinec. I komunistický reţim na Kubě absolutní 

trest vykonal naposledy roku 2003. Přičemţ nynější vládce Raúl Castro, při svém 

nástupu do funkce uvedl, ţe hodlá všechny uloţené tresty smrti změnit a ty uloţené za 

terorismus přezkoumat. Poslednímu odsouzenému, který čekal na vykonání uloţeného 

trestu smrti, byl tento trest změněn na třicetiletý trest vězení v prosinci 2010.
17

 Zatím se 

dá očekávat, ţe tato země bude další z těch, která ačkoli si trest smrti v ústavě ponechá, 

nebude jej dlouhodobě vykonávat. 

139 států nepraktikovalo v loňském roce trest smrti: 

 95 států nevykonává trest smrti za všechny zločiny 

 9 států nevykovává trest smrti za obvyklé zločiny 

 34 států má trest smrti uzákoněn, ale v loňském roce jej nevykonaly 

                                                           
16  http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:trest-smrti-v-muslimskych-

zemich&catid=2:civilizace&Itemid=4 

17 http://zpravy.idnes.cz/kuba-zrusila-trest-smrti-vezni-ktery-byl-poslednim-cekatelem-na-popravu-146-

/zahranicni.aspx?c=A101229_112650_zahranicni_ipl
 

http://zpravy.idnes.cz/kuba-zrusila-trest-smrti-vezni-ktery-byl-poslednim-cekatelem-na-popravu-146-/zahranicni.aspx?c=A101229_112650_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/kuba-zrusila-trest-smrti-vezni-ktery-byl-poslednim-cekatelem-na-popravu-146-/zahranicni.aspx?c=A101229_112650_zahranicni_ipl
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V roce 2010 čekalo 17 833 osob na výkon trestu v celách smrti. Mezi nejčastěji 

pouţívané metody poprav patří poprava na elektrickém křesle, smrtící injekce, 

pověšení, zastřelení a setnutí hlavy. V některých státech se stále popravuje veřejně. 

 

 

 

 

 

 

Pouţití trestu smrti ve světě k únoru 2011 

Zrušen pro všechny trestné činy  

Zrušen pro obvyklé trestné činy  

Nezrušen, ale minimálně 10 let nebyl uplatněn 

Zachován trest smrti  

 

 

Na výše uvedené mapce vidíme, jaké je rozloţení států podle toho, zda u nich 

byl trest smrti zrušen, či ačkoli nebyl zrušen, není vyuţíván a těch, které ho stále 

pouţívají. Modře jsou označeny státy, které zrušily trest smrti pro všechny trestné činy. 

Vidíme, ţe nejvíce těchto státu je v Evropě, ta je zahrnuta celá, v severní Americe je to 

pak Kanada a Mexiko, trest smrti nemá ani Austrálie. Dále jsou to pak některé státy 

Jiţní Ameriky a Afriky. Nejméně modrých států nalezneme v Asii, kde je naopak 

nejvíce červeně označených států, ty značí státy, které trest smrti zachovávají. 

V tabulce uvedené níţe zase můţeme vidět státy seřazené podle počtu 

vykonaných poprav v roce 2010. Jde o 10 států, které zaznamenaly největší počet 

poprav v loňském roce. Tento „ţebříček“ zveřejněný organizací Amnesty International 
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bezkonkurenčně vede Čína, a to i pokud budeme brát v potaz odhady počtu 

popravených, oficiální údaje Číny se bohuţel nejeví příliš reálně a i přesto jsou velmi 

vysoká. I v některých dalších státech se mohou čísla opravdová od těch oficiálně 

zveřejněných poněkud lišit. Ale určitou představu si můţeme udělat i z výše uvedených 

čísel, které jsou oficiální. 

Země s nejvyšším počtem poprav v roce 2010   

+ naznačuje, ţe data uváděná Amnesty International 

představují minimální počet 

0 100 200 300 400 500

Čína 1000+. Čína popravila více osob než celý

zbytek světa dohromady.

Írán 252+

Severní Korea 60+

Jemen 53+

USA 46

Saúdská Arábie 27+

Libye 18+

Sýrie 17+

Bangladéž 9+

Somálsko 8+
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3.3. Trest smrti v ČR (zejména v období 1918 – dodnes) 

Během středověku se trest smrti v českých zemích vyuţíval velmi často, stejně 

jako v ostatních evropských státech. Jediným cílem trestu smrti byla pomsta za spáchání 

trestného činu. Mezi způsoby, které byly v této době na našem území vyuţívány, patří 

oběšení, stětí, upálení, zahrabání zaţiva, probodnutí kůlem, lámání kolem, rozčtvrcení a 

utopení. V raném novověku se ani českým zemím nevyhnuly čarodějnické procesy, jeţ 

jsou temnou skvrnou katolické církve a tehdejší justice. Naštěstí u nás nikdy nedosáhly 

hrůz jako například ve Španělsku. Jeden z nejznámějších procesů do podvědomí 

veřejnosti vstoupil díky románu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Tento 

případ se odehrál v roce 1678 ve Velkých losinách, kde jako první byly za čarodějnice 

uznány a upáleny na hranici Marie Schuhová, mlynářka Zullichová a jiţ předem na 

následky mučení zemřela Dorota Davidová. Celý proces se konal pod taktovkou 

inkvizičního úředníka Jindřicha Františka Boblinga. Bobling rozšířil pole působnosti na 

Šumperk a ustanovil zde inkviziční komisi. Této a losinské komisi neuniklo na stovku 

nevinných lidí, honu na čarodějnice na našem území učinil konec aţ syn Marie Terezie 

Josef II.
18

  

Za vlády Josefa II., ovlivněném Beccariovým dílem O zločinech a trestech, 

došlo na krátkou dobu ke zrušení trestu smrti v českých zemích, byl ponechán pouze 

pro dobu výjimečného stavu. Stalo se tak přijetím Všeobecného zákoníku o zločinech a 

trestech za ně v roce 1787 a byl nahrazen vězením a částečně nucenými pracemi. K jeho 

obnovení opět došlo po smrti Josefa II v roce 1795 a to za velezradu.  

Zákoníkem o zločinech a těţkých policejních přestupcích byl zaveden v roce 

1803 v celé monarchii trest smrti oběšením. Trest smrti byl zachován i novým zákonem 

z roku 1852 neboli Trestním zákonem o zločinech, přečinech a přestupcích. Absolutní 

trest se vykonával za tyto trestné činy: vraţda, loupeţné zabití, poškození cizího 

majetku kdy byla způsobena smrt, vzbouření v době stanného práva, za ţhářství pokud 

                                                           
18 Jindřich Francek: Zločin a trest v českých dějinách, 2002, str. 269-274 
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byla způsobena smrt člověka  a ţhář to mohl předpokládat. Vedle trestu smrti se trestalo 

ţalářem a od roku 1852 se rozlišovalo mezi ţalářem prvního nebo druhého stupně.
19

  

Po celou existenci první československé republiky docházelo k bouřlivým 

diskuzím o trestu smrti, zůstal zachován, ač fakticky příliš vyuţíván nebyl. Do 

zákonodárství první republiky byl zařazen díky recepci práva rakousko-uherské 

monarchie, jeţ tento trest upravovala. V roce 1934 byl nicméně přijat zákon, který 

umoţňoval soudům uloţit namísto něj trest těţkého ţaláře při existenci polehčujících 

okolností a to buď doţivotně či dočasně na 15 aţ 30 let. Pokud uţ byl za první republiky 

trest smrti uloţen, velmi často k němu nedošlo z důvodu udělení milosti prezidenta 

republiky.
20

 První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl velkým 

odpůrcem absolutního trestu, ačkoli pod vlivem veřejného mínění podepsal několik 

rozsudků smrti, jeho názor zůstal konzistentní a podle svých slov se s tím velmi těţce 

vyrovnával. Přesto Karlovi Čapkovi v jejich rozhovorech na toto téma jednou řekl: 

„Můj argument pro trest smrti není, ţe je odstrašující, ale ţe je v něm mravní expiace: 

vzít člověku ţivot je bezpráví tak strašlivé, ţe můţe být usmířeno jen výkupným stejně 

těţkým. Dělám však rozdíl mezi vraţdou a zabitím a uznávám polehčující okolnosti při 

kaţdém zločinu, jak to moderní kriminální psychologie vyţaduje; ale ve výjimečných 

případech nemohu vyvracet, ţe trest smrti je ve shodě s metafyzickým uznáním hodnoty 

lidského ţivota. Věřím a čekám, ţe bude zrušen vyšší vzdělaností a mravností 

obyvatelstva, souhlasem nás všech.“
21

 

Velkým kontrastem první republiky bylo období protektorátu, kdy se trestem 

smrti opravdu příliš nešetřilo. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich po svém 

příchodu do Čech ustanovil 28. září výjimečný stav a zřídil stanné soudy, ty působily do 

20. ledna 1942. V tomto období bylo k smrti odsouzeno 489 osob. Další výjimečný stav 

byl vyhlášen po atentátu na Heydricha a popraveny byly stovky lidí. Protoţe blízké 

sekyrárny v Německu nestíhaly nápor odsouzených a doprava do vzdálenějších se 

prodraţovala, byla zřízena sekyrárna v Čechách při pankrácké věznici. Od 5. dubna 

                                                           
19 Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989

 

20 Tamtéţ 

21 Karel Čapek: Hovory s T.G.Masarykem, 1. souborné vydání, Československý spisovatel 1990, str. 199 
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1943 do 26. dubna 1945 zde bylo popraveno na 1079 osob. Velký počet občanů byl 

povraţděn i v koncentračních táborech, kam směřovaly i transporty ţidů. Do této éry 

patří také vyhlazení Lidic 10. června, stejný osud postihl i Leţáky.
22

  

 Další etapou v novodobé historii trestu smrti bylo období mimořádných 

lidových soudů, které měly trestat nacistické zločince, zrádce a kolaboranty. Existence 

takovýchto stanných soudů byla v poválečné Evropě běţná. U nás byly podkladem pro 

trestání tzv. Benešovy dekrety. Zejména pak tzv. Velký retribuční dekrety tedy dekret  

č. 16 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech. Tento dekret se vztahoval na období od 21. května 1938 do            

31. prosince 1946 v době zvýšeného ohroţení státu. Dalším dekretem byl dekret č. 17, 

tím byl zřízen Národní soud. Procesy před mimořádnými soudy se konaly před porotou 

sloţenou z předsedy a 4 soudců z lidu. Soudní řízení nesmělo trvat déle neţ tři dny, po 

odsouzení se do dvou hodin vykonávala poprava, pokud se poprava měla konat veřejně 

tak se konala do 24 hodin od odsouzení. Do 31. prosince 1948 bylo odsouzeno kolem 

33 000 osob z toho na 730 osob dostalo rozsudek smrti. V některých případech byly 

mimořádné soudy zneuţity k likvidaci nepohodlných osob.
23

  

Raná éra komunistické strany po únoru 1948 v Československu přinesla s sebou 

obrovské mnoţství politických procesů, které v mnohých případech končily vynesením 

rozsudku trestu smrti. Tyto justiční vraţdy slouţily k upevnění moci, k zastrašení 

veřejnosti a v neposlední řadě k likvidaci opozice. Nejaktivnější byl reţim v prvních 

letech mezi 1949-1953, kdy bylo popraveno na 250 odsouzených, z nichţ největší část 

tvořili političtí vězni. Skutkovými podstatami, za které byl politickým vězňům uloţen 

trest smrti, byly ve většině případů velezrada a vyzvědačství. Trest smrti se vykonával 

oběšením a v době ohroţení státu zastřelením. Nejdříve se šibenice nacházela u kaţdé 

krajské věznice, ale od roku 1954 se popravy centralizovaly do praţské pankrácké 

věznice. Podle trestního zákona z roku 1950 bylo moţno uloţit trest smrti za dvacet pět 

trestných činů, u některých byl dokonce jedinou sankcí, to bylo změněno aţ novelou 

z roku 1956, kdy se v těchto případech stanovila alternativa trestu na trest odnětí 

                                                           
22 Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989

 

23 tamtéţ 
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svobody na 25 let. Novelizací z roku 1961 bylo u trestu smrti stanovena výjimečnost a 

fakultativnost. Počet skutkových podstat, za které jej bylo moţno uloţit sice vzrostl na 

třicet tři, avšak za podmínky mimořádně vysokého stupně nebezpečnosti a nutnosti pro 

účinnou ochranu společnosti nebo nemoţnosti na pachatele výchovně působit trestem 

odnětím svobody. Poslední novelou, která se týkala trestu smrti, byla ta z roku 1973, 

která jako výjimečný trest mimo trest smrti stanovila trest odnětí svobody na 15-25 

let.
24

 Zákon v tomto znění platil aţ do roku 1990, kdy byl trest smrti zrušen. Posledním 

popraveným na českém území byl 2. února 1989 Vladimír Lulek. Ke zrušení trestu 

smrti došlo zákonem č. 175/1990 Sb., který s účinností od 1. července 1990 stanovil 

jako výjimečný trest – trest odnětí svobody na patnáct aţ dvacet pět let (postupně 

novelizován na dvacet aţ třicet let) a trest odnětí svobody na doţivotí.  

Ačkoli v České republice trest smrti není součástí právního řádu, ani tak si 

nemohou být čeští občané stoprocentně jisti, ţe se jich tento trest netýká. Existuje 

moţnost, ţe bude český občan odsouzen k absolutnímu trestu smrti v zemi, kde je tento 

trest v právním řádu zahrnut a kde náš občan takový trestný čin, za nějţ se ukládá, 

spáchá. Samozřejmě ale Česká republika není povinna vydat svého občana do státu, kde 

by mu takový trest hrozil. Stát pak můţe povolit vydání za podmínky, ţe daná osoba 

nebude odsouzena k trestu smrti, nebo nemůţe-li doţadující stát tuto podmínku splnit 

z procesních důvodů, za podmínky, ţe uloţený trest smrti nebude vykonán. Ovšem stále 

je zde moţnost, ţe český občan bude ve státě, kde takový trestný čin spáchal, také 

dopaden a ţe nebude povoleno jeho vydání zpět do České republiky. V takovém případě 

je i poprava českého občana moţná, ač zatím takový případ nebyl zaznamenán.

                                                           
24 tamtéţ 
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3.4. Moţnost znovuobnovení trestu smrti v České republice 

Ačkoli ve stále více státech dochází k rušení absolutního trestu, veřejnost se ve 

výzkumech veřejného mínění často vyslovuje pro jeho znovuzavedení. Podívejme se 

tedy, jak je splnění tohoto poţadavku reálné či nikoli. Listina základních práv a svobod 

zakazuje trest smrti ve svém čl. 6 odst. 3: „Trest smrti se nepřipouští.“ Samozřejmě 

existuje moţnost změny ustanovení listiny ústavním zákonem, změna tohoto 

konkrétního ustanovení by ale byla v rozporu s čl. 1 Listiny, které stanoví: „Základní 

práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“. Z toho 

mimo jiné vyplývá, ţe právo na ţivot, které je zaručeno čl. 6 Listiny nelze zrušit, 

protoţe jeho zrušení by bylo protiústavní. Právo na ţivot je nejvyšším právem 

jednotlivce, jeho ochrana je ale v zájmu společnosti jako celku. Tohoto problému se 

dotýká jako další čl. 9 odst. 2 Ústavy, který říká ţe: „změna podstatných náleţitostí 

demokratického právního státu je nepřípustná“. Česká republika je kromě tohoto vázána 

dalšími dokumenty, které trest smrti nedovolují a tím je Úmluva o ochraně lidských 

práv a svobod konkrétně její Protokol č. 6 a Protokol č. 13. 

Všechny tyto normy brání moţnosti znovuzavedení trestu smrti v České 

republice, a to i kdyby došlo ke změně zákonů, před nimiţ mají Protokoly ve spojení 

s čl. 10 Ústavy přednost. Teoreticky je moţné vypovědět i Úmluvu a její Protokoly po 

pěti letech od data, kdy se stát stal stranou Úmluvy, prakticky je tato moţnost více neţ 

nepravděpodobná. Tento akt by zcela jistě znamenal vyloučení státu z řady 

demokratických evropských států a důsledkem by byl jistě i tlak na vystoupení z Rady 

Evropy. Ač je Česká republika suverénním státem, takto by se z mezinárodní 

spolupráce na mezinárodní úrovni vyloučit nenechala. To by pro naši zemi nebylo 

nevhodné rozhodnutí jen z důvodu mezinárodní politiky, ale zcela jistě by to mělo na 

stát i negativní ekonomický dopad. I Evropská unie, jejímţ je Česká republika členem, 

trest smrti ve svých dokumentech nepřipouští, bylo by tak nutné vystoupit i z ní. 

V současnosti je tak znovuobnovení trestu smrti v České republice teoreticky sice 

moţné, prakticky ovšem téměř nemyslitelné. 
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3.5. Trest smrti v USA 

Pouţívání absolutního trestu ve státech USA bylo od dob kolonialismu naprosto 

běţné a velmi časté. Podle starých trestních zákoníků se trest smrti uděloval u velkého 

mnoţství provinění, z nichţ dnes řada z nich nejsou ani přečiny. A to i přesto ţe osmý 

dodatek ústavy zakázal kruté a neobvyklé tresty. Trest smrti se za krutý ani neobvyklý 

od začátku nepovaţoval a do dnešních dnů v mnohých amerických státech ani 

nepovaţuje. Přesto se počet vykonaných poprav postupně sniţoval.  

První zaznamenaná poprava na území dnešního USA proběhla roku 1608 ve 

Virginii. Ještě v roce 1961 mělo ve svých zákonících trest smrti 48 jurisdikcí 

z celkových 54. Dnes je tento trest platný ještě ve 34 státech. Zatím posledním státem, 

který zrušil trest smrti je v tomto roce stát Illinois. Zrušení trestu smrti v dalším státě 

USA je velkou podporou pro odpůrce absolutního trestu. V Illinois se smrtí netrestalo 

jiţ od roku 1999, v roce 2000 bylo guvernérem vyhlášeno moratorium na tento trestu a 

mnoha odsouzeným byl za tu dobu trest zmírněn. Snahy za zrušení tohoto trestu 

vyvrcholily letos v lednu, kdy guvernér Pat Quinn podepsal zákon platný od 1.7. 2011, 

kterým jej zrušil a odsouzeným k trestu smrti jejich tresty zmírnil.
25

 

Nejvyšší soud se v minulosti zabýval otázkou trestu smrti v celé řadě případů. 

V souvislosti se zmíněným osmým dodatkem z rozhodnutí vyplývá, ţe  trest smrti by 

byl krutý a neobvyklý v případě, ţe by neodpovídal deliktu, za nějţ byl uloţen. Pokud 

jde o způsob popravy v roce 1878 dospěl soud k výroku, ţe veřejná poprava zastřelením 

není ani krutá ani neobvyklá. Stejně rozhodl roku 1890 v případě elektrického křesla, 

které označil za humánní a umoţnil tak první popravu na elektrickém křesle.
26

  

V 60. letech se nestátní organizace zabývající se lidskými právy zasadily o 

velkou kampaň za zrušení absolutního trestu. Coţ dokonce vedlo v roce 1967 

k pozastavení poprav a vyčkávání na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Prvním z těchto 

důleţitých rozhodnutí bylo rozhodnutí v případě Witherspoon v. Illinois, kde zakázal 

jako neústavní vylučovat z poroty osoby, které mají pochybnosti o absolutním trestu. 

                                                           
25  http://www.amnesty.cz/v109/v-illinois-byl-zrusen-trest-smrti 

26 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 492-493
 

http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?action=sOsoba&key=10358
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Dalším přelomovým rozhodnutím bylo ve věci Furman v. Georgia, kde rozhodnutí 

směřovalo proti praxi států, kde poroty zjišťovaly vinu obviněného a poté bez dalších 

vodítek, rozhodovaly o ţivotě této osoby. Rozhodnutím se tak zrušily paragrafy o trestu 

smrti v těchto státech a daly se jim dvě moţnosti – zavést dvoufázovou proceduru 

(nejdříve soudní řízení o vině a v kladném případě pak další kvalifikované řízení, které 

mělo dospět k verdiktu o trestu) nebo stanovit trest za některé trestné činy jako 

mandatorní. Rozhodnutí ve věci Furman propustilo z cel smrti na 600 osob ale pouze 

dočasně. Myšlenka dvoufázové procedury byla sice opět napadena u Nejvyššího soudu, 

ale ten ji potvrdil jako ústavní, pokud se porotám stanoví jasná a spravedlivá kritéria pro 

rozhodování. Proces ve věci Coker v. Georgia pak stanovil, ţe nelze uloţit trest smrti za 

znásilnění a nepřímo vyjádřil myšlenku, ţe je neúměrný ve všech případech kromě 

vraţdy.
27

 

 Roku 1977 skončilo moratorium na absolutní trest a opět se začalo popravovat, 

ve stejném roce některé státy USA uzákonily popravu smrtící injekcí. Tento způsob ale 

vyvolal odpor v řadách lékařů a Americká zdravotnická asociace nařídila svým členům, 

aby se neúčastnili. Hlavním argumentem bylo, ţe lékař má ţivoty chránit a ne je brát, i 

přesto ale tímto revolučním způsobem byl roku 1982 popraven první odsouzený. 
28

 

Pokud jde o soudní proces, ve kterém můţe být pachatel odsouzen k trestu smrti, 

je nutné, aby se porota na tomto trestu jednomyslně shodla, jinak je moţné uloţit jen 

trest vězení. Milost můţe udělit pouze guvernér daného státu. Vězni jsou od odsouzení 

aţ do popravy umisťováni v oddělených částech věznic takzvaných celách smrti, kde 

čekají na výkon trestu v průměru osm a půl roku, výjimkou ale není i delší neţ 

desetileté čekání. Samotný výkon popravy se liší stát od státu, v některých dostávají 

odsouzenci na výběr. Teprve v roce 2005 bylo nálezem Nejvyššího soudu zakázáno, 

aby mohli být k trestu smrti odsouzeni mladiství a duševně choří. To uţ dlouho bylo 

odsuzováno jako kruté a protiústavní. Tento nález se nevztahuje jen k budoucím 

rozsudkům, ale popravit není moţné ani mladistvé vězně, kteří uţ k rozsudku smrti byli 

odsouzeni, jejich počet v tu dobu se odhadoval kolem 70. 

                                                           
27 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 500 

28 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 503 

http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?action=sOsoba&key=10358
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V státech USA jsou stále pouţívány následující způsoby – smrtící injekce, 

elektrické křeslo, plynová komora, oběšení a zastřelení. Zajímavostí je právě poprava 

zastřelením, která se zdá být v dnešní době jiţ překonaná, ale není tomu tak. Posledním 

popraveným zastřelením  byl v červnu 2010 dvojnásobný vrah Ronnie Lee Gardner a to 

ve státě Utah, od roku 1976 to byl pouze třetí popravený tímto způsobem. Takovýto 

způsob popravy si sám odsouzený vybral, měl tu moţnost, protoţe byl odsouzen v době, 

kdy bylo moţné popravovat oběma způsoby. Dnes uţ se popravuje v tomto státě pouze 

smrtící injekcí. 
29

 

Existence trestu smrti provází bouřlivé diskuze dodnes. Kromě hlavních 

argumentů jako je argument o ochraně společnosti, odstrašení či jeho neodvolatelnosti 

nastupuje v USA jako další váţný argument i argument diskriminace. Ten tvrdí, ţe 

chudí, negramotní a neprivilegovaní členové společnosti stejně jako příslušníci menšin 

se nemohou bránit drahými právníky a musí se spolehnout na advokáty přidělené jim 

soudem a nemají pak u soudu příliš velkou šanci. Ze statistik vyplývá i značná rasová 

diskriminace, ačkoli mezi odsouzenými je černochů méně, tak mezi popravenými je pak 

situace přesně opačná.  

Dalším argumentem, který je moţný proti trestu smrti ve spojených státech 

nalézt je právě americký soudní systém, kdy je odsouzený souzen před veřejnou 

porotou. Porotní soudnictví, respektive konkrétní porotce, je velmi snadné ovlivnit 

v některých případech. Prokurátoři, kteří v případech vystupují, jsou profesionálové 

s často velkým charismatem a nadáním přesvědčit nezkušené a právně nevzdělané 

porotce o své pravdě. Porotci tváří v tvář vykreslení hrůzných trestných činů, kdy jsou 

jim často předkládány i vizuální snímky obětí a míst, kde byl trestný čin spáchán, mají 

tendence se rozhodovat emociálně a snaţit se pachatele trestného činu potrestat, jak 

nejvíc je to moţné. I aktuální sloţení poroty a osobní postoje porotců mohou 

rozhodnout o tom, jaký trest tato porota bude chtít udělit.  

Veřejné mínění v průzkumech, které se ve Spojených státech provádí, ukazuje, 

ţe většina Američanů je pro zachovat nebo obnovit trest smrti za vraţdu. Výzkumy 

veřejného mínění na území spojených států jiţ od roku 1936 společnost The Gallup 

                                                           
29 http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/popravci-zastrelili-odsouzence-v-usa-pral-si-to_172796.html 
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Poll, ta zveřejnila svůj výzkum na téma trestu smrti v roce 2006. Ano nejvyššímu trestu 

řeklo 67 % Američanů, i kdyţ jenom 34 % věří v jeho odstrašující účinek.
30

  

Často napadanou stránkou je ovšem i ekonomika trestu. Často se mylně 

argumentuje tím, ţe trest smrti je levnější neţ ţivit odsouzeného doţivotně ve 

věznicích. V konečném součtu ale vyjde poprava spolu s odvoláními a dalšími 

procedurálními pojistkami daňové poplatníky aţ 10x dráţ neţ doţivotní trest. Nejdraţší 

bývají právě aţ desetiletí se táhnoucí soudní procesy. A nakonec právě tento důvod ve 

většině států převáţil a počet vykonaných trestů smrti se ve Spojených státech neustále 

sniţuje. Zejména v období hospodářské krize se stal trest smrti pro některé menší státy 

nadbytečně finančně náročný.   

Trest smrti v USA jiţ zrušily následující státy: Aljaška, Havaj, Iowa, Maine, 

Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Nové Mexiko, New York, Severní 

Dakota, Rhode Island, Vermont, Západní Virginie a Wisconsin. Patří sem také 

Washington, D.C. K těmto se 1. 7. 2011 připojí stát Illinois. Zbylých 34 států trest smrti 

nadále vyuţívá, stejně jako federální vláda a americká armáda. 

Statistika trestu smrti v USA 

  2000 2009 2010 

Popravení 85 52 46 

Noví odsouzení k trestu smrti 234 112 114 

Odsouzení čekající v celách smrti 3,652 3,297 3,261 
31

 

V tabulce můţeme pozorovat na konkrétních číslech trend, který nyní ve Spojených 

státech převládá a tím, je sniţování počtu nejen popravených, ale i těch, které soud 

odsoudil k trestu smrti. Obě tyto hodnoty byly v loňském roce o více neţ 50 % niţší neţ 

                                                           
30 http://www.thegalluppoll.cz
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byly v roce 2000. K tomu jistě přispěla skutečnost, ţe v posledních letech několik států 

trest smrti ze svého právního řádu vyloučilo a v celé řadě, v těch státech které ho mají, 

se nepopravuje a uvaţuje o jeho zrušení. 

Názor americké veřejnosti na trest smrti 

Jaký trest by měl být udělený za vraždu? 

Trest smrti 33% 

doživotí bez podmínečného propuštění + odškodné 39% 

doživotí bez podmínečného propuštění 13% 

doživotí s podmínečným propuštěním 9% 
32

 

Jeden z výzkumů provedených ve Spojených státech v roce 2010, ukázal, ţe stále třetina 

Američanů by za vraţdu udělovala trest smrti. Zajímavé také je, ţe 85% respondentů by 

usvědčeného vraha uţ nikdy nenechala vyjít na svobodu. 

3.6. Trest smrti v Japonsku 

V novodobých dějinách Japonska od roku 1949 do roku 1993 bylo popraveno 

583 odsouzených z celkem 686 vynesených a potvrzených rozsudků trestu smrti. 

Odpůrci absolutního trestu nacházejí argument proti i ve dvou politicky a ideologicky 

motivovaných soudních procesech. Prvním z nich byl v roce 1911 soudní proces 

s anarchisty, ve kterém bylo uděleno 24 trestů smrti, z nichţ polovina nakonec byla 

změněna na doţivotní ţalář. Druhým byl soudní proces, který souvisel s propouštěním 

na japonských drahách roku 1949 a proti němuţ se stavěly na odpor odbory. Kdyţ pak 

došlo k vlakovému neštěstí, byla řada odborářů obviněna ze sabotáţe, 5 z nich bylo 

odsouzeno k trestu smrti. Po vlně odporu však došlo k revizi případu a všichni byli 

uznáni nevinnými.
33

  

                                                           
32 tamtéţ 

33 Domitová-Hašimotová: Trest smrti ano či ne? Nový orient, č. 2, 1995
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Dnes se v Japonsku dá tento trest uplatnit u 18 trestných činů a popravuje se 

oběšením, k samotné popravě od potvrzení rozsudku obvykle dochází do 8 let. 

V souvislosti se snahami OSN na zrušení trestu smrti ve světě byl přijat dokument 

Mezinárodní dohoda o zrušení trestu smrti, proti němuţ  na půdě OSN Japonsko 

hlasovalo. Zajímavou informací je, ţe Japonsko vede ţebříček zemí z nejmenším 

počtem vraţd. V roce 1990 to byla jen jedna vraţda na 100 000 obyvatel.
34

 Je 

samozřejmě otázkou, jakou roli na tomto faktu hraje trest smrti samotný. Trestu smrti 

v myslích japonských obyvatel nahrává jejich náboţenská víra a dle veřejného mínění je 

stále většina Japonců pro zachování absolutního trestu. Za jeho zrušení bylo zaloţeno 

sdruţení Forum 90 z iniciativy Amnesty International, které se zasazuje o zrušení trestu 

smrti ve své zemi. 
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4. Způsoby trestu smrti 

Uţ jsme si řekli, ţe trest smrti se vyskytoval v historii lidstva od nepaměti. Pro 

jeho výkon bylo pouţíváno nespočetně moţností. Při zkoumání historie trestu smrti, 

narazíme na řadu vynálezů a inovací v technikách poprav, ovšem řada z nich měla 

způsobit jen větší utrpení odsouzenému. Člověk byl vţdy enormně vynalézavý, pokud 

jde o vymýšlení co nejkrutějších a poniţujících způsobů trestání, aţ v poměrně 

moderních dobách se přešlo k humánnějším způsobům poprav. Bez nadsázky se dá říci, 

ţe fantazie lidstva při stanovování nových metod trestání smrtí neznala mezí. Řada 

krutých trestů v některých zemích přetrvala do současnosti a existují vedle moderních 

metod uplatňovaných zejména v demokratických státech. Udělejme si tedy malý exkurz 

do této zajímavé historické i současné problematiky. Z mnoha způsobů, které se po 

dobu historie pouţívaly, se zaměřím na ty nejzajímavější a na ty, kterých bylo pouţito 

během 20. století.  

Jedním z nejstarších způsobů, který byl velice rozšířen bylo podříznutí hrdla. 

Tomuto trestu se také říká „římská spravedlnost“, protoţe proříznutí hrdla mečem bylo 

Římany velmi oblíbeno, ačkoli nebylo kodifikováno jako řádný trest. Praktikováno bylo 

i národy v Asii, Africe či indiány. Ve 20. Století jej pak uplatňovali i Rudí Khmerové.
35

  

Dalším způsobem, který se vyskytoval napříč kontinenty, bylo shození z výšky. 

Rozdíly byly zejména v tom, na co odsouzení dopadali (skaliska, řeka s krokodýly, 

kůly, či oheň). Podle záznamů tohoto trestu vyuţily za války v Alţírsku a ve Vietnamu 

francouzské a americké jednotky, nespolupracující zajatci byli vyhazování z vrtulníků.
36

  

Nekrvavou exekucí byla smrt nedostatkem jídla a potravin, ta byla vykonávána 

za pomoci nejrůznějších masek, které znemoţňovaly přijímat potravu. Jinými způsoby 

bylo uvrţení do klece, které navíc byly vystavovány na očích veřejnosti, toto bylo velmi 

oblíbeno v Itálii a Francii. Ve 20. století se s tímto setkáváme i v Číně či za 2. světové 

války v Barmě. Do malých cel zavírala své odpůrce i vláda Agostina Neta v Angole, 

kde je ponechala bez jídla a pití v roce 1975. S nedostatkem vzduchu operoval i trest 

                                                           
35 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 29 

36 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 37
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pohřbení zaţiva, který byl taktéţ uplatňován po celou historii v různých zemích. 

V novodobých dějinách jej uplatnily nacistické jednotky v Polsku či Rusko proti 

partyzánům či odbojářům k odstrašení. Dále jej pouţívali Rudí Khmerové, kteří tento 

trest později inovovali a popravovali za pomoci umělohmotných či jutových pytlů (pro 

děti).
37

  

Velice historicky zajímavým způsobem výkonu nejvyššího trestu je ukřiţování. 

Při zobrazování ukřiţování dochází  k mnohým nepřesnostem. Kříţe měly tvar T, X 

nebo Y, někdy byli ukřiţování umístěni hlavou směrem dolů, coţ mělo především 

praktický význam, kříţ tak byl stabilnější. Nepřesné je i zobrazení Krista  nesoucího si 

kříţ na Golgotu, odsouzení si nosili pouze patibulum tedy horní břevno kříţe, spodní jiţ 

bylo zatlučeno do země. Ke kříţi mohl být odsouzený přivázán provazy nebo přibit 

hřeby. Přibíjelo se do zápěstí, nikdy do dlaní jak je zobrazováno. Tohoto trestu 

vyuţívaly národy v Egyptě, Kartágu, Řecku i Římě, ale také Féničané, Ţidé, či Peršané. 

Ukřiţování našlo své místo i ve 20. Století za 2. Světové války, kdyţ Němci takto 

popravovali Ţidy na území bývalého SSSR. V současnosti je moţné odsoudit k trestu 

smrti ukřiţováním v sedmi islámských zemích.
38

  

Velmi vyuţívaným prostředkem k výkonu trestu smrti je oheň, tento způsob je 

znám uţ od dob, co člověk oheň poznal.  Zmínky o něm najdeme v řadě starodávných 

zákoníků. Ohněm se zpravidla popravovalo na tzv. hranicích. Nejčastěji se jím trestaly 

takzvané zločiny proti víře, mezi neţ patřilo kacířství, čarodějnictví a sexuální zločiny. 

Z mnoha známých osobností, které byli potrestáni tímto trestem, jmenujme například 

Johanku z Arku a Jana Husa. V některých případech byl pro kata pod rozsudkem 

připsán pokyn, zabít tajně odsouzeného těsně před upálením na hranici. Tato milost se 

nazývala „retentum“.
39

  

Jedním ze způsobu výkonu, který přetrval z historie aţ do současnosti je bití, to 

mohlo být vyuţíváno jako běţný trest, ale pokud byl uloţen větší počet ran docházelo 

                                                           
37 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 41 

38 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str.55 

39 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 97 
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velmi často ke smrti a to buď přímo nebo později na jeho následky. Trest bičování je 

dodnes v právním řádu některých arabských zemí a Africe. Odsouzený mohl být bit i 

klacky, obušky či holemi. Dnes je tento trest zákonný například v Singapuru. Jiţ 

v předbiblických časech bylo vyuţíváno ukamenování jako trestu smrtí. Tento trest 

nevykonávají kati, ale veřejnost. Kamenování postupně ve většině zemí vymizelo, ale 

dodnes se uţívá v osmi zemích z nich jmenujme například Spojené arabské emiráty, 

Pákistán či Jemen.
40

  

Rozšířeným způsobem bylo i věšení, to se jako trest smrti pouţívalo po celou 

historii a v některých zemích jej uţívají do dnešních dnů. Je několik moţností, jak trest 

na šibenici probíhal. Za nejhumánnější byl povaţován tzv. long drop, který pochází 

z Anglie. Odsouzený byl postaven na propadliště a po jeho otevření tělo padalo volným 

pádem, ke smrti tak mělo dojít přerušením obratlů a přerušením míchy nikoli udušením. 

Pověšení bylo zřejmě tak oblíbeno, protoţe šlo o velmi levný a snadný způsob 

exekuce.
41

  

Dalším způsobem, jehoţ podstatou je oddělení hlavy od těla bylo stětí a později 

gilotina. Stětí se provádělo přeseknutím krku a to mečem, šavlí či sekyrou. Ze strany 

kata vyţadovalo stětí značnou sílu a šikovnost a nutná byla i dobrá vůle odsouzeného. 

Bez jednoho z toho se stětí snadno mohlo proměnit v krvavou řeţ. Proto byla se stětím 

spojena snaha vynalézt nástroj, který proces usnadní. Byla vymyšlena řada nástrojů 

v různých zemích, které předcházeli gilotině, jakési královně mezi tehdejšími 

popravčími nástroji, jeţ pocházela z Francie. Přesto jednoduchý trest smrtí stětím 

sekyrou našel uplatnění ještě v nacistickém Německu. A stětí šavlí je dodnes v právním 

řádu Saudské Arábie, Kataru a Jemenu. Na gilotině se poprvé popravovalo v roce 1792, 

naopak poslední popravený byl v roce 1977. Sláva gilotiny ale příliš nepřekročila 

hranice Francie a jejích drţav. Kromě ní ji uţívalo ještě Řecko a nacistické Německo. 

Gilotina se skládá z rovnoběţných svislých trámů nahoře spojených příčným prknem 

opírajících se o vzpěry. Nůţ skosený o 45 stupňů a zatíţený berany pak sjede díky 

dráţkám v trámech. Poprava na gilotině je velmi rychlá, podle převládajících teorií 
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dochází ke smrti okamţitě přerušením míchy a přerušením přívodu krve k mozku. 

Přesto i ve 20. století docházelo k pokusům a vznikaly teorie, ţe si hlava uchovává ţivot 

i nějakou chvíli po oddělení.
42

 

Následující způsoby jsou uzákoněny mimo jiné i ve Spojených státech 

Amerických, proto si je rozebereme kaţdý zvlášť podrobněji. 

Zastřelení 

Jiţ od vynalezení střelných zbraní se jich uţívalo k trestu smrti a nahradily tak 

luk a šípy, který byl vyuţíván dříve. Původně to byl způsob uţívaný pouze v armádě. 

Popravu zastřelením vykonává buď četa dříve aţ padesáti střelců, dnes jich bývá deset 

aţ dvanáct, nebo jeden střelec z bezprostřední blízkosti. Zbraní se uţívá pro jejich 

rychlost a moţnost hromadných poprav, velkou nevýhodou je nepřesnost. Aţ velmi 

často se stává, ţe ani po salvě a to někdy i po druhé nedojde ke smrti a je třeba rány 

z milosti. Přesto se zastřelení uţívá v 86 státech. V některých státech, kde je trest smrti 

zrušen pro trestné činy, je zastřelení zachováno pro dobu výjimečného a zejména 

válečného stavu.
43

 

Plynová komora 

Smrt v plynové komoře způsobí vdechování jedovatých plynů. Pouţívá se 

plynný kyanid, který vzniká chemickou reakcí kuliček kyanidu draselného a kyseliny 

draselné. Poprvé byla plynová komora pouţita v roce 1924.  Pro snadný a rychlý způsob 

exekuce je potřeba spolupráce odsouzeného, ten se musí zhluboka nadechnout, pak 

zpravidla do 15 vteřin ztrácí vědomí a v ideálním případě do dvou minut umírá. Pokud 

se bude odsouzený pokoušet smrt oddálit zadrţováním dechu nebo povrchním 

dýcháním, začne ho plyn dusit pomaleji, dostaví se bolesti dýchacího ústrojí a křeče a to 

vše při vědomí, smrt nastává později (aţ do 8 minut). Dnes se komora uţívá v sedmi 

státech USA.
44

 

                                                           
42 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 247 

43Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 281 

44 Martin Monestier: Historie trestu smrti, 2001, str. 299
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Elektrické křeslo 

Poprava na elektrickém křesle budí po celou dobuu své existence řadu 

kontroverzí. Poprvé bylo křeslo pouţito v roce 1890. Nejvíce je mu vyčítána nejistota a 

nespolehlivost. Elektrické křeslo je vlastně křeslo vyrobené ze  silného dubového dřeva, 

ke kterému je odsouzený připoután řemeny. Jednu elektrodu má umístěnou na přilbě na 

hlavě druhou pak na lýtku. Podle předpisů dostane odsouzený zásah v rozmezí 1750 aţ 

2500 voltů. Přesto v mnohých případech nedojde ke smrti při prvním výboji. Historii 

tohoto způsobu popravy doprovázejí hrůzné historky o dlouhých minutách utrpení, 

často se smrt nedostavila ani při opakovaných výbojích. Důvodem je to, ţe kaţdý 

jedinec je jinak odolný vůči účinkům elektrického proudu a jsou lidé, kteří dokáţou 

přeţít i vystavení velmi silnému elektrickému proudu. I ve stínu technických nedostatků 

se elektrického křesla uţívá nadále ve 14 státech USA.
45

 

Smrtící injekce 

Jinak téţ nazývána „pokojná smrt“ spočívá v aplikování intravenózně jednou či dvěma 

injekcemi smrtelného roztoku, ten se skládá ze tří sloţek. První z barbiturátů způsobí 

ztrátu vědomí, druhá bromid pankurnia způsobí svalovou ochablost a tím paralyzuje 

bránici a zabrání pohybu plic, posledním je chlorid sodný, který přivodí srdeční zástavu. 

Odsouzený je při tom připoután k lůţku. Prvním popraveným byl v roce Charlie Brooks 

v roce 1982. Lékařská poprava vyvolala velký odpor lékařských stavů, které odmítli 

účast lékařů na popravování. Ačkoli se poprava injekcí jeví jako nejhumánnější, není 

příliš rychlá, smrt je často konstatována po více neţ deseti minutách od aplikace. 

Nepopiratelnou výhodou pro daňové poplatníky je ovšem její nízká cena oproti 

elektrickému křeslu či plynové komoře.
46

 

                                                           
45Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 307 

46 Martin Monestier: Historie trestu smrti, Praha 2001, str. 327
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5. Argumenty 

Na následujících stránkách jsou shrnuty nejčastější argumenty příznivců i 

odpůrců trestu smrti. Ty jsem ovšem nedělila podle toho z jakého názorového 

proudu pocházejí, dle mého to ani není dost dobře moţné, protoţe na kaţdý 

argument nalezneme i protiargument. Argumenty zde uvedené jako samostatné 

podkapitoly jsou pouze základní, často v sobě obsahují i další argumenty, které dle 

mého názoru mají menší sílu. 

5.1. Argument odstrašení 

Odstrašující účinek trestu smrti jako generální prevence vychází z myšlenky, ţe 

vykonaná poprava odradí potencionálního pachatele těţkého trestného činu, nejčastěji 

vraţdy, od jeho spáchání.  Tohoto účinku však lze dosáhnout pouze u plánovaných a 

dopředu připravovaných vraţd. Nicméně většinou i v těchto případech, pokud si je 

pachatel dopředu vědom hrozícího trestu, ať je jakýkoli, spoléhá na to, ţe nikdy nebude 

dopaden a nebude tak na něm vykonán ţádný trest. Uţ Beccaria přišel s logickou 

myšlenkou, ţe odstrašující účinek nespočívá v přísnosti, ale v neodvratnosti trestu. 

Tento argument by měl úplně jinou váhu, kdybychom ţili ve společnosti, kde všechny 

trestné činy jsou odhaleny a jejich pachatelé potrestáni. S tímto vědomím by se pak 

větší mnoţství pachatelů dalo hrozícím trestem a jeho výší odradit. V tomto případě by 

stát měl zefektivnit fungování orgánů činných v trestním řízení – tedy policie a jejích 

vyšetřovacích útvarů, státního zastupitelství a v neposlední řadě justice.  

Argument odstrašení úplně ignoruje to, ţe velké mnoţství vraţd, je spácháno 

v náhlém pohnutí mysli pachatele, ať uţ v afektu nebo pod vlivem drog či alkoholu, 

nebo také ze strachu z odhalení při spáchání jiného trestného činu. Takový pachatel 

vůbec neuvaţuje o moţném trestu, natoţ aby uvaţoval o tom, jaký trest ho eventuálně 

můţe postihnout, v některých případech  určitě ani neví, jaký trest v konkrétním případě 

hrozí. Po spáchání trestného činu můţe naopak hrozící těţší trest přimět pachatele 

k větší snaze po zametení stop, aby nedošlo k jeho dopadení. A jak dosvědčují 

zkušenosti především amerických kriminalistů, hrozba trestu smrti v daném státě dost 

znesnadňuje moţnost přiznání pachatele, který se samozřejmě k trestnému činu, za nějţ 
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mu můţe být uloţen nejvyšší trest nebude chtít přiznat. Stejně tak jako se trestem nedá 

odradit ani psychicky narušený jedinec.  

Další kategorií jsou pak vrahové z přesvědčení, mezi neţ patří teroristé, ti se 

nedají odstrašit ţádným hrozícím trestem. Naopak nejsou výjimečné případy, kdy při 

teroristickém útoku sám terorista přichází o ţivot, s čím počítá a bere ztrátu ţivota jako 

součást svého poslání. Sebevraţedné atentáty jsou velmi časté v případě teroristů 

bojujících v řadách extrémního islamismu. Obdobně i nájemní vrazi, kteří vraţdí za 

úplatu, se trestem který jim hrozí, příliš odradit nenechají. Hrozbu trestu berou jako 

riziko z povolání a počítají se svými zkušenostmi, které jim mají dopomoci k tomu, ţe 

k jejich odhalení nikdy nedojde. Japonský psychiatr Sadataki Kogi v prováděném 

výzkumu, kde zkoumal 145 vraţd, došel k zajímavému závěru: „Přestoţe pachatelé 

věděli o trestu smrti, vrahové jednali výhradně emociálně, nebyli schopni dohlédnout za 

přítomnost a nedali se myšlenkami na hrozící trest smrti od spáchání svého činu 

odradit.“ 
47 

V mnoha zemích byla zkoumána souvislost mezi nárůstem či úbytkem 

spáchaných vraţd v souvislosti se zrušením či znovuobnovením trestu smrti. Z  

takových výzkumů však ţádný empirický důkaz o souvislosti trestu smrti a mírou 

zločinnosti nevyplývá. Neexistuje ţádná studie, která by jednoznačně potvrzovala, ţe 

v zemích, kde byl trest smrti zrušen jako nejtěţší trest, se zvyšuje počet zločinů 

(za které by jinak hrozil trest smrti), a která by zkoumáním srovnatelných systémů 

trestního práva potvrzovala, ţe počet zločinů v zemích, v nichţ byl trest smrti zrušen, je 

vyšší neţ tam, kde zrušen nebyl.
48

  

Metody, kterými se posuzuje účinnost trestu smrti, dělíme na přímé a nepřímé. 

Přímý je model komparativně geografický, který porovnává dva přibliţně srovnatelné 

státy – jako jsou jednotlivé státy USA. Dalším přímým způsobem je model 

komparativně historický – jehoţ příkladem můţe být experiment zrušení trestu smrti 

v Anglii v šedesátých letech. Trest smrti byl zkušebně zrušen na pět let a zkoumaly se 

počty nejzávaznějších trestných činů před jeho zrušením a během oněch pěti let, kdy 

                                                           
47 C. C. Bestová: Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno, 1996, str. 16 

48 C. C. Bestová: Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno, 1996, str. 17 
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nebyl vyuţíván. V uvedené době nedošlo k nárůstu závaţné trestné činnosti, která byla 

zkoumána a neprokázal se tak odstrašující účinek absolutního trestu, kdyţ se pachatelé 

chovaly v podstatě stejně jako v době, kdy trest smrti pouţíván byl.
49

 Nebo zpráva 

Spojených národů z roku 1988 o trestu smrti a o souvislosti mezi změněnou praxí trestu 

smrti a výskytem kriminality došla k závěru, ţe tato změna praxe trestu smrti není 

dostatečnou proměnnou pro konečný závěr, neboť změnu výskytu kriminality ovlivňují 

i faktory sociální a právní.
50

 Za příklad nepřímých metod lze povaţovat zkoumání 

chování odsouzených původně k trestu smrti, jimţ byl tento trest zmírněn. Z ţádných 

takových výzkumů však nelze učinit jednoznačný výstup o efektivnosti absolutního 

trestu.  Naopak funkci trestu smrti jako odstrašujícího prvku popírají statistiky z USA, 

které poukazují na zvýšení počtu vraţd v následujícím měsíci po vykonané popravě, coţ 

je připisováno mravy zdrsňujícímu pohledu na smrt.
51

  

Dalším důvodem proti je, ţe popravovaný jedinec by byl vlastně zneuţit pouze 

jako účelový prostředek pro odstrašení ostatních pachatelů, coţ je z filozofického 

hlediska nepřípustné. Přesto je třeba si poloţit otázku i tak, jak ji pokládají zastánci 

trestu smrti. A to zda není správné pouţít, smrt člověka, který jiţ zabil, k odstrašení 

budoucího moţného pachatele a zachránit tak ţivot nevinnému člověku. Zda v tomto 

případě není adekvátní vyměnit ţivot nevinné oběti za ţivot člověka, který jiţ právo 

nejvyšší, tedy právo na ţivot, porušil. Samozřejmě za předpokladu, ţe by se prokázalo, 

ţe na chování pachatelů takové odstrašení vliv má. 

Na tomto místě je nutné zmínit, ţe právě generálně preventivní funkce trestu 

smrti bývá velice často zneuţívána autoritativním a totalitními reţimy k zastrašení 

obyvatelstva a především opozice. Za atmosféry strachu tyto vlády snadněji upevňují 

své reţimy. Z toho důvodu konají velké (často vykonstruované) procesy při nichţ 

udělují absolutní tresty, jeţ pak veřejně vykonávají. Příklady nenalezneme jen 

v historické literatuře, ale například v Číně je toto stále běţnou praxí vlády. Ani naše 

                                                           
49 Neumann, J.: K problematice zjišťování účinnosti absolutního trestu, v: Trest smrti jako problém nejen právní, ale i filozofický a 

morální, Ústav státu a práva ČSAV, Praha 1990, str. 97 

50 C. C. Bestová: Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno, 1996, str. 17 

51 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 510 
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země nezůstala ušetřena zneuţití trestu smrti, zejména politické procesy v padesátých 

letech, za kterých bylo odsouzeno mnoho odpůrců komunistického reţimu, jsou černou 

skvrnou naší historie. O okolnostech některých těchto procesů se zaměřím v poslední 

kapitole. 

K argumentu odstrašení se mi velice líbil citát Ing. Jaroslava Bernkopfa:  

„Chcete zabíjením učit lidi, ţe zabíjet se nemá?“
52

, který naznačuje, ţe tento argument 

se můţe otočit proti jeho zastáncům a působit přesně opačně. Někteří tvrdí, ţe sledování 

poprav, kdy dochází k zabití člověka veřejnou mocí, ač provedenou jako legitimní trest, 

sniţuje v očích veřejnosti hodnotu lidského ţivota. Stejnou myšlenku nalezneme i ve 

výroku Ing. Jana Březiny: „Zlo trestu smrti spočívá především v tom, ţe se v lidské 

mysli konzervuje pocit, ţe za jistých okolností je zcela oprávněné zbavit druhého 

ţivota.“
53

. Obdobně kritizuje trest smrti i Henry Schwarzschild z Amerického svazu pro 

občanské svobody: „Zabití lidské bytosti je tak děsivý, zhoubný a nenapravitelný čin, ţe 

na vraha se nedá dívat jinak neţ s hrůzou – i kdyby tím vrahem byl stát.“
54

. 

                                                           
52 Přijatelnost trestu smrti, Otázky a odpovědi, Názory osobností, Brno 2001 

53 tamtéţ 

54 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 511 
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5.2. Argument pojistky 

Argument pojistky pojímá trest smrti jako určitý způsob sociální prevence, jeho 

účelem má být napříště ochránit společnost před pácháním trestných činů ze strany jiţ 

jednou odsouzených pachatelů. V praxi jde o to, ţe obětujeme ţivot odsouzeného 

pachatele výměnou za ţivot jeho potencionální budoucí oběti. Dopředu odhadnout, 

který pachatel vraţdy bude vraţdit opět, je ale nemoţné. Tím pádem by ale došlo 

k usmrcení většího počtu pachatelů pro ochranu společnosti, neţ je nezbytně nutné. 

Statistiky ukazují, ţe počet recidiv u omilostněných pachatelů vraţd je velmi 

nízký. Obecně je recidiva vraţd menší neţ recidiva u jiné trestné činnosti. Ve studii 

Královské komise o trestu smrti ve Velké Británii byly vyhodnoceny informace o 129 

k smrti odsouzených osobách, které byly omilostněny a propuštěny v letech 1934 aţ 

1948. Jen jediný z nich se dopustil další vraţdy.
55

 Tento argument by byl účinný 

v případě, ţe by bylo moţné přesně odhadnout budoucí chování pachatelů a stanovit tak 

velikost rizika recidivy v kaţdém konkrétním případě. Ale přes veškeré pokroky 

psychiatrické vědy, není moţné odhadnout budoucí chování pachatelů s takovou 

přesností, aby byla omluvitelná jejich preventivní likvidace.  

Stejně tak před psychicky narušenými a nebezpečnými vrahy lze společnost 

účinně ochránit i dlouhodobým vězením, v případě doţivotního trestu je pak společnost 

chráněna definitivně. Nehledě na to, ţe z humánních důvodů se povaţuje popravení 

duševně nemocného člověka za neetické a v ţádných demokratických státech, které 

mají ve svém právním řádu trest smrti, se nevykonávají.  

V dnešní době je moţnost útěku z věznic, do kterých jsou umisťováni doţivotně 

odsouzení vězni, téměř vyloučena. Thorsten Sellin, americký kriminolog, uvádí ve své 

studii, ţe počet zabití ve věznicích, spáchaných odsouzenými vrahy, je velmi malý, 

resp. ţe se blíţí k nule. Ţádný z 16 vězňů, kteří se v kalifornských věznicích dopustili 

v letech 1964 a 1965 deliktu s následkem smrti, předtím nebyl odsouzen za vraţdu. 

Za celých 37 let se v americkém státě Pensylvánii dopustil z 607 vrahů propuštěných 

na zkušební dobu opětné vraţdy jen jeden. Thorsten Sellin: "K recidivám 

                                                           
55 C. C. Bestová: Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno, 1996, str. 22 
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u omilostněných vrahů sice dochází, ale jejich podíl mezi všemi propuštěnými, kteří se 

nakonec dopustí deliktu vraţdy, je mimořádně malý."
56

 Z tohoto pohledu je 

nebezpečnost jiţ odsouzených a ve věznicích umístěných pachatelů minimální, 

podstatně vetší riziko pro společnost tvoří nedopadení pachatelé nejzávaznějších 

trestných činů, kteří mohou v trestné činnosti pokračovat. Větší bezpečnost společnosti 

by tak byla zajištěna efektivním fungováním policejních sloţek, které budou schopny 

pachatele včas najít a ve spojení se státním zástupcem jej postavit před soud, kde dojde 

k jeho spravedlivému potrestání.  

Abych dala prostor i názorům příznivců trestu smrti, cituji Američana Nettle 

Leefa: „Ti, kdo tvrdí, ţe absolutní trest je špatný, protoţe stát by na sebe neměl brát 

vinu za vraţdu, jsou úplně vedle. Protoţe, kdyţ stát nezbaví ţivota ty, kdo vraţdí své 

bliţní, stává se pasivním spolupachatelem.“
57

. Tento výrok vyjadřuje myšlenku 

příznivců trestu smrti, ţe pokud stát nenechá usmrtit viníka vraţdy a ten později někoho 

usmrtí, stává se tak stát spolupachatelem této další vraţdy. Protoţe, kdyby předtím 

pachatele nechal popravit, ten by nemohl zabít znovu a ţivot nevinného člověka by byl 

zachován. 

Je totiţ jasné, ţe není moţné úplně vyloučit moţnost ţe i odsouzený, který je ve 

výkonu trestu odnětí svobody, nezabije opět. Ať uţ by byl obětí pracovník ostrahy 

věznice, například při vzpouře nebo pokusu o útěk, nebo jiný vězeň. Šarvátky mezi 

vězni, které mohou končit i smrtí jednoho z nich nejsou vůbec výjimečné zejména v 

dnes přelidněných amerických věznicích. Coţ je ale spíš problém k řešení pro instituce 

vězeňství, aby věznice byly více bezpečné a tato rizika se eliminovala. Přesto bývá 

častější, ţe se vraţdy dopustí pachatelé jiné trestné činnosti, neţ ti kteří jsou ve věznici 

umístěni za vraţdu. 

Další často opomíjenou a přesto velice důleţitou sloţkou je prevence ve formě 

sociálním sluţeb, které v oblasti práce s mládeţí a bojem proti toxikomanii a 

alkoholismu mohou poslouţit k eliminaci kriminálních faktorů. V rizikových oblastech 

s velkou kriminalitou bývá velice účinné vytvoření různých sportovních nebo 

                                                           
56 C. C. Bestová: Trest smrti v německo-českém porovnání, Brno, 1996, str. 23 

57 James A. Inciardi: Trestní spravedlnost, Praha 1994, str. 507 
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volnočasových klubů, kde mládeţ tráví volný čas nějakou smysluplnou činností a 

zábavou, pod vedením zkušených pracovníků. Takovými pracovníky nezřídka bývají i 

bývalí trestaní, kteří sami vědí, jak jednoduché můţe být sklouznout na šikmou plochu a 

vlastním příkladem tak výchovně působit na mladé lidi. Není překvapením, ţe i děti ze 

slabších sociálních poměrů, které jsou nejrizikovější pro vstup do party kriminálních 

ţivlů, takovým svodům nemusí podlehnout, kdyţ se jim poskytne „zdravá“ alternativní 

parta. Takové kluby ale samozřejmě musí být dotovány ze státního rozpočtu, není 

moţné spoléhat jen na sponzory, jak se děje často nyní. Je nutné koncovým uţivatelům 

sluţby poskytovat zadarmo. Jinak by jejich činnost ztrácela smysl, kdyby ji nemohli 

vyuţít ti, kteří ji nejvíc potřebují, tedy děti a mládeţ ze sociálně slabých rodin. Stejně 

tak fungující pomoc, poradenství i moţnosti léčení pro osoby trpící závislostmi mohou 

mít značný vliv na kriminalitu těchto osob. Samozřejmě i tato činnost, pokud se má 

provádět účinně je velmi nákladná a bez finančních prostředků poskytovaných státem se 

neobejde. Tyto sluţby v Čechách rozhodně nejsou rozšířeny tak, jak by měly být. 

V napjatých rozpočtech se na tyto sociální sluţby příliš peněz nevynakládá. 

Zákonodárci si stále ještě neuvědomují, ţe kdyby více finančních prostředků vynaloţili 

na prevenci kriminality, tak o to méně prostředků by se pak muselo vynakládat na 

trestání jejich pachatelů. Nemluvě o pozitivním prospěchu pro celou společnost. 
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5.3. Argument odplaty 

Velké mnoţství příznivců trestu smrti volí za hlavní argument pro absolutní trest 

odplatu. Podle tohoto argumentu se nemá chránit společnost před konkrétním 

pachatelem jako u argumentu pojistky nebo před potencionálním pachatelem jako u 

argumentu odstrašení, cílem je pouze potrestat pachatele za čin, který spáchal, stejným 

způsobem. Tento argument vychází z biblického  „Ţivot za ţivot, oko za oko, zub za 

zub.“  

V mnohých kulturách se jiţ od pradávna uplatňoval tento způsob trestání, za 

drobnou krádeţ se usekla ruka, za kacířství vyřízli kacíři jazyk. Dnes se v moderním 

světě jiţ jiné fyzické tresty neţ trest smrti nepouţívají z důvodu jejich nehumánnosti. 

Těţko si lze představit, ţe bychom v dnešní době zásadu oko za oko, zub za zub 

naplňovali do důsledku. Trestat smrt smrtí by moţná logické bylo, ale jak by se mělo 

trestat třeba znásilnění? Přesto řada lidí stále povaţuje trest smrti za trestný čin vraţdy 

jako nejvyšší prohřešek proti mravnímu řádu za adekvátní. Hlavním důvodem je pak 

tedy jakési obnovení mravního řádu. Ovšem tento přístup nepočítá s nutností zkoumat i 

další okolnosti trestného činu a ne jen samotný následek. Je nutné brát v úvahy i 

okolnosti, za nichţ byl trestný čin spáchán a také pohnutky pachatele. Odpůrci naopak 

tvrdí, ţe mravní řád obnovit nelze. Oběti se smrtí vraha ţivot nevrátí, popravou se nic 

nenapraví a společnost je vedena jen touhou po pomstě, coţ je v 21. století absolutně 

nepřípustné. 

Dodnes se ale v některých státech trestá na principu odplaty. Například 

v muslimských zemích má moţnost se nejbliţší příbuzný zavraţděné oběti rozhodnout, 

zda bude vyţadovat stejný úděl, jako postihl jeho příbuzného, i pro vraha nebo zda se 

spokojí s finančním výkupným. Zde se nabízí otázka, jaká je vůbec cena za ţivot 

někoho blízkého? Jak se dá zbavení ţivota jiné osoby vyjádřit v peněţní sumě? Pokud 

se ale příbuzný rozhodne pro trest smrti, není takto vykonaná poprava ničím jiným neţ 

mstou na viníkovi vraţdy. Samozřejmě si můţeme pokládat otázku, zda by v dnešním 

světě mělo být vůbec rozhodování o trestu v rukou někoho jiného neţ kvalifikovaného a 

odborného soudce po zváţení všech okolností případů. 
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5.4. Argument omylu 

Největším a jistě nejsilnějším argumentem odpůrců absolutního trestu je 

moţnost justičního omylu. Za staletí existence trestu smrti nalezneme mnoho případů, 

kdy se aţ po popravě odsouzeného objevily důkazy, které prokázaly nevinnu 

popraveného. Moţnost odsouzení nevinného nelze ovšem vyloučit ani v dnešní době. 

Jistě, můţe se stát, ţe bude odsouzen nevinný i u jiných trestů neţ je trest smrti, ale u 

nich je moţné dojít alespoň částečné nápravy. Naopak vykonaný trest smrti na 

nevinném je nevratný, nenapravitelný a ničím neospravedlnitelný.  

Uveďme si proto konkrétní případ. Ve Spojených státech Amerických se za 

poslední roky prokázalo mnoho justičních omylů, k jejichţ odhalení přispěly moderní 

kriminalistické metody, jako jsou například testy DNA. Jen tyto testy ospravedlnily 248 

osob, které tak byly neprávem odsouzeny a dokonce 17 z nich bylo odsouzeno k trestu 

smrti. Posledním mediálním případem bylo propuštění James Baina, který vyšel 

z vězení po dlouhých 35 letech, kde měl být za únos a znásilnění devítiletého chlapce na 

doţivotí. Jeho nevinna byla prokázána právě testem DNA.
58

 Je velice alarmující, kolik 

let bylo potřeba na to, aby byl nevinný Američan osvobozen, v případě, ţe by mu byl 

uloţen trest smrti, pravděpodobně by byl jiţ dávno popraven a na jakoukoliv nápravu 

by bylo pozdě. 

Důvodů, proč můţe dojít k odsouzení nevinného člověka, kdyţ opomenu 

případy zjevně zmanipulovaných politických procesů, které bych spíše nazvala 

justičními vraţdami, je mnoho. Nejsou ojedinělé případy, kdy se dokonce sám nevinný 

přizná k vraţdě, kterou nespáchal, ať uţ třeba pod nátlakem skutečného viníka nebo 

policie nebo například s úmyslem ochránit skutečného pachatele. V zemích s porotním 

systémem bývá často i problém sama obhajoba domnělého pachatele trestného činu, 

kdy nemajetní lidé nemívají finanční prostředky nutné k zaplacení dobrého advokáta 

v dlouho se táhnoucím procesu, a není ojedinělé, ţe se tak musí spolehnout na obhájce 

ex offo. 

                                                           
58 http://zpravy.idnes.cz/v-usa-posilaji-na-smrt-mene-lidi-je-to-drahe-a-prokazuji-se-justicni-omyly-1q3-

/zahranicni.aspx?c=A091218_133536_zahranicni_ipl 

http://zpravy.idnes.cz/v-usa-posilaji-na-smrt-mene-lidi-je-to-drahe-a-prokazuji-se-justicni-omyly-1q3-/zahranicni.aspx?c=A091218_133536_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/v-usa-posilaji-na-smrt-mene-lidi-je-to-drahe-a-prokazuji-se-justicni-omyly-1q3-/zahranicni.aspx?c=A091218_133536_zahranicni_ipl
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K tomuto tématu se pěkně vyjádřil bývalý britský ministr pro vnitřní záleţitosti 

Michael Howard: „Justiční omyly jsou skvrnou civilizované společnosti. Pro někoho, 

kdo strávil léta ve vězení za zločin, který nespáchal, je takový omyl strašnou věcí, 

kterou nemůţe napravit ani propuštění a finanční kompenzace. Tato nespravedlnost se 

však nedá srovnat s posmrtnou omluvou. Kdyţ si uvědomíme neštěstí těch, kteří byli 

nespravedlivě odsouzeni, nemůţeme neţ si oddechnout, ţe nebyl k dispozici trest smrti. 

Nesmíme zapomínat na to, jaká nenapravitelná škoda by byla spáchána na 

trestněprávním systému, kdybychom popravili nevinného člověka.“ 
59

 

 Dle mého názoru ani dnes v 21. století neexistuje ţádný právní systém, ţádný 

soud, který by byl prostý vad a omylů. Uţ jen z principu toho, ţe u soudů vţdy 

rozhodují lidé, není moţné vyloučit případnou chybu. I přesto, ţe například ve 

Spojených státech mají řadu procedurálních pojistek, dochází i tam k prokázání 

justičních omylů, jak jsem si doloţila výše. A právě proto, ţe v rozhodnutích o vině a 

trestu hraje největší váhu lidský faktor, je velice nutné, zachovat moţnost nápravy pro 

případně chybná rozhodnutí. 
 
I kdyby měl být neprávem odsouzen k trestu smrti a 

opravdu popraven byť jen jediný člověk, je tato cena příliš vysoká. 

                                                           
59 Trest smrti – vývoj od roku 1994, Noviny Amnesty Inernational, č. 8, 1995
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5.5. Argument nápravy 

Představuje pozitivní přístup při trestání zločinců, jeţ propagují odpůrci trestu 

smrti. Spočívá na myšlence, ţe účelem trestu by mělo být docílení nápravy 

odsouzeného. Trestem by se  měl odsouzený rehabilitovat a po jeho vykonání se vrátit 

do společnosti jako její platný a uţitečný člen. Tohoto účelu ale při trestu smrti logicky 

dosáhnout nelze. Stoupenci tohoto argumentu proto tvrdí, ţe trest smrti je pouze mstou, 

ale ţe cílem trestu by mělo být naopak pozitivní působení na pachatele trestného činu a 

jakési ukázání mu lepší cesty. To je pěkná myšlenka, bohuţel realita ve věznicích je 

naprosto odlišná. K napravení zločince ve vězení dochází zřídkakdy. U nezkušených 

pachatelů můţe mít naopak styk se zkušenými kriminálníky přesně opačný účinek. 

S nadsázkou se někdy říká, ţe to co odsouzený před vstupem do vězení neuměl, to po 

pobytu v ní uţ zcela jistě umět bude. A tím něčím se určitě nemyslí nějaká prospěšná 

činnost, ale nové způsoby a moţnosti páchání trestné činnosti. 

Prvním krokem by mělo být větší vyuţívání alternativních trestů soudci. 

Pachatelům, kteří jsou souzeni za méně závaţné trestné činy, by se měli udělovat tresty 

mimo věznici například domácí vězení, veřejně prospěšné práce a další. A nenechat je 

pouze nečinně čekat na konec trestu ve věznici s pachateli závaţné trestné činnosti, od 

kterých se tito mohou učit. Riziko recidivy i moţnosti, ţe takoví odsouzení v budoucnu 

budou páchat závaţnější trestnou činnost, včetně té nejtěţší, je velká. Pro ty odsouzené, 

kteří uţ ve výkonu trestu odnětí svobody být musí, je třeba vytvořit různé sociální a 

vzdělávací programy. Například pokud dáme moţnost odsouzenému se naučit ve vězení 

nějakému řemeslu, vyučit se nebo mu dokonce umoţníme sloţit maturitu, působí to na 

vězně pozitivně. A jeho budoucnost a moţnost uplatnění po propuštění je rázem 

optimističtější. Dostane tak moţnost si vydělávat na ţivobytí i jinou cestou neţ jen 

kriminální činností. V neposlední řadě je důleţité rozšířit pro vězně moţnost ve výkonu 

trestu odnětí svobody pracovat. To opět můţe na vězně působit motivačně a rozvíjet tak 

jejich pracovní morálku. Před propuštěním z výkonu trestu je třeba vězni pomoci, 

například za účasti probačních úředníku, s jeho přípravou na pobyt na svobodě. Po 

dlouhém pobytu ve vězení se sniţují sociální schopnosti odsouzených, tito se často 

neumí zařadit do společnosti, připadají si v ní ztracení, nemohou najít uplatnění. A to 
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jsou vše rizikové faktory, které mohou vést odsouzeného, aby se vrátil k tomu co, zná 

tedy k páchání trestné činnosti.  
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6. Veřejné mínění 

Z mnoha výzkumů konaných na téma trestu smrti se v celé řadě zemí veřejnost 

stále vyslovuje pro jeho zachování či znovuobnovení. Ačkoli bychom tuto otázku jiţ 

mohli u nás povaţovat za uzavřenou, je stále ţivá a často diskutovaná. V posledních 

desetiletích se procento lidí vyslovujících se pro trest smrti sice postupně klesá, nicméně 

s určitými kritickými událostmi ve světě, jako jsou teroristické útoky, se pokaţdé 

nalezne více osob, které se vysloví pro trest smrti. S  absolutním trestem v Čechách by 

souhlasila trvale nadpoloviční část obyvatelstva.  

Komplexní výzkum na téma trestu smrti provedlo v roce 2009 Centrum pro 

výzkum veřejného mínění. Jehoţ výsledky vám nyní předkládám. 

 

Z výše uvedeného grafu, který znázorňuje postoj veřejnosti na území České 

republiky k trestu smrti v roce 2009, vyplývá, ţe více neţ dvě třetiny Čechů by se 

vyslovilo pro trest smrti. Dohromady na otázku „Má či nemá podle Vás v České 

repuplice existovat trest smrti“ odpovědělo kladně 62 % Čechů (odpovědi rozhodně má 

existovat, spíše má existovat). 31 % bylo proti, z toho pouze 10 % se vyjádřelo ve 

smyslu, ţe trest smrti rozhodně nemá existovat. Pouhých 7 % nemá na otázku 

vyhraněný názor a odpověděli, ţe neví. Ze statistiky CVVM vyplynulo, ţe pro trest 

smrti se procentuálně nejvíce vyslovují potencionální voliči KSČM (45 % volilo 
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moţnost – rohodně má existovat). Více příznivců trestu smrti (37 %) nalezneme i mezi 

respodenty, kteří deklarují špatnou ţivotní úroveň.
60

 

 Dále ve zmiňovaném výzkumu CVVM z roku 1992 bylo respondentům 

předloţeno několik různých tvrzení. S výrokem, ţe trest smrti pro pachatele těţkých 

zločinů přináší pocit spravedlivého zadostiučinění obětem a pozůstalým souhlasilo      

74 % občanů. Obdobně 71 % občanů souhlasí s výroky, ţe bez trestu smrti těţcí 

zločinci jen zbytečně zabírají místo ve věznicích a stát je musí ţivit z našich daní a ţe 

riziko justičního omylu představuje váţnou námitku proti absolutnímu trestu. 70 % 

respondentů souhlasně odpovídá na tvrzení, ţe smrt je přiměřeným trestem za nejtěţší 

zločiny. Na tvrzení, ţe trest smrti s sebou nese riziko moţného zneuţití odpovědělo 

kladně 69 %. S výrokem, ţe pouze trestem smrti lze zabránit nenapravitelným těţkým 

zločincům v opakování jejich činů souhlasilo 63 % občanů. Více neţ polovina 

oslovených souhlasí se zásadou „oko za oko, zub za zub“ a s tvrzením, ţe trest smrti 

nijak neodporuje zásadám demokratické společnosti zaloţené na respektování lidských 

práv - shodně 52 %. Přesně polovina si oproti tomu myslí, ţe moţnost trestu smrti 

neodradí těţké zločince od jejich činnosti a nevede ke sniţování závaţné kriminality.   

41 % respondentů souhlasí s tezí, ţe ani společnost či stát nemají právo brát komukoli 

ţivot a 37 % souhlasí s výrokem, ţe trest smrti je barbarský a nehumánní. Nejméně 

respondentů a to 31 % souhlasí s tím, ţe obhajoba trestu smrti je projevem politického 

populismu.
61

  

 V listopadu roku 2011 by se pro trest smrti vyslovily dvě třetiny Čechů. To 

vyplývá z internetového průzkumu pro ČTK, který provedla společnost Sanep. Pro 

znovuzavedení trestu smrti se vyslovilo 65,6 procenta dotázaných. Avšak 52 procenta 

dotázaných se domnívá, ţe v Česku není tak vyspělý právní systém pro jeho 

znovuzavedení. Za nejtěţší trestné činy se v Čechách uděluje doţivotní trest, ten za 

nedostatečný povaţuje 63,8 procenta respondentů. A stávající sazby povaţuje za 

nepřiměřené dokonce 81,2 procenta dotázaných.
62

 

                                                           

60 http://www.cvvm.cas.cz 

61tamtéţ 

62 http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/vseobecne/index_view.php?id=559257 

http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/vseobecne/index_view.php?id=559257
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 Výzkum na téma absolutního trestu v roce 2011 provedl i CVVM s obdobnými 

výsledky. To jelikoţ zkoumá odpovědi na tuto otázku jiţ od roku 1992, nabízí i 

srovnání příznivců a odpůrců nejvyššího trestu na časové ose. Jak vyplývá 

z následujícího grafu: 

 

 Podle tohoto výzkumu je pro absolutní trest 64 %. Proti trestu smrti je naopak  

30 %. Ze statistik centra vyplývá, ţe proti trestu smrti se spíše vyslovují věřící 

respondenti, stejně jako ti vysokoškolsky vzdělaní.  
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Mezi patnáctiletými a staršími občany České republiky, kteří jsou kaţdoročně ve 

výzkumu CVVM dotazováni na svůj postoj k trestu smrti se pro trest smrti nejvíce 

občanů vyslovilo v letech 1992 a 1994, v průběhu devadesátých let se počet příznivců 

absolutního trestu neustále sniţoval, aby v roce 2002 dosáhl s 56 % svého minima. 

V posledních letech zůstává počet občanů vyslovujících se pro trest smrti kolem 60 %. 

Postupem času dochází i k růstu odpůrců trestu smrti, jejichţ počet se udrţuje okolo 30 

% respondentů, oproti tomu neustále klesá počet nerozhodnutých.
63

  

Ve svém díle si jiţ před více neţ 10 lety vyjádřil R. Fico k důvodům, proč si podle 

jeho názorů tolik lidí na našem území přeje trest smrti obnovit. Mezi tyto řadil tradici 

trestu smrti u nás, úroveň právního vědomí, která je podle něho nízká, zdeformované 

chápání morálních a právních hodnot, mezi něţ patří i hodnota lidského ţivota a 

nedostatek objektivních informací.
64

 Při dnešním pohledu na tento text se jeví jako 

moţná příliš přísný k našim občanům, ti uţ dnes mají dostatek pravdivých i 

objektivních informací a jejich názor na problematiku trestu smrti se od té doby příliš 

nezměnil. Přesto si nemyslím, ţe by důvodem, proč se nadpoloviční většina českých 

občanů vyjadřuje kladně k otázce nejvyššího trestu, byla nízká morálka v naší zemi, jak 

vyplývá z výše uvedeného názoru R. Fica. 

 Rozdílně interpretují veřejné mínění i příznivci a odpůrci trestu smrti. 

Abolicionisté tvrdí, ţe veřejnost je ve svých postojích snadno ovlivnitelná, coţ je 

poměrně pádný argument. Retencionisté ve státech, kde trest smrti mají, se obávají, ţe 

po jeho zrušení by docházelo k lynčování, protoţe zrušení by bylo v rozporu s míněním 

společnosti. 

                                                           
63 http://www.cvvm.cas.cz 

64 Fico, R. : Trest smrti, Bratislava 1998
 

http://www.cvvm.cas.cz/
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7. Trest smrti a křesťanství 

 V této kapitole bych se ráda věnovala pohledu křesťanské církve na institut 

trestu smrti. Hned první příklad nalezneme ve Starém zákoně, kde nacházíme případ 

bratrovraţdy a nepotrestání Kaina za tento čin smrtí, který je vykládán jako boţí 

slitování. Na tento případ se ve své encyklice Evangelium Vitae odvolává i papeţ Jan 

Pavel II a říká k tomu: „Ani vrah tedy není zbaven své osobní důstojnosti, kterou mu 

zaručuje sám Bůh. Zde vidíme pozoruhodné tajemství Boţí milosrdné spravedlnosti, jak 

o ní vypráví Svatý Ambroţ: „Kdyţ byla jednou spáchána vraţda, coţ je ten nejtěţší 

zločin, jakmile se objevil hřích, tam hned musel nastoupit zákon boţí slitovnosti. 

Protoţe kdyby viník byl ihned potrestán, lidé by nikdy při trestání neprojevovali 

trpělivost a umírněnost, ale hned by viníky vystavili trestu…“
65

 Toto boţí milosrdenství 

bylo později vysvětlováno snahou Boha nešířit dále mezi lidi zlo. Později ale tento 

přístup zostřil, po dalších špatnostech, které potrestal potopou, zachráněným 

z Noemovy archy dal lidem moţnost trestat se navzájem a v případech prolití krve 

trestat stejným způsobem, tak vlastně schválil trest smrti.  

Nový zákon se na rozdíl od Starého jiţ trestu smrti nevěnuje a neobsahuje ani 

Jeţíšův názor na něj, důvodem zřejmě bude, ţe ve společenské struktuře byl v tu dobu 

trest smrti jiţ pěvně zakořeněn. Nicméně i Jeţíšovo milosrdenství můţeme pozorovat na 

konkrétním případu, kdy před něho byla předvedena ţena obviněná z cizoloţství, známý 

Jeţíšův výrok:    „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem.“ ve své podstatě 

znamenal udělení milosti odsouzené, protoţe po něm se nikdo kámen hodit neodváţil a 

neohodil jej ani sám Jeţíš, který podmínku splňoval.  

Ač první křesťané trest smrti kritizovali, po uznání křesťanství jako státního 

náboţenství císařem Konstantinem jiţ proti němu církev nebrojila. Teolog Tomáš 

Akvinský přirovnával ve svém díle trest smrti k oddělení nebezpečného jedince od 

zbytku společnosti v její prospěch, stejně jako oddělení tlejícího údu od zbytku těla. 

Upřednostňoval celek (dobro společnosti) před jeho vadnými částmi (zločinci). Tomáš 

Akvinský absolutní trest schvaloval, ačkoli nepřipouštěl, aby jej prováděl duchovní. 

                                                           
65 Jan Pavel II.: Encyklika Evangelium Vitae, Praha 1995, str. 132 



- 50 - 

 

Církevní hodnostáři tedy nepopravovali, ale poprav se účastnili a poskytovali 

odsouzeným moţnost zpovídat se ze své vinny a prosit o odpuštění. Dodnes se zastánci 

trestu smrti v křesťanské církvi odvolávají právě na jeho názor. I v této době se ale 

objevily dvě menší heretické skupiny Valdénští a Kataři, kteří vystupovali proti trestu 

smrti, současně ale také proti válkám a jinému krveprolívání a jejich názory i proto 

neměly příliš velkou váhu. Aby se jednoznačně proti těmto skupinám církev vymezila, 

potvrdilo několik papeţů legitimnost absolutního trestu a jeho soulad s vírou například 

Inocenc I, Inocenc III, Lev XIII a naposledy i Pius XII ve 20. století, který zastával 

názor, ţe kdyţ se někdo sám proviní na právu na ţivot svého bliţního, vyčleňuje se sám 

ze společnosti a ztrácí tak sám toto právo ţít.
66

 

Oproti tomu se ale čas od času objevovaly hlasy jak věřících tak duchovních, 

kteří trest smrti neuznávali. Rozdílné názory na tuto problematiku trvají i nadále. 

Oficiálně vyjádřila svůj postoj jen církev katolická na 2. vatikánském koncilu. 

Nepovaţuje trest smrti za morální, protoţe neumoţňuje nápravu a resocializaci 

pachatele. Uznat ho lze jen v případě, kdy neexistuje jiný prostředek ochrany 

společnosti. Proti trestu smrti se staví i katechismus pro dospělé, ve kterém se dočteme: 

„Víra připomíná křesťanům, ţe přes veškerý státní právní řád se můţe i ten nejhorší 

zločinec usmířit s Bohem tím, ţe přijme milost poznání a obrácení. Na pozadí této 

skutečnosti sílí přesvědčení, ţe křesťané – obzvláště v našich poměrech – by neměli být 

stoupenci trestu smrti.“
67

 

                                                           
66 Katolická revue: Martin Doleţal, Trest smrti 

67 Ţivot z víry, katolický katechismus pro dospělé, České Budějovice 1998, str. 331
 



- 51 - 

 

8. Mezinárodní dokumenty týkající se trestu smrti 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Kdyţ národy světa zakládaly před čtyřiceti lety OSN „byly ještě ţivé vzpomínky 

na to, co se můţe stát, kdyţ se některý sát stane tak bezmezně arogantním, ţe si můţe 

dovolit dělat s lidmi cokoliv“. Zkušenosti se státním totalitarismem a fašismem, jakoţ i 

hrůzný rozsah brutality a teroru za druhé světové války i s jejími následky, stály u 

kolébky toho, ţe spojené národy vydaly v prosinci roku 1948 jednohlasně Všeobecnou 

deklaraci lidských práv.
68

  

V deklaraci se státy zavázaly k dodrţování lidských práv, která jsou povaţována 

za nezcizitelná a neporušitelná, a to i ze strany státu, tvoří tak hranice pro státní represi. 

S těmito právy se kaţdý člověk rodí, nelze mu je odepřít a ani on sám se jich nemůţe 

vzdát. Přesto otázka trestu smrti zůstává ještě otevřená, nepřímo se jí dotýkají dva 

články: a to článek 3 týkající se práva na ţivot: „Kaţdý člověk má právo na ţivot, 

svobodu a bezpečnost osobnosti.“ a článek 5 zakazující mučení a kruté, nelidské a 

poniţující zacházení a tresty.  

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a 2. opční protokol 

Ačkoli bych tento dokument na půdě OSN přijat roku 1966 v platnost vstoupil 

aţ 23. 3. 1976, nicméně ani tento text ještě trest smrti nezrušil. Podrobně se mu ale 

věnuje v článku 6, odst. 1 znovu deklaruje právo na ţivot „Kaţdá lidská bytost má 

právo na ţivot. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven 

ţivota.“ Odst. 2 upravuje podmínky pro vynášení rozsudků trestu smrti, tento trest 

připouští za nejtěţší zločiny pouze ve státech, kde ještě nedošlo k jeho zrušení. 

Nepřipouští se tak zavedení nebo obnovení ve státech, které trest smrti v právním řádu 

nemají. Dále uvádí, ţe jeho uloţení nesmí být v rozporu s ustanoveními Patku a 

Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia a zakazuje poţití retroaktivity.   Odst. 

4 pak zaručuje kaţdému odsouzenému k trestu smrti právo ţádat o milost či změnu 

trestu. Odst. 5 zakazuje uloţení trestu osobě, která trestný čin spáchala před 18. rokem 

ţivota a také ho zakazuje vykonat na těhotné ţeně. Poslední tedy odst. 6 znemoţňuje 

                                                           
68 Cornelie C. Bestová : Trest smrti v německo-českém porovnání, 1996 
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moţnost dovolat se tohoto článku při snahách zabránit nebo pozdrţet zrušení trestu 

smrti, tento článek platí absolutně i za mimořádných situací a nelze jej zmírnit ani 

článkem 4.  

Ač se Valné shromáţdění snaţilo o zrušení trestu smrti jiţ od roku 1971, došlo 

k němu aţ Druhým opčním protokolem k Mezinárodní úmluvě o občanských a 

politických právech. Ten byl navrţen roku 1980, ale k jeho přijetí došlo aţ 15. 12. 1989. 

Zavazuje přistoupivší státy ke zrušení trestu smrti za doby míru a těm, které jej uţ 

zrušily, ho zakazuje obnovit. Konkrétně článek 1 odst. 1 říká: „Ţádná osoba podléhající 

jurisdikci smluvního státu tohoto protokolu nesmí být popravena.“ odst. 2 dále „Kaţdý 

smluvní stát přijme nezbytná opatření ke zrušení trestu smrti v rámci své jurisdikce.“ 

Článek 2 stanovuje, ţe nejsou přípustné výhrady. S jedinou výjimkou a to, ţe výhrada 

byla učiněna při ratifikaci či přístupu a vztahuje se na dobu války za vysoce závaţné 

trestné činy vojenské povahy spáchané v době války. Česká republika k protokolu bez 

výhrady přistoupila v roce 2004.  

Ţenevské úmluvy 

12. 8. 1949 byly přijaty čtyři Ţenevské úmluvy na ochranu válečných obětí. 

Třetí úmluva se zabývá válečnými zajatci, dává státu povinnost informovat válečného 

zajatce i mocnosti o trestných činech, za které lze uloţit trest smrti, šesti měsíční lhůta 

na výkon rozhodnutí a zákaz retroaktivity. Čl. 99 říká: „Ţádný zajatec nesmí být stíhán 

nebo odsouzen za čin, který není výslovně stíhán zákonodárstvím  mocnosti,  v jejíţ  

moci  je  zajatec,  nebo  mezinárodním  právem,  které jsou v účinnosti v den, kdy čin 

byl spáchán. Na  válečného  zajatce  se  nesmí  vykonávat  ţádný  duševní  nebo  tělesný  

nátlak, za účelem aby byl donucen k přiznání se k činu, který se mu klade za vinu. 

Ţádný válečný zajatec nesmí být odsouzen, aniţ by měl moţnost se hájit a aniţ by mu 

byl nápomocen kvalifikovaný obhájce.“ a čl. 100: „Váleční  zajatci  a  ochranné  

mocnosti  buďte  co  nejdříve  zpraveni  o  trestných činech,  na něţ  je  stanoven  trest  

smrti  podle  zákonodárství  mocnosti,  u  níţ  je  zajatec v zajetí. Poté nesmí být na 

ţádný trestný čin stanoven trest smrti bez dohody s mocností, k níţ přísluší zajatci. 

Trest   smrti   nesmí   být   vynesen   proti   zajatci,   pokud  nebyl   soud   výslovně 

upozorněn ve smyslu článku 87, druhého odstavce, na to, ţe obviněný, není 

příslušníkem mocnosti, u níţ je v zajetí, není poután ţádným závazkem věrnosti a ţe je 
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v její moci následkem okolností nezávislých na jeho vlastní vůli.“ Čl. 101 se vyjadřuje 

k šestiměsíční lhůtě: „Byl-li vysloven nad válečným zajatcem trest smrti, nesmí být 

rozsudek vykonán před plynutím aspoň  šestiměsíční lhůty od okamţiku, kdy dojde 

ochranné mocnosti na udanou adresu podrobná zpráva uvedená v článku 107.“  

Čtvrtá úmluva obsahuje některá ustanovení ve prospěch civilního obyvatelstva. 

Například zakazuje pouţít trest smrti u osob mladších 18-ti let. A v článku 68 stanoví 

výčet trestních činů, za něţ lze uloţit trest smrti a okupovaném obyvatelstvu: „Trestní 

nařízení vyhlášená okupační mocností podle článků 64 a 65 mohou     stanovit trest 

smrti pro chráněné osoby jen v případech, dopustí-li se tyto vyzvědačství, váţných 

sabotáţních činů na vojenských zařízeních okupační mocnosti nebo úmyslných 

trestných činů, které způsobily smrt jedné nebo několika osob a za podmínky, ţe 

zákonodárství obsazeného území, které bylo v účinnosti před začátkem okupace, 

stanovilo na takové případy trest smrti. Trest smrti můţe být vynesen proti chráněné 

osobě jen tehdy, byl-li soud zvlášť upozorněn na to, ţe obviněný,  nejsa příslušníkem 

okupační mocnosti, není k  ní poután ţádným  závazkem věrnosti.“ 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly č. 6 a 

13 

Tento dokument je staršího data neţ předchozí, byl přijat na půdě Rady Evropy 

jiţ 4. listopadu 1950. Úmluva zajišťuje právo na ţivot, ale trest smrti nezakazuje. 

Článek 2 praví: „Právo kaţdého na ţivot je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být 

úmyslně zbaven ţivota, kromě výkonu soudem uloţeného trestu následujícího po uznání 

viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest.“ Článek 3 dále 

zakazuje mučení nebo podrobení nelidskému či poniţujícímu zacházení či trestání.  

Protokol č. 6, který byl přijat 28. dubna 1983 na půdě Rady Evropy a vstoupil 

v platnost 1. března 1985, zavazuje státy zrušit trest smrti pro dobu míru a ty, které jej 

zrušili, zavazuje jej neobnovit. Při projednávání Protokolu došlo ke konsenzu, ţe na 

trest smrti je třeba pohlíţet ve smyslu článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech 

jako na „trest nebo zacházení nelidské a poniţující“. Prosadili se tak úvahy, ţe není 

moţné odsuzovat mučení a tělesné tresty, a přesto připouštět největší a zejména 

absolutní zásah do tělesné integrity člověka. Protokol v článku 1 praví: „Trest smrti se 
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zrušuje. Nikdo nemůţe být k takovému trestu odsouzen ani popraven.“, článek 2 ale 

stále připouští moţnost trestu smrti v době války nebo bezprostředně hrozící války. 

Článek 3  neumoţňuje státu odstoupit od Protokolu ani v případě ohroţení státní 

existence podle   článku 15 Úmluvy. Zákaz trestu smrti nebyl ani v tomto Protokolu 

proveden absolutně, to se stalo aţ o několik let později Protokolem č. 13. 

 Protokol č. 13 vstoupil v platnost 1. července 2003. První článek je shodný 

s prvním článkem Protokolu č. 6, ve druhém článku je také zákaz odstoupit od 

Protokolu dle článku 15 Úmluvy nebo pouţít výhrady podle článku 57 Úmluvy. Aţ 

tímto dokumentem byl definitivně trest smrti mezi smluvními státy zakázán a to pro 

všechny případy, tedy i v době války. 

Americká konvence o lidských právech 

 Tato konvence byla přijata 22. listopadu 1969. Článek 4 zaručuje právo na ţivot 

od momentu početí. Ty země, které trest smrti dosud nezrušily, ho mohou vynést jen za 

nejtěţší zločiny a po definitivním odsouzení kompletním soudem v souladu se zákonem 

platným v jeho spáchání. Trestné činy, za které lze tento trest uloţit, nelze rozšiřovat. 

V zemích, kde byl tento trest zrušen, ho nelze obnovit. V ţádném případě jej nelze 

uloţit za politické trestné činy. Nesmí být vykonán na těhotných ţenách a nelze ho ani 

uloţit osobám mladším osmnácti let a starším sedmdesáti. To vše platí i ve stavu nouze.
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9. Alternativa trestu smrti – výjimečný trest 

Ve většině zemí, kde byl zrušen trest smrti, ať uţ výslovně zákonem nebo se jen 

fakticky neprovádí, je nahrazován trestem odnětí svobody na doţivotí. V těchto zemích 

je pak  zpravidla nejtěţším udělovaným trestem, a proto se ani on nevyhnul řadě 

kritických otázek. Existují hlasy, ţe je v rozporu se základními lidskými právy, ţe je 

nehumánní a ţe odporuje Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

poniţujícímu zacházení nebo trestání. Pejorativně bývá označován souslovími jako 

„trest smrti po kapkách“ či „trest smrti na splátky“ nebo „sociální trest smrti“.
69

 

V řadě zemí je doţivotní trest kritizován a je poţadováno jeho zrušení stejně 

jako kdysi zrušení trestu smrti, jehoţ je v současné chvíli jedinou protiváhou. Vzhledem 

k tomu, ţe dosud nebyl objeven účinnější způsob, jak ochránit společnost před 

nebezpečnými pachateli trestných činů, nelze očekávat nějaké masové rušení tohoto 

trestu. Přesto jsou jiţ země, které tento neurčitý trest ze svého právního řádu vyloučily – 

Brazílie, Kolumbie, Norsko, Portugalsko a Španělsko. Například ve Španělsku je 

nejdelším trestem trest odnětí svobody na 40 let. Ovšem přes všechny kritické hlasy se 

nedá trestu odnětí svobody na doţivotí vytknout to, ţe na rozdíl od trestu smrti 

respektuje to nejdůleţitější základní lidské právo a tím je právo na ţivot, a i přesto 

dokáţe ochránit společnost před nebezpečnými pachateli trestných činů.
70

  

V naší republice je institut výjimečného trestu upraven trestním zákonem. Ten v 

§54 odpovídá na otázku, co je v České republice povaţováno za výjimečný trest, takto: 

„Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let, 

jednak trest odnětí svobody na doţivotí.“ A dále upřesňuje, ţe tento trest lze uloţit jen 

za zvlášť závaţný zločin, u něhoţ to trestní zákon dovoluje. Trest odnětí svobody nad 

dvacet aţ třicet let můţe soud uloţit pouze tehdy, jestliţe závaţnost zvlášť závaţného 

zločinu je velmi vysoká nebo moţnost nápravy pachatele je obzvláště ztíţena. (§54 

odst. 2). V odstavci třetím § 54 jsou taxativně vyjmenovány trestné činy, za něţ lze 

uloţit trest odnětí svobody na doţivotí. Oproti trestu odnětí svobody nad 20 do 30let je 
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tu okruh trestných činů zúţen na jedenáct skutkových podstat, kterými došlo 

k úmyslnému usmrcení člověka. A uloţit jej je moţné za splnění dalších podmínek, a to 

ţe jde o takový zvlášť závaţný zločin, který je mimořádně závaţný vzhledem k zvlášť 

zavrţeníhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrţeníhodné pohnutce nebo 

k zvlášť těţkému a těţko napravitelnému následku a ţe uloţení takového trestu 

vyţaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, ţe by pachatele bylo moţno 

napravit trestem odnětí svobody nad dvacet aţ do třiceti let. Výjimečnost těchto trestů 

můţeme spatřovat jak v delší době jejich trvání, tak i v nutnosti splnění taxativně 

stanovených podmínek v §54, které navíc musí být splněny kumulativně a 

v obligatorním umístění odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou. Výjimečného 

trestu ve výše zmíněném rozsahu nelze pouţít u mladistvých pachatelů. Maximální 

sazba trestu odnětí svobody je v jejich případě 5 let, mimořádně ji lze zvýši na 10 let, 

pokud se mladistvý dopustí provinění, za které by jinak bylo moţné uloţit výjimečný 

trest. 

Nevýhodou příliš dlouhých trestů odnětí svobody je, ţe se mohou odsouzení ve 

výkonu trestu natrvalo aklimatizovat, těţko se jim vytyčují nějaké cíle, odsouzení 

propadají apatii a rezignaci.
71

 U řady vězňů dochází při dlouhodobém odnětí svobody 

ke vzniku psychických poruch. I z toho důvodu je pro odsouzené alespoň částečně 

motivační moţnost podmínečného propuštění. Tu nelze odepřít ţádnému doţivotně 

odsouzenému. Podle platného práva přichází podmínečné propuštění v úvahu po 

nejméně dvaceti letech výkonu trestu, do této doby se ale z rozhodnutí soudu nemusí 

započítat doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou. To v praxi můţe 

znamenat, ţe k propuštění dojde aţ nejdříve po třiceti letech, protoţe prvních deset let 

tráví odsouzení k výjimečnému trestu právě ve věznici se zvýšenou ostrahou ze zákona.  

Navíc je důleţité si uvědomit, ţe  podmínečné propuštění pachatele je 

fakultativní moţností soudu, který jej propustit můţe po, ale v ţádném případě to není 

jeho povinností. Soud bude posuzovat, jak je uvedeno v Trestním zákoníku, zda 

pachatel svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal, ţe se polepšil, 

a ţe je moţné očekávat, ţe v budoucnu povede řádný ţivot nebo má také soud moţnost 

                                                           
71 Novotný, O: O trestu a vězeňství, Academia, Praha 1969 



- 57 - 

 

přijmout záruku za dovršení nápravy odsouzeného. A také ţe s ohledem na okolnosti 

případu a na povahu jeho osobnosti nehrozí, ţe by hrozilo opakování nebo spáchání 

jiného zvlášť závaţného trestného činu. 

V našem trestním právu uplatňujeme tzv. „princip restorativní (obnovující) 

justice“. Potrestání má směřovat k tomu, aby si pachatel uvědomil svou odpovědnost za 

spáchané činy, dále aby se snaţil o nápravu důsledků a po vykonání trestu se začlenil 

zpátky do společnosti. U doţivotně odsouzených pachatelů se tento princip dodrţuje 

také, jejich hnacím motorem k nápravě je výše zmíněná moţnost podmíněného 

propuštění na svobodu. I doţivotně odsouzení tedy musí být připravováni na moţnost 

znovu začlenění se do společnosti. Kaţdý vězeň je svým způsobem originál, a potřebuje 

jiný přístup, který odpovídá charakteru jeho osobnosti, délce trestu i příčinám jeho 

trestné činnosti. Toto umoţňuje tzv. „program zacházení“, který je po nástupu do vězení 

vytvořen kaţdému vězni. Takový program tvoří seznam činností, kterých se vězeň bude 

účastnit, to mohou být různé pracovní, vzdělávací, výchovné či zájmové činnosti. Aby 

tyto programy splnily svůj účel, musí se jejich adresáti na jejich plnění dobrovolně 

podílet a spolupracovat. 

 

 V roce 2003 byl Institutem pro kriminologii a sociální prevenci zveřejněn 

výzkum, který se zabýval povahou osobnosti pachatelů, kteří se dopustili nejzávaţnější 

násilné trestné činnosti. Do výzkumu byly zařazeny tresty odnětí svobody přesahující  

5 let, které jsou povaţovány za dlouhodobé. Právě po překročení hranice 5 let nejčastěji 

vznikají u odsouzených problémy spojené s dlouhodobým výkonem trestu, ve výzkumu 

byla zvláštní pozornost věnována doţivotně odsouzeným pachatelům. Výzkum přišel 

s velmi zajímavými výstupy, jedním z nich je, ţe resocializace doţivotně odsouzených 

je vyloučena. Odborníci povaţují jejich nápravu za nemoţnou a tvrdí ţe, všichni 

doţivotně odsouzení trpí známkami poruchy osobnosti. Dokonce třetině z nich byla 

diagnostikována tzv. „disociální porucha osobnosti“. Mezi typické vlastnosti, které se u 

těchto odsouzených vyskytují, jsou neschopnost empatie a neschopnost se dlouhodobě 

citově vázat, často bývají sobečtí, bezohlední a egocentričtí. Nemívají morální zábrany, 

necítí stud ani soucit, vlastní vinu zpravidla necítí, svalují ji na druhé i společnost. Ze 

statistického hlediska mezi doţivotně odsouzenými převládají svobodní, bezdětní bez 

trvalého partnerského svazku. Pokud jde o vzdělání, častěji převládá základní škola a 
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vyučení stejně jako u zbytku českých vězňů. A nejvíce zastoupené bývají dělnické 

profese.  

 

 Dlouhodobý pobyt ve vězení má pro věţně celou řadu negativních důsledků, za 

prvé jsou vytrţeni z běţného ţivota, nuceně se jim přeruší sociální vazby z jejich 

normálního prostředí, tím pádem přichází o kontakt s přáteli a rodinou, taktéţ zpravidla 

dochází i k ukončení jejich zaměstnaneckého poměru. Ztrácí schopnost se individuálně 

rozhodovat o svém ţivotě, nejzávaţnějším důsledkem v konečném důsledku bývá úplná 

ztráta motivace. 
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10. Příklady případů, v nichţ byl udělen trest smrti 

10.1. Olga Hepnarová 

 Ojedinělý případ masové vraţedkyně, který otřásl nejen veřejností, ale i 

zkušenými detektivy. Dne 10. července 1973 najel nákladní automobil do davu několika 

desítek lidí na tramvajové zastávce na třídě Obránců míru dnešní ulici Milady 

Horákové. Přímo na ulici zůstali leţet tři mrtví lidé a dalších sedmnáct zraněných, 

konečná bilance však byla ještě horší – osm mrtvých, šest těţce a šest lehce zraněných. 

Za volantem dodávky seděla dvaadvacetiletá řidička Olga Hepnarová, která ihned po 

nehodě šokovala výrokem, ţe do davu najela schválně. Svůj čin si připravila dopředu, 

vybrala si zastávku, ke které se jede z kopce, aby se jí dodávka dostatečně rozjela, a 

který má nízký obrubník. Ještě před činem rozeslala dopisy do Svobodného slova a 

Mladého světa, ve kterých popsala svůj úmysl spáchat hromadnou vraţdu. V rozsáhlém 

dopise, v němţ osvětlovala důvody svého činu, mimo jiné uvedla: „Kdybych odešla 

jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné. A protoţe společnost je tak 

velký suverén, ţe není schopna sama sebe obslouţit, bývá někdy souzena soukromě... 

Toto je můj rozsudek: Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu 

smrti přejetím.“
72                                                                                                  

 Olga Hepnarová se narodila roku 1951 jako dcera bankovního úředníka a 

zubařky. Do společnosti se vlastně nikdy nezařadila. Jiţ jako dítě měla problémy ve 

škole, ve třinácti letech se pokusila o sebevraţdu a absolvovala i léčení v psychiatrické 

léčebně Opařany. K důvodům svého činu později uvedla, ţe byla obětí týrání a šikany 

jak doma, tak ve škole a v podstatě kdekoli se objevila. Chtěla tak potrestat společnost a 

svou rodinu za příkoří, která jí byla po celý ţivot působena. Společnost nenáviděla, 

protoţe se domnívala, ţe ji všichni ubliţovali a utiskovali. To ţe spáchala tento čin 

úmyslně, sama několikrát potvrdila. O chladnokrevnosti činu svědčí i fakt, který sama 

uvedla: napoprvé kdyţ se k místu blíţila, bylo na zastávce málo lidí, svůj čin tak 

odloţila a uskutečnila jej aţ při druhém průjezdu. 

                                                           
72   http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/1999/9902/2hepnar.html 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/1999/9902/2hepnar.html
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Přes celkem jasný případ se celé vyšetřování poměrně táhlo. Nejdůleţitější bylo 

zjistit, zda obviněná je či není duševně nemocná, coţ by mělo vliv na výrok o trestu. 

Znalecký posudek vypracovali odborníci z psychologie, psychiatrie i sexuologie a 

uznali Olgu Hepnerovou duševně zdravou, ačkoli u ní shledali poruchu osobnosti. Coţ 

umoţnilo uloţit této ţeně trest smrti. Předmětem zkoumání se stala i otázka, zda vraţda 

neměla politický motiv, nic takového se ovšem neprokázalo. Před soudem byla 

obţalována z trestného činu vraţdy podle §219 trestního zákoníku. Hlavní líčení trvalo 

čtyři dny a rozsudek byl vynesen dne 6. dubna 1974 Městským soudem v Praze, uznal 

Olgu Hepnerovou vinnou v plném rozsahu obţaloby a odsoudil ji k trestu smrti. 

Rozsudek byl potvrzen jak Nejvyšším soudem ČSR, tak nejvyšším soudem ČSSR, který 

překvalifikoval trestný čin vraţdy na obecné ohroţení, ale uloţený trest smrti nezměnil. 

Poslední moţností, jak trest zvrátit byla ţádost o milost, kterou podala matka 

odsouzené. Tuto ţádat však Gustav Husák zamítl (zastupoval prezidenta republiky 

Ludvíka Svobodu) a umoţnil tím trest vykonat. Trest byl vykonán oběšením dne 12. 

března 1975 v pankrácké věznici. A Olga Hepnerová se tak stala poslední ţenou 

popravenou na našem území. 

 V dnešní době se k tomuto případu nabízí stále mnoţství otázek. Po přečtení 

jejích výpovědí na policii a svědeckých výpovědí osob, které se s touto ţenou setkaly a 

které například obsahuje kniha Romana Cílka Oprátka za osm mrtvých, se není co divit 

pochybnostem o psychickém stavu odsouzené. Navíc sama odsouzená věděla, ţe její 

duševní stav není v pořádku a sama se chtěla v Bohnicích léčit, zde ji ovšem odmítli. 

Kdyby byla na psychiatrické klinice přijata moţná se mohlo tragickému vyústění 

situace předejít. Stále se nabízí otázka, zda Olga Hepnarová netrpěla duševní nemocí, 

kterou by dnešní lékaři jiţ dokázali rozpoznat a moţná i lékaři tehdejší, kdyby na tom 

měli zájem? Zda by nebylo moţné odsouzenou léčit, kdyby byla stále naţivu? 
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10.2. Politické procesy (Milada Horáková a spol., Rudolf Slánský) 

Politických procesů, zejména v 50. letech, proběhlo hodně. Já bych se ráda 

zmínila o těch největších a nejznámějších. Jedním z prvních procesů byl takzvaný 

proces s řády, jeţ byl jakousi generálkou na proces s Miladou Horákovou. V rámci něj 

bylo souzeno deset představitelů katolické církve. Spolu s procesem byla vedena 

propagandistická kampaň v níţ byli představitelé církve označováni za nepřátelské 

agenty, vyzvědače a dokonce i vrahy. Po procesu byla vydána kniha Co se skrývalo za 

zdmi klášterů. Nicméně v tomto procesu ještě nebyl udělen ţádný trest smrti. 

Proces s řády byl ale jen předehrou pro to, co mělo následovat. Vykonstruovaný 

politický proces se skupinou kolem Milady Horákové byl inspirovaný politickými 

procesy v Sovětském svazu. Cílem těchto procesů jednoznačně mělo být zastrašení 

odpůrců reţimu. Proces byl dopředu připravený pod taktovkou sovětských poradců, 

kteří zavedli tzv. otázkové protokoly. Všichni měli vypovídat podle připravených 

scénářů, své výpovědi se odsouzení museli dokonce dopředu učit. Celý proces 

doprovázela velká mediální kampaň, která započala jiţ před jeho zahájením. Úryvky ze 

soudní síně přenášel rozhlas, kaţdý den v denním tisku vycházely podrobné zprávy. A 

pod vlivem štvavé kampaně mnoho lidí podepsalo rezoluce za co nejpřísnější trest, které 

komunistická strana organizovala, nakonec se sešlo na tisíce podpisů. Průběh procesu 

byl i natáčen, ale nakonec nebyl celý zveřejněn, jak bylo původně v úmyslu a to 

zejména proto, ţe někteří odsouzení i přes připravené scénáře dokázali bojovat za svou 

obhajobu. 

Dne 31. května 1950 byl v soudní budově na Pankráci tento proces podle 

sovětského vzoru zahájen. Na lavici obţalovaných stanulo kromě Milady Horákové 

dalších 12 odsouzených – JUDr. Josef Nestával, JUDr. Jiří Hejda, Františka Zemínová, 

František Přeučil, Jan Buchal, Antonie Kleinerová, JUDr. Zdeněk Peška, JUDr. Oldřich 

Pecl, Záviš Kalandra, Vojtěch Dundr, JUDr. Bedřich Hostička a JUDr. Jiří Kříţek. Tito 

byli viněni z různých činů, také z toho, ţe z nenávisti k lidově demokratickému reţimu 

připravovali protistátní puč a různé teroristické akce. Skutkovými podstatami, za něţ 

měli být odsouzeni byly zejména velezrada a vyzvědačství.  Samotný proces trval devět 

dní. Hlavními prokurátory stejně jako v procesu s řády byli Josef Urválek a Ludmila 

Polednová-Broţová. Této uměle zjitřené náladě odpovídaly i udělené tresty – čtyřikrát 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pu%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Urv%C3%A1lek
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byl udělen trest smrti (Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra), čtyřikrát doţivotí a ostatním 

byl udělen trest odnětí svobody na 15-28 let. Milost odsouzeným udělena nebyla a tak 

dne 27. června 1950 byly na Pankráci vykonány všechny čtyři popravy. 

Dovolím si zmínku k osobě Milady Horákové (25. prosince 1901 – 27. června 

1950) matky od nedospělého dítěte, jejíţ justiční vraţda nemá v české historii obdoby. 

Milada Horáková byla politicky aktivní po celý svůj ţivot a po celý ţivot bojovala proti 

nespravedlnosti a bezpráví. Roku 1929 vstoupila do Československé národně 

socialistické strany a působila i v ţenském hnutí Ţenská národní rada. Za německé 

okupace se zapojila do odbojového hnutí a za odbojovou činnost byla také zatčena, 

pobyla na Pankráci, v Terezíně a nakonec si odpykala osmiletý trest u německého 

Mnichova. Po válce byla zvolena za poslankyni Národního shromáţdění. Nijak se 

netajila se svými kritickými názory na kroky vládnoucího reţimu. Postupně byla 

vyloučena z veřejných funkcí, přesto se snaţila být politicky aktivní a podporovala 

exilové politiky. Stále věřila, ţe nakonec zvítězí demokracie a na emigraci proto 

nemyslela. V září 1949 však byla zatčena a o procesu, který následoval a kde jí byl 

udělen trest smrti, jsem se zmínila výše. Ač proti její popravě vystoupila řada 

zahraničních osobností - Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor 

Rooseveltová, Klement Gotwald jí milost neudělil a poprava byla vykonána. Poslední 

slova Milady Horákové jsou však nesmrtelná: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, 

odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez 

nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ 

Po procesu se skupinou Milady Horákové následovaly desítky dalších procesů 

po celé republice. Počet obţalovaných skončil na čísle 639. Včetně následných procesů 

bylo uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doţivotních trestů a další tresty odnětí svobody 

v souhrnné délce 7830 let. 
73 

Komunisté si však nevystačili s politickými procesy vedenými proti svým 

odpůrcům a dokonce šáhli i do vlastních řad. Proces měl být jakýmsi varováním 

ostatním státům proti odchylkám od Moskvy. Jiţ od roku 1949 probíhalo zatýkání a do 

                                                           
73 KAPLAN, Karel: Největší politický proces: M. Horáková a spol.. Brno : Doplněk, 1995 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Buchal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Pecl
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http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Derven
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inscenovaného spiknutí byla vtaţena řada komunistických osobností včetně generálního 

tajemníka KSČ a přítele Gotwalda Rudolfa Slánského. Ten měl ale tak velké obavy, ţe 

by do spiknutí mohl být sám zataţen, ţe svého přítele obětoval. Proces nesl úřední 

název: Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského.  

Po měsících fyzického nátlaku a nekonečných výslechů se obţalovaní poprvé 

sešli u soudu konaném v hlavní praţské soudní síni na Pankráci. Soud se konal od 20. 

listopadu do 27. listopadu 1952. Hlavním prokurátorem byl Josef Urválek. Obţalováno 

bylo 14 osob, stojí za zmínku, ţe většina odsouzených byla ţidovského původu. Stalin 

se příliš netajil svými tvrdými protiţidovskými postoji. 

 Hlavní aktér vykonstruovaného spiknutí Rudolf Slánský byl členem 

komunistické strany od roku 1921. Po válce působil jako generální tajemník strany. Stál 

u zrodu zákona na ochranu republiky i táborů nucených prací, schvaloval i justiční 

vraţdy. 

 Stejně jako proces s Miladou Horákovou doprovázela i tento proces štvavá 

mediální kampaň a velký zájem veřejnosti. Ze čtrnácti souzených byl jedenácti uloţen 

trest smrti, popravy byly vykonány 3. prosince 1952 v Pankrácké věznici. 

Všichni odsouzení a tresty, které jim byly uděleny: 

Rudolf Slánský, generální tajemník KSČ, ţidovského původu (trest smrti) 

Bedřich Geminder, bývalý vedoucí Mezinárodního sekretariátu ÚV KSČ, ţidovského 

původu (trest smrti) 

Ludvík Frejka, bývalý přednosta národohospodářského odboru kanceláře prezidenta 

Republiky československé, ţidovského původu (trest smrti) 

Josef Frank, bývalý zástupce generálního tajemníka KSČ (trest smrti) 

Vladimír Clementis, Slovák, bývalý ministr zahraničních věcí (trest smrti) 

Bedřich Reicin, bývalý náměstek ministra národní obrany, ţidovského původu (trest 

smrti) 

Karel Šváb, bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti (trest smrti) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pankr%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Urv%C3%A1lek
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Artur London, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, ţidovského původu 

(doţivotí) 

Vavro Hajdů, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, ţidovského původu 

(doţivotí) 

Eugen Löbl, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, ţidovského původu 

(doţivotí) 

Rudolf Margolius, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, ţidovského 

původu (trest smrti) 

Otto Fischl, bývalý náměstek ministra financí, ţidovského původu (trest smrti) 

Otto Šling, bývalý vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Brně, ţidovského původu 

(trest smrti) 

André Simone, bývalý redaktor rudého Práva, ţidovského původu (trest smrti) 
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10.3. Sériový vrah Václav Mrázek 

 Václav Mrázek byl typickým sériovým vrahem, spáchal sedm sexuálně 

motivovaných vraţd za pět let. Na svém kontě měl dalších několik pokusů o vraţdu, 

pohlavních zneuţití, krádeţí a vloupání. Narodil se v roce 1925 jako jeden ze dvanácti 

dětí. S trestnou činností začal jiţ velmi brzy, poprvé byl odsouzen k podmínce za krádeţ 

v roce 1941 o osm let později uţ skončil za stejný trestný čin ve vězení. 

 Loupeţnou a sexuálně motivované vraţdy prováděl v období mezi 22. srpna 

1951 do 9. listopadu 1956 vesměs na Chomutovsku. Jak sám přiznal, nešlo mu ani tak o 

pohlavní styk se ţenou, ale spíše o samotné pouţití násilí. K tomu jej zřejmě inspirovala 

pornografická literatura násilného zaměření, ale jak se sám vyjadřoval i orgie, jichţ se 

účastnil, kdyţ byl členem stráţního oddílu. Navíc trpěl i úchylkou nekrofilie a velice ho 

uspokojoval sex s mrtvými ţenami.  

 Jeho dopadení bylo pro policii velkým oříškem. Obtíţné to bylo zejména proto, 

ţe oběti byly vybírány náhodně bez ohledu na věk obětí a ţe vraţdil různými způsoby, 

jako vraţedná zbraň slouţila jednou pistole Walther ráţe 7,65 mm, jindy nůţ nebo jen 

klacek. Policie při vyšetřování prověřila na 25 000 osob a další tisíce včetně Mrázka 

měla v plánu vyslechnout 

 Dopadení nebezpečného sériového vraha nakonec dopomohla náhoda. 

V zaměstnání v dole Nejedlý I ho přistihl jiný zaměstnanec, jak prohledává kapsy oděvů 

v šatně havířů a Mrázek byl policií 17. března 1957 zadrţen. Při domovní prohlídce u 

něj byla nalezena vraţedná zbraň Walther ráţe 7,65 mm. Při výslechu se ke všem činům 

přiznal a soudem mu byl udělen trest smrti. Rozsudek smrti byl vykonán 30. prosince 

1957 v praţské pankrácké věznici.
74

 

 

                                                           
74 Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/krimi.aspx?r=krimi&c=A051107_132409_krimi_itu, http://www.vrazi.cz/?item=vaclav-

mrazek&category=mrazek-vaclav 
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11. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu trestu smrti, protoţe jej 

povaţuji stále za aktuální. U nás uţ nejspíše k jeho obnovení nikdy nedojde, ale ve světě 

je stále dost států, které jej pouţívají a v mnoha dalších je o jeho obnovení čas od času 

vedena polemika. Tato kontroverzní otázka je koneckonců často diskutována i v naší 

zemi. Teprve při psaní této práce jsem ale přišla na to, jak málo toho o absolutním 

trestu vůbec vím. V této práci jsem se tak čtenářům pokusila podat ve srozumitelné 

formě mnou nashromáţděné údaje a postřehy, aby  se po jejím přečtení mohli pokusit 

zaujmout k této tak často propírané otázce svůj postoj. 

Ačkoli ve světě se počty poprav a odsouzených k trestu smrti neustále sniţují a 

přibývají i státy, které trest smrti ze svého právního řádu vyloučily úplně, není zatím 

příliš reálné, ţe se v blízké době od jeho uţívání ustoupí všude. Stále je a bude hodně 

států, které budou své občany trestat smrtí i přes tlak OSN a dalších mezinárodních 

institucí. Tyto se alespoň mohou pokoušet apelovat na státy, aby jeho výkon učinili 

humánním a udělovaly trest smrti za opravdu závaţné trestné činy (vraţda, terorismus) 

a jen ve výjimečných případech.  

Po prostudování všech dostupných materiálů jsem se přiklonila spíše k názorům 

odpůrců trestu smrti, ačkoli na argumentech obou táborů, tedy jak příznivců tak odpůrců 

trestu smrti, se dá najít něco rozumného a logického, ale i věci se kterými se vůbec 

neztotoţňuji. Přesto se spíše přikláním k názoru odpůrců trestu smrti a to hlavně proto, 

ţe pokud o trestu smrti rozhodují lidé, není moţné vyloučit moţnost chybného 

rozhodnutí. A popravit nevinného člověka není nic jiného neţ vraţda, byť pod 

taktovkou státních institucí. Je tedy jedině dobře, ţe zejména ve státě s tak nedokonalým 

soudnictvím jako máme my, v právním řádu moţnost uloţit trest smrtí jiţ nemáme. Pro 

ochranu společnosti  a potrestání pachatele postačí doţivotní vězení odsouzených, za 

jejichţ činy by jinak bylo moţné udělit trest smrti. Ač v této otázce bych se bez otálení 

přiklonila k existenci trestu odnětí svobody na doţivotí bez moţnosti podmínečného 

propuštění. Existují tak brutální a nelidské činy, zejména pak ty páchané na dětech, 

jejichţ pachatelé by se dle mého názoru jiţ nikdy neměli dostat zpět na svobodu. 
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Death penalty - resume 

The issue of the death penalty is not just a matter of legal and political, but 

mainly social,ethical and moral. As other questions like abortion, euthanasia and gay 

adoption of children,this issue forces us to make up our own opinion and take an 

attitude. In addition, capital punishment is not only historical relic, but there are still lot 

of states that retained it in thein legal system and also a lot of states that can perform it 

today. And it is not just a totalitarian or authoritarian states, as it might seem, but also a 

modern democratic society such as Japan or the United States of America.  

In the second chapter of his work, I focus on issue what is punishment and what 

kind of punishment and purpose exists. In the third chapter I try to outline the history 

and present of the death penalty, in the fourth chapter on methods of its execution. In 

the fifth chapter I introduce arguments of supporters and opponents of the death penalty, 

in next chapter I focus on public opinion. In the seventh chapter I work with 

international documents thatdeal with the death penalty. In the eighth chapter, I try to 

look at the death penalty from the perspective of Christian faith. The ninth chapter 

focuses on alternatives to the death penalty and the tenth deals with several well-known 

cases which have occurred in our country and where the death penalty was applied.  

Although the world count of executions and people sentenced to death has been 

steadilydecreasing and even gain states that the death penalty entirely excluded from 

their law, it is not very realistic that the death penalty will be abolished worldwide. 

There still are and always will be a lot of states where citizens will be punished by 

death, despite the pressure the UN and other international institutions. They can at least 

attempt to appeal to states to perform it humanely and apply the death penalty only for 

really serious crimes (murder, terrorism) and rather only in exceptional cases.  

After studying all available materials, I inclined to the views of opponents of the 

dech penalty, although the arguments of both camps, supporters and opponents of 

capital punishment, are reasonable and logical in some issues, but there are also things 

which in I cannot agree at all. Yet I rather incline to the view of opponents of capital 

punishment with the idea that if the death penalty is decided by the people, here cannot 
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be exclude the possibility of erroneous decisions and execute an innocent man is 

nothing other than murder, even under the control of state institutions. It is only right 

that, especially in the state of the judiciary such as we have, that death penalty in no 

longer in law. 
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