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ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma Trest domácího vězení, jeho výkon a 

kontrola. Problematika domácího vězení a alternativních trestů nabývá v posledních 

desetiletích na důležitosti. V průběhu druhé poloviny dvacátého století dochází po celém 

světě k problémům s kriminalitou, kterou se do té doby užívanými metodami nepodařilo 

spolehlivě řešit. Větší míra uvězňování pachatelů jako odpověď nevedla ke snížení 

zločinnosti, spíše se ukázalo, že může často působit právě naopak. Navíc kapacity věznic 

brzy přestaly stačit a jejich udržování a provoz ve spojení se zvyšováním důrazu na lidská 

práva vězňů polykaly stále více veřejných prostředků. Tyto problémy by mělo pomoci 

vyřešit zavádění nových alternativních trestů, které jsou daleko méně nákladné, při 

správné aplikaci mají stejný punitivní účinek a mohou přispívat i ke snižování 

kriminality. 

Česká republika je zatím v tomto směru poněkud pozadu za vyspělými státy nejen 

v Evropě. Změny se na poli alternativního trestání odehrávají stále jen pomalu a 

pozvolna. Po revoluci v roce 1989 sice došlo k výrazným změnám v trestních zákonech, 

nicméně české soudnictví svou pružností ani rychlostí stále nedosahuje kvalit 

srovnatelných západoevropských zemí. Alternativní způsoby trestání, které by mohly 

v této situaci napomoci, nicméně pronikají do soudní praxe, stejně tak, jako se mění 

celkové nazírání na trestní právo. Uvěznění přestává být chápáno jako jeho nedílná 

součást a na důležitosti nabývá sociální práce s odsouzenými, která má v konečném 

důsledku přispět k lepší reintegraci pachatelů trestných činů, a tím v konečném důsledku 

lepší ochraně společnosti. 

Po nabytí účinnosti nového trestního zákoníku v roce 2010, který přinesl v tomto 

směru další dílčí, ovšem podstatný krok kupředu, je širokou odbornou i laickou 

veřejností diskutováno o domácím vězení jakožto o do značné míry kontroverzní 

záležitosti. Panují zde obavy o účinnost takového druhu trestu na jedné straně, i o 

možnosti jeho kontroly a zabezpečení na straně druhé. V tomto ohledu se zdá český 

právní systém na tento trest paradoxně nepřipravený, zejména když s jeho začátkem 

není vypracována také koncepce užití elektronického sledování, které je v západních 

zemích běžnou součástí již téměř 20 let. To se zatím zdá jako hlavní překážka většímu 

rozšíření domácího vězení, jeho efektivní kontrole i možnosti ušetřit další státní 
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prostředky vynakládané na tresty odnětí svobody, k čemuž má domácí vězení mimo jiné 

vést.  

Ve své práci bych se chtěl proto zaměřit na způsoby a vývoj trestání obecně, přechod 

od klasických k alternativním trestům, na ukládání trestů v České republice a zejména na 

vývoj, užití a kontrolu trestu domácího vězení podle české právní úpravy, stejně jako i 

v některých dalších státech. Z tohoto pohledu bych rád popsal hmotněprávní a 

procesněprávní stránku věci i praktické dopady takového opatření. Také se budu v rámci 

kapitoly o kontrole domácího vězení věnovat elektronickým systémům kontroly 

odsouzených k domácímu vězení, zejména jejich vývoji a druhům užívaných v zahraničí 

a přicházejících v úvahu pro užití i na našem území. V závěru bych chtěl rozebrat možná 

úskalí spojená se současnou podobou domácího vězení a pokusit se formulovat vhodná 

doporučení pro budoucí právní vývoj tohoto trestu, zejména s ohledem na porovnání 

situace v jiných státech a jejich zkušeností. 
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1. PojemPojemPojemPojem, funkce, funkce, funkce, funkce    a účel trestua účel trestua účel trestua účel trestu    

1.1.1.1.1.1.1.1. Pojem trestuPojem trestuPojem trestuPojem trestu    

Trest chápeme jako opatření omezující osobu pro její porušení stanovených pravidel. 

V právním slova smyslu můžeme trest definovat jako opatření, kterým oprávněná osoba 

vynucuje dodržování společenských norem definovaných v právním řádu. Trest 

neznamená jen riziko negativního následku pro pachatele trestné činnosti, ale také 

záruku, že pokud již k porušení trestněprávních pravidel dojde, má společnost 

odpovídající nástroje k napravení způsobené škody či újmy, zabránění opětovnému 

ohrožení společenských zájmů a výchově pachatele k plnění společenských povinností.  

Fungující společnost se musí vypořádat s jevy ohrožujícími její samotnou existenci a 

za tímto účelem stanoví závazná pravidla a možné následky za jejich nedodržování. Dá 

se tedy říci, že určitá forma sankcí a jejich hrozby je neodmyslitelnou součástí každé 

fungující společnosti.  

1.2.1.2.1.2.1.2. Funkce trestuFunkce trestuFunkce trestuFunkce trestu    

Trest může plnit nebo plní vícero funkcí. Ty jsou definovány pouze teorií, trestní 

zákoník nestanoví žádná kriteria pro rozlišování funkcí jednotlivých trestů. V praxi se 

navíc funkce často překrývají a různé tresty je uplatňují v různém rozsahu. Jako hlavní se 

zpravidla uvádějí funkce odplatná, ochranná, preventivní, výchovná a restorativní. 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Odplatná funkceOdplatná funkceOdplatná funkceOdplatná funkce    

Patrně nejstarší funkce trestu, který je zde odrazem páchaného zla a jako takový 

musí následovat po každém porušení práva. Je prostředkem obnovení spravedlnosti, 

která byla trestným činem narušena. 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Ochranná funkceOchranná funkceOchranná funkceOchranná funkce    

Trest v tomto případě plní funkci ochrany společnosti před pácháním dalšího 

trestného činu pomocí odstranění pachatele nebo odebrání prostředku ke spáchání 

takového činu, a to natrvalo nebo i dočasně. Trestem je izolace škodlivého elementu od 

společnosti.    
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1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. Preventivní funkcePreventivní funkcePreventivní funkcePreventivní funkce    

Trest tu má dvojí úroveň působení, a to jednak přímo na pachatele a zabránění mu 

páchat v budoucnu další kriminální akty (individuální prevence), a dále působení na 

ostatní členy společnosti a snaha odradit je od podobného typu škodlivého chování 

(generální prevence). 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. Výchovná funkceVýchovná funkceVýchovná funkceVýchovná funkce    

Výchovnou funkcí rozumíme snahu o nápravu pachatele pozitivním působením na 

pachatele trestné činnosti a jeho návrat do společnosti coby jejího plnohodnotného 

člena. Jedná se o moderní přístup, kdy je jako dlouhodobě přínosnější hodnocena pomoc 

pachatelům místo jejich eliminace. Je zde snaha zabránit negativním vlivům klasických 

trestů a možnému zhoršení postavení pachatelů ve smyslu jejich reintegrace do 

společnosti. Zejména s rostoucím významem této funkce se pojí rozvoj tzv. 

alternativních trestů. 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. Restorativní funkceRestorativní funkceRestorativní funkceRestorativní funkce    

Výsledkem by zde mělo být znovunastolení stavu před spácháním trestného činu za 

přispění samotného pachatele. S tímto úzce souvisí i pojem restorativní justice, kdy je 

brán ohled nejen na potrestání pachatele, ale též na nápravu škody, kterou pachatel 

svým jednáním způsobil dalším osobám.      

1.3.1.3.1.3.1.3. Účel trestuÚčel trestuÚčel trestuÚčel trestu    

Základním rozlišením účelu trestání jsou absolutní a relativní teorie.1 Dále můžeme 

odlišit smíšené teorie, které kombinují prvky obou hlavních teorií. 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní (retribuční) (retribuční) (retribuční) (retribuční) teorieteorieteorieteorie    

Podle absolutních teorií je účelem trestu trest samotný podle hesla „Trestá se, 

protože bylo spácháno zlo.“ Ten je ukládán jako jediná odpovídající reakce společnosti 

na porušení společenských pravidel a jeho vykonáním je účelu dosaženo. S trestem se 

v tomto případě nepojí žádný další cíl; trest je projevem spravedlnosti. Do této kategorie 

patří i funkce trestu jako odplaty, kterou zastávali například I. Kant, který odmítal 

ospravedlnění trestu jinými důvody nežli odplatu pachateli a trest pokládal za 

                                                           
1 Pakes, F. Comparative Criminal Justice. New York : Willan Publishing, 2010, str. 124. 
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uskutečnění spravedlnosti, bez které stát nemůže existovat, nebo G. W. F. Hegel, který 

považoval trest za negaci negace práva a tím jeho obnovení.  

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Relativní Relativní Relativní Relativní (utilitární) (utilitární) (utilitární) (utilitární) teorieteorieteorieteorie    

Relativní teorie, vyjádřená úslovím: „Trestá se, aby nebylo pácháno zlo,“ se naproti 

tomu snaží kromě potrestání pachatele dosáhnout i dalších cílů. Trest je vnímán jako 

značná újma a je přijatelný jen v případě, že z něj může vzejít něco prospěšného, tím je 

tady možnost nápravy pachatele a preventivní působení na společnost. Mezi relativní 

teorie řadíme teorie speciální prevence, kdy je důraz kladen na působení na pachatele a 

snahu o jeho polepšení, a teorie generální prevence, kdy je trestem zamýšleno ovlivňovat 

i chování ostatních členů společnosti a zabránit jejich možné kriminalitě.2 Trest je často 

doplněn o další výchovné a resocializační programy, které mají napomoci dosažení cílů 

trestní politiky moderního státu, tedy snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti celkově.3 

Zastánci skupiny relativních teorií jsou například C. Beccaria, F. Liszt, nebo P. J. Anselm 

von Feuerbach. 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Smíšené teorieSmíšené teorieSmíšené teorieSmíšené teorie    

Smíšené teorie účelu trestu v různé míře obsahují prvky obou předchozích teorií a 

snaží se spojit výhody obou přístupů. Trest v takovém případě nelze uložit jen podle jeho 

užitečnosti (jak káže utilitární teorie), ale i podle jeho zaslouženosti pachatelem. 

Závažnost zločinu určuje jenom horní hranici trestu, která je nepřekročitelná, ale spodní 

hranice stanovena není a je zde možnost upustit od potrestání v případě, že by uložení 

trestu nebylo pro společnost přínosem.4  

Tento kompromisní přístup je patrný ve velké většině vyspělých států včetně České 

republiky.  

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Účel trestu vÚčel trestu vÚčel trestu vÚčel trestu v    České republiceČeské republiceČeské republiceČeské republice    

Zatímco trestní zákon z roku 1961 ve svém § 23 výslovně uváděl, že „účelem trestu je 

chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším 

páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit 

                                                           
2 Šámal, P. et al. Trestní zákoník : komentář. I., § 1 - 139. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 411. 
3 Kuchta, J.; Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C. H. Beck, 2005, str. 186. 
4 Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha : LexisNexis, 2007, str. 51 a 52. 
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výchovně i na ostatní členy společnosti,“5 nový trestní zákoník na něj v tomto smyslu 

nenavázal a účel trestu v něm není přímo definován. Uznávání smíšených teorií účelu 

trestu je nicméně možné dovodit ze znění ustanovení o obecných zásadách ukládání 

trestů a je patrné i z důvodové zprávy k návrhu trestního zákoníku, kde autor mimo jiné 

uvádí: „Bylo by však velkým omylem, jak zdůrazňuje Oto Novotný ve svém díle „O trestu 

a vězeňství“, absolutizovat účel a nechápat jeho závislost na odplatných momentech 

trestání.“6 

     

                                                           
5 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, § 23, odst. 1. 
6 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, I. Obecná část, k hlavě V, dílu 1 – Druhy trestních sankcí a 
obecné zásady pro jejich ukládání – § 36 až 38. 
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2. Systém trestůSystém trestůSystém trestůSystém trestů    

2.1.2.1.2.1.2.1. Vývoj trestáníVývoj trestáníVývoj trestáníVývoj trestání    

Trestání nebylo vždy výsadou pouze státní moci, ve většině Evropy byla hlavním 

způsobem řešení trestních věcí nejprve svépomoc, a to až do minimálně dvanáctého 

století. Zločin byl do té doby soukromou záležitostí mezi pachatelem a jeho obětí, a ti si 

tak museli svůj spor vypořádat mezi sebou formou soukromé msty přerůstající mnohdy 

v dlouholeté rodové války, nebo později vykoupením krevní msty, což bylo jakousi 

středověkou obdobou narovnání mezi účastníky.7 

Stát byl v té době poměrně slabý a o pravomoci trestat pachatele ve veřejném zájmu 

tak můžeme hovořit od 13., nebo spíše až od 14. století, kdy si panovník osobuje právo 

stíhat pachatele nejzávažnějších zločinů poškozujících stát a panovníka, zejména typu 

falšování peněz, loupežnictví a podobně. Tím jsou položeny základy pro rozvoj 

retribučního modelu, kdy je primární obětí všech trestných činů stát a ten je jediný 

oprávněn (a povinen) trestat kriminální delikty. Uplatňuje se především inkviziční 

způsob procesu, kdy je účastníkům řízení dána jen omezená možnost ovlivňovat průběh 

řízení a rozhodnutí soudu, které je ostatně často ovlivněno hlavně božími soudy neboli 

ordály, nahrazujícími složité dokazování viny. Oběti trestných činů nemají možnost 

vyjadřovat se k otázkám viny a trestu, jejich postavení je většinou omezeno toliko na 

příjemce náhrady škody.  

Tento systém soudní praxe přetrval prakticky dodnes, kdy je ale postupně doplňován 

o možnost větší spolupráce pachatele s poškozeným a čím dál větší úlohu tak hraje 

model restorativní justice. V něm se napravení způsobených škod svou důležitostí 

dostává nad nutnost potrestání pachatele za každou cenu. Je zdůrazněna možnost 

komunikace poškozeného s pachatelem a snaha o pozitivní individuální i generální 

účinek trestu do budoucna.  

2.2.2.2.2.2.2.2. Moderní sModerní sModerní sModerní systém trestůystém trestůystém trestůystém trestů    

Systém trestních sankcí v moderním právním státě musí odpovídat celé řadě 

mnohdy i protichůdných podmínek a zásad. Systém by měl být citlivě nastaven tak, aby 

umožňoval pokrýt veškerou potřebu společnosti k potrestání pachatelů, ale zároveň aby 
                                                           
7 Válková, H.; Sotolář, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století?. Trestní právo. 2000, č. 1, 
str. 5. 
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účinně a šetrně napomáhal ke snižování kriminality. Pachatel by měl být schopen se po 

vykonání trestu začlenit zpět do společnosti, k čemuž by mu měl systém trestních sankcí 

pomáhat, nikoliv bránit.  

Trestní sankce by tak měly obsahovat celé spektrum různě intenzivních újem, aby 

vyhověly zásadám individualizace trestu a zároveň stále naplňovaly smysl a účel 

trestního zákona, totiž adekvátně potrestat a napravit pachatele a ochránit společnost. 

Soudce musí mít možnost vybírat z co nejširší palety trestů, které naplní účel trestání, ale 

zároveň nebudou zbytečně zatěžovat veřejné rozpočty a nebudou mít nepřiměřeně 

vysoké nároky na státní aparát. Dosažení těchto cílů by mělo napomoci právě zavádění 

nejrůznějších alternativních trestů jako doplněk i náhrada tradičních trestů, a to zejména 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

     



 

9 
 

3. Alternativní trestyAlternativní trestyAlternativní trestyAlternativní tresty    

Alternativní tresty jsou výsledkem vývoje trestního práva od retribuční teorie 

k principům restorativní justice a posílení možnosti nápravy pachatele, tedy individuální 

prevence. Jedná se o alternativu k zavedeným, tedy tzv. klasickým způsobům trestání, a 

to zejména k uvěznění. Trest odnětí svobody je v našem trestním právu univerzálním 

trestem, který je možno uložit prakticky za všechny typy trestných činů. O alternativách 

k tomuto trestu tedy mluvíme v případě, kdy je místo něj možno uložit samostatně jiný 

trest bez současného uložení trestu odnětí svobody. 

Smyslem zavádění alternativ k uvěznění je potřeba vyřešit problém přeplněnosti 

věznic a s tím spojených problémů se zajištěním důstojného pobytu pro vězně, ušetřit 

veřejné prostředky vynakládané na provoz věznic, pokud možno nenechat pachatele 

ovlivnit negativním prostředím vězení, umožnit jeho integraci do společnosti po návratu 

z výkonu trestu, nevytrhávat pachatele z jeho z jeho sociálního prostředí, umožnit jeho 

ekonomickou aktivitu a napomoci mu k vedení zodpovědného způsobu života. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Vývoj alternativních způsobů trestáníVývoj alternativních způsobů trestáníVývoj alternativních způsobů trestáníVývoj alternativních způsobů trestání    

Vývoj alternativních způsobů trestání je úzce spjat s nahlížením na smysl a účel 

trestu odnětí svobody. Jeho postavení se měnilo od pouhé instituce určené k zadržení 

osob čekajících na soud nebo výkon trestu, kdy jádro trestu samotného spočívalo 

zejména v trestu smrti, přes hlavní a nejdůležitější způsob potrestání pachatelů, až 

k pochybám o jeho účinnosti vzhledem k nápravě pachatele, generální prevenci i 

celkovému snížení kriminality v porovnání s vynaloženými náklady.8  

Období rozvoje moderních alternativních trestů je otázkou zejména několika 

posledních desetiletí, zhruba od druhé poloviny dvacátého století, kdy dochází k hledání 

způsobů jak zefektivnit systém trestů postavený primárně na uvěznění, ulevit 

přeplněným věznicím a v neposlední řadě zlevnit fungování celého trestního aparátu. 

Počáteční reformy vedoucí k humanizaci věznic nevedly ke kýženému snížení kriminality 

ani recidivy, proto zhruba od konce sedmdesátých let dvacátého století dochází nejprve 

v USA a krátce poté i v západní Evropě k zavádění nových alternativních trestů, které 

                                                           
8 Více k historii trestu odnětí svobody např. Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému 
trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 
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trvá dosud. Jejich účelem je zejména nahradit výkon trestu odnětí svobody v kratší délce 

trvání (do zhruba 1 roku). 

Takové tresty jsou totiž kritizovány pro vysokou finanční náročnost a nízkou 

efektivitu. Krátká doba nestačí k převýchově odsouzeného, který je ale i tak vystaven 

negativním vlivům věznice. Jejich odstrašující účinek je nízký, a proto pro potenciální 

pachatele může znamenat přípustné riziko. Jejich uložení je také projevem jisté 

diskriminace, kdy odsouzenému nemohl být uložen peněžitý trest pro jeho zřejmou 

nedobytnost. Navíc náklady na výkon těchto trestů jsou vysoké a zatěžují vězeňský 

systém, protože váží kapacitu nápravných zařízení.9 Kritiku shrnul F. Liszt takto: 

„Krátkodobý trest ve své současné podobě není k ničemu, v podstatě je škodlivý. 

Neodstrašuje, nenapravuje a odsouzeného nakazí.“10 

3.2.3.2.3.2.3.2. TypyTypyTypyTypy    alternativních trestůalternativních trestůalternativních trestůalternativních trestů    

Tokijská pravidla11111111 přijatá na půdě OSN obsahují rozsáhlý seznam možných 

alternativních opatření k uvěznění. Ta jsou dále konkretizována v Příručce základních 

principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění,12121212 vydaná Úřadem 

OSN pro drogy a kriminalitu. Tato pravidla jsou vybrána s ohledem na punitivní 

charakter trestu, stejně jako na zachování důstojnosti odsouzených a jejich lidských práv 

při výkonu trestů v souladu s mezinárodními úmluvami.  

Těmito tresty jsou: ústní sankce, jako jsou napomenutí, důtka a výstraha; podmíněné 

upuštění od potrestání; sankce postihující společenské postavení (status penalties); 

ekonomické sankce a finanční tresty, jako jsou peněžitý trest a denní pokuty; propadnutí 

věci či příkaz k zabavení věci; náhrada škody oběti či příkaz k odškodnění; podmíněný či 

odložený trest; probace a soudní dohled; trest obecně prospěšných prací; příkaz k 

docházení do prezenčního centra; domácí vězení; jiný druh neinstitucionálních opatření; 

kombinace předchozích opatření.13 

                                                           
9 Karabec, Z.; Diblíková, S.; Macháčková, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody: závěrečná studie z 
výzkumu. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, str. 7-8. 
10 Liszt, F. von. Die reform der Freiheitsstrafe. In: op. cit. v pozn. 4, str. 51. 
11 The Tokyo Rules. Více v podkapitole 3.4.1. Dokumenty OSN v oblasti alternativních trestů. 
12 United Nations Office on Drugs and Crime, Vídeň. Handbook of basic principles and promising 
practices on Alternatives to Imprisonment. New York, 2007. 
13  United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokijská pravidla; the Tokyo 
Rules). Pravidlo 8.2. [cit. 8. 3. 2011] Dostupné z: 
http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_01_03.pdf 
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Dalšími nejčastěji zmiňovanými typy alternativních trestů v zahraniční, zvláště 

americké literatuře patří zejména: propouštění na práci (work-release programs), kdy je 

odsouzenému před koncem výkonu jeho trestu umožněno docházet do práce a vracet se 

po práci zpět do věznice nebo zařízení zaměstnavatele; víkendová vězení, kdy odsouzený 

tráví ve věznici jen určené dny, hlavně víkendy; nápravné tábory (boot camps), kde 

odsouzení, zejména mladiství, absolvují po určený čas (nejčastěji od 3 do 6 měsíců) 

nápravný program určený k získání disciplíny a zásad chování; domy na půl cesty 

(Halfway Houses)14 kam odsouzený před koncem trestu odnětí svobody dochází, nebo 

v nich přímo žije a účastní se komunitních programů napomáhajících v jeho 

resocializaci; pravidelné podávání hlášení, kdy odsouzený musí pravidelně (denně nebo 

méně často) podávat zprávy o své činnosti a účastnit se programů komunitních center.15 

3.3.3.3.3.3.3.3. Vývoj alternativních způsobů trestání vVývoj alternativních způsobů trestání vVývoj alternativních způsobů trestání vVývoj alternativních způsobů trestání v    České republiceČeské republiceČeské republiceČeské republice    

Po roce 1990 docházelo novelami trestního zákona z roku 1961 postupně ke 

změnám ve způsobu trestání a nový trestní zákoník z roku 2009 a účinný od roku 2010 

na tyto změny navázal. Došlo k humanizaci trestání a též k postupnému zavádění 

alternativních druhů trestu. Důvodem byla především nízká efektivita tradičních forem 

trestní represe. Věznice nebyly schopny vyrovnat se s narůstajícím počtem odsouzených 

a podmínky výkonu trestu se tak rapidně zhoršovaly. V počtu vězňů na 100.000 obyvatel 

byla Česká republika na jednom z předních míst v Evropě.16  

Novelami byl nejprve zrušen trest smrti a nahrazen trestem odnětí svobody na 

doživotí, byly rozšířeny možnosti ukládání peněžitých trestů, k podmíněnému odsouzení 

k trestu odnětí svobody přibyla varianta s probačním dohledem, trest vyhoštění byl 

doplněn o možnost uložení na dobu určitou a byl zaveden trest obecně prospěšných 

prací.  

Právě novela trestního zákona č. 152/1995 Sb. přinesla první skutečný alternativní 

trest známý ze zahraničí – veřejně prospěšné práce. Podle důvodové zprávy k návrhu 

novely měl být trest uplatňován v případech méně závažných trestných činů, u kterých 

                                                           
14 Ball, R. et al. House arrest and correctional policy; doing time at home. Newbury Park : Sage 
Publications, 1988. 
15 Nieto, M. Community Correction Punishments: An Alternative To Incarceration for Nonviolent 
Offenders. California Research Bureau, 1996. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.library.ca.gov/crb/96/08/#RTFToC11 
16 Válková, H.; Sotolář, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? Trestní právo. 2000, č. 1, 
str. 5. 
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není třeba uložení trestu odnětí svobody, a kde nestačí nebo není vhodné samostatné 

uložení peněžitého trestu.17 

Novelou trestního zákona č. 253/1997 Sb. se do českého trestního práva dostal nový 

způsob podmíněného odsouzení, a to podmíněné odsouzení s dohledem neboli probace. 

Oproti klasickému podmíněnému odsouzení je zde větší možnost individualizace trestu 

a spolupráce na resocializačních programech pachatele deliktů menší závažnosti.  

Rozvoji alternativních způsobů trestání bránila absence dostatečné úpravy a zajištění 

kvalitního personálního a administrativního aparátu pro činnost systému justiční 

probační a mediační služby, který mohl fungovat odpovídajícím způsobem teprve po 

přijetí zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který nabyl účinnosti 

s rokem 2001. Na tento zákon byla navázána i novela trestního zákona a trestního řádu, 

provedená zákonem č. 265/2001 Sb. a účinná od 1. 1. 2002 (nazývaná též velká novela 

trestního řádu), která dále konkretizovala podstatu a účel dohledu a usnadnila jeho lepší 

využívání v praxi, stejně jako rozšíření jeho uplatnění na podmíněné propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. Součinnost probačních úředníků byla umožněna i při 

uložení podmíněného trestu odnětí svobody bez výslovného dohledu a při uložení trestu 

obecně prospěšných prací. 

Tato novela dále zpřísnila podmínky pro ukládání nepodmíněných trestů odnětí 

svobody, když rozšířila okruh trestných činů, u kterých je možné jejich uložení jen 

v případech, kdy by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo 

k dosažení účelu trestu. Jednalo se o trestné činy s horní hranicí trestní sazby odnětí 

svobody nepřevyšující 3 roky, což byla právě nejvyšší výměra trestu odnětí svobody, kdy 

bylo možno uložit podmíněný trest odnětí svobody s dohledem.  

Významnou změnou byl také nový zákon o soudnictví ve věcech mládeže, č. 

218/2003 Sb. Ten zavedl systém výchovných opatření (§ 15 až 20 ZSM) jako důležitou 

alternativu k trestním a ochranným opatřením, jež je možno ukládat mladistvým. 

Výchovná opatření bylo možno uložit též pachatelům ve věku blízkém věku mladistvých 

v případně podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže také umožnil uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody 

mladistvému jen v případě, jestliže by se s ohledem na okolnosti případu, osobu 

                                                           
17 Jelínek, J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie. 1995, č. 9, s. 6. 
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mladistvého nebo předchozí použitá opatření uložení jiného trestního opatření zjevně 

nepostačovalo k dosažení účelu tohoto zákona (§ 31 odst. 2 ZSM). 

Nový trestní zákoník z roku 2009 a účinný od 1. 1. 2010 přinesl další významný 

posun v oblasti alternativního trestání. Podle autora tohoto kodexu prof. Šámala nový 

zákoník vychází ze zásady depenalizace, kdy jsou nejen zaváděny nové alternativní 

způsoby trestání, ale také jsou u některých skutkových podstat revidovány a sníženy 

trestní sazby. Naproti tomu ale u nejzávažnějších trestných činů a specifických druhů 

kriminality je potřeba uplatnit odpovídající trestní represi. Návrh vycházel též 

z nejdůležitějších mezinárodních dokumentů týkajících se ukládání a výkonu trestů, 

například z doporučení RE č. R(92)16 z roku 1992, z doporučení RE č. R(87) 3 z roku 

1987,18 ze Zprávy o trestání mladistvých - R 10 (sv. 30/1991) a dokumentů OSN.19 

K některým konkrétněji viz následující podkapitola. Nový trestní zákoník také vrátil do 

českého trestního práva kategorizaci trestních jednání založenou na bipartici, tedy 

rozdělení trestných činů na zločiny a přečiny.20 

3.4.3.4.3.4.3.4. Mezinárodní dokumenty vMezinárodní dokumenty vMezinárodní dokumenty vMezinárodní dokumenty v    oblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestů    

Mezinárodní organizace v čele s OSN21 jsou nepochybně důležitými autoritami 

v oblasti přijímání nových úprav dotýkajících se lidských práv a tedy i trestního práva. 

Významnou úlohu v tomto smyslu hrají v evropském měřítku také Rada Evropy a 

v poslední době i Evropská unie. Jak již bylo zmíněno výše, trestání podle trestního 

zákoníku z roku 2009 stojí na zásadách depenalizace a při jeho přípravě se vycházelo i 

z doporučení Rady Evropy a materiálů OSN na toto téma.22 

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. DokumentyDokumentyDokumentyDokumenty    OSN vOSN vOSN vOSN v    oblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestů    

V roce 1985 se v Miláně konal 7. kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s 

pachateli,23 na kterém byla přijata Rezoluce OSN č. 16 o redukci vězeňské populace, 

alternativách uvěznění a sociální integraci pachatelů. V této rezoluci bylo doporučeno 

                                                           
18 Doporučení Rady Evropy č. R(87)3 z roku 1987, Evropská vězeňská pravidla. 
19 Šámal, P. K úpravě trestních sankcí ve vládním návrhu rekodifikace trestního zákoníku. Trestněprávní 
revue. 2005, č. 5, s. 112. 
20 § 14 odst. 1 TZ 
21 Organizace spojených národů byla založena roku 1945 a v současné době sdružuje 192 členských států, 
sídlo je v New Yorku, USA. 
22 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, I. Obecná část, k hlavě V, dílu 1 – Druhy trestních sankcí a 
obecné zásady pro jejich ukládání – § 36 až 38. 
23 Kongres se koná každých 5 let od roku 1955. 
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užití trestu uvěznění jako poslední možnosti a zkoumání účinných alternativních 

možností trestání pachatelů, které by znamenaly snížení stavů vězeňské populace.24 

V roce 1987 pořádala OSN v Helsinkách Evropský seminář o alternativách trestu 

odnětí svobody. Na něm byl přijat návrh Směrnice stran alternativ k trestu odnětí 

svobody, která uvádí a definuje příklady alternativ k uvěznění. Alternativní trest je zde 

chápán jako trest nespojený s odnětím svobody pachatele, který by jinak byl odsouzen 

k trestu odnětí svobody. Nelze jej tedy uložit v případě zprošťujícího rozsudku a nesmí 

obsahovat žádnou ztrátu svobody. Jeho délka má být přiměřená délce trestu odnětí 

svobody, který by býval byl uložen. Jako vhodné alternativy jsou uvedeny tresty 

podmíněného odsouzení, práce ve společenském zařízení, veřejná důtka a probace. 

V roce 1990 byla na základě doporučení 8. kongresu OSN o prevenci kriminality a 

zacházení s pachateli konaném v Havaně přijata Valným shromážděním OSN rezoluce 

č. 45/110, tzv. Tokijská pravidla. Ta představují souhrn doporučení týkajících se 

aplikace alternativních trestů a jejich podmínek, včetně souvisejících procesních i 

administrativních postupů. Tím nabízí ucelený soubor pravidel důležitých pro rozšíření 

alternativních trestů mezi členské státy.25 

Mezi další přímo použitelné dokumenty v oblasti alternativních trestů patří: 

Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci,26 

Základní principy používání programů restorativní justice v trestních věcech,27 jiné 

dokumenty přijaté v zájmu určitých ohrožených skupin odsouzených (mladiství, ženy, 

uživatelé drog, duševně nemocní apod.), nebo praktické manuály. 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Dokumenty Rady EvropyDokumenty Rady EvropyDokumenty Rady EvropyDokumenty Rady Evropy    vvvv    oblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestů    

Právní dokumenty Rady Evropy28 jsou svou povahou multilaterální mezinárodní 

smlouvy většinou rámcové povahy. Ty vymezují hranice, v nichž by se měly smluvní 

                                                           
24 Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 
univerzita, 2002, s. 110 a 111. 
25 Rezoluce OSN 45/110. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The 
Tokyo Rules). Dostupné z http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm [citováno dne 27. 4. 
2011].  
26 Dokument OSN č. A/RES/40/34 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power z 29. 11. 1985. 
27 Přijaté Hospodářskou a sociální radou OSN dne 24. července 2002. Dokument OSN č. E/2002/99 
Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. 
28 Rada Evropy byla založena roku 1949 a sdružuje v současnosti 47 evropských států, sídlí ve Štrasburku, 
Francie. 
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strany při úpravě dotčených oblastí pohybovat. Přijatá doporučení a stanoviska mají 

pouze informativní povahu. 

V roce 1976 byla přijata Rezoluce č. (76)10 Některé alternativní tresty k vězení a 

v roce 1992 bylo výborem přijato Doporučení č. R(92)16 o Evropských pravidlech o 

alternativních trestech a opatřeních, které bylo dále v roce 2000 doplněno o doporučení 

Rec(2000)22. Tato doporučení obsahují zásady, které by měly členské státy dodržovat 

při ukládání a výkonu alternativních trestů a opatření. 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Činnost Evropské Unie vČinnost Evropské Unie vČinnost Evropské Unie vČinnost Evropské Unie v    oblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestůoblasti alternativních trestů    

Evropská unie není nadána suverenitou v mezinárodním ani vnitřním smyslu. Ta je 

svěřena jen Evropským společenstvím, ale jen v rozsahu výslovně předané moci 

členskými státy. Mezi nimi pravomoc trestat pachatele trestných činů není. Tato tak 

zůstává svěřena pouze členským státům v rámci svého území. Přesto probíhá intenzivní 

spolupráce mezi členskými státy v trestních věcech v rámci tzv. třetího pilíře EU 

(policejní a justiční spolupráce) na základě Maastrichtské dohody a posíleného 

Amsterodamskou smlouvou. Tato spolupráce se ale zaměřuje jen na případy závažné 

kriminality a ne na celou oblast trestního práva, tím méně na harmonizaci v oblasti 

alternativních trestů. Třetí pilíř je součástí unijního, nikoliv komunitárního práva, a 

proto evropské instituce nemohou vydávat přímo zavazující právní dokumenty. 

Spolupráce se tak odehrává prostřednictvím rozhodnutí, opatření, společných postojů, 

rámcových rozhodnutí a mezinárodních úmluv.29 

V roce 2000 vznikl v rámci EU návrh trestního zákoníku Corpus Juris. Ten měl 

položit základy evropského trestního práva pro potírání trestných činů proti finančním 

zájmům EU. Tento kodex obsahoval i alternativní sankce, a to peněžitý trest, trest 

konfiskace nástrojů ke spáchání trestného činu, konfiskace zisku z trestné činnosti a 

zveřejnění rozsudku. Trestně odpovědné byly i právnické osoby, pro ně byly připraveny 

tresty soudního dohledu a peněžitého trestu. Kodex Corpus Juris ovšem narazil na silný 

odpor v členských státech z důvodů obav o zachování národní suverenity v oblasti 

trestního práva a jeho přijetí v dohledné době se jeví jako málo pravděpodobné. Tento 

kodex tak představoval zatím jen ojedinělý pokus o průlom do dosud neznámé oblasti 

jednotného evropského trestního práva.     

                                                           
29 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část. 3. přepracované a aktualizované vydání. 
Praha : Linde Praha, 2008, str. 81- 82. 
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4. UkládáníUkládáníUkládáníUkládání    trestů vtrestů vtrestů vtrestů v    České republiceČeské republiceČeské republiceČeské republice    

4.1.4.1.4.1.4.1. ZásadZásadZásadZásady uy uy uy ukládání trestůkládání trestůkládání trestůkládání trestů    

Listina základních práv a svobod stanoví závazná pravidla pro možnost ukládání 

trestů a trestních opatření. Článek 39 Listiny ukládá, že „jen zákon stanoví, které jednání 

je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho 

spáchání uložit.“30 Tato zásada legality trestání umožňuje uložit v trestním řízení za 

jakýkoliv zločin jen trest výslovně stanovený zákonem a naopak nepřipouští užití jiných 

forem trestu než v zákoně obsažených. Tuto zásadu obsahuje rovněž trestní zákoník v 

§ 37 odst. 1, kde stanoví, že „trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.“ 

Tímto zákonem se podle § 110 rozumí trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a podle 

povahy věci také zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.). Výčet 

trestů obsažených v § 52 odst. 1 trestním zákoníku je taxativní a jejich ukládání je možno 

jen za podmínek a v mezích stanovených dalšími ustanoveními trestního zákona. Není 

tedy dovolena žádná forma rozšiřování typů trestů ani analogie. Naproti tomu je 

přípustné při splnění zákonných podmínek uložit každému pachateli kterýkoliv typ 

trestu, neobsahuje-li zákon výslovné omezení. Tresty je v zásadě možno ukládat i vedle 

sebe, pokud nepostačuje uložení jediného trestu, byť ve vyšší výměře. Takový postup je 

zpravidla nutný k postižení všech složek trestného činu, k pokrytí různorodosti trestné 

činnosti a bude žádoucí zejména v případech souběhu trestných činů.  

4.2.4.2.4.2.4.2. Ukládání trestů vedle sebeUkládání trestů vedle sebeUkládání trestů vedle sebeUkládání trestů vedle sebe    

Zákon v § 53 odst. 1 u některých trestů jejich společné uložení přímo vylučuje. 

Z tohoto ustanovení je zřejmé, že trest domácího vězení a trest obecně prospěšných 

prací nelze uložit vedle trestu odnětí svobody, a to ani v jeho podmíněné podobě. Druhy 

trestů taxativně vyjmenované v § 53 odst. 2 lze navíc ukládat, i pokud takový trest není 

uveden v sankci u příslušného trestného činu ve zvláštní části trestního zákoníku.  

Zákon zpravidla nikde neuvádí povinnost uložení některých trestů vedle jiného, 

výjimkou jsou některé případy ukládání souhrnného trestu dle § 43 odst. 2 a společného 

trestu za pokračování v trestném činu dle § 45 odst. 1. Dále dle § 39 odst. 7 v případech, 

kdy pachatel získal, nebo snažil-li se získat trestným činem majetkový prospěch, 

                                                           
30 Česká republika. Listina základních práv a svobod. In Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb. [legislativa] 
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přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry; jestliže to nevylučují 

majetkové nebo osobní poměry pachatele, uloží mu s přihlédnutím k výši takového 

majetkového prospěchu některý z trestů, který ho postihne na majetku, a to jako trest 

samostatný nebo vedle jiného trestu. Tresty postihujícími majetek jsou uvedeny v § 66 až 

72 TZ. Podobným případem je také obligatorní uložení ochranného léčení dle § 99, kdy 

je pachateli uvedenému v § 40 odst. 1 uložen trest odnětí svobody pod dolní hranicí jeho 

trestní sazby podle § 40 odst. 2. 

Tresty je též možno vhodně doplnit ochrannými opatřeními (§ 98 až 104) tak, aby 

byla v případě uložení ochranného opatření vedle trestu obdobné povahy zajištěna 

dostatečná ochrana společnosti i působení na osobu, které jsou ukládány (§ 97). 

Zákonem vypočtené druhy trestů jsou závazné i v případě rozhodování o udělování 

milosti dle článku 62 písm. g Ústavy. Milostí lze udělit mírnější trest namísto dřívějšího 

přísnějšího, ovšem jen takový, který je uveden v § 52 TZ (čl. 39 Listiny). Jiný druh trestu 

by nebylo možno vykonat. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Časová působnostČasová působnostČasová působnostČasová působnost    

Z hlediska časové působnosti umožňuje trestní zákoník (§ 3 odst. 1) užít jen 

takového druhu trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se rozhoduje o 

trestném činu, a to i v případě, pokud byl spáchán za účinnosti dřívějšího předpisu. 

4.4.4.4.4.4.4.4. Zásada humanismu trestuZásada humanismu trestuZásada humanismu trestuZásada humanismu trestu    

Trestní sankce nesmí odporovat zásadám humanismu v tom smyslu, že nesmí být 

pachateli uložen takový trest, který by byl krutý nebo nepřiměřený a ani jeho výkonem 

nesmí být ponížena lidská důstojnost (§ 37 odst. 2). Tato zásada v historii nabývala a 

stále nabývá na důležitosti. Jednou z hlavních změn v tomto směru v poslední době bylo 

zrušení trestu smrti a jeho nahrazení trestem odnětí svobody na doživotí. Zjevná je také 

tendence zákonodárce ustupovat od těžších druhů trestu a rozšiřovat okruh alternativ 

k trestu odnětí svobody. Dále dle § 38 je povinností soudce ukládat trestní sankce 

přiměřené závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele (individualizace 

trestu). Pokud postačuje uložení mírnější trestní sankce, nesmí být uložena citelnější.  
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5. Tresty podle trestního zákoníkuTresty podle trestního zákoníkuTresty podle trestního zákoníkuTresty podle trestního zákoníku    

Trestní zákoník neobsahuje žádné formální dělení trestních sankcí. Nauka rozděluje 

tresty podle různých kriterií. Podle toho, zda trest postihuje jeden nebo více zájmů. 

Osobní svobodu postihují tresty odnětí svobody, trest domácího vězení, zákaz pobytu, 

zákaz činnosti, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění. 

Majetek postihuje peněžitý trest, propadnutí majetku a propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Konečně čestná práva postihuje trest ztráty čestných titulů a 

vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti.  

Rozlišují se dále tresty hlavní a vedlejší, kdy hlavní trest lze ukládat samostatně a 

nezávisle, zatímco vedlejší může být uložen pouze současně s hlavním trestem a tvoří 

jeho doplněk. Vedlejšími tresty jsou pouze trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a 

trest ztráty vojenské hodnosti. Podobnou povahu má i trest propadnutí majetku, když 

v určitých případech trestní zákoník připouští jeho uložení jen vedle výjimečného trestu 

nebo trestu odnětí svobody. Trest hlavní musí být uložen vždy, když byl uložen 

odsuzující rozsudek a nedošlo k upuštění od potrestání (§ 45 až 48) nebo neuložení 

trestu (§ 227 TŘ). Pokud to nevylučuje zákon (§ 53 odst. 1) nebo povaha věci, lze uložit 

vícero hlavních trestů.   

5.1.5.1.5.1.5.1. Druhy trestůDruhy trestůDruhy trestůDruhy trestů    ukládaných dospělýmukládaných dospělýmukládaných dospělýmukládaných dospělým    

Taxativní výčet trestů obsahuje ustanovení § 52 odst. 1. Jedná se o trest odnětí 

svobody (§ 52 odst. 2 a 3, § 54 až 59, § 81 až 87), trest domácího vězení (§ 60 a 61), 

obecně prospěšné práce (§ 62 až 65), propadnutí majetku (§ 66), peněžitý trest (§ 67 až 

69), propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 až 72), zákaz činnosti (§ 73 a 

74), zákaz pobytu (§ 75), zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 

76 a 77), ztrátu čestných titulů a vyznamenání (§ 78), ztrátu vojenské hodnosti (§ 79) a 

vyhoštění (§ 80).  

Trest odnětí svobody může nabývat podoby nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněného odsouzení k trestu 

odnětí svobody s dohledem a výjimečného trestu. Výjimečný trest a trest vyhoštění 

mohou být uloženy buď na neomezenou dobu (§ 54 odst. 3, § 80 odst. 2), nebo na 

stanovenou dobu (§ 54 odst. 2. § 80 odst. 2). Trest domácího vězení, trest obecně 

prospěšných prací a peněžitý trest lze za stanovených okolností změnit na trest odnětí 
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svobody (§ 61, § 65 odst. 2, § 69 odst. 1). V návaznosti na trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty nebo lze uložit propadnutí náhradní hodnoty, a to vedle nebo místo 

tohoto trestu (§ 71).  

5.2.5.2.5.2.5.2.     Druhy trestních opatření ukládaných mladistvýmDruhy trestních opatření ukládaných mladistvýmDruhy trestních opatření ukládaných mladistvýmDruhy trestních opatření ukládaných mladistvým    

Sankce jsou mladistvým ukládány podle zvláštního zákona č. 218/2003 Sb., o 

soudnictví ve věcech mládeže. Jsou jimi výchovná opatření dle § 15 až 20 ZSM, 

ochranná opatření dle § 21 až 23 ZSM a trestní opatření podle § 24 až 33 ZSM. Tato 

trestní opatření lze uložit jen v případě, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, 

zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním 

činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Podle 

§ 24 odst. 2 ZSM navíc trestní opatření uložená podle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže v návaznosti na trestní zákoník musí vzhledem k okolnostem případu a osobě i 

poměrům mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj 

mladistvého a výkonem trestního opatření nesmí být ponížena lidská důstojnost.31 

V § 24 odst. 1 ZSM je obsažen taxativní výčet trestních opatření možných uložit 

mladistvému. Jde o obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření 

s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz 

činnosti, vyhoštění, trest domácího vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné 

odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a odnětí 

svobody nepodmíněně. Jak vidno, oproti trestnímu zákoníku neobsahuje zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže trest propadnutí majetku, zákazu pobytu, ztráty čestných 

titulů a vyznamenání a ztráty vojenské hodnosti. Naopak je možno uložit peněžité 

opatření s podmíněným odkladem výkonu (§ 28 až 30 ZSM), který nelze uložit 

dospělému.  

V otázkách ukládání většiny trestních opatření zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

odkazuje na ustanovení trestního zákoníku, která ale přizpůsobuje potřebám trestání 

mladistvých. Pouze u trestů domácího vězení a propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty nezavádí zákon o soudnictví ve věcech mládeže žádné odchylky, proto se 

                                                           
31 § 3 odst. 2 ZSM 
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v těchto případech bude postupovat podle obecné úpravy trestního zákoníku. Délka 

trestu domácího vězení je tedy stejná jak u mladistvých tak u dospělých pachatelů.  

5.3.5.3.5.3.5.3. Zahlazení odsouzeníZahlazení odsouzeníZahlazení odsouzeníZahlazení odsouzení    

Zahlazení odsouzení je rozhodnutí soudu, jehož účinkem je fikce neodsouzení 

pachatele.32 Soud zahladí odsouzení v případě, kdy odsouzený po výkonu trestu, 

případně po jeho prominutí nebo promlčení, vede po stanovenou dobu řádný život.33 

Tato doba je stanovena podle typu a délky uloženého trestu a činí nejvýše patnáct let 

v případě odsouzení k výjimečnému trestu34 a v případě trestu domácího vězení činí tato 

doba jeden rok.35 Nový trestní zákoník zavedl fikci neodsouzení ihned po vykonání 

trestu v případě trestů obecně prospěšných prací, případně bylo-li od něj upuštěno, a 

zákazu činnosti.36 Tyto tresty byly dříve automaticky zahlazeny jen u mladistvých 

pachatelů podle § 35 ZSM. Naopak do tohoto ustanovení byly nově začleněny tresty 

domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, které je 

nutné u dospělých pachatelů zahlazovat podle § 105 trestního zákoníku. 

5.4.5.4.5.4.5.4. Alternativní tresty podle platné právníAlternativní tresty podle platné právníAlternativní tresty podle platné právníAlternativní tresty podle platné právní    úpravyúpravyúpravyúpravy    

Trestní zákoník neuvádí výčet alternativních trestů. Tento pojem je otázkou výkladu 

trestněprávní nauky a je možné užít různých přístupů a definic. Podle obvyklých kriterií 

je možno alternativní trest definovat jako trest nespojený s nepodmíněným trestem 

odnětí svobody, který však plní účel trestu stejným způsobem. Nejčastějším je dělením 

skupiny alternativních trestů na alternativní tresty v širším smyslu a alternativní tresty v 

užším smyslu.  

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Alternativní tresty vAlternativní tresty vAlternativní tresty vAlternativní tresty v    užším smyslu  užším smyslu  užším smyslu  užším smyslu      

Alternativními tresty v užším smyslu jsou ty, při jejichž výkonu se uplatňuje prvek 

vedení a kontroly zajišťovaný Probační a mediační službou ČR. Mezi ně řadíme: 

• PodmíněnýPodmíněnýPodmíněnýPodmíněný    odklad výkonu trestu odnětí svobodyodklad výkonu trestu odnětí svobodyodklad výkonu trestu odnětí svobodyodklad výkonu trestu odnětí svobody37 – soud v tomto případě 

může trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky odložit na dobu jednoho až pěti 

                                                           
32 § 106 TZ 
33 § 105 odst. 1 TZ 
34 § 105 odst. 1 písm. a) TZ 
35 § 105 odst. 1 písm. e) TZ 
36 § 65 odst. 4 a § 74 odst. 2 TZ 
37 § 81 a násl. TZ 
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let, za podmínky, že vzhledem k osobě a poměrům pachatele a k okolnostem 

případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není 

třeba jeho výkonu. Tento odklad výkonu se netýká dalších uložených trestů vedle 

tohoto. Soud dále může odsouzenému uložit přiměřené omezení a povinnosti 

směřující k tomu, aby vedl řádný život (podrobit se výcviku pro získání vhodné 

pracovní kvalifikace, podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a 

převýchovy, podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není 

ochranným léčením podle tohoto zákona, podrobit se vhodným programům 

psychologického poradenství, zdržet se návštěv nevhodného prostředí, 

sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami, 

zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných 

osob, zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, zdržet se 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, uhradit dlužné 

výživné nebo jinou dlužnou částku, veřejně se osobně omluvit poškozenému, 

nebo poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění)38 a zpravidla mu 

uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Pokud 

je pachatel ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy nebo dalších subjektů uložit samostatně nebo 

i vedle přiměřených omezení a povinností i některá výchovná opatření podle 

ZSM za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

• PodmPodmPodmPodmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody íněný odklad výkonu trestu odnětí svobody íněný odklad výkonu trestu odnětí svobody íněný odklad výkonu trestu odnětí svobody ssss    dohledemdohledemdohledemdohledem39 - zde je 

třeba kromě podmínek pro uložení podmíněného odkladu výkonu trestu 

odnětí svobody i zvýšenou měrou sledovat a kontrolovat chování pachatele ve 

zkušební době a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc. Rozsah zkušební 

doby i možnosti uložení přiměřených omezení a povinností jsou stejné jako 

v případě podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody.    

• Obecně prospěšné práceObecně prospěšné práceObecně prospěšné práceObecně prospěšné práce40 - spočívá v povinnosti odsouzeného ve 

stanoveném rozsahu (od 50 do 300 hodin) provést práce k obecně 

prospěšným účelům spočívající například v údržbě veřejných prostranství, 

úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací a podobně. Soud dále může 

                                                           
38 § 48 odst. 4 TZ 
39 § 84 a násl. TZ 
40 § 62 a násl. TZ 
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opět uložit stejná přiměřená omezení a povinnosti jako v případě 

podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody.    

• Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akceZákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akceZákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akceZákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce41414141 - pokud se 

pachatel dopustil úmyslného trestného činu v souvislosti se sportovní, 

kulturní a jinou společenskou akcí, může soud uložit trest zákazu vstupu na 

takovou akci až na 10 let. Trest tedy spočívá v zákazu účastnit se stanovených 

společenských akcí. Tento trest byl začleněn do systému trestů z důvodu 

potřeby adekvátně postihnout pachatele výtržnictví zejména na sportovních 

stadionech (fotbaloví chuligáni aj.).42 

• Domácí vězeníDomácí vězeníDomácí vězeníDomácí vězení43 - více k tomuto trestu v kapitole 8. 

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Alternativní tresty vAlternativní tresty vAlternativní tresty vAlternativní tresty v    širším smysluširším smysluširším smysluširším smyslu    

Alternativní tresty v širším smyslu jsou všechny tresty nespojené s odnětím svobody. 

Jsou jimi tedy kromě alternativních trestů v užším smyslu navíc: 

• Peněžitý trestPeněžitý trestPeněžitý trestPeněžitý trest44 -    Spočívá v povinnosti zaplatit stanovenou částku, která 

připadne státu. Trest může soud uložit v případě, jestliže pachatel pro sebe 

nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat 

majetkový prospěch. To nemusí být splněno, dovoluje-li trestní zákon tento 

trest za spáchaný trestný čin uložit, nebo pokud ho soud ukládá za přečin a 

vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele zároveň neukládá nepodmíněný trest odnětí svobody. Může být 

uložen i samostatně pokud jiného trestu není třeba.     

Výměra peněžitého trestu se nově vypočítává pomocí denních sazeb, přičemž 

počet denních sazeb je nejméně 20 a nejvýše 730 a výše denní sazby je 

nejméně 100 Kč a nejvýše 50 000 Kč. Nejvyšší výměrou peněžitého trestu tak 

může být částka 36,5 mil. Kč, která znamená významný nárůst oproti částce 

5 mil. Kč podle dřívější právní úpravy. Počet sazeb soud určí s přihlédnutím 

k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, jejich výši pak stanoví se 

zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele.  

                                                           
41 § 76 a násl. TZ 
42 Důvodová zpráva - Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona – trestní zákoník. 
43 § 60 a násl. TZ 
44 § 67 a násl. TZ 
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• Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnotyTrest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnotyTrest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnotyTrest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty45 - Soud může uložit 

trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, které bylo užito ke 

spáchání trestného činu, která byla ke spáchání trestného činu určena, kterou 

pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo kterou 

pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc získanou trestným činem. Propadlá věc 

nebo jiná majetková hodnota připadá státu. 

• Trest propadnutí náhradní hodnotyTrest propadnutí náhradní hodnotyTrest propadnutí náhradní hodnotyTrest propadnutí náhradní hodnoty46 - Soud může uložit trest 

propadnutí náhradní hodnoty, jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, zničí, poškodí, zcizí, 

učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo 

její propadnutí jinak zmaří, a to až do výše, která odpovídá hodnotě takové 

věci nebo majetkové hodnoty. 

• Trest zákazu činnostiTrest zákazu činnostiTrest zákazu činnostiTrest zákazu činnosti47 - Trest zákazu činnosti může uložit soud na jeden 

rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto 

činností. Trest spočívá v zákazu vykonávat určité zaměstnání, povolání, 

funkce, nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž 

povolení upravuje jiný právní předpis.    

• Trest zákazu pobytuTrest zákazu pobytuTrest zákazu pobytuTrest zákazu pobytu48 -    Trest zákazu pobytu může soud uložit na jeden rok 

až deset let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to vzhledem k poměrům 

pachatele a místu spáchání trestného činu ochrana veřejného pořádku, 

rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku. Trest spočívá v zákazu zdržovat se 

na určitém místě nebo v určitém obvodu, tímto místem nesmí být místo, kde 

má pachatel trvalý pobyt.  

Vedle trestu je možné uložit i přiměřená omezení a povinnosti dle § 48 odst. 4 

TZ, a pokud se jedná o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může 

uložit též výchovná opatření dle ZSM.49  

• Trest vyhoštěníTrest vyhoštěníTrest vyhoštěníTrest vyhoštění50 -    Trest vyhoštění spočívá v zákazu zdržovat se na území 

České republiky pod dobu od jednoho do deseti let nebo na dobu neurčitou. 

                                                           
45 § 70  a 72 TZ 
46 § 71 TZ 
47 § 73 a 73 TZ 
48 § 75 TZ 
49 § 75 odst. 4 TZ 
50 § 80 TZ 
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Vyhostit lze jen občana jiného státu než České republiky, a to jen za splnění 

podmínek uvedených v § 80 odst. 3. 

• Trest ztráty čestných titulů neboTrest ztráty čestných titulů neboTrest ztráty čestných titulů neboTrest ztráty čestných titulů nebo    vyznamenání a vyznamenání a vyznamenání a vyznamenání a trest ztrátytrest ztrátytrest ztrátytrest ztráty    vojenské vojenské vojenské vojenské 

hodnostihodnostihodnostihodnosti51 - Tyto dva tresty nejsou typickými alternativními tresty, jedná se o 

vedlejší tresty při odsouzení pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze 

zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu v délce trvání 

nejméně dvou let, nebo to vedle jiného trestu (v případě ztráty vojenských 

hodností) vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených silách. Trest spočívá ve 

ztrátě vyznamenání, čestných uznání a jiných čestných titulů, resp. je 

odsouzenému snížena hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína.    

5.5.5.5.5.5.5.5. Další alternativy vDalší alternativy vDalší alternativy vDalší alternativy v    českém trestním právučeském trestním právučeském trestním právučeském trestním právu    

Jako o dalších alternativách k trestání v rámci řešení trestních věcí můžeme mluvit o 

tzv. odklonech, kdy je za splnění zákonných procesněprávních podmínek trestní řízení 

zastaveno, aniž by bylo rozhodnuto o vině a trestu52, nebo o různých formách upuštění 

od potrestání podle § 46 a následujících TZ.  

V novém trestním zákoníku tedy zatím nenajdeme další typy alternativních trestů, 

jako je například víkendový trest odnětí svobody. Jejich začlenění do právní úpravy 

ponechal zákonodárce na budoucím vývoji a uvážení.53 

     

                                                           
51 § 78, resp. § 79 TZ 
52 Jedná se o podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na 
potrestání a odstoupení od trestního stíhání mladistvého. Někteří autoři do této skupiny řadí také vydání 
trestního příkazu, nicméně dle mého názoru se jedná jen o zjednodušenou formu klasického trestního 
řízení s konečným vyslovením viny a trestu. 
53 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, k § 52. 
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6. Trest domácího vězeníTrest domácího vězeníTrest domácího vězeníTrest domácího vězení    a jeho kontrolaa jeho kontrolaa jeho kontrolaa jeho kontrola    

Trest domácího vězení spočívá v povinnosti zdržovat se v určenou dobu na určeném 

místě. Je doplňkem nebo náhradou trestu odnětí svobody, zvláště v případě trestu 

kratšího trvání uloženého za méně závažný trestný čin. Odsouzený tak může při 

současném výkonu trestu vykonávat své zaměstnání nebo plnit své rodinné povinnosti. 

Újmu tak můžeme vidět v omezení volnosti pohybu ve volném čase odsouzeného. 

6.1.6.1.6.1.6.1. DDDDomácího vězeníomácího vězeníomácího vězeníomácího vězení    vvvv    historickém kontextuhistorickém kontextuhistorickém kontextuhistorickém kontextu    

Domácí vězení je užíváno už po staletí, kdy sloužilo zejména k omezení pohybu 

vlivných nebo politicky důležitých osob, které nebylo možné či vhodné umístit do 

klasického vězení. Obecně známé jsou případy uvěznění v domácím prostředí například 

apoštola Pavla v Římě roku 60, nebo Galilea Galilei roku 1633 (z důvodu jeho souhlasu 

s Koperníkovým heliocentrickým modelem sluneční soustavy), který v něm zůstal až do 

své smrti v roce 1642. Carská rodina v Rusku byla držena v domácím vězení do své 

popravy v roce 1918. Ve dvacátém století byl a je trest hojně užíván v autoritářských a 

totalitních režimech vůči nepohodlným osobám, které na druhé straně nebylo možno 

z nějakého důvodu, nejčastěji pro jejich vliv, popularitu, nebo jen všeobecnou známost 

úplně odstranit.54  

Kupříkladu kambodžský vůdce komunistických Rudých Khmerů Pol Pot byl 

odsouzen k trestu doživotního domácího vězení v roce 1997, kde o necelý rok později i 

zemřel.55 Augusto Pinochet, bývalý chilský diktátor, byl až do své smrti uvězněn ve svém 

domě několikrát během vyšetřování jeho zločinů proti lidskosti v letech 2005 a 2006.56 

Hosejn Alí Montazerí, íránský bojovník za lidská práva, byl odsouzen k domácímu vězení 

v roce 1997, kde pobýval do roku 2003.57 Bývalý sovětský první tajemník UV KSSS 

                                                           
54 Than, A. House Arrest and Electronic Monitoring. II International Summer School on European 
Peripheries. 2006. [cit. 11. 3. 2011] Dostupné z: 
http://www.uta.fi/isss/monnetcentre/peripheries2/pdf/Alexandra_Than.pdf 
55 Short, P. Pol Pot. Dějiny zlého snu. Praha : BB art, 2005. 
56 Více k tématu např.: Vial, G. Pinochet. Portrét diktátora. Praha : Prostor, 2007. 
57 Politics Obituaries. Grand Ayatollah Hossein Ali Montazeri. The Telegraph. [online] 20. 12. 2009, [cit. 
11. 3. 2011] Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/6852503/Grand-Ayatollah-Hossein-Ali-
Montazeri.html 



 

26 
 

Nikita Chruščov byl po svém nuceném odchodu z úřadu v roce 1964 držen po 7 let do 

své smrti v domácím vězení na své venkovské dače.58  

Další více či méně mediálně známé případy můžeme najít po celém světě. V této 

podobě tedy trest domácího vězení nebyl užíván jako nástroj trestního práva, ale spíše 

jako prostředek politického nátlaku a omezení. Jako trest vstupuje domácí vězení do 

právních řádů znovu v 19. století v USA a v Evropě. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Typy domácího vězeníTypy domácího vězeníTypy domácího vězeníTypy domácího vězení    

Můžeme se setkat s dělením trestu domácího vězení podle míry jeho omezení 

odsouzeného, a to na: 

• Zákaz vycházeníZákaz vycházeníZákaz vycházeníZákaz vycházení (Curfew) – kdy je odsouzený povinen zdržovat se doma 

v určité denní době, zpravidla v noci nebo v některé dny v týdnu. V některých 

státech či městech se uplatňuje také jako generální pravidlo například pro 

mladistvé nebo za mimořádných okolností. 

• Domácí detence Domácí detence Domácí detence Domácí detence (Home Detention) – při níž se odsouzený musí zdržovat ve 

svém obydlí po celou dobu, kromě výkonu práce, vyučování, zdravotní péče 

nebo jiných pravidelných a povolených aktivit. Tento typ je aplikován i 

v České republice. 

• Domácí uvěznění Domácí uvěznění Domácí uvěznění Domácí uvěznění (Home Incarceration) – kdy odsouzený nesmí vycházet 

z domu téměř vůbec, kromě zajištění nezbytných náboženských nebo 

zdravotních potřeb. 59 

Další možností dělení trestů domácího vězení je podle způsobu jeho návaznosti na 

případné jiné tresty, zde mluvíme o dělení na:60 

• FrontFrontFrontFront----enenenendddd    (Front door) – kdy je trest ukládán přímo a zpravidla doplněn o 

dohled, komunitní programy, další druh trestu či omezení a je možno takto 

vykonat celý trest; domácí vězení může případně nahrazovat i vazbu, a    

• BackBackBackBack----end end end end (Back door) – kde je potřeba vykonat alespoň část trestu ve věznici 

a domácí vězení poté slouží jako předstupeň úplnému propuštění. Někdy je 

                                                           
58 Více v: Taubman, W. Khruschev: the man and his era. Londýn : Free Press, 2004. 
59 Nieto, M. Community Correction Punishments: An Alternative To Incarceration for Nonviolent 
Offenders. California Research Bureau : 1996. Dostupné z: 
http://www.library.ca.gov/crb/96/08/#RTFToC11 
60 tamtéž 
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využíváno i jako možnost podmíněného propuštění. Tím by se mělo 

napomoci snížení možnosti recidivy a napomoci odsouzenému v návratu do 

společnosti.61    

Domácí vězení může sloužit jako samostatný trest, jako doplněk k jinému trestu 

(například uložení probačního programu nebo víkendového vězení), nebo jako nástroj 

usnadnění přechodu mezi trestem odnětí svobody, a to ve formě podmíněného 

propuštění s uložením domácího vězení nebo jako součást programů dovolujících výkon 

práce při uvěznění.62  

6.3.6.3.6.3.6.3. Výhody trestu domácího vězeníVýhody trestu domácího vězeníVýhody trestu domácího vězeníVýhody trestu domácího vězení    

Jednou z hlavních výhod trestu domácího vězení je ta, že odsouzený zůstává ve 

svém domácím prostředí, čímž jsou zachovány vazby na jeho sociální zázemí. Není dále 

přerušena možnost výkonu práce nebo podnikání a možnost zajišťovat péči o členy své 

rodiny. To má pozitivní důsledky i pro případného poškozeného, který tak má větší šanci 

obdržet kompenzaci vzniklé újmy od pachatele ve srovnání s odsouzeným 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.  

Odsouzený dále nepřichází do styku s prostředím věznice, které má zpravidla spíše 

nežádoucí vliv na jeho budoucí možnost začlenění se zpět do společnosti, která často 

vnímá odsouzení k, třebaže krátkodobému, trestu odnětí svobody jako závažné stigma, 

které dále prohlubuje asociální postavení pachatelů trestných činů i po vykonání jejich 

trestů. Odsouzený dostává při výkonu trestu domácího vězení šanci k osvojení si 

disciplíny, dodržování pevného denního režimu a omezení případných škodlivých 

návyků nebo vlivů svého okolí, a to hlavně svým přičiněním, čehož je zpravidla ve vězení 

velmi těžké, ne-li nemožné, dosáhnout. Důležitá je zde hlavně motivace samotného 

odsouzeného k plnění stanovených podmínek trestu, protože domácí vězení fyzicky 

nebrání jejich porušení. Tento prvek spoléhá na důvěru v pachatele, jeho sebekázeň a 

snahu o nápravu.63 

                                                           
61 Hořák, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 8. 
62 Schmidt, A. K.; Curtis, C. E. Electronic Monitors in McCarthy, B. R. Intermediate Punishments: 
Intensive supervision, Home Confinement and Electronic Surveillance, New York : Willow Tree Press, 
1987, str. 144. 
63 Hucklesby, A. Vehicles of desistance? The impact of electronically monitored curfew orders. Londýn : 
SAGE Publications, 2008, str. 53. 
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Důležitou motivací pro zavedení trestu domácího vězení je také nemalá úspora 

finančních nákladů oproti trestu odnětí svobody. Zavedením domácího vězení může stát 

nejen ušetřit na výdajích vynakládaných na provoz věznic, ale odsouzený může být i 

nadále ekonomicky aktivní a přispívat tak do veřejného rozpočtu svými daněmi, 

případně dokonce podle majetkových možností platit náklady spojené s výkonem a 

kontrolou svého trestu. Tímto trestem je také možno ulevit přeplněným věznicím.  

6.4.6.4.6.4.6.4. Nevýhody trestu domácího vězeníNevýhody trestu domácího vězeníNevýhody trestu domácího vězeníNevýhody trestu domácího vězení    

Nevýhody domácího vězení můžeme spatřovat v jeho nízkém hodnocení společností 

jakožto punitivního opatření dostačující intenzity. Pokud bude velká část populace 

vnímat domácí vězení jen jako poměrně lehkou formu trestu, bude omezena jeho 

generálně-preventivní funkce. 

Kritizován je trest domácího vězení také jako částečně diskriminující opatření, kdy 

jej u některých skupin pachatelů nebude možno využít, například u bezdomovců. Ti si 

tak budou muset odpykat svůj trest tradiční cestou ve věznici. 

Možné problémy jsou spatřovány také ve způsobu kontroly výkonu trestu domácího 

vězení, kdy je třeba volit mezi osobní kontrolou stanoveným okruhem úředníků, 

případně policií, nebo některým ze způsobů dálkové kontroly odsouzených. Zde 

narážíme na finanční a administrativní náročnost na jedné straně a možnou 

nedostatečnou kontrolu plnění vedlejších podmínek trestu a diskutabilní resocializační 

funkci na straně druhé. Jako východisko se jeví vhodně zvolená kombinace obou 

zmíněných přístupů s ohledem na poměry pachatele a jeho individuální potřeby. Tohoto 

nedostatku si byl zákonodárce zjevně vědom a podle naší právní úpravy je tak možno 

namátkově kontrolovat odsouzeného úředníkem Probační a mediační služby i po 

zavedení elektronického sledovacího systému.64 

Další připomínkou je využití elektronické formy kontroly domácích vězňů, kdy je 

namítán příliš velký zásah do jejich soukromí nonstop sledováním jejich polohy. 

K tomuto je třeba dodat, že podle české právní úpravy je obviněný poučen o následcích 

uloženého domácího vězení a je vyžadován jeho výslovný souhlas (slib) s takovým 

trestem ještě před jeho uložením. Na druhé straně nelze přehlížet nemalý zásah do 

soukromí dalších osob sdílejících domácnost s odsouzeným, jejichž souhlas na rozdíl od 

                                                           
64 § 8 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
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mnohých zahraničních úprav vyžadován není, což může v konečném důsledku znamenat 

pro odsouzeného i jeho okolí silný psychický tlak. Zde bude nutné zodpovědně posoudit 

možné dopady trestu ještě před jeho uložením v rámci institutu předběžného šetření, kdy 

bude domácí vězení doporučeno zejména tehdy, kdy má na ponechání odsouzeného 

v domácím prostředí zájem i jeho nejbližší okolí. 

Často zmiňovaná je také možnost nedostatečné restorativní funkce domácího vězení 

s využitím pouze elektronického sledování a bez současného působení osobního prvku, 

který v těchto programech plní nezastupitelnou resocializační a nápravnou funkci. 

V tomto případě domácí vězení „pouze“ spoří náklady státu a zabraňuje negativním 

vlivům trestu odnětí svobody, ale jeho resocializační funkce je přinejmenším sporná.65 

Na druhé straně je třeba zmínit vliv domácího vězení na mladistvé, kteří v některých 

případech vnímají domácí vězení a zejména intenzivní kontakt s probačním úředníkem 

jako ponižující a raději volí pobyt ve věznici, kde nejsou na očích svému nejbližšímu 

okolí a není s nimi zacházeno jako s dětmi.66 

6.5.6.5.6.5.6.5. Elektronické monitorovací systémyElektronické monitorovací systémyElektronické monitorovací systémyElektronické monitorovací systémy    

Vývoj elektronických systémů umožňujících sledování odsouzeného byl 

předpokladem k zavedení trestu domácího vězení i do efektivní soudní praxe. Tomuto 

způsobu předcházela dálková kontrola pomocí pevné telefonní linky a hlasové 

identifikace, která se dnes užívá už jen minimálně, protože je i přes technologický vývoj 

v tomto směru stále poměrně složité spolehlivě identifikovat osobu pouze na základě 

jejího hlasového projevu.67 Elektronické monitorovací systémy se poprvé objevily v USA 

v polovině 60. let 20. století, kdy harvardský psycholog Dr. Robert Schwitzgebel a jeho 

bratr Ralph sestrojili a otestovali elektronické zařízení napájené baterií a vysílající signál 

do přijímačů, jejichž síť umožňovala zjistit aktuální polohu vysílače. Dr. Schwitzgebel se 

domníval, že jeho vynález přezdívaný „Stroj Dr. Schwitzgebela,“68 a patentovaný roku 

1969, umožní zajistit levnou a humánní alternativu k uvěznění. Náklady na toto zařízení 

ovšem byly vysoké a i jeho technická nedokonalost tak nakonec zabránily praktickému 

                                                           
65 Krahl, M. Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, č. 5, str. 232 – 233. 
66 Ball, R. et al. House arrest and correctional policy; doing time at home. Newbury Park : Sage 
Publications, 1988, str. 37. 
67 Navrátilová, J. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 96. 
68 Vlastní překlad „Dr. Schwitzgebel's Machine.“ 
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nasazení. Přes slibné začátky se s užíváním elektronických sledovacích systémů nezačalo 

dříve než v 80. letech.69 

V roce 1977 soudce z Albuquerque v Novém Mexiku Jack Love přesvědčil, jsa údajně 

inspirován komiksem o Spidermanovi, prodejce počítačů a inženýra Michaela Gosse 

k sestrojení elektronického zařízení, umístěného na kotníku a umožňujícího hlídat 

propuštěné vězně, zda se zdržují na místě, kde mají soudem přikázáno být.70 To byl 

rozdíl oproti dřívějšímu zařízení, které umožňovalo sledovat polohu odsouzeného 

kdekoliv, nicméně celý systém to neúměrně komplikovalo. V této době byla už také cena 

elektronických součástek mnohem nižší než v šedesátých letech, což umožnilo položit 

základy k úspoře finančních prostředků a ulehčení přeplněným věznicím pomocí 

domácího vězení. V roce 1983 tak mohl být odsouzen první člověk k trestu domácího 

vězení sledovaného elektronickým systémem. Další americké státy rychle následovaly 

(Florida, Kentucky, Oregon, Utah, Michigan). V roce 1988 bylo k tomuto trestu 

odsouzeno 2 300 lidí ve 32 amerických státech. V roce 1990 již byl systém 

elektronického sledování zaveden ve všech amerických státech71 a v roce 1998 už počet 

odsouzených činil přes 95 000.72 Podobné systémy se začaly mezitím používat i 

v Kanadě, Austrálii a Singapuru. 

Začátkem devadesátých let se elektronické monitorovací systémy začínají zkoušet a 

používat i v evropských zemích. První zkoušky proběhly v Anglii a Walesu a dalším 

státem bylo Švédsko v roce 1994. Následovaly Nizozemsko, Portugalsko, Itálie, Francie, 

Belgie, Skotsko, Rakousko, Dánsko a další.73 V poslední době zavedlo podobný systém 

Polsko74 a kromě České republiky se o něm hovoří také na Slovensku. 

                                                           
69 Fisher, B. S., Lab, S. P. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Londýn : SAGE 
Publications, 2010, str. 361. 
70 Ball, R. et al. House arrest and correctional policy; doing time at home. Newbury Park : Sage 
Publications, 1988, str. 35. 
71 Junger-Tas, J. Alternatives to prison sentences, experiences and developments. Amsterdam : Kugler 
Publications, 1994, str. 31. 
72 John Howard Society of Alberta. Electronic (Radio Frequency) and GPS monitored community based 
supervisit programs. 2006. Dostupné z http://www.johnhoward.ab.ca/pub/pdf/monitorupdate.pdf 
73 Mayer, M., Haferkamp, R., Levy, R. Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg : 
Edition Iuscrim, 2003. 
74 ČTK; Deník.cz [online] Polsko si pochvaluje institut trestu domácího vězení. 25. 3. 2010. [cit. 10. 6. 
2011] Dostupné z: http://www.denik.cz/ze_sveta/institut-trestu-domaciho-vezeni20100325.html 
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6.5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1. Typy elektronických sledovacích systémůTypy elektronických sledovacích systémůTypy elektronických sledovacích systémůTypy elektronických sledovacích systémů    

Rozeznáváme několik typů elektronických zařízení určených ke sledování či kontrole 

lokace a stavu odsouzeného. Jsou jimi: 

• PPPPasivní systémasivní systémasivní systémasivní systém75 – kdy je přítomnost odsouzeného v určeném místě 

kontrolována náhodně pomocí telefonického spojení a jedinečného 

biometrického nebo jiného identifikátoru, například pomocí hlasové 

identifikace, heslem, kódem, otiskem prstu, skenem oční sítnice a podobně. 

• Kontrola požití alkoholuKontrola požití alkoholuKontrola požití alkoholuKontrola požití alkoholu – Umožňuje hlídat, zda odsouzený nepožil 

alkoholické nápoje pomocí zkoušky dechu v přístroji napojeném na telefon, 

případně pomocí zařízení trvale umístěného na těle odsouzeného a 

sledujícího obsah alkoholu v krvi přes kůži. 

Podobné zařízení může být umístěno i ve vozidle a určeno k zabránění 

nastartování vozidla při zjištění alkoholu v dechu řidiče. 

• Rádiová kontrola Rádiová kontrola Rádiová kontrola Rádiová kontrola (RF) (RF) (RF) (RF) – Aktivní systém.76 Odsouzený nosí na těle 

připevněn vysílač (zpravidla náramek na kotníku, zápěstí, nebo případně na 

krku), který je spojen rádiovým signálem s přijímačem umístěným v místě, 

kde má odsouzený přikázáno setrvávat (nejčastěji v jeho domě či bytě). 

Přijímač tak zaznamenává pouze přítomnost nebo absenci odsouzeného 

v blízkosti přijímače. V případě, že přijímač nezachytí signál z vysílače 

v určenou dobu, zaznamená poškození náramku, nebo snahu o poškození či 

přemístění přijímače, je kontaktováno kontrolní středisko. Tento systém je 

v současné době nejvíce rozšířený, je technicky poměrně jednoduchý a 

spolehlivý. 

Další možností je umístění přijímače v lokalitě nebo u osoby, v jejíž blízkosti 

se odsouzený nesmí nalézat. Při přiblížení k přijímači je tak vyslán signál. 

• Zařízení sledující polohuZařízení sledující polohuZařízení sledující polohuZařízení sledující polohu – Nejnovější a v současnosti také již hojně 

využívaný systém postavený na službě GPS,77 případně kombinovaný 

                                                           
75 Ball, R. et al. House arrest and correctional policy; doing time at home. Newbury Park : Sage 
Publications, 1988, str. 78. 
76 Tamtéž. 
77 Global Positioning System – polohový systém provozovaný ministerstvem obrany USA umožňující 
zjistit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi s přesnosti do 10 metrů. Plně funkční je od roku 1994. Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System V provozu je podobný ruský systém Glonass a v 
plánu je také evropský systém Galileo nebo čínský Compass. 
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s dalšími systémy, jako například GSM,78 a monitorující pohyb odsouzeného 

díky signálům ze sítě družic. Zařízení zaznamenává a uchovává pozici i kvůli 

možnosti zpětného zjištění navštívených míst. Takový systém je ale možné 

využít také v případech, kdy má odsouzený zakázáno navštěvovat určené 

oblasti, kdy při zjištění porušení pravidel informuje příslušné orgány. 

V Evropě je používán například v Anglii a Walesu, Francii a Nizozemsku.79 

V USA je GPS systém využíván i ke sledování pohybu delikventů násilných a 

sexuálních trestných činů veřejností pomocí internetu v reálném čase.80 Pro 

správnou funkčnost je potřeba zachycení signálu (a to alespoň ze tří družic), 

systém proto obvykle není funkční například v tunelech, v podzemí, uvnitř 

některých budov a podobně. 

Tyto sledovací systémy je možno využít jako náhradu vazby, jako systém sledování 

řádného výkonu trestu, jakož i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, viz 

následující podkapitola. 

6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2. Budoucnost elektronického monitorováníBudoucnost elektronického monitorováníBudoucnost elektronického monitorováníBudoucnost elektronického monitorování    

Další vývoj elektronických sledovacích zařízení je velice těžké odhadnout, zejména 

pro nepředstavitelný pokrok ve vědě a technice a s tím spojené možnosti elektronických 

systémů sledování a hlídání odsouzených pachatelů. Je však třeba zdůraznit, že do jisté 

míry nebo i plně automatizované elektronické systémy by měly práci s odsouzenými 

usnadňovat v technickém smyslu, nikoliv ale omezovat uplatnění osobního přístupu v 

resocializačních a pomocných programech. Ty jsou jádrem alternativních trestů a pouze 

ty mohou přispět k naplnění restorativní funkce trestu. Citlivý osobní přístup 

k odsouzeným je nezbytnou součástí jejich resocializace. Nadměrné spoléhání na 

elektronické systémy bez dalšího by vrátilo alternativní trestání zpět na jeho začátek a 

těžko by vedlo k potřebnému snížení kriminality. 

     

                                                           
78 Groupe Spécial Mobile – nejrozšířenější standard pro systém mobilní komunikace. 
79 Fisher, B. S., Lab, S. P. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Londýn : SAGE 
Publications, 2010, str. 361. 
80 Systém umožňuje v zadané lokaci najít aktuální polohu pachatele odsouzené za násilné a sexuální 
trestné činy, vidět jejich fotografie, popis, i trestné činy, za které byli odsouzeni. Viz 
http://locator.thevision2020.com/ 
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7. TrestTrestTrestTrest    domácího vězenídomácího vězenídomácího vězenídomácího vězení    jakojakojakojako    novánovánovánová    trestní trestní trestní trestní sankcesankcesankcesankce    v ČRv ČRv ČRv ČR    

Trest domácího vězení není na našem území úplně novým pojmem. Důvodová 

zpráva k návrhu trestního zákoníku výslovně zmiňuje návaznost nové úpravy na zákon o 

zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 (zákon č. 117/1852 ř. z.), který byl 

účinný na našem území až do konce roku 1950, a který tento druh trestu obsahoval. 

Znovu byl po téměř šedesáti letech začleněn do nového trestního zákoníku č. 40/2009 

Sb. účinného od 1. 1. 2010.  

7.1.7.1.7.1.7.1. Trest domácího vězení podle zákona Trest domácího vězení podle zákona Trest domácího vězení podle zákona Trest domácího vězení podle zákona č. č. č. č. 117/1852 ř. z.117/1852 ř. z.117/1852 ř. z.117/1852 ř. z.    

§ 262 zákona č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích umožňoval 

soudu užít domácího vězení namísto vězení v případě odsouzení za přestupek nebo 

přečin, nebylo jej tedy možné uložit v případě odsouzení za zločin. Podmínkou byl slib 

pachatele, že se nebude vzdalovat ze svého domu „pod nižádnou záminkou“ (§ 246) a 

pokud tento slib soudu nestačil, postavení stráže před jeho příbytek. Trest bylo možné 

uložit zpravidla na dobu od 24 hodin do 6 měsíců (§ 247). Odsouzený musel být dosud 

bezúhonný a v případě uvěznění by nebyl schopen vykonávat své zaměstnání a zajišťovat 

sobě obživu. Ustanovení o domácím vězení byla z dnešního pohledu poměrně strohá a 

dávala tak soudům vysokou míru možnosti uvážení. Pokud odsouzený stanovené 

podmínky nedodržel, byl uložený trest, případně jeho zbytek vykonán ve věznici.81 

7.2.7.2.7.2.7.2. Motivace kMotivace kMotivace kMotivace k    zavedenízavedenízavedenízavedení    trestu domácího vězenítrestu domácího vězenítrestu domácího vězenítrestu domácího vězení    

Motivací k zavedení tohoto nového typu trestu bylo zachování pozitivních rodinných 

a pracovních vazeb odsouzených a v neposlední řadě i ekonomická hlediska, jelikož je 

možné tímto trestem ušetřit nemalé finanční prostředky vynakládané na výkon 

nepodmíněných trestů odnětí svobody. Trest domácího vězení je tedy především 

alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a by mel být ukládán osobám, 

které je třeba s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu, osobě pachatele i 

možnostem jeho resocializace sice bezprostředně postihnout omezením osobní svobody 

(nestačí jen podmíněné odsouzení), ale postačuje vzhledem k jejich osobním 

vlastnostem a rodinným poměrům podstatně menší intenzita zásahu vůči nim.82 

                                                           
81 § 262 zákona č. 117/1852 ř. z. 
82 Důvodová zpráva k TZ, str. 43. 
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Citelnou újmou je v tomto případě nutnost setrvávat ve svém bydlišti v nočních hodinách 

a dnech pracovního klidu.  

7.3.7.3.7.3.7.3. Ekonomické dopady zavedení trestu domácího vězeníEkonomické dopady zavedení trestu domácího vězeníEkonomické dopady zavedení trestu domácího vězeníEkonomické dopady zavedení trestu domácího vězení    

Dle důvodové zprávy k návrhu trestního zákona by náklady na jednoho odsouzeného 

k trestu domácího vezení měly dosahovat cca 28 572 Kč ročně (cca 80 Kč denně). Tato 

částka přepokládá zavedení elektronického sledování výkonu tohoto trestu a nezahrnuje 

náklady na pořízení tohoto systému sledování, jehož cena se odhaduje na cca 560 mil. 

Kč. Oproti 318 280 Kč (872 Kč denně)83 vynakládaných ročně na jednoho odsouzeného 

ve výkonu trestu odnětí svobody se jedná o úsporu větší než 90%.  

V současné době ovšem kontrolu odsouzených k tomuto typu trestu provádí úředníci 

Probační a mediační služby České Republiky a v tomto případě náklady na jednoho 

odsouzeného činí cca 300 Kč84 denně. 

     

                                                           
83 Výroční zpráva Generálního ředitelství vězeňské služby ČR za rok 2006. 
84 PMS. Domácích vězňů je první stovka, ušetřili za půl věznice, aktualita PMS [citováno 10. 12. 2010] 
Dostupné z https://www.pmscr.cz/aktuality/domacich-veznu-je-prvni-stovka-usetrili-za-pul-veznice 
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8. Trest domácího vězeníTrest domácího vězeníTrest domácího vězeníTrest domácího vězení    podle platné právní úpravypodle platné právní úpravypodle platné právní úpravypodle platné právní úpravy    

8.1.8.1.8.1.8.1. Význam trestu domácího vězeníVýznam trestu domácího vězeníVýznam trestu domácího vězeníVýznam trestu domácího vězení    

Trest domácího vězení je v trestním zákoníku zařazen ve výčtu trestů, které je možno 

za spáchané trestné činy uložit (§ 52), na druhé místo mezi trest odnětí svobody a trest 

obecně prospěšných prací. Z hlediska závažnosti trestů zaujímá mezi alternativními 

tresty domácí vězení klíčovou pozici a stává se jakýmsi mezistupněm mezi odnětím 

svobody a dalšími druhy trestů. Tento přístup odráží přechod sankčního systému 

českého práva od pouze represivní funkce ke stále ve větší míře i výchovné a 

resocializační a vychází ze zkušeností ze zemí s delší historií alternativních trestů, kde 

domácí vězení svou závažností představuje relativně menší zásah do svobody 

odsouzeného, ale je stále schopno plnit i svou sankční úlohu.    

8.2.8.2.8.2.8.2. Podmínky pro uložení trestu domácího vězeníPodmínky pro uložení trestu domácího vězeníPodmínky pro uložení trestu domácího vězeníPodmínky pro uložení trestu domácího vězení    

Podmínky pro uložení trestu domácího vězení upravuje ustanovení § 60 odst. 1 TZ. 

Podle něj může soud uložit tento trest pachateli přečinu (přečinem jsou všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let85), a to až na dvě léta, pokud jsou 

kumulativně splněny dvě podmínky. První ukládá, aby vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, bylo lze mít důvodně za to, že postačí 

uložení tohoto trestu, a to samostatně nebo vedle jiného trestu. S tím souvisí také 

ustanovení § 60 odst. 2, kdy jako samostatný může být tento trest uložen jen v případě, 

že uložení jiného trestu vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a 

poměrům pachatele není třeba. Druhou podmínkou je pak písemný slib daný 

pachatelem, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při 

výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Tento slib v podstatě 

znamená možnost uložení trestu domácího vězení jen pachateli, který je s jeho následky 

srozuměn a souhlasí s ním. Na druhé straně se nevyžaduje souhlas případných 

s odsouzeným spolužijících osob.  

Trest domácího vězení do jednoho roku je také možno uložit trestním příkazem. 

Domácí vězení je typickým alternativním trestem a není důvod, aby nebylo možné jej 

ukládat i trestním příkazem, pakliže jsou pro jeho vydání splněny zákonné podmínky. 
                                                           
85 § 14 odst. 2 TZ 
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Stejně jako v případech trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu, nebo zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce je tak délka výměry trestu možného uložit 

trestním příkazem omezena na polovinu celkové možné výměry.86 Pokud je trestním 

příkazem ukládán trest domácího vězení vedle peněžitého trestu, nesmí souhrn 

náhradních trestů ukládaných v souvislosti s těmito tresty přesahovat 1 rok.87 

8.3.8.3.8.3.8.3. Rozsah trestu domácího vězeníRozsah trestu domácího vězeníRozsah trestu domácího vězeníRozsah trestu domácího vězení    

Trestní zákoník obecně upravuje rozsah trestu domácího vězení v § 60 odst. 3 TZ. 

Zde obecně stanoví, že odsouzený má povinnost zdržovat se v určeném obydlí ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 

hodin do 05.00 hodin, nebrání-li mu v tom důležité důvody. Těmito důvody jsou (zákon 

příkladmo uvádí) zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotní 

péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho onemocnění.  

Tyto podmínky může soud upravit podle potřeb konkrétního pachatele podle zásady 

individualizace trestu tak, aby odpovídaly jeho specifickým potřebám zejména ve smyslu 

doby výkonu zaměstnání nebo povolání (například noční směny). Nepřípustným by 

naopak zřejmě bylo zpřísnění trestu nad rámec stanovený zákonem, například v podobě 

rozšíření rozsahu nad stanovených 9 hodin denně. 

V rámci rozhodnutí o trestu domácího vězení soud může odsouzenému povolit 

návštěvy pravidelných bohoslužeb a náboženských shromáždění i ve dnech pracovního 

klidu (§ 60 odst. 3 věta druhá). 

Soud může navíc v rámci výkonu trestu domácího vězení uložit i přiměřená omezení 

nebo přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4, a pokud je pachatel ve věku blízkém věku 

mladistvých, může soud (navíc i samostatně) uložit i některá z výchovných opatření 

uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek 

stanovených pro mladistvé (§ 60 odst. 4 a 5). 

Trestem domácího vězení se zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu 

pohybu. Sankcí je omezení možnosti svobodně se pohybovat. Taková újma je ale 

většinou vnímána jako menší, než by byla v případě odsouzení k trestu odnětí svobody, 

                                                           
86 Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního 
zákoníku, k části první – změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), k bodu 
44. 
87 § 314e odst. 4 věta druhá. 
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které s sebou navíc nese již zmíněné nežádoucí vlivy, které nápravu pachatele dále 

komplikují. Zajímavým zjištěním jistě je, že zkušenost v zahraničních zemích užívajících 

tohoto typu trestu ukazuje, že nemalé procento odsouzených (zhruba 15) vnímá takovou 

újmu jako citelnější než u krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody.88 

8.4.8.4.8.4.8.4. TrestTrestTrestTrestní opatření domácího vězení ukládanéní opatření domácího vězení ukládanéní opatření domácího vězení ukládanéní opatření domácího vězení ukládané    mladistvým mladistvým mladistvým mladistvým     

V souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku byl novelizován i zákon č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Trestní 

opatření domácího vězení je tak nově obsaženo i ve výčtu trestních opatření možných 

uložit mladistvým pachatelům (§ 24 odst. 1 ZSM). Protože zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže neobsahuje odchylnou úpravu pro ukládání tohoto trestního opatření, 

postupuje se v souladu s § 1 odst. 3 ZSM podle obecných zásad pro trest domácího 

vězení obsažených v trestním zákoníku (§ 60 a 61 TZ).   

V případě mladistvých odsouzených tímto trestním opatřením ale nesmí být 

narušeno výchovné a preventivní působení trestu, který bude navíc respektovat duševní 

a sociální rozvoj mladistvého (§ 3 odst. 2 a odst. 3, § 9, § 24). Trestním opatřením by 

tedy rozhodně neměla být omezena možnost mladistvého navštěvovat vzdělávací, 

sportovní a zájmové aktivity, které takový rozvoj podporují. Podstatnou roli v takových 

případech bude hrát zejména stupeň rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, na 

jejichž rozvoj je kladen zákonem o soudnictví ve věcech mládeže hlavní důraz. 

V řízení ve věci mladistvého ovšem dle § 63 ZSM nelze vydat trestní příkaz, proto ani 

trest domácího vězení nemůže být uložen trestním příkazem. Takový postup by byl 

možný pouze v řízení, kdy se dle § 73 ZSM zvláštních ustanovení o řízení ve věcech 

mladistvého neužije.  

Zahraniční výzkumy ukazují, že u mladistvých a mladých pachatelů je trest 

domácího vězení hodnocen jako velmi výrazný zásah do jejich sociálního rozvoje v době, 

kdy teprve budují síť vlastních přátel a známých, a takový trest pro ně znamená mnohem 

větší újmu než u starších pachatelů. Citlivě nastavený režim trestu a hlavně systém 

probačního dohledu by měly předejít možnému zhoršení chování mladistvého a možné 

                                                           
88 Navrátilová, J. Trest domácího vězení. In: Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha : Leges, 2009, str. 66. 
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recidivě kvůli snahám vzdorovat nastoleným podmínkám a s tím souvisejícím častějším 

výkonům náhradních trestů.89  

8.5.8.5.8.5.8.5. Procesněprávní úprava výkonu trestu domácího vězeníProcesněprávní úprava výkonu trestu domácího vězeníProcesněprávní úprava výkonu trestu domácího vězeníProcesněprávní úprava výkonu trestu domácího vězení    

S přijetím současného trestního zákoníku byl přijat i zákon č. 41/2009 Sb., o změně 

některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, který mimo jiné novelizuje i 

ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Výkon trestu 

domácího vězení nově upravuje oddíl třetí dvacáté první hlavy (§ 334a až 334h).90  

§ 334a§ 334a§ 334a§ 334a stanoví určení počátku (odst. 1) výkonu trestu a místo (odst. 2) jeho výkonu 

v nařízení výkonu trestu, které zašle předseda senátu odsouzenému po nabytí vykonatelnosti 

rozhodnutí o tomto trestu. Počátek se stanoví tak, aby si odsouzený mohl obstarat své 

záležitosti. Místo výkonu se určuje v obydlí odsouzeného nebo v místě, kde se zdržuje, 

s přihlédnutím k případnému zaměstnání odsouzeného a možnostem dopravy do něj. 

§ 334b§ 334b§ 334b§ 334b pojednává o způsobu kontroly výkonu trestu Probační a mediační službou ve 

spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Elektronický kontrolní 

systém je teprve ve fázi příprav, kontrolu tedy fakticky mohou zajišťovat jen probační 

úředníci. Probační úředník provádí namátkové kontroly a odsouzený má povinnost mu za 

tím účelem umožnit vstup do místa výkonu trestu. 

§ 334§ 334§ 334§ 334cccc upravuje následky neplnění povinností výkonu trestu odsouzeným tak, že pokud 

je toto probačním úředníkem nebo provozovatelem elektronického kontrolního systému 

zjištěno, sdělí tuto skutečnost neodkladně soudu, který výkon trestu nařídil. 

§ 334§ 334§ 334§ 334dddd v odst. 1 stanoví, že předseda senátu z důležitých důvodů může výkon trestu 

domácího vězení na potřebnou dobu odložit nebo přerušit. Po pominutí těchto důvodů 

odklad nebo přerušení odvolá (odst. 2). Doba odložení a přerušení se nezapočítává do doby 

výkonu trestu a proti rozhodnutím podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost s odkladným 

účinkem. 

§ 334e § 334e § 334e § 334e umožňuje předsedovi senátu rozhodnout o změnách ve výkonu trestu domácího 

vězení z důležitých důvodů. Změnit je možné místo výkonu i dobu, kdy se zde má odsouzený 

zdržovat, nebo přiměřená omezení a povinnosti, a to jak na návrh odsouzeného nebo 

státního zástupce, tak i bez takového návrhu. Přitom nesmí změnit v neprospěch 

                                                           
89 Šámal, P. et al. Trestní zákoník : komentář. I., § 1 - 139. Praha : C.H.Beck, 2009., str. 715. 
90 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), část třetí, hlava dvacátá první, oddíl třetí. 



 

39 
 

odsouzeného počet hodin v týdnu, po které se má zdržovat v obydlí, stejně jako rozsah 

přiměřených omezení a povinností. Proti rozhodnutí o takové změně je přípustná stížnost 

s odkladným účinkem. 

§ 334f§ 334f§ 334f§ 334f upravuje možnost ministra spravedlnosti upustit od výkonu trestu domácího 

vězení nebo jeho zbytku, jestliže má být odsouzený vydán do ciziny, nebo předán jinému 

státu EU na základě evropského zatýkacího rozkazu (tzv. Eurozatykač).  

Soud může upustit od výkonu trestu domácího vězení nebo jeho zbytku tehdy, pokud má 

být odsouzený vyhoštěn, nebo pokud soud zjistí, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou 

životu nebezpečnou nebo duševní nemocí. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost 

s odkladným účinkem. 

§ 334g§ 334g§ 334g§ 334g stanoví postup při nařizování náhradního trestu odnětí svobody. O tom 

rozhoduje předseda senátu na návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu. Proti 

takovému rozhodnutí je přípustná stížnost s odkladným účinkem. 

§ 334h§ 334h§ 334h§ 334h je zmocňovacím ustanovením pro ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky 

stanovující podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení. Takovou vyhláškou je 

vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. Více k této vyhlášce 

v následující podkapitole věnované předmětné problematice.   

Dalším novelizovaným předpisem byla vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 

Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a to vyhláškou č. 457/2009 Sb. Ta nyní 

v části sedmé upravuje postup pro získávání písemného slibu obviněného podle § 60 odst. 1 

písm. b) trestního zákoníku a vyrozumívání PMS o nařízení výkonu trestu a dalších 

rozhodnutích.  

Před podpisem písemného slibu má být obviněnému vysvětlena podstata výkonu a 

kontroly trestu domácího vězení, způsob jeho součinnosti a jaká omezení jsou pro něho a 

osoby žijící s ním ve společném obydlí s tímto trestem spojena (§ 34). Pokud okolnosti slibu 

dostatečně nenasvědčují poučenosti obviněného o podstatě trestu domácího vězení, poučí o 

něm soud obviněného před jeho uložením, případně tím pověří úředníka PMS (§ 34a). Dále 

je upravena povinnost soudu zasílat středisku PMS rozhodnutí o výkonu trestu domácího 

vězení po nabytí vykonatelnosti spolu s nařízením výkonu trestu, stejně jako všechna další 

rozhodnutí týkající se tohoto trestu (§ 34b). § 34c pak stanoví povinnost soudu, který se 

dozví, že obviněný který je ve vazbě nebo odsouzený, který vykonává trest odnětí svobody, 
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má zároveň vykonávat trest domácího vězení, informovat o tom bezodkladně soud, který 

trest domácího vězení uložil.  

8.6.8.6.8.6.8.6. KKKKontrola výkonu trestu domácího vězeníontrola výkonu trestu domácího vězeníontrola výkonu trestu domácího vězeníontrola výkonu trestu domácího vězení    

Kontrola výkonu trestu domácího vězení je upravena vyhláškou č. 456/2009 Sb., o 

kontrole výkonu trestu domácího vězení. Ta stanoví, kým a jakým způsobem je 

prováděna kontrola výkonu trestu.  

Kontrolním orgánem je Probační a mediační služba ČR (PMS). Probační úředník má 

právo vstupu do obydlí odsouzeného, ve kterém mu bylo uloženo vykonávat trest 

domácího vězení, kdykoliv v době, ve které má nařízeno se v něm zdržovat. Povinností 

odsouzeného je umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí a na požádání prokázat 

svou totožnost. O omezeních spojených s kontrolou výkonu trestu a o povinnostech v 

rámci součinnosti, k jejichž dodržování dal odsouzený písemný slib, probační úředník 

nejpozději na počátku výkonu trestu domácího vězení poučí odsouzeného a případné 

osoby žijící s ním ve společném obydlí. Záznam o tomto poučení, stejně jako záznam o 

každé provedené kontrole a o každém osobním jednání s odsouzeným je pak součástí 

dokumentace vedené u střediska PMS.91 V souvislosti se zavedením trestu domácího 

vězení byl navýšen počet pracovníků PMS o 90 osob,92 čímž by měla být zajištěna 

schopnost namátkově kontrolovat až pět stovek vězňů.93 

Návrh původně vycházel z předpokladu, že kontrolu výkonu trestu domácího vězení 

technickými prostředky bude zajišťovat Policie České republiky. Po zásadní připomínce 

Ministerstva vnitra, které poukazovalo na to, že se jedná o tzv. nepolicejní činnost a 

proto nesouhlasilo se svěřením takové kontroly policii, a které bylo vyhověno, bylo 

přistoupeno k náhradní variantě, tj. že tuto kontrolu bude zajišťovat soukromá agentura. 

Ta by měla technickými prostředky sledovat, zda se odsouzený v určený čas nevzdaluje 

z místa, kde mu bylo nařízeno setrvávat a každé takové neoprávněné vzdálení se hlásit 

                                                           
91 § 3 Vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
92 Epravo.cz [online]. Vláda ČR schválila projekt ministerstva spravedlnosti – Trest domácího vězení. 29. 
10. 2009. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/vlada-cr-schvalila-projekt-
ministerstva-spravedlnosti-trest-domaciho-vezeni-58814.html 
93 Suchá, V. Aktuálně.cz [online]. Domácí vězni už ušetřili státu dvacet milionů korun. 24. 4. 2011. [cit. 8. 
6. 2011] Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=697923 
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příslušnému soudu, který pak bude přistupovat k dalším opatřením vůči 

odsouzenému.94 

Kontrola je prováděna formou namátkových návštěv probačního úředníka v době, 

kdy má odsouzený povinnost zdržovat se v určeném místě výkonu trestu domácího 

vězení. Po zavedení elektronického sledování bude PMS spolupracovat s jeho 

provozovatelem a dále vykonávat i osobní kontrolu výkonu trestu, zejména potom 

dodržování uložených omezení a povinností. Probační úředník dle § 1 zmíněné vyhlášky 

dále vyhodnocuje plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených 

povinností uvedených v § 48 odst. 4 TZ směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný 

život; prověřuje, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu v souladu s rozhodnutím 

soudu podle § 60 odst. 4 TZ a zda plní výchovná opatření uložená soudem podle § 60 

odst. 5 TZ; prověřuje důvody porušení podmínek trestu a informuje soud o porušení 

podmínek výkonu trestu nebo neplnění přiměřených omezení a přiměřených povinností 

nebo neplnění výchovných opatření uložených soudem.95 Tyto kontroly jsou doplňovány 

konzultacemi odsouzeného s probačním úředníkem, který vykonává i případné další 

kroky vedoucí k tomu, aby odsouzený vedl spořádaný život, pomáhá a radí odsouzenému 

i dalším osobám sdílejícím jeho obydlí. 

8.6.1.8.6.1.8.6.1.8.6.1. Součinnost odsouzenéhoSoučinnost odsouzenéhoSoučinnost odsouzenéhoSoučinnost odsouzeného    

Odsouzený je v rámci součinnosti při výkonu kontroly trestu domácího vězení 

povinen umožnit kontrolu přítomnosti odsouzeného v určeném místě a době výkonu 

trestu probačním úředníkem. Za tím účelem mu musí umožnit vstup do obydlí 

odsouzeného a spolupracovat při kontrole plnění soudem uložených přiměřených 

omezení a přiměřených povinností směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, 

při plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou 

škodu (§ 4 odst. 1). Zákon nedefinuje obsah pojmu řádný život, bude tedy vždy záležet 

na úvaze soudu, jak v konkrétním případě situaci posoudí. Zcela jistě ale v rozporu 

s řádným životem bude páchání další trestné činnosti nebo závažnějších přestupků, 

nehrazení způsobené škody, ačkoliv by ji hradit mohl, neplnění vyživovací povinnosti a 

podobně. 

                                                           
94 Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního 
zákoníku, k části první – změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), k bodu 
49. 
95 § 1 Vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
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Umožnit vstup do obydlí bude odsouzený povinen také provozovateli elektronického 

kontrolního systému za účelem instalace, reinstalace, kontroly a údržby zařízení systému 

sledování. V tomto případě bude mít povinnost strpět umístění technického zařízení na 

svém těle pod dobu 24 hodin denně (náramek nebo jiné podobné zařízení). Předání 

takového zařízení spolu s podmínkami pro provoz bude zaznamenáno do protokolu a 

podepsáno jak odsouzeným, tak probačním úředníkem a zástupcem provozovatele 

elektronického sledovacího systému.96 

Pokud se odsouzený dozví o nemožnosti plnit podmínky výkonu trestu domácího 

vězení v stanoveném místě a čase, má povinnost oznámit tuto skutečnost neprodleně 

probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil. Probační úředník v takovém případě 

bezodkladně informuje soud o vlastních zjištěních k důvodům neplnění podmínek 

výkonu trestu (§ 4 odst. 2). 

§ 4 odst. 3 vyhlášky pak umožňuje odsouzenému obracet se na probačního úředníka 

se žádostmi o pomoc při řešení situací souvisejících s kontrolou výkonu trestu domácího 

vězení a ovlivňujících průběh výkonu tohoto trestu. 

8.6.2.8.6.2.8.6.2.8.6.2. Postup při zjištěníPostup při zjištěníPostup při zjištěníPostup při zjištění    porušení podmínek výkonu trestuporušení podmínek výkonu trestuporušení podmínek výkonu trestuporušení podmínek výkonu trestu    

Zjištěná porušení podmínek výkonu trestu projedná probační úředník s odsouzeným 

a případně prověří pravdivost jeho tvrzení o důvodech porušení. Probační úředník poté 

neprodleně informuje soud a doloží záznamy o všech takových zjištěních a o vyjádření 

odsouzeného k věci. Soud poté postupuje podle § 334g trestního řádu, kdy předseda 

senátu může na návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu rozhodnout o 

výkonu náhradního trestu odnětí svobody. 

8.6.3.8.6.3.8.6.3.8.6.3. Náhradní trest odnětí svobodyNáhradní trest odnětí svobodyNáhradní trest odnětí svobodyNáhradní trest odnětí svobody    

Pro případ, že je trest domácího vězení zmařen, stanoví soud při ukládání tohoto 

trestu i náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok (§ 61 odst. 1 TZ). Zmařením se 

rozumí nedodržení jeho podmínek. V takovém případě soud rozhodne o výkonu celého 

náhradního trestu odnětí svobody, nikoliv tedy jen jeho poměrné části, a zároveň o 

způsobu jeho výkonu. Zákonodárce se zřejmě snaží hrozbou nutnosti vykonání celého 

                                                           
96 § 7 odst. 3 Vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
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trestu motivovat odsouzené k dodržování stanovených podmínek domácího vězení tak, 

aby byl tento trest vykonán v celé jeho délce. 

8.6.4.8.6.4.8.6.4.8.6.4. Zavedení elektronického systémuZavedení elektronického systémuZavedení elektronického systémuZavedení elektronického systému    sledovánísledovánísledovánísledování    vvvv    České republiceČeské republiceČeské republiceČeské republice    

S elektronickou kontrolou odsouzených se počítá od počátku úvah o zavedení trestu 

domácího vězení a její úpravu obsahuje i trestní řád, potažmo vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti o kontrole výkonu trestu domácího vězení.97  

Projekt elektronické kontroly domácího vězení byl rozdělen na tři pracovní fáze. 

V první fázi, která potrvá od nabytí účinnosti nového trestního zákoníku (tedy od 1. 

ledna 2010) do zavedené elektronického systému sledování bude kontrolu zajišťovat 

pouze PMS namátkovými kontrolami. Ve druhé fázi bude formou otevřeného 

zadávacího řízení vybrán provozovatel elektronického monitoringu osob, který bude 

spolupracovat s PMS při kontrole výkonu trestu domácího vězení. Měla by probíhat 

příprava tohoto systému a také plně dokončen legislativní rámec trestu domácího vězení 

v souladu s dosavadními zkušenostmi PMS a poznatky ze soudní praxe. Ve třetí fázi by 

pak mělo být kompletně dokončeno propojení činnosti PMS a provozovatelem systému 

elektronického sledování odsouzených s komplexní legislativní úpravou pro výkon a 

kontrolu domácího vězení.98 

Plánované elektronické sledování by podle představ Ministerstva spravedlnosti mělo 

být kupováno jako služba, což znamená, že systém bude provozovat soukromá firma za 

použití vlastní techniky i personálu a stát bude hradit dohodnutou částku za jednu 

hlídanou osobu a den. Taková firma bude muset zajistit dostatečně transparentní 

evidenci pohybu odsouzeného a v případě porušení podmínek odsouzení být schopna 

předat soudu relevantní důkazy. Takový systém se již v řadě států osvědčil a 

nepředstavuje nutnost vynakládat velké objemy veřejných prostředků na pořízení 

takového systému. 

Elektronický monitoring by měl fungovat na bázi náramku na těle odsouzeného a 

stacionárního přijímače v jeho bytě, který bude zajištěn proti neoprávněné manipulaci 

plombou nebo geografickou kotvou. Tento přijímač bude zaznamenávat přítomnost 

náramku ve svém dosahu ve stanoveném čase. Pokud signál nezachytí, informuje o tom 

                                                           
97 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
98 Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. Domácí vězení. [cit. 15. 3. 2011] Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5266&d=310180 
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kontrolní centrum, které zatelefonuje odsouzenému a pokud ani ten neprokáže jeho 

přítomnost v místě výkonu trestu, bude vyslán probační úředník. Ten v případě shledání 

porušení podmínek trestu bude informovat soud, který pak rozhodne o dalším 

postupu.99 

Veřejná zakázka na dodání systému pro elektronický monitoring odsouzených byla 

vypsána tehdejší ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou v březnu roku 2010.100 

Do výběrového řízení se tehdy přihlásilo 5 zájemců: Česká pošta, Fenix International, 

Telefónica O2 Czech Republic spolu s DCS Systems, konsorcium Siemens - ABL a 

konsorcium Assecco PDV.101 Ještě před vyhlášením vítěze vydal Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS) v červnu 2010 pro pochybnosti o správnosti postupu 

zadavatele při stanovování kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci102 

předběžné opatření zakazující uzavřít s případným vítězem smlouvu. Nový ministr 

spravedlnosti Jiří Pospíšil se pak zadávací řízení v červenci 2010 rozhodl podle zákona o 

veřejných zakázkách103 zrušit, protože podle jeho názoru zadávací dokumentace 

vykazuje nedostatky, které mají podstatný negativní vliv na řádný průběh zadávacího 

řízení a dosažení sledovaného účelu zadávání veřejné zakázky.104 Pospíšil kritizoval 

zejména provozování datového centra s veškerými údaji o všech odsouzených 

soukromou firmou a dále nutnost platit vítězné společnosti vstupní aktivační poplatek v 

řádu stovek milionů korun.105  

Ministr Pospíšil pak plánoval vypsat nové výběrové řízení na tuto zakázku nejpozději 

na podzim roku 2010, nicméně jelikož Antimonopolní úřad dosud prošetřuje zrušení 

                                                           
99 Suchá, V. Aktuálně.cz [online]. Domácí vězení se odkládá. Náramky budou až od roku 2011. 5. 5. 2009. 
[cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=636470 
100 Informační systém o veřejných zakázkách. [online]. Detail veřejné zakázky č. 60048528. [cit. 29. 5. 
2011] Dostupné z: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01029Prepare.do?znackaForm=6004852851001 
101 NašePeníze.cz [online]. Česká pošta nebude posílat jen dopisy, chce hlídat i vězně. 28. 4. 2010. [cit. 8. 
6. 2011] Dostupné z: http://www.nasepenize.cz/ceska-posta-nebude-posilat-jen-dopisy-chce-hlidat-i-
vezne-6777 
102 iHNed.cz [online]. Pochybnosti v soutěži: ÚOHS prověří tendr na systém domácího vězení. 9. 6. 2010. 
[cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-44166760-pochybnosti-v-soutezi-uohs-
proveri-tendr-na-system-domaciho-vezeni  
103 § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ 
104 Informační systém o veřejných zakázkách. [online]. Detail veřejné zakázky č. 60048528. [cit. 29. 5. 
2011] Dostupné z: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01029Prepare.do?znackaForm=6004852851001 
105 Vařeková, V., Hromádka, M., Presová, E. Český rozhlas [online]. Pospíšil zruší tendr na systém 
domácího vězení. 29. 7. 2010. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/764894 
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původního tendru,106 které napadl jeden ze soutěžitelů, Ministerstvo spravedlnosti 

nemůže začít řízení nové. 

8.7.8.7.8.7.8.7. Role Role Role Role Probační a mediační službyProbační a mediační službyProbační a mediační službyProbační a mediační služby    České republikyČeské republikyČeské republikyČeské republiky    

Probační a mediační služba (PMS) byla zřízena zákonem číslo 257/2000 Sb., o 

Probační a mediační službě. Jejím posláním je zprostředkování účinného a společensky 

prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a 

zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 

poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.107 Jedná se tedy jak o činnost 

právní, tak zejména sociální. Probační úředník se zajímá o postoje a vztahy obviněného 

během trestního řízení a výkonu jeho trestu. PMS dále zajišťuje a koordinuje probační a 

resocializační programy, které mohou být uloženy v rámci přiměřených povinností a 

omezení. Cíle činnosti PMS jsou integrace pachatele, participace poškozeného a 

ochrana společnosti.108 

V rámci ukládání, výkonu i kontroly trestu domácího vězení zastává PMS 

nezastupitelnou úlohu. Nejprve se podílí na výběru vhodných obviněných pro výkon 

trestu domácího vězení. Důležitá je poté také příprava pro uložení tohoto trestu v rámci 

tzv. institutu předběžného šetření. Tím je spolupráce probačního úředníka s obviněným 

vedoucí ke zjištění jeho osobních poměrů důležitých pro kvalifikované posouzení 

možnosti uložení trestu domácího vězení soudem. Jedná se zejména o bytovou situaci, 

rodinné, pracovní a sociální poměry, potřeby pachatele i oběti trestného činu a případně 

další nezbytné skutečnosti. Tím by se mělo předcházet zvýšené zátěži pro okolí 

odsouzeného, možným selháním při výkonu domácího vězení nebo dokonce konfliktům 

v rodině a domácnosti. Na základě těchto informací probační úředník předloží soudu 

zprávu, která slouží jako podklad pro jeho rozhodnutí a přizpůsobení trestu 

konkrétnímu pachateli.109  

                                                           
106 Suchá, V. Aktuálně.cz [online]. Domácí vězni už ušetřili státu dvacet milionů korun. 24. 4. 2011. [cit. 8. 
6. 2011] Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=697923  
107 Probační a mediační služba ČR. [online] O PMS – Poslání a cíle PMS ČR. [cit. 6. 5. 2011] Dostupné z 
https://www.pmscr.cz/poslani-a-cile/ 
108 Probační a mediační služba ČR. [online] O PMS – Cíle činnosti PMS. [cit. 7. 5. 2011] Dostupné z 
https://www.pmscr.cz/poslani-a-cile/ 
109 Ministerstvo spravedlnosti ČR. [online] Činnost Probační a mediační služby v rámci zajištění a 
zabezpečení výkonu trestu domácího vězení a následně i v propojení s elektronickým kontrolním 
systémem. [cit. 8. 6. 2011].  
Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5272&d=310183 
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Toto šetření probíhá v případech, kdy jsou splněny zákonné podmínky pro uložení 

takového typu trestu a jen se souhlasem obviněného. Na jeho základě může probační 

úředník navrhnout soudu uložení přiměřených omezení nebo povinností obviněnému. 

PMS dále poskytuje poučení obviněného o výkonu trestu domácího vězení a zjišťuje jeho 

motivaci a postoje k němu a zajišťuje jeho písemný slib.110 

PMS dále zajišťuje výkon uloženého trestu domácího vězení a vede související 

spisovou dokumentaci a evidenci odsouzených. Jak již bylo zmíněno výše, provádí 

kontrolu výkonu trestu domácího vězení namátkovými kontrolami v určeném místě, 

v odůvodněných případech také v součinnosti s Policií ČR. Do budoucna se počítá se 

spoluprací s provozovatelem elektronického systému sledování osob ve výkonu trestu 

domácího vězení. Kontrola výkonu trestu je doplněna o intenzivní kontakt probačního 

úředníka v rámci resocializačních programů nebo přiměřených povinností a omezení 

stanovených soudem, což zahrnuje návštěvy odsouzených, docházení odsouzených do 

středisek PMS a výkon standardních probačních činností, což znamená i práci 

s případným poškozeným s cílem omezit nepříznivý dopad trestného činu a řešit 

náhradu způsobené škody. 

V neposlední řadě PMS obstarává informace pro rozhodování soudu o podmíněném 

propuštění a zajišťuje také jeho výkon. 

8.8.8.8.8.8.8.8. Náklady spojené Náklady spojené Náklady spojené Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězenís výkonem trestu domácího vězenís výkonem trestu domácího vězenís výkonem trestu domácího vězení    

Dle § 152 TŘ je odsouzený povinen hradit náklady spojené s výkonem trestu 

domácího vězení. Po vykonání trestu domácího vězení nebo jeho části probační úředník 

vypracuje zprávu obsahující podklady pro rozhodnutí soudu o povinnosti odsouzeného k 

náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení a tuto zašle soudu.111 

Výše těchto nákladů je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 458/2009 Sb., 

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

vězení a způsob úhrady. Denní sazba je v § 1 citované vyhlášky stanovena na 50 Kč za 

každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího 

vězení. O náhradě nákladů rozhoduje předseda senátu soudu prvního stupně112 po 

vykonání trestu, případně může rozhodnout po vykonání jeho části, pokud byla delší než 

                                                           
110 Podle § 60 odst. 1 písm. b) TZ 
111 § 6 odst. 3 vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
112 § 155 odst. 2 TŘ 
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jeden měsíc.113 Částka má být uhrazena odsouzeným do třiceti dnů (resp. do deseti dnů 

v případě částečného výkonu trestu domácího vězení) od doručení rozhodnutí na účet 

soudu. V tomto rozhodnutí je odsouzený upozorněn na následky nezaplacení, tedy že 

mohou být vymáhány podle jiných právních předpisů.114   

8.9.8.9.8.9.8.9. Dosavadní zDosavadní zDosavadní zDosavadní zkušenosti skušenosti skušenosti skušenosti s    trestem domácího vězenítrestem domácího vězenítrestem domácího vězenítrestem domácího vězení    

Od zavedení domácího vězení do právního řádu, tedy od 1. ledna 2010, bylo uloženo 

239 a nařízen 201 tento trest. Doposud proběhlo nebo probíhá 614 předběžných šetření, 

z nich byl trest domácího vězení doporučen ve 295 případech. Z nařízených výkonů 

trestu bylo v 19 případech přistoupeno k uložení náhradního trestu odnětí svobody.  

Podrobné údaje o ukládání trestů domácího vězení v následující tabulce:115 

RegionRegionRegionRegion    IPŠIPŠIPŠIPŠ    

TDVTDVTDVTDV    doporučendoporučendoporučendoporučen        TDVTDVTDVTDV    TDV skončenTDV skončenTDV skončenTDV skončen    
aktuální aktuální aktuální aktuální 

stavstavstavstav    anoanoanoano    nenenene    uloženuloženuloženuložen    nařízennařízennařízennařízen    vykonánvykonánvykonánvykonán    náhradní trestnáhradní trestnáhradní trestnáhradní trest    jinakjinakjinakjinak    

Praha 26 7 16 10 8 4 0 1 3 

Středočeský 66 33 29 21 19 1 2 1 15 

Jihočeský 70 39 22 37 33 8 6 0 19 

Západočeský 63 29 30 19 18 5 0 0 13 

Severočeský 53 33 12 21 18 2 0 1 15 

Východočeský 114 62 50 43 34 7 4 1 22 

Jihomoravský 93 33 50 38 31 3 4 4 20 

Severomoravský 129 59 60 50 40 9 3 2 26 

celkemcelkemcelkemcelkem    614 295 269 239 201 39 19 10 133 

 

Jak vidno, přestože po počátečních rozpacích je již nový trest domácího vězení 

ukládán ve větší míře, není stále zdaleka využíván tak, jak se při jeho zavádění často 

očekávalo, i jaká je kontrolní kapacita Probační a mediační služby v tomto směru. Podle 

vyjádření některých soudců je příčinou právě obava z nedostatečné kontroly domácích 

vězňů způsobená absencí elektronického systému sledování. Vězni podle nich nepociťují 

dostatečný tlak jako v případě trestu odnětí svobody, které by domácí vězení v prvé řadě 

mělo v odůvodněných případech nahrazovat. Elektronické sledování by zpřísnilo 

                                                           
113 § 2 odst. 2 vyhlášky č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s 
výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady. 
114 § 2 odst. 1 vyhlášky č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s 
výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady. 
115 Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. Domácí vězení. Stav k 7. 6. 2011. [cit. 9. 6. 2011] Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5266&d=310180 
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podmínky výkonu tohoto trestu, účinněji by působilo na odsouzené a odstranilo by 

jakousi psychologickou bariéru, která brání soudcům v jeho častějším ukládání.116 

Další evidentní skutečností je velký rozdíl v počtu uložených trestů domácího vězení 

mezi jednotlivými regiony. Zatímco severomoravský, východočeský a jihomoravský 

region uložily v průměru ve 44 případech, některé regiony nedosáhly ani dvou desítek a 

například v Praze bylo domácí vězení uloženo jen desetkrát. Zde ovšem hraje roli i malý 

počet celkem uložených trestů. Průměrná délka domácího vězení se podle PMS 

pohybuje mezi 6 a 8 měsíci. To je velký rozdíl oproti zkušenostem z USA, kde je pouze 

8% pachatelů odsouzeno k více než 6 měsícům domácího vězení a jeho průměrná délka 

je pouhých 79 dnů.117  

Nejčastěji je přitom trest domácího vězení ukládán za trestné činy maření výkonu 

úředního rozhodnutí (34%), krádeže (15%) a výtržnictví (12%). Zhruba 16% 

odsouzených pak tvoří ženy. Také díky menšímu počtu odsouzených mají probační 

úředníci dostatek času ke kontrolám, ty tak probíhají v průměru třikrát do týdne, a to 

namátkovou kontrolou nebo přizváním odsouzeného na středisko PMS.118 Podmínky 

trestu dosud porušilo 19 domácích vězňů, u kterých byl posléze nařízen výkon 

náhradního trestu odnětí svobody. Podle ředitele PMS to z více než poloviny byly 

případy, kdy nebyla probační služba soudem přizvána ke konzultaci vhodnosti uložení 

trestu konkrétnímu pachateli, případně kdy jej vůbec nedoporučila.119 

     

                                                           
116 Slížek, D. Aktuálně.cz [online]. Soudce Vávra: Bez náramků nemá domácí vězení ten bonus. 17. 8. 
2010. [cit. 8. 6. 2011]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-
pravo/clanek.phtml?id=675088 
117 Junger-Tas, J. Alternatives to prison sentences, experiences and developments. Amsterdam : Kugler 
Publications, 1994, str. 32. 
118 Suchá, V. Aktuálně.cz [online]. Nejvyšší trest pro domácího vězně. Doma bude dva roky. 29. 12. 2010. 
[cit. 9. 6. 2011]. Dostupné z: http://rocenka.aktualne.centrum.cz/2010/clanek.phtml?id=684849 
119 Suchá, V. Aktuálně.cz [online]. Domácí vězni už ušetřili státu dvacet milionů korun. 24. 4. 2011. [cit. 8. 
6. 2011] Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=697923 
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9. Trest domácího vězení Trest domácího vězení Trest domácího vězení Trest domácího vězení veveveve    vybranýchvybranýchvybranýchvybraných    zahraničzahraničzahraničzahraničnnnních ích ích ích úpravúpravúpravúpraváchácháchách    

9.1.9.1.9.1.9.1. SlovenskoSlovenskoSlovenskoSlovensko    

Stejně jako v případě České republiky byl trest domácího vězení na Slovensku 

obsažen již v rakousko-uherském trestním zákoníku z roku 1852. Znovu byl pak 

v samostatné Slovenské republice zaveden v souvislosti s přijetím nových trestních 

zákonů v roce 2005 s účinností od 1. ledna 2006. Těmito zákony jsou zejména Trestný 

zákon120 a Trestný poriadok.121 Trest domácího vězení je upraven v § 53 Trestného zákona. 

Domácí vězení může soud uložit pachateli přečinu,122 tzn. trestného činu 

z nedbalosti a úmyslného trestného činu, za který Trestný zákon dovoluje uložit trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let, a to na dobu do jednoho roku. 

Odsouzený je v takovém případě povinen zdržovat se v nařízený čas v určeném obydlí a 

přináležejících venkovních prostorách, vést řádný život a podrobit se kontrole 

technickými prostředky, pakliže je taková kontrola nařízena.123 V tuto dobu může 

odsouzený opustit svoje obydlí jen z naléhavého důvodu a jen na nezbytně nutnou dobu, 

a to po předchozím souhlasu probačního úředníka nebo orgánu, který nad ním vykonává 

kontrolu technickými prostředky. Tato doba se započítává do doby výkonu trestu.124 

V případě neplnění uložených povinností soud nařídí výkon náhradního trestu odnětí 

svobody tak, že dva dny nevykonaného trestu odnětí svobody se přemění na jeden den 

nepodmíněného trestu odnětí svobody.125 

Výkon trestu domácího vězení je upraven v § 435 Trestného poriadku. Ten stanoví, 

že soud nařídí výkon domácího vězení bezodkladně poté, co rozhodnutí, kterým byl 

uložen, stal vykonatelným. Soud upozorní odsouzeného na omezení a povinnosti, které 

vyplývají z nařízeného trestu a na hrozbu náhradního trestu odnětí svobody v případě 

jejich porušení. Kontrolou trestu pak pověří orgán spravující technické prostředky 

kontroly odsouzených nebo probačního a mediačního úředníka.126 Odsouzený může po 

                                                           
120 Trestný zákon, zákon č. 300/2005 Z. z. 
121 Trestný poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. 
122 § 53 odst. 1 Trestného zákona 
123 § 53 odst. 2 Trestného zákona 
124 § 53 odst. 3 Trestného zákona 
125 § 53 odst. 4 Trestného zákona 
126 § 435 odst. 1 Trestného poriadku 
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vykonání poloviny trestu domácího vězení požádat o upuštění od výkonu zbytku trestu, o 

tom musí soud rozhodnout do 30 dnů.127 

Stejně jako v České republice je tak trest domácího vězení na Slovensku možno uložit 

za přečiny, které jsou definovány prakticky shodně jako v ČR. Rozdíl je pak zejména 

v rozsahu doby trvání, kdy česká úprava umožňuje uložit TDV až do délky 2 let. Dalším 

významným rozdílem je na Slovensku neupravený denní limit doby výkonu trestu, kdy je 

takové rozhodnutí, včetně určení přesného rozsahu trestu, ponecháno zcela na uvážení 

soudu. Slovenský Trestný zákon dále neumožňuje uložit vedle domácího vězení další 

přiměřená omezení a povinnosti.128 Domácí vězení oproti české úpravě není možno 

uložit mladistvému129 (tj. osoba, která v době spáchání trestného činu dovršila čtrnáctý a 

nepřekročila osmnáctý rok věku130). V neposlední řadě také slovenská úprava v případě 

ukládání náhradního trestu přeměňuje nevykonaný trest domácího vězení poměrně na 

trest odnětí svobody, přičemž český právní řád naproti tomu požaduje vykonání celého 

náhradního trestu. 

Stejně jako v ČR je pak trest domácího vězení na Slovensku kontrolován, přestože 

právní úprava počítá s nasazením elektronického sledování, zatím pouze úředníky 

probační a mediační služby, což je považováno za jednu z hlavních překážek jeho většího 

rozšíření. Probační úředníci mají na starosti široký okruh dalších činností, nedostatečné 

personální kapacity a také nevykonávají kontrolu odsouzených mimo svou pracovní 

dobu.131 Díky tomu je trest i přes poměrně dlouhou dobu od jeho zavedení využíván stále 

spíše jen minimálně - v roce 2010 bylo domácí vězení uloženo pouhým 59 pachatelům. 

Slovenské Ministerstvo spravedlnosti plánuje zavedení elektronického sledování 

odsouzených do roku 2020, čímž by se počet současně odsouzených mohl zvýšit až na 

500.132 

9.2.9.2.9.2.9.2. USAUSAUSAUSA    

Americký systém moderního domácího vězení a zejména využití elektronického 

monitoringu odsouzených patří k nejrozvinutějším na světě. Jeho nasazení do účinné 

                                                           
127 § 435 odst. 2 Trestného poriadku 
128 Rajnič, M. Trest domáceho väzenia v systéme trestov. Justičná revue. 2009, č. 6 - 7, str. 838. 
129 § 109 Trestného zákona 
130 § 94 odst. 1 Trestného zákona 
131 Rajnič, M. Trest domáceho väzenia v systéme trestov. Justičná revue. 2009, č. 6 - 7, str. 839. 
132 Rybárová, E. SME.sk [online] Vo väzení ako doma. 11. 6. 2011 [cit. 14. 6. 2011] 
http://www.sme.sk/c/5931525/vo-vazeni-ako-doma.html 
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praxe proběhlo již v roce 1983 a prošlo jím už na statisíce osob. Přestože jednotlivé státy 

mají vlastní úpravu domácího vězení, většina vlastností je společných pro všechny, nebo 

alespoň pro většinu států.  

Domácí vězení tvoří jednu z forem tzv. komunitních nápravných programů 

(Community Correction Programs).133 V USA je často užíván back-end typ domácího 

vězení, kdy je uloženo odsouzeným po odpykání trestu odnětí svobody, kdy odsouzení 

mohou vykonat poslední část trestu doma, případně jako jedna z podmínek 

podmíněného propuštění nebo dohledu po propuštění. Užíván je také jako náhrada 

vazby před zahájením soudního líčení nebo po propuštění na kauci. 

Podle rozsahu omezení je domácí vězení rozdělováno na tři typy, a to zákaz 

vycházení (curfew), kdy je odsouzený povinen zdržovat se každý den v určený čas doma; 

domácí detence (home detention), kdy odsouzený setrvává doma a navštěvuje pouze 

pravidelné a povolené akce, například chodí práce nebo školy a domácí uvěznění (home 

incarceration), kdy odsouzený nesmí vycházet vůbec s výjimkou nejnutnějších 

zdravotních nebo předem povolených případů. 

Pro domácí vězení jsou vybírání jen vhodní kandidáti, posuzuje se jejich ochota plnit 

stanovené podmínky, zázemí a rodinné prostředí, kriminální minulost, zdravotní stav 

nebo rizika spojená s ponecháním pachatele v domácnosti. Posuzuje se také spolupráce 

dalších osob obývajících bydliště s odsouzeným. Pro elektronický monitoring je také 

třeba vhodné technické vybavení, stálý příbytek a zpravidla telefonní linky. Domácí 

vězení je pak zpravidla doplněno o další komunitní a probační programy, včetně stálého 

dohledu probačního úředníka, který kontroluje plnění uložených povinností. Soud může 

pachateli uložit hrazení nákladů na kontrolu výkonu jeho trestu.  

Elektronický monitoring odsouzených zajišťují specializované soukromé společnosti, 

které za tím účelem užívají vlastních, nebo do jisté míry standardizovaných systémů 

radiové nebo GPS lokalizace. Ty pak monitorují činnost odsouzeného a hlásí každé 

porušení podmínek trestu přidělenému probačnímu úředníkovi. 

Pro odsouzené řádně plnící stanovené podmínky trestu domácího vězení je možné 

využít institutu „zaslouženého volna“ (earned leave), které je vlastně odměnou a spočívá 

                                                           
133 Nieto, M. Community Correction Punishments: An Alternative To Incarceration for Nonviolent 
Offenders. California Research Bureau, 1996. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.library.ca.gov/crb/96/08/#RTFToC11 
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v možnosti využití stanoveného volna navíc pro své aktivity. Naopak nedodržení 

podmínek znamená důtku, ztrátu volna navíc, nebo při nejzávažnějších porušeních až 

přerušení domácího vězení a nástup do vězení. 134 

9.3.9.3.9.3.9.3. KanadaKanadaKanadaKanada    

Podmíněné tresty, tedy alternativy k trestu odnětí svobody (Conditional Sentences), 

jejichž jednou z forem je domácí vězení, byly začleněny do kanadského právního systému 

v roce 1996. Kanadský trestní zákon považuje uvěznění za opatření ultima ratio, kdy 

ukládá neomezovat svobodu pachatele, pokud v daném případě mohou být vhodná 

mírnější opatření.135 Jejich smyslem mělo být snížení počtu uvězněných umožněním 

odpykání si trestu kratšího než dva roky v domácím prostředí. Zároveň jsou 

odsouzenému uloženy další podmínky a vykonáván je také dohled. Soudce musí 

posoudit, zda pachatel nepředstavuje hrozbu pro své okolí a zda výkon trestu v domácím 

prostředí může vůbec plnit základní cíle trestání stanovené trestním zákonem. Ukládání 

alternativních trestů bylo v roce 2007 zpřísněno a není teď možné je uložit pachatelům 

trestných činů s trestní sazbou odnětí svobody nad 10 let, a pokud byl takový čin 

ohodnocen jako čin s těžkou újmou na zdraví (například sexuální napadení, napadení se 

zbraní apod.).  

Povinnou součástí uložení podmíněných trestů je požadavek na odsouzeného, aby 

vedl řádný život, podával zprávy dohlížejícímu úředníkovi a zůstal v dosahu soudu. Tyto 

podmínky mohou doplnit další omezení, například neužívat drogy a alkohol, zákaz 

vlastnit a nosit zbraně, zajišťovat výchovu a péči závislé osobě, nebo vykonat až 240 

hodin obecně prospěšných prací. Soud může uložit i další podmínky, které v daném 

případě uzná za vhodné, tedy včetně domácího vězení.  

Domácí vězení znamená povinnost zdržovat se ve svém příbytku po stanovenou 

dobu. Soud určí, za jakých podmínek jej může odsouzený opustit, například za účelem 

práce, školy, návštěvy lékaře, bohoslužeb, nákupu potřebných věcí apod.136 

                                                           
134 Office of Probation and Pretrial Service. Court and Community. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.kywp.uscourts.gov/court_comm/cchome.pdf 
135 Par. 718.2(d) Trestního zákoníku Kanady (Criminal Code of Canada): „an offender should not be 
deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances“ 
136 MacDonald, M. The Conditional Sentence Option. [online] Květen 2003. [cit. 8. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.courts.ns.ca/bench/cond_sent.htm 
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Řádný výkon domácího vězení je kontrolován policií a probačními úředníky, 

nicméně jednou z podmínek uložení takového trestu je čím dál častěji užití 

elektronického monitorovacího systému. V takovém případě je odsouzený vybaven 

nesnímatelným náramkem, vysílajícím signál do základnové stanice umístěné v domě či 

bytě odsouzeného. Přítomnost i absence, stejně jako jakákoliv nedovolená manipulace 

s náramkem nebo základnou, je sledována řídícím střediskem (Ministry‘s Monitoring 

Center). Podmínkou uložení elektronického sledování je tedy také stálý příbytek 

pachatele a zavedená telefonní linka. 

Průměrná délka podmíněných trestů činí 8 měsíců, z toho celou dobu nebo jen část 

může tvořit domácí vězení. Pokud jsou porušeny stanovená pravidla výkonu trestu, soud 

může jeho podmínky změnit nebo nařídit trest odnětí svobody.137 

9.4.9.4.9.4.9.4. Anglie a WalesAnglie a WalesAnglie a WalesAnglie a Wales    

Pilotní program trestu domácího vězení započal již v roce 1991 na základě zákona o 

trestním soudnictví (Criminal Justice Act 1991) a v roce 1999 byl zaveden plošně. 

Motivací bylo zejména omezit počet odsouzených k trestu odnětí svobody a ušetřit 

vysoké výdaje. Domácí vězení mohlo být uloženo buď jako podmínka při propuštění 

obviněného na kauci, jako samostatný druh trestu (Curfew Orders), nebo jako možnost 

být propuštěn dříve z vězení (Home Detention Curfew). V roce 2005 došlo ke změně,138 

kdy domácí vězení jako trest je jednou z 12 možných podmínek uložení obecnějších 

komunitních příkazů (Community Order), a to jak samostatně, tak ve spojení s nějakým 

dalším omezením, včetně například veřejně prospěšných prací (Community Service 

Order, jehož současné uložení zároveň s domácím vězením český právní řád 

neumožňuje) nebo probačního dohledu.139 Domácí vězení v podobě zákazu vycházení je 

také v posledních letech užíváno v případech fotbalových chuligánů pro zabránění jejich 

účasti na sportovních utkáních.  

Domácí vězení může být uloženo na 2 až 12 hodin denně po dobu až 6 měsíců. Doba 

může být nastavena tak, aby umožňovala vykonávání povinností odsouzeného a 

odpovídala druhu a závažnosti spáchaného trestného činu. Od roku 1999 je možné 
                                                           
137 Kostman & Pyzer Barristers. [online] Conditional Sentences of House Arrest. 2. 11. 2009 [cit. 8. 6. 
2011] Dostupné z: http://blog.torontodefencelawyers.com/2009/11/conditional-sentences-of-house-
arrest/ 
138 Hucklesby, A. Vehicles of desistance? The impact of electronically monitored curfew orders. Londýn : 
SAGE Publications, 2008, str. 52.  
139 Tamtéž, str. 55. 
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využít domácího vězení v back-end podobě (Home Detention Curfew),140 kdy je 

pachateli odsouzenému k trestu odnětí svobody od 3 měsíců do 4 let umožněno vykonat 

posledních až 135 dnů v domácím vězení s elektronickou kontrolou.141 

Pro kontrolu výkonu trestu je zpravidla využíváno elektronického systému sledování, 

a to jak radiového systému, tak sledování pomocí GPS. V Anglii a Walesu je používání 

elektronických sledovacích systémů nejrozvinutější v Evropě, jeho testování probíhalo 

již od roku 1989142 a v roce 2008 byl použit ve více než 71.000 případů.143 Jeho 

provozování mají na starosti soukromé společnosti zajišťující jak personální tak 

technické zázemí v rámci programů PPP (Public-Private Partnerships). Soukromý 

sektor provozuje dokonce i několik věznic.144 

9.5.9.5.9.5.9.5. NizozemskoNizozemskoNizozemskoNizozemsko    

První debaty o možnosti zavedení elektronicky sledovaného domácího vězení 

v Nizozemsku proběhly již v roce 1987 jako reakce na přeplněné věznice. V roce 1988 

byla ustavena komise k posouzení možných výhod a dopadů takového řešení. Ta po 

zprávách o pozitivních amerických zkušenostech doporučila zavedení domácího vězení, 

ovšem s některými připomínkami, kdy například domácí vězení nemá přesahovat dobu 4 

měsíců a elektronické sledování prozatím jen testovat. První zkušební provoz domácího 

vězení s elektronickým monitoringem započal poté v roce 1995 ve vybraných soudních 

okrscích.  

Od roku 2000 je pak využíván také back-end typ domácího vězení spojený 

s intenzivním rehabilitačním programem k nápravě odsouzeného, který má být 

podmínečně propuštěn z vězení. Takový program zahrnuje nápravné a resocializační 

aktivity a trvá v rozmezí od 12 do 16 týdnů. K domácímu vězení je potřeba souhlasu 

nejen odsouzeného, ale i členů jeho domácnosti.145 

                                                           
140 Hořák, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 8. 
141 Ashworth, A. Sentencing and Criminal Justice. 5th ed. New York : Cambridge University Press. 2010, 
str. 306. 
142 Killias, M. et al. Community service versus electronic monitoring – What works better? British Journal 
of Criminology. 2010, č. 50, str. 1156. 
143 CEP, the European Organisation for Probation. [online] 6th European Electronic Monitoring 
Conference - Summary of Questionnaires. [cit. 12. 6. 2011]. Dostupné z: 
http://www.cepprobation.org/uploaded_files/EM2009%20Questionnaire%20summary.pdf 
144 Paterson, C. Commercial crime control and the electronic monitoring of offenders in England and 
Wales. Social justice: a journal of crime, conflict and world order. 2008, č. 34, str. 105.  
145 Hořák, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 8. 
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Elektronický monitoring může dále soud uložit buď jako podmínku pro odsouzení 

k podmíněnému trestu; jako náhradu trestu odnětí svobody do 6 měsíců, kdy je 

odsouzený povinen účastnit se výchovných aktivit (ty zahrnují práci, studium a/nebo 

výchovné programy v denních centrech)146 v rozsahu nejméně 26 hodin týdně a po 

zbytek času zůstat doma; a jako náhradu trestu odnětí svobody v délce 6 – 12 měsíců v 

kombinaci s dalším opatřením (taakstraf, task penalty, tj. program s cílem omezení 

ukládání trestů odnětí svobody, který zahrnuje obecně prospěšné práce, výchovný 

program, nebo jejich kombinaci).147 Probační služba vybírá vhodné osoby k trestu 

domácího vězení a vykonává také dohled a kontrolu nad jeho výkonem.   

V roce 2003 začal čtrnáctiměsíční pilotní program nahrazování krátkodobých trestů 

odnětí svobody domácím vězením s elektronickým sledováním, kterého se zúčastnilo 

2.317 osob. Od roku 2005 je pak k dispozici. V rámci tohoto typu je trest odnětí svobody 

v délce do 90 dnů vykonáván doma pod kontrolou elektronického náramku, přičemž 

odsouzený může obydlí opustit nejvýše na dvě hodiny denně a za určitých okolností i 

chodit do práce. Vykonávat trest doma je umožněno jen některým odsouzeným a 

například pachatelům sexuálních nebo násilných deliktů, závislým nebo osobám 

s vážnými psychickými poruchami nemůže být povoleno. Od roku 2010 je pak 

umožněno nahradit domácím vězením i vazbu. 148 

Elektronický systém sledování sestává z náramku připevněného na kotníku 

odsouzeného a vysílajícího signál do přijímače v jeho domě či bytě. Přítomnost 

domácího vězně je zaznamenávána soukromou bezpečnostní agenturou. Pokud přijímač 

neobdrží signál z náramku, je okamžitě informován probační úředník, který kontaktuje 

odsouzeného a zjišťuje, proč se tak stalo. Větší nebo opakované menší prohřešky vedou 

k ukončení domácího vězení.149 

Jednou z využívaných forem domácího vězení je v Nizozemsku také zákaz nočního 

vycházení (night-time detention) ukládané mladistvým, někdy i s elektronickou 

                                                           
146 Spaans, E. C., Verwers, C. Electronic monitoring in the Netherlands, Results of the experiment, 
WODC : The Hague,1997. 
147 Tak, P. The Dutch Criminal Justice System. Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2008, str. 117. 
148 The Dutch Ministry of Security and Justice. [online] Court may order home detention in cases where 
pre-trial detention is applicable. 12. 3. 2010. [cit. 18. 6. 2011] Dostupné z: 
http://english.justitie.nl/currenttopics/pressreleases/archives-2010/100312court-may-order-home-
detention-in-cases-where-pre-trial-detention-is-applicable.aspx 
149 Spaans, E. C., Verwers, C. Electronic monitoring in the Netherlands, Results of the experiment, 
WODC : The Hague,1997. 
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kontrolou. Takoví mladiství mohou přes den navštěvovat školu, zájmové, vzdělávací 

nebo nápravné aktivity a večer, přes noc a o víkendech musí zůstat doma.150 

9.6.9.6.9.6.9.6. ŠvédskoŠvédskoŠvédskoŠvédsko    

Domácí vězení ve Švédsku může od roku 1994 nabývat jak front-end podoby, kdy 

nahrazuje trest odnětí svobody v délce trvání do 6 měsíců, ale od roku 2001 také back-

end typu, kdy naopak umožňuje uvězněným pachatelům vykonat poslední část trestu 

doma pod elektronickým dohledem. Polovina, ale minimálně tři měsíce z trestu musí být 

vykonány ve věznici a maximální délka domácího vězení je pak obvykle 1 rok. 

O výkonu domácího vězení nerozhoduje soud, nýbrž probační služba (SPPA, 

Swedish Prison and Probation Administration). To je zdůvodněno primární funkcí 

domácího vězení usnadnit přechod od klasického uvěznění k úplné svobodě. Probační 

služba také vybírá vhodné kandidáty k uložení domácího vězení a provozuje elektronický 

sledovací systém. 

Domácí vězení obvykle znamená nemožnost vycházet z obydlí vůbec, případně jen 

s přesně předem stanovenými výjimkami jako jsou výkon práce nebo vzdělávací a 

výchovné programy. Back-end domácího vězení ale umožňuje v porovnání s front-end 

typem odsouzenému požívat větší volnosti při jeho výkonu, neboť se klade velký důraz na 

jeho plnou reintegraci do společnosti. Ten je posílen i možností upustit od elektronické 

kontroly odsouzeného v poslední třetině výkonu domácího vězení. Pak je kontrolován 

jen telefonicky, náhodnými návštěvami probačních úředníků nebo podáváním zpráv 

zaměstnavatelem odsouzeného.151 

Pro účast možnost vykonávat trest domácího vězení obou typů není rozhodující typ 

spáchaného trestného činu, nicméně jednou z podmínek je aby oběť takového činu 

nesdílela s pachatelem stejné obydlí. Je zde též vyžadován souhlas jak pachatele, tak 

členů jeho domácnosti. U back-end typu probíhá přísnější výběr vhodných odsouzených 

s ohledem na jejich minulost a chování při výkonu vězení. Další podmínkou je ochota 

pachatele podrobit se podmínkám domácího vězení, účastnit se výchovných programů a 

                                                           
150 The Dutch Ministry of Security and Justice. [online] National introduction of night-time detention for 
young persons. 8. 3. 2002. [cit. 18. 6. 2011] Dostupné z: 
http://english.justitie.nl/currenttopics/pressreleases/archives2002/-national-introduction-of-night-time-
detention-for-young-persons.aspx 
151 Wennerberg, I., Holmberg, S. The Swedish National Council for Crime Prevention. Extended use of 
electronic tagging in Sweden. Stockholm : Edita Västerås, 2007, str. 7. 
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disponovat vhodným bydlištěm. Odsouzený se musí pravidelně podrobovat kontrolám 

probačních úředníků (probíhají průměrně dvakrát týdne), musí jednou týdně docházet 

k přidělenému probačnímu úředníkovi a nesmí pít alkohol ani užívat jiné návykové látky. 

Při porušení jakýchkoliv podmínek je odsouzený okamžitě nucen vykonat zbytek trestu 

ve věznici. 

Švédsko začalo experimentovat s elektronickým monitoringem již v roce 1994 jako 

druhá evropská země po Anglii a Walesu. V současné době je využíván systém radiové 

kontroly, přičemž systém využívající také GPS je ve fázi testování. V roce 2010 prošlo 

domácím vězením se systémem elektronické kontroly na 3.700 odsouzených (cca 10 % 

všech odsouzených ve Švédsku), z toho 3.000 náleželo do front-end typu. Míra porušení 

podmínek domácího vězení se pohybuje kolem 9% a míra recidivy do tří let od jeho 

vykonání je kolem 12%. Zajímavý je také údaj o úspoře financí, kdy odsouzený ve 

švédském vězení stojí kolem EUR 180, domácí vězeň pak zhruba EUR 85 denně.152 

     

                                                           
152 Bungerfeldt, J. The Impact of Alternative Sanctions and the Electronic Monitoring, Vilnius 
(Lithuania). [online] 3. 3. 2011. [cit. 22. 6. 2011] Dostupné z: 
http://www.tm.lt/dok/Renginiai/Monitoringas20110303/Bungerfeldt.pdf 
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ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Cílem této diplomové práce mělo být popsat trestání a jeho vývoj, problematiku 

alternativních trestů, ukládání trestů v České republice a prozkoumat a popsat užití 

trestu domácího vězení u nás i ve světě. Z těchto poznatků jsem vyvodil následující 

závěry. 

Z mnoha různých důvodů zaznamenalo soudní trestání v posledních desítkách let 

výrazný vývoj. Od dříve takřka neotřesitelné pozice trestu odnětí svobody se trestní 

právo odklonilo a dává přednost větší diverzifikaci jednotlivých trestů podle konkrétních 

potřeb pachatele i společnosti v daném případě. Tento směr nelze než přijmout jako 

jednoznačně pozitivní. Nejtěžší tresty, jakým je dnes až na výjimky v podobě trestu smrti 

uvěznění, by měly být užívány jen v případech, kdy k naplnění účelu trestu nepostačuje 

užití mírnějšího trestu (ultima ratio). Takový účel pak může být dosažen i pomocí 

humánnějších, účinnějších a v neposlední řadě i daleko levnějších trestů. Do budoucna 

proto musíme jen podpořit zkoumání nových alternativních trestů, které povedou 

k citlivější práci s konkrétními pachateli a umožní jejich nápravu. 

V tomto směru, požadovaném mimo jiné i mezinárodními organizacemi v čele 

s OSN, tedy nový český trestní zákoník učinil významný posun. Zavedením nového 

trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce dal soudům další možnosti pro potrestání pachatele a umožnil Probační a mediační 

službě rozšířit okruh činnosti i na odsouzené k těmto trestům. Podle mého názoru je 

ovšem potřeba rozšířit okruh sankcí o další tresty, zejména v případě trestání 

mladistvých, u kterých by sociální práce měla hrát prvořadou roli. Dovedu si tedy 

představit například využití výchovných táborů, dlouhodobé komunitní výchovné a 

zájmové programy nebo noční zákazy vycházení.  

Trest domácího vězení považuji za velmi rozumnou alternativu k trestu odnětí 

svobody tam, kde je potřeba pachatele postihnout důrazněji nežli například trestem 

obecně prospěšných prací, ale užití klasického vězení se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. 

V tomto směru ovšem považuji za nutné uvažovat o možnosti uložení trestu domácího 

vězení vedle obecně prospěšných prací. Pro pachatele, kteří nemají práci nebo školní 

povinnosti, by to mohlo být vhodným doplněním výchovného programu zvyšujícím 

efektivitu takového trestu. Také určení rozsahu domácího vězení na maximálně 9 hodin 
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denně se zdá být zbytečným. Soudce by měl mít možnost upravit rozsah trestu i nad tuto 

hranici podle závažnosti spáchaného deliktu. 

Jako dalším možným vývojem by mohlo být rozšíření trestu domácího vězení i o tzv. 

back-end variantu, tedy kdy by odsouzený k trestu odnětí svobody, případně 

podmínečně propuštěný z takového trestu, mohl vykonávat poslední část doby výkonu 

trestu v domácím vězení. To by mohlo zkrátit pobyt pachatele ve věznici a přispět k jeho 

motivaci k dobrému chování. Také by bylo vhodné uvažovat o domácím vězení jako o 

náhradě vyšetřovací vazby. Všechny tyto varianty jsou v zahraničí běžně užívány a je tak 

možné inspirovat a poučit se z dlouhodobých zkušeností jiných států. 

Další otázkou je požadavek souhlasu s trestem nejen odsouzeným, ale i jeho 

spolužijících osob. Domnívám se, že v praxi v rámci institutu předběžného šetření je tato 

problematika také zkoumána, ale myslím si, že by bylo vhodné, aby zákon vyžadoval 

udělení písemného souhlasu i od osob mimo pachatele, jejichž soukromí bude ve spojení 

s výkonem jeho trestu domácího vězení také narušeno. Takový souhlas vyžaduje většina 

zahraničních úprav domácího vězení. 

Jako na zřejmě nejpalčivější problém českého domácího vězení můžeme pohlížet na 

oddalování zavedení elektronického monitorování odsouzených. To je právem 

považováno za hlavní překážku plnému rozvinutí domácího vězení ve všech jeho 

podobách. Samotná kontrola probačními úředníky nemá a nemůže mít stejný motivační 

efekt na odsouzeného, jako neustálé nošení náramku, který okamžitě zaznamená 

jakékoliv vybočení ze stanovených pravidel. Na druhé straně by jím neměla být omezena 

potřebná výchovná činnost probační služby a využití výchovných programů. V této 

souvislosti se mi jeví jako nejvhodnější k okamžitému nasazení radiová forma kontroly, 

neboť lokalizační technologie mají stále limity využitelnosti a radiová kontrola je zdaleka 

nejprověřenější. Pokud by ovšem existovala možnost její kombinace s GPS systémem, 

jistě by to jen rozšířilo možnosti jejího využití, například na tresty zákazu pobytu a 

podobně. 

Další spornou záležitostí může být výkon náhradního trestu odnětí svobody. Pokud 

je domácí vězení ukládáno jako náhrada za trest odnětí svobody v délce vyšší než jeden 

rok až do pěti let, bylo by vhodné stanovit náhradní trest odnětí svobody pro případ jeho 

zmaření ve stejné délce. Jinak podle mého názoru nebude soudci v takovém případě 

využíván. V takovém případě by také bylo zřejmě vhodnější neukládat náhradní trest 
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v celé jeho výši, ale v poměrné délce podle doby vykonaného trestu domácího vězení. 

Mimoto je ve srovnání se jinými právními řády naše úprava výjimečná i co do délky 

možného trestu domácího vězení, který je až dva roky. V zahraničí se pohybuje většinou 

do jednoho roku a průměrná ukládaná délka je v praxi ještě mnohem kratší. Je otázkou, 

zda trest domácího vězení v délce dvou let ještě může být efektivní. 

Domnívám se, že u mnoha typů domácího vězení (zejména náhrada vazby, ale i 

back-end forma a další) kde nemusí být kladen tak silný důraz na intenzivní práci 

probačních úředníků s pachatelem, by elektronické sledování přineslo okamžitý efekt 

úspory veřejných financí a zjednodušilo využití domácího vězení. 

Výhody trestu domácího vězení jsou přitom evidentní a prokázané údaji ze států s 

jeho dlouhodobým úspěšným užíváním. Finanční úspora činí zhruba jednu třetinu až 

polovinu v porovnání s trestem odnětí svobody. Pokud jsou pachatelé pečlivě vybíráni, je 

úspěšnost tohoto trestu velmi vysoká. To napomáhá k ochránění odsouzených, u kterých 

je velká možnost nápravy, před negativními vlivy vězeňského prostředí, které může jejich 

návrat k normálnímu životu dále komplikovat. Nejsou přetrhány vazby na rodinné ani 

širší sociální prostředí a pachatel není vystaven stigmatizujícím efektům vězení.  

Celkově hodnotím zavedení domácího vězení v České republice jako velmi správný 

krok k modernizaci trestního práva. Přestože můžeme v současné úpravě najít dílčí 

nedostatky, jedná se celkově o významný prvek nového trestního zákoníku. Začátky 

užívání tohoto trestu jsou zatím nesmělé a jen delší čas ukáže, jaké kroky budou potřeba 

k dalšímu zefektivnění českého soudnictví a trestání. Já osobně budu se zájmem sledovat 

budoucí vývoj trestu domácího vězení i dalších alternativních trestů a doufat v 

jejich úspěch. 
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House House House House AAAArrest rrest rrest rrest SSSSentence, entence, entence, entence, IIIIts ts ts ts EEEExecution and xecution and xecution and xecution and CCCControlontrolontrolontrol    

House arrest is one of the new types of sentences brought by the new penal code, 

which came into force in 2010. This thesis should give a brief view on the matter of 

imposing, executing and control of the house arrest sentence in the Czech Republic. 

House arrest is a type of sentence when offender serves his sentence at home instead 

of prison. He or she must stay at home at night from 22.00 till 5.00 or in time 

determined by court and all the weekends and public holidays. It means that the 

sentenced person is able to perform his job or studies and take care of his/her family. 

Other reason for enacting the house arrest sentence is that the convicted person is not 

affected by the prison environment, which makes his return to normal life difficult or 

even impossible. Very important is also the financial matter of the sentence, because 

compared to imprisonment, the house arrest should save more than 2/3 of expenses. 

A court may impose house arrest when the criminal offence is punishable by the 

prison sentence in maximum duration of 5 years. The offender’s explicit consent with 

the imposing of this sentence and other amended conditions is required. Probation and 

Mediation Service plays an important role in choosing offenders for such a sentence. 

Their housing and social conditions should be suitable for execution of their sentence at 

home and should be helpful in their correction.  

The Probation and Mediation Service also controls execution of the sentence and the 

fulfilment of the imposed conditions and limitations. The control is provided by random 

personal visits of the probation officer. In contrast with the most of countries where this 

type of sentence is used, the Czech Republic has not yet introduced any type of electronic 

monitoring system. This is seen as one of the most serious obstacle in further extension 

of the house arrest. 

The new house arrest sentence is a part of very important improvement in the penal 

code and the whole criminal law in the Czech Republic, which means that the law 

approaches the philosophy of alternative sentences with emphasis on a social work with 

convicts. This should help to solve the criminality problem in its roots. 
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