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Úvod

V této diplomové práci bych ráda představila trest domácího vězení, který byl do 

českého právního řádu zaveden poměrně nedávno. Po otázkách týkajících se pojmu 

trestu, jeho účelu a funkcí, se budu zabývat alternativními tresty obecně – přiblížím 

význam tohoto pojmu, podám stručný přehled jejich vývoje na mezinárodní úrovni, tak 

v podmínkách České republiky a nastíním důvody, které vyvolaly potřebu zavedení 

alternativ k trestu odnětí svobody.

Dále popíši historii domácího vězení ve světě i na území České republiky, jeho 

postupný vývoj a také formy, v nichž se dnes vyskytuje, a v neposlední řadě uvedu 

taktéž důvody, které přispěly k jeho zavedení do českého právního řádu.

Následně se budu podrobně věnovat podmínkám, za kterých je domácí vězení 

ukládáno, a povinnostem odsouzeného, jež tvoří vlastní podstatu trestu. V této 

souvislosti rovněž předložím rozdílné pohledy na určitá diskutovaná témata např. délka 

trestu, návštěva bohoslužeb, podmínka vedení řádného života… Odchylkám při 

ukládání domácího vězení mladistvým bude věnována samostatná kapitola diplomové 

práce.

Po té se zaměřím na úpravu výkonu trestu od jeho nařízení přes možnosti odkladu 

či změny domácího vězení až po přeměnu v trest odnětí svobody. Zde si kladu za cíl 

především přiblížit skutečnosti, které ke zmíněné přeměně domácího vězení mohou 

vést.

Další cílem práce je zmapovat prosazování elektronického monitoringu v České 

republice, uvést jeho jednotlivé formy, popř. možnost dalšího využití krom domácího 

vězení. A jelikož kontrola výkonu trestu je v současné době stále zajišťována pouze 

Probační a mediační službou ČR, přiblížím také její roli v této oblasti.

V neposlední řadě bych ráda přiblížila problematiku domácího vězení ve vybraných 

zemích – Slovensku, Polsku, Francii, Anglii a Walesu.

Přínos této práce by měl spočívat ve zhodnocení kladů a nedostatků zkoumaného 

institutu v české právní úpravě (účinné k 1. lednu 2013) a popř. v navržení určitých 

změn.
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1. Pojem, účel a funkce trestu

1.1. Pojem trestu

Trestem rozumíme zákonem stanovený právní následek určitého protiprávního 

jednání1, tj. spáchání trestného činu. S trestem je neoddělitelně spjata újma – zásah do 

práv a svobod pachatele. Kromě omezení svobody, což bývá pociťována nejzávažněji,

může jít rovněž o zásah do sféry majetkové. Takováto újma ale musí být v souladu se 

zásadou subsidiarity trestní represe vyjádřené v § 12 odst. 2 TZ. Jak říká Montesquieu:

,,Každý trest, jehož uložení není absolutně nezbytné, je krutý.“2 Rovněž Beccaria 

vyjádřil myšlenku závislosti mezi zločinem a trestem. Podle něj by měly existovat 

stupnice závažnosti trestných činů a stupnice jim odpovídajících trestů. 

Trest je také prostředkem státního donucení, neboť jeho výkon lze zajistit i proti 

vůli pachatele. Pouze soud jej může uložit (čl. 90 Ústava, čl. 40 odst. 1 LZPS), a to 

výhradně pachateli trestného činu, čímž se liší od ochranných opatření a od jiných 

právních sankcí.

Trest v sobě nese negativní hodnocení (právní i etické) pachatele a jeho činu. Není 

to však jediná možná forma reakce na trestný čin, neboť trestní právo zná celou škálu 

alternativních řešení trestních věcí (více v kapitole 2.3.).

1.2. Účel trestu

Odpovědi na otázku, co je účelem trestu, jsou různé. Záleží na tom, ke které ze tří 

základních teorii se přikloníme. Jde o teorii absolutní (retribuční), realativní (utilitární) 

a smíšenou.

Historicky nejstarší absolutní koncepce shledává účel trestu v něm samém. Trestá 

se proto, že bylo spácháno zlo (punitur, quia peccatum est). Řadí se zde teorie odplaty, 

jež klade důraz na způsobení újmy pachateli v podobě trestu. Zmíněná újma však musí 

odpovídat závažnosti a škodlivosti spáchaného trestného činu. Mezi její představitele

patří, např. Tomáš Akvinský, I. Kant (spatřoval v trestu požadavek spravedlivého 

rozumu a kategorický imperativ spravedlnosti, který je účelem sám o sobě), G. W. F. 

                                               
1

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 347.
2 Beccaria, C.: Des délits et des peines. Paris: Flamarion, 1991, str. 63.
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Hegel (podle něj mohl být zločin napraven jen spravedlivým trestem) a je úzce spojena 

s tzv. klasickou školou trestního práva. 

Druhou koncepci představuje relativní teorie zastoupená teorií prevence, kde již 

není trest účelem ale pouze prostředkem k dosažení ochrany společnosti a jedince spolu 

s jeho nápravou. Tato teorie vychází myšlenky – trestá se, aby nebylo pácháno zlo 

(punitur, ne peccetur). Jejím cílem je odradit nejen samotného pachatele od další trestné 

činnosti (individuální prevence), ale stejný účinek má mít také na ostatní členy 

společnosti, jakožto potencionální pachatele (generální prevence). Této teorii bývá 

vytýkáno, že odstrašující efekt trestu se dostaví převážně jen u trestných činů, jejichž 

spáchání je racionálně zvažováno. Neboť především u ekonomické trestné činnosti, 

loupeží, krádeží atd. se potencionální pachatel spíše zamyslí nad tím, zda se mu zločin 

tzv. vyplatí. Naopak na činy páchané v emočním rozrušení, jako jsou vraždy a sexuální 

delikty, má odstrašující funkce trestu jen nepatrný vliv. 

Do této koncepce spadá také teorie psychologického donucení s představitelem P. J. 

A. von Feuerbach (kladl důraz na generální prevenci a spravedlnost trestu) či teorie 

speciální prevence F. von Liszta.

Později se objevují teorie smíšené (slučovací), které se snaží skloubit obě výše 

zmíněné koncepce a spojit tím odplatnou i nápravnou funkci trestu.

České trestní právo vychází z posledně uvedené teorie smíšené. Účel trestu již není 

výslovně upraven v trestním zákoníku3, jak tomu bylo u předchozí právní 

úpravy. Ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb. stanovilo, 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 

výchovně i na ostatní členy společnosti“. Dnes je účel trestu vyjádřen „promítnutím 

obecných zásad trestání do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích.“4 Z nich 

můžeme vyvodit, že spočívá především v ochraně společnosti před trestnými činy a 

jejich pachateli, v zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti, v 

resocializaci pachatele a v generálně preventivním účinku trestu5.

                                               
3 Na rozdíl od účelu opatření, který je stanoven v § 9 odst. 1 ZSVM.

4 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku str. 214.
5 Srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 352.
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2. Alternativní tresty

2.1. Krize nepodmíněného trestu odnětí svobody

V posledních desetiletích roste počet uvězněných osob, snížil se resocializační vliv 

těchto zařízení na pachatele a v důsledku toho ve společnosti narůstá obava 

z kriminality. Na prvním místě pomyslného žebříčku států s nejvyšším indexem 

vězeňské populace (tzv. Prison Population Rate) se umístily Spojené státy s údajem 756

vězňů na 100.000 obyvatel.6 V České republice je možno pozorovat v této oblasti 

značný progres, kdy index vězeňské populace v roce 2009 činil 182 vězňů na 100.000 

obyvatel a zařadil nás tak do průměru v rámci postkomunistických zemí7, ale v dubnu r. 

2012 se vyšplhal na závratných 2258. Pro srovnání 11 evropských zemí (především 

západní Evropy) mělo v roce 2009 index nižší než 1009.

V souvislosti s výše uvedeným se hovoří o „krizi nepodmíněného trestu odnětí 

svobody“. Jde o situaci, kdy selhávají tradiční formy ochrany společnosti před 

kriminalitou, neboť nepodmíněný trest odnětí svobody s sebou nese řadu negativní jevů, 

které mnohdy převažují nad původním cílem tohoto trestu, a to redukcí kriminality, a 

naopak vedenou často k jejímu posílení.10

Nepodmíněný trest odnětí svobody v podobě vězeňské izolace přináší krom 

vysokých finančních nákladů pro stát také vynětí pachatele z jeho přirozeného 

sociálního prostředí, což mívá za následek zpřetrhání jeho rodinných a pracovních 

vazeb. Odsouzený je ve věznici omezen nejen na svobodě ale rovněž v oblasti 

materiálních a nemateriálních statků, heterosexuálních vztahů a především (vlivem 

ostatních spoluvězňů) postrádá pocit bezpečí.11 Tyto skutečnosti mohou vést k tomu, že 

                                               
6 Nezkusil, J.: K problematice alternativ k trestu odnětí svobody. Trestní právo. 2009, č. 7 – 8, str. 15.

7 Tamtéž str. 15.

8 Tisková zpráva ke Zprávě o stavu lidských práv v České republice za rok 2010[on-line]. Ze dne 29. 06. 

2012 [cit. 2012-08-23]. Dostupné z WWW <http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2012062901>.

9 Valeš, F., Šabatová, A.: Některé aspekty trestní justice a výkonu vězeňství[on-line]. Změněno 02. 05.

2009 [cit. 2012-08-23]. Dostupné z WWW <http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010051601>.

10 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 20.
11 Marešová, A.: Důsledky dlouhodobého uvěznění. Trestní právo. 2004, č. 4, str. 23.



5

se odsouzený začlení do vězeňské subkultury,12 kde dochází k získávání kontaktů a 

informací vhodných pro páchání další trestné činnosti a vězeňský personál se svou 

snahou o resocializaci pachatele je vnímán nepřátelsky.

Dalším negativním rysem tohoto trestu je značná pasivita na straně odsouzeného, 

neboť ten se nemusí o nic starat – režim dne mu určuje vězeňská služba. To se nezřídka 

neblaze projeví po výkonu trestu, kdy se má pachatel znovu začlenit do společnosti a 

organizovat si svůj život sám, což ne vždy zvládne a přidá-li se k tomu ještě efekt 

stigmatizace (společnost hledí na danou osobu stále jako na „kriminálníka“), pak není

jeho návrat za zdi věznice žádnou výjimkou. 

2.2. Restorativní justice

Výše popsaná situace vedla koncem 80. let minulého století ke změně pojetí trestní 

spravedlnosti. Koncepce restorativní justice, kterou nejlépe vystihuje český výraz 

„obnovující“ nebo „napomáhající spravedlnost“13, vytvořila protiváhu k do té doby 

převládající klasické retributivní neboli „odplatné“14 trestní spravedlnosti. Nová 

koncepce trestní spravedlnosti pojímá trestný čin jako sociální konflikt mezi dvěma i 

více jednotlivci či stranami, tedy pachatelem a poškozeným resp. obětí trestného činu, 

kterou zde na rozdíl od retributivní justice není stát. Primárním účelem této koncepce

pak má být kompenzace poškozeného nikoli potrestání pachatele, jak je tomu u

represivního pojetí. Proto se restorativní justice zaměřuje na urovnání trestným činem 

vytvořeného konfliktu, k čemuž využívá aktivní participaci všech dotčených. Což 

představuje především u osoby oběti značný posun oproti dosavadnímu pouhému 

pasivnímu přihlížení.

Podle nové koncepce trestní spravedlnosti má pachatel převzít odpovědnost za 

spáchaný čin a aktivně přispět k odstranění jím způsobené škody, pod kterou je třeba

                                               
12  Tamtéž str. 23.

13 Srov. Kalvodová, V.: Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2002, str. 115.

14 Srov. Sotolář, A.; Púry, F.; Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 

2000, str. 7.
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rozumět jak újmu materiální, psychickou, fyzickou, tak narušení sociálních vazeb.15

Tato koncepce se úzce pojí s alternativními tresty, neboť umožňují ponechat 

pachatele na svobodě, a tím mimo jiné zachovat jeho výdělečnou činnost, což zvýši 

možnost poškozeného získat náhradu škody. Přesto je nutno uvést, že zásady 

restorativní justice lze uplatnit také spolu s trestem odnětí svobody, přestože sankce 

nespojené s odnětím svobody umožňují lepší realizaci cílů této koncepce.16

2.3. Pojem alternativní tresty

V současné době právní řád neupravuje jednotnou definici alternativních trestů.17

Pod tímto pojmem se v širším smyslu rozumí všechny tresty nespojené s odnětím

svobody, kterými je však dosaženo účelu trestu stejně jako při uložení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody. Podle V. Kalvodové obsahují alternativní tresty v širším smyslu

také sankce a opatření spojená s omezením osobní svobody odsouzeného stanovené

v minimálním nezbytném rozsahu. V. Kalvodová na rozdíl od jiných představitelů 

odborné veřejnosti18 do širšího pojetí zahrnuje také různé formy odklonů v trestním 

řízení.

V užším pojetí nahrazují alternativní tresty nepodmíněný trest odnětí svobody. Z 

tohoto pohledu by zde podle F. Ščerby patřily pouze trest domácího vězení, obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest (ve smyslu § 67 odst. 2 písm. b) TZ), podmíněné 

odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem a peněžité opatření s podmíněným 

odkladem výkonu, neboť zde zákon přímo vylučuje současné uložení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody.

                                               
15 Karabec, Z. (ed.): Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 2003, str. 8.
16 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 23.

17 Žatecká, E.: Několik poznámek k alternativním trestům z pohledu nového trestního zákoníku. In Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Dostupné z WWW: <www.law.muni.cz>.

18 Srov. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 468.; Sotolář, A.; Púry, F.; Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 

Praha: C. H. Beck, 2000; Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 

2011, str. 15.
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J. Nezkusil řadí do výčtu alternativních trestů dále i trest propadnutí majetku, 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu a vyhoštění 

za situace, kdy je tr. zák. umožňuje uložit samostatně. Dle mého názoru lze mezi 

alternativní tresty zařadit také trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce za podmínek stanovených v ust. § 76 odst. 2 TZ.

Výhodou alternativních trestů je jejich výkon ve společenství, kdy pachatel není 

vystaven negativním vlivům vězeňství a nedochází ke zpřetrhání jeho pozitivních 

sociálních vazeb, tedy ani pracovních, a oběť má proto větší šanci na obdržení náhrady 

škody způsobené trestným činem. Při ponechání odsouzeného na svobodě za 

současného dodržování určitých omezení a povinností ho lze snáze přimět k vedení 

řádného života. Tento typ sankcí představuje dále řešení pro přeplněné a finančně 

nákladné věznice.

Naopak kritici alternativních trestů prohlašují, že nedosahují takových účinků jako 

nepodmíněný trest odnětí svobody, neboť pachatele dostatečně neodradí od páchání 

dalších trestných činů.19

Alternativní tresty však nejsou jediným možným způsobem alternativního řešení 

trestních věcí, neboť pod posledně zmíněný pojem lze zařadit jak alternativy upravené 

trestním právem tak instituty stojící mimo tento systém, např. mediace. V rámci prvně 

uvedené skupiny se rozlišují alternativy v oblasti trestního práva hmotného (označované 

také jako hmotněprávní alternativy či hmotněprávní alternativní opatření), které zahrnují 

alternativní tresty a alternativy k potrestání, a v oblasti trestního práva procesního 

(procesní alternativy).

Alternativy k potrestání se užijí namísto trestu v situaci, kdy byla vyslovena vina, 

ale soud neuložil žádný trest. V českém právním řádu se vyskytují v podobě institutů 

upuštění od potrestání, upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení 

nebo zabezpečovací detence a podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.

V oblasti trestního práva procesního se jedná o alternativy ke standardnímu 

trestnímu řízení – tzv. odklony (diversion). Trestní řízení zde nedospěje do svého 

obvyklého konce – vynesení odsuzujícího rozsudku, není tak vyslovena vina, ani uložen 

trest, neboť řízení se od této fáze „odkloní“ a věc je vyřešena jinak. Patří zde podmíněné 

                                               
19 Srov. Zvekic, U., Harris, R.: Probace – poznatky ze zahraničí: prosazování probace na mezinárodní 

úrovni. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, str. 22.
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zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné upuštění od podání návrhu na 

potrestání a odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých.

2.4. Vývoj alternativních trestů

Už ve druhé polovině minulého století dochází k hledání dalších sankcí, které by 

byly alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.20 Ve většině vyspělých zemí 

byly samozřejmě některé formy alternativních způsobů trestání zavedeny již dříve, např. 

peněžitý trest, podmíněné odsouzení, odložení výroku o trestu, zákaz pobytu na určitém 

místě nebo zákaz činnosti.21

2.4.1. Problematika alternativních trestů na půdě mezinárodních institucí

Postupně se hledáním nových alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

začaly zabývat rovněž mezinárodní instituce. Na půdě Rady Evropy vznikla Rezoluce č. 

R (76) 10 Některé alternativní tresty k vězení, která nabádá členské státy ke zkoumání 

nových alternativ k trestu odnětí svobody.

Významným dokumentem Rady Evropy na tomto úseku se stalo Doporučení č. R 

(92) 16 k Evropským pravidlům o trestech a opatřeních realizovaných ve společenství, 

ze kterého mimo jiné vychází nový trestní zákoník. Doporučení stanoví kromě 

standardů pro využívání společenských sankcí a opatření (community sanctions and 

measures) také limity ochrany základních lidských práv a svobod odsouzeného.

V rámci OSN se obdobnými aktivitami zabývá především Výbor pro prevenci a 

kontrolu zločinnosti a Hospodářská a sociální rada. V roce 1990 v Havaně na 8. 

kongresu OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli byla přijata Minimální 

pravidla pro vypracování opatření nespojených s odnětím svobody (tzv. Tokijská 

pravidla), jež obsahují vymezení a základní principy užití opatření nespojených 

s odnětím svobody.

                                               
20 Srov. Sotolář, A.; Púry, F.; Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 

2000, str. 3.
21 Novotný, O.; Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 240.
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2.4.2. Vývoj alternativních trestů v České republice

V důsledku politické situace se v českém právním řádu alternativní způsoby trestání

začaly prosazovat ve větší míře až v 90. letech minulého století. Významný krok v této 

oblasti představovalo rozšíření alternativních trestů o obecně prospěšné práce novelou 

trestního zákona č. 152/1995 Sb, která zároveň doplnila trestní řád o nový způsob řešení 

trestních věcí v oblasti procesně právní – narovnání. Nikoli bezvýznamným přírůstkem 

do těchto řad se stal trest podmíněného odnětí svobody s dohledem, který byl zaveden 

do českého právního řádu zákonem č. 253/1997 Sb. Nelze opomenout ani ZSVM, jenž 

obsahuje výchovná opatření jako alternativy k trestním opatřením a ochranným 

opatřením.22 Tento zákon dále zavedl např. peněžité opatření s podmíněným odkladem 

výkonu. 

Zatím o poslední rozšíření okruhu alternativních trestů se postaral nový trestní 

zákoník č. 40/2009 Sb. Jedná se o tresty domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce.

                                               
22 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 719.
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3. Obecně o domácím vězení

3.1. Historie trestu domácího vězení

Domácí vězení není institutem nijak novým, naopak již v 9. století v Řezně bylo 

použito proti Karolomanovi, synovi franckého krále Ludvíka. Jedna z dalších zmínek o 

tomto trestu pochází z počátku 11. století. Jedná se o zákaz vycházení z domu uložený 

íránskému vědci Alhacenovi v Egyptě. Mezi známé historické osobnosti, které 

zmíněnou sankci podstoupily, patří např. Galileo Galilei, na nějž byl trest uvalen v r. 

1633 kvůli prosazování Koperníkovy myšlenky heliocentrismu. Dále je třeba uvést 

Napoleona Bonaparta (na ostrově Sv. Heleny 1815 – 1821) či ruského cara Mikuláše II., 

jenž byl i s rodinou držen v izolaci až do popravy v Jekatěrinburgu v r. 1918. 

Rovněž v dalších letech 20. století tento trest přetrvává, a to hlavně v totalitních 

režimech jako nástroj represe vůči politickým odpůrcům, které nelze úplně odstranit - ať 

už pro jejich oblíbenost nebo mezinárodní věhlas. Z významných disidentů nucených

setrvat nedobrovolně ve svém obydlí nutno uvést barmskou držitelku Nobelovy ceny za 

mír Aun Schan Su Ťij (v letech 1989 – 1995, 2000 – 2002 a 2003 – 2010).

V Československu byly prvky domácího vězení použity v případu kardinála Josefa 

Berana.23  

Dnes již tento trest není chápán jako prostředek k izolaci nepohodlného jedince, ale 

představuje sankci uloženou za spáchání trestného činu, při níž je odsouzenému 

umožněno zachovat si své pozitivní sociální vazby a zázemí.24 Domácí vězení

v moderním pojetí má kořeny v USA v 80. letech 20. století a postupně se rozšířilo také 

do Evropy. Při začlenění tohoto institutu do právního řádu hrálo roli především 

ekonomické hledisko, neboť jeho výkon je mnohem levnější ve srovnání s pobytem

odsouzeného ve vězení, a dále problematika přeplněných věznic. Dnes se s ním můžeme 

setkat v různé podobě ve většině států především západní a střední Evropy.25

                                               
23 Čádová, J.: Nové alternativní tresty a trendy. In Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.(eds.): 

Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, str. 150.

24 Srov. Foltýn, L., Foltýnová, L.: Trest domácího vězení z pohledu Probační a mediační služby ČR.

Státní zastupitelství. 2011, č. 6, str. 21.

25 Jedná se např. o Velkou Británii, Švédsko, Nizozemí, Belgii, Francii, Španělsko, Itálii, Portugalsko, 

Rakousko, Německo, Polsko či Slovensko.
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Trendem posledních doby se stává rozšiřování výše uvedeného institutu také do 

zemí jihovýchodní Evropy, snaha o sblížení právní úpravy v rámci EU a úvahy nad 

možností přesunu jeho výkonu do jiného členského státu EU.26

3.2. Historie trestu domácího vězení v českých zemích

Trest domácího vězení má hlubokou kontinentální tradici. Do právního řádu 

rakouského císařství byl zakotven v rámci ustanovení o přečinech a přestupcích zák. č. 

117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 27. 5. 1852, který 

novelizoval trestní zákoník z r. 1803. Zmíněný zákon umožňoval uložit domácí vězení 

namísto vězení prvního stupně za podmínky, že odsouzený byl „člověkem bezúhonné 

pověsti a když by vzdálen jsa od svého příbytku, nemohl si hleděti svého úřadu, svého 

obchodu, nebo svého výdělku.“27 Další předpoklad aplikace tohoto institutu 

představoval slib odsouzeného nevzdálit se „pod nižádnou záminkou“28 z domu. 

V případě, že tento slib neposkytoval dostatečnou záruku, byla postavena před dům 

stráž. A pokud jej odsouzený porušil, musel zbytek trestu vykonat ve věznici. 

Na základě tzv. recepční normy (zák. č. 1/1918 Sb. z. a n.) byla výše uvedená 

právní úprava přejata do právního řádu Československé republiky. Zrušena byla až zák. 

č. 86/1950 Sb., který nahradil do té doby stále účinný říšský zákon o zločinech, 

přečinech a přestupcích.

Znovu se trest domácího vězení objevil v českých zemích, byť v pozměněné 

podobě (např. kontrolu již nezajišťuje stráž ale dle ust. § 334b TrŘ Probační a mediační 

služba ve spolupráci s provozovatele EKS), až v § 52 odst. 1 písm. b) nového trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnost k 1. 1. 2010. 

Avšak ještě v červenci 2009 Ministerstvo spravedlnosti uvažovalo o odsunutí 

účinnosti ust. upravujících tento trest až na r. 2011. Z důvodu pádu vlády 29 a pro 

nedostatek financí na zavedení EKS bylo totiž odloženo výběrové řízení na jeho 

                                               
26 Čádová, J.: Nové alternativní tresty a trendy. In Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.(eds.): 

Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, str. 158.

27 Ustanovení § 262 zák. č. 117/1852 ř. z.

28 Ustanovení § 246 zák. č. 117/1852 ř. z.

29 Srov. Navrátilová, J.: Trest domácího vězení. In Jelínek, J. (ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník 

z mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, str. 70.
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provozovatele. Nakonec se od shora uvedeného kroku upustilo a trest domácího vězení 

byl zaveden do praxe bez využití EKS, což představuje 1. fázi realizace této sankce. Ke 

2. fázi – výběr provozovatele EKS, mělo dojít do konce r. 2011, což se zpozdilo, neb 

nadlimitní veřejná zakázka byla vyhlášena až letos v lednu (r. 2013). A úplné propojení 

trestu domácího vězení se systémem elektronického sledování je naplánováno na 

období 2011 až 2013.30

Ministerstvo spravedlnosti počítalo s tím, že do dvou let bude ve výkonu trestu 

domácího vězení okolo 1.500 osob,31 což se nenaplnilo. Podle zprávy PMS zveřejněné 

dne 14. 11. 2011 byla tato sankce uložena za necelé dva roky své existence pouze ve 

309 případech. Když se podíváme na situaci zavádění nového alternativního trestu 

obecně prospěšných prací, zjistíme, že jen v roce 1997 (2. rok účinnosti úpravy) byl 

aplikován u 1.600 osob.32 Po tomto srovnání se nám již nemusí jevit původní odhad 

Ministerstva jako přehnaně optimistický. Otázkou zůstává, co bylo příčinou takového 

rozdílu mezi očekáváním a realitou. Dle mého názoru zde hrál velkou roli fakt, o kterém 

jsem se již zmínila výše, a to nezavedení EKS do praxe společně s domácím vězením.

3.3. Důvody zavedení trestu domácí vězení

Opětovné začlenění tohoto institutu do našeho právního řádu, představuje reakci na 

situaci ve společnosti – na tzv. krizi nepodmíněného trestu odnětí svobody (blíže kap. 

2.1.). Nový trestní zákoník proto přistoupil ke změně filozofie v hierarchii trestů a jejich 

ukládání, kdy uložení trestu odnětí svobody by mělo být skutečně až nejzazším řešením.

A také v duchu koncepce restorativní justice rozšířil okruh sankcí o trest domácího 

vězení coby alternativu především k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Důvodů k zavedení tohoto trestu je několik. Patří mezi ně např. snaha odlehčit 

přeplněným věznicím či ušetřit nemalé finanční prostředky. Důvodová zpráva odhadla 

náklady na pořízení tzv. náramků na základě zahraničních zkušeností na cca 559 mil. 

Kč. Po navrácení počáteční investice se očekává, že finanční náročnost této sankce bude 

                                               
30 Srov. Krejčiříková, K.: Aktuální problematika trestu domácího vězení. In Sborník příspěvků z 

mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Dostupné z WWW: 

<www.law.muni.cz>.

31 Kučera, P., Kincl, M.: Ztratí trest domácího vězení smysl? Trestní právo. 2010, č. 4, str. 3.
32 Ščerba, F.: Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestní revue, 2012, č. 1, str. 2.
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značně nižší než u nepodmíněného trestu odnětí svobody. Neboť, jak vyplývá z výroční 

zprávy Generálního ředitelství Vězeňské služby za rok 2006, průměrné denní náklady 

na jednu vězněnou osobu představují částku 872 Kč, ročně tedy 318.280 Kč. Naproti 

tomu u domácího vězení se počítá s ročními náklady na jednu osobu ve výši 28.572 

Kč.33

Dalším argumentem pro zavedení zmiňovaného alternativního trestu je zachování 

pozitivních rodinných a pracovních vazeb. Odsouzený tak není vystaven negativním 

vlivům věznice a jeho rodina poklesu životní úrovně. Díky nepřerušení výdělečné 

činnosti pachatele má také poškozený větší naději na získání náhrady škody. 

U zrodu nového trestního zákoníku stálo očekávání, že vlivem aplikace předmětné 

sankce dojde ke snížení počtu případů ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody.

3.4. Základní formy domácího vězení

Trest domácího vězení se vyskytuje ve dvou základních variantách, a to 

v programech ,,Back–end“ (tzv. Back–door) a ,,Front–end“ (tzv. Front–door).34

Dále můžeme rozlišit, zda se jedná o domácí vězení spojené s elektronickým 

dohledem či nikoliv. Příklad zemí EU, kde se tyto dva instituty propojily, představuje 

Velká Británie, Francie, Belgie, Nizozemí, Švédsko či Polsko35 a v nedávné době se 

k nim připojila se svým experimentem „Elektronický monitoring“ také Česká republika. 

Naopak státem, jenž uplatňuje trest domácího vězení bez užití elektronického 

monitorovacího systému, zůstává Slovensko.

3.4.1. Front-end model

Typ „Front-end“ pojímá domácí vězení jako samostatný trest představující 

alternativu především ke krátkodobému odnětí svobody u méně závažných deliktů. Tato 

varianta je v Anglii a Walesu užívána v podobě soudního zákazu vycházení (Curfew 

Order)(blíže v kap. 9.4.). Cestou modelu ,,Front-end“ se vydala v novém trestním 

zákoníku také Česká republika.

                                               
33 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku str. 191.

34 Pojem front-door a back-door užívá K. Krejčiříková především v souvislosti s elektronickým 

monitorováním, zatímco u J. Hořáka či F. Ščerby se setkáme s označením front-end a back-end.
35 Domácího vězení s elektronickým monitoringem funguje v Polsku jen ve vybraných městech.
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3.4.2. Back-end model

Ve světě rozšířenější model „Back-end“ se uplatňuje v rámci propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody. Tak je tomu např. v USA nebo Kanadě, kde se pachatel po 

propuštění z věznice ještě podrobí omezení svobody ve formě domácího vězení. 

Uvedený přístup se snaží oddálit možnost opětovného páchání trestné činnosti.36

V Evropě se k tomuto typu v r. 1999 přiklonila např. Anglie a Wales, a to zavedením 

tzv. domácí vazby (Home Detention Curfew)(blíže v kap. 9.4.).

S účinností od 1. 10. 2012 byl také do českého právního řádu zaveden „Back-end“ 

model v podobě přeměny zbytku trestu odnětí svobody po vykonání jeho poloviny 

v trest domácího vězení.

                                               
36 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 8.
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4. Ukládání trestu domácího vězení v České republice

Trest domácího vězení spolu s ostatními taxativně stanovenými tresty v § 52 TZ

může být uložen pouze soudem37 v odsuzujícím rozsudku. Tuto sankci, avšak max.

v délce do jednoho roku, je možno stanovit také formou trestního příkazu (§ 314e odst. 

2 písm. b) TrŘ). 

Domácí vězení lze aplikovat i v případě, že zákon na některý trestný čin takový 

trest nestanoví (§ 53 odst. 2 TZ), a to spolu s jinou trestní sankcí nebo samostatně, 

jestliže „vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele uložení jiného trestu není třeba“ (§ 60 odst. 2 TZ). V prvním případě již ze 

samé podstaty věci vyplývá neslučitelnost s tresty odnětím svobody, obecně 

prospěšnými pracemi (§ 53 odst. 1 TZ) či vyhoštěním. Rovněž z ust. § 78 odst. 1 TZ

plyne nemožnost jeho uplatnění společně se ztrátou čestných titulů a vyznamenání.

Nutno dodat, že tento institut nelze uložit vedle ústavního ochranného léčení, 

zabezpečovací detence a u mladistvých jej navíc není možno spojit ani s ochrannou 

výchovou.38

4.1. Podmínky uložení

Pro uložení trestu domácího vězení je nezbytné kumulativní splnění tří 

následujících podmínek: a) jde o spáchání přečinu,

      b) vzhledem k povaze trestného činu a osobě pachatele 

postačí uložení trestu domácího vězení, popřípadě i spolu s jinou trestní sankcí,

      c) písemný slib pachatele zdržovat se v dané době na určené 

adrese a poskytnout veškerou potřebnou součinnost při výkonu kontroly.

V případě, že je trest ukládán formou trestního příkazu, přistupuje ke shora 

uvedeným podmínkám ještě požadavek stanovený v § 314e odst. 4 TrŘ, a to předchozí 

zpráva probačního úředníka o možnostech výkonu této sankce zahrnující rovněž 

stanovisko obviněného k užití právě tohoto druhu trestu. Zmíněné ustanovení bylo do 

právního řádu zavedeno se zpožděním oproti samotnému institutu domácího vězení.

Došlo k tomu novelou trestního řádu č. 193/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012 po vzoru 

                                               
37 „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“ čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1 LZPS.
38 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 825.
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úpravy týkající se trestu obecně prospěšných prací, která se v praxi osvědčila. Smyslem 

zmíněné zákonné úpravy je vyhnout se užití tohoto trestu v nevhodných případech.

4.1.1. Podmínka první – okruh trestných činů

Domácí vězení je určeno pachatelům přečinů (§ 14 odst. 2 TZ), tedy všech 

nedbalostních trestných činů a těch úmyslných, na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Jde o rozsáhlou kategorii deliktů a s ní

také o značné množství osob, jež tato sankce může postihnout. V praxi je domácí vězení 

ukládáno nejčastěji za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (cca 39%), 

krádeže (18%), výtržnictví (10%) a ohrožení pod vlivem návykové látky (9%).

Použitý způsob specifikace není v trestním právu ojedinělý, stejně vymezený okruh 

jednání nalezneme rovněž u trestu obecně prospěšných prací (§ 62 odst. 1 TZ), u 

upuštění od potrestání (§ 46 odst. 1 TZ), u institutu narovnání (§ 309 odst. 1 TrŘ) či 

podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 1 TrŘ).

Není bez zajímavosti, že dle poznatků PMS 85 % odsouzených k domácímu vězení 

jsou muži.

4.1.2. Podmínka druhá – povaha a závažnost činu, osoba a poměry pachatele

Důvodová zpráva v souvislosti s podmínkou stanovenou v § 60 odst. 1 písm. a) TZ

(„vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele lze 

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

trestu“) o domácím vězení uvádí, že „by mělo být ukládáno 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.“39 Půjde tak především o 

pachatele, kteří mají pro účely této sankce vhodné zázemí. Jako nepřijatelné se mi jeví 

uložení domácího vězení člověku bez domova či žijícímu „na malé ploše“ s mnoha 

dalšími, popř. jej negativně ovlivňujícími osobami. Za zvážení rovněž stojí, zda 

přistoupit ke zmíněnému trestu v situaci, kdy pachatel bydlí sám a nevykonává žádnou 

                                               
39 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku str. 224.



17

výdělečnou činnost. Avšak samotný fakt absence zaměstnání u odsouzeného, ještě 

nutně nemusí představovat překážku uplatnění tohoto institutu.

Kromě osoby pachatele (možnost nápravy, dosavadní vedení řádného života,

chování po činu,…) a jeho poměrů (bytové poměry, zaměstnání, těhotenství, zdravotní 

stav jeho a jeho rodiny,…) bere soud v úvahu také povahu a závažnost trestného činu.40

Posledně zmíněné kritérium může vyloučit uložení domácího vězení, kupříkladu za 

trestný čin, který byl spáchán z domova, nebo jehož obětí se stala osoba žijící 

s pachatelem ve společném obydlí.

Přestože to zákon výslovně nestanoví, je trest domácího vězení koncipován jako 

alternativa především ke krátkodobému odnětí svobody, a to jako alternativa 

nejpřísnější vzhledem k zařazení v § 52 odst. 1 písm. b) TZ - tedy hned za trest odnětí 

svobody. Tuto skutečnost podporují rovněž výsledky empirických výzkumů, které 

proběhly mezi odsouzenými v zemích, které již tento trest zavedly. Nikoli nepatrné 

procento respondentů (cca 15) pociťovalo dokonce tuto trestní sankci jako mnohem 

přísnější než odnětí svobody a ti, kteří měli zkušenosti s oběma tresty, by pro příště 

jednoznačně volili domácí vězení.41 Z toho vyplývá, že soud by měl přistoupit k uložení

zmíněného trestu jen v případech, kdy vzhledem ke všem okolnostem nepostačí 

uplatnění mírnější alternativy. Na rozdíl od odnětí svobody v případech stanovených v § 

55 odst. 2 TZ, kdy při jeho ukládání je třeba zdůvodnit, že jiný trest nepostačuje. U 

domácího vězení soud musí naopak odůvodnit, že není nutné aplikovat trest odnětí 

svobody.42  

4.1.3. Podmínka třetí – písemný slib pachatele

Poslední podmínkou, kterou požaduje § 60 odst. 1 písm. b) TZ, je „písemný slib 

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

výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.“ Z toho plyne, že domácí 

vězení nelze uložit pachateli proti jeho vůli. Fakt, že osoba s trestem souhlasí, značně 

zvyšuje jeho resocializační účinek. Význam písemného slibu spočívá dále v poskytnutí 

možnosti pachateli vyjádřit se k jednotlivým rozhodným skutečnostem, které se výkonu 

                                               
40 Další okolnosti, které soud obligatorně zohledňuje při stanovení trestu, nalezneme v ust. § 39 TZ. 

41 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 236.
42 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 311.
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trestu domácího vězení týkají a v zabezpečení bezproblémové kontroly výkonu sankce.

Na tomto místě je vhodné uvést, co ona potřebná součinnost ve smyslu § 60 odst. 1 

písm. b) TZ vlastně obnáší. Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole 

výkonu trestu domácího vězení, obsahuje demonstrativní výčet toho, co spadá pod 

pojem poskytnutí součinnosti při výkonu kontroly trestu domácího vězení. Jedná se

zejména o umožnění kontroly probačnímu úředníku v místě a době výkonu trestu, o 

vpuštění tohoto pracovníka PMS do obydlí odsouzeného a také spolupráce při kontrole 

plnění uložených přiměřených omezení a povinností. Podle § 7 odst. 2 zmíněné 

vyhlášky součinnost zahrnuje rovněž vpuštění zástupce provozovatele EKS 

odsouzeným do obydlí za účelem instalace, deinstalace a údržby EKS a dále to, že 

odsouzený strpí na svém těle po dobu výkonu trestu nepřetržitě 24h denně technické 

zařízení.

Od novely trestního zákoníku provedené zák. č. 330/2011 Sb. se porušení tohoto 

slibu, především neposkytnutí potřebné součinnosti při kontrole, považuje za „jiné 

maření výkonu trestu“ 43 ve smyslu § 61 TZ, v důsledku čehož může soud rozhodnout o 

přeměně domácího vězení v trest odnětí svobody. Do té doby bylo možné nedodržení 

slibu postihnout pouze coby trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

dle § 337 odst. 1 písm. g) TZ, což ale znamenalo vést nové trestní řízení. A i kdyby byl 

pachatel za tento čin odsouzen, výkon trestu domácího vězení by stále trval (pokud by 

již neuplynula doba, na kterou byl uložen). Neboť odsouzený nebyl (a stále není) 

povinen vést v domácím vězení řádný život, a tudíž ani spáchání deliktu by nevedlo 

k nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody (rovněž ani za současné právní 

úpravy nevede k přeměně v trest odnětí svobody).

V úvahu dnes přicházejí sice obě varianty, nicméně prvně zmíněná je efektivnější, 

protože v daném případě nastoupí sankce za porušení podmínek stanovených pro výkon 

trestu mnohem rychleji.

Písemný slib pachatele plní ještě další významnou funkci, a tou je odstranění kolize 

s čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 LZPS. Princip nedotknutelnosti obydlí a zásada ochrany 

před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života by jinak mohly být 

ohroženy při instalaci a údržbě technického zařízení zástupcem provozovatele EKS či 

při kontrole výkonu trestu probačním úředníkem.

                                               
43 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 834.
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Je nutno si uvědomit, že slib pachatele již neřeší možný rozpor s ústavně 

zaručenými právy ve vztahu ke spolubydlícím osobám. Vyvstává tak otázka, zda by 

nebylo vhodné po vzoru zahraničních právních úprav (např. švédské, nizozemské nebo 

rakouské) požadovat také souhlas popř. stanovisko těchto osob. Mezi odbornou

veřejností44 se vyskytuje názor, že stanovisko osob sdílejících s pachatelem společné 

obydlí není nutné, neboť tento zásah do soukromí lze pokládat za přiměřený ve smyslu 

čl. 4 LZPS a navíc je kompenzován přítomností odsouzeného v rodině. 

Naopak F. Ščerba považuje požadavek stanoviska spolubydlících za vhodný, nikoli 

s ohledem na ústavou zaručená práva ale z důvodu bezproblémového průběhu výkonu 

trestu domácího vězení. Dotyčné osoby totiž nemají povinnost součinnosti při kontrole 

prováděné probačním úředníkem. Navíc toto jejich jednání nelze přičítat odsouzenému 

a posoudit ho jako maření výkonu trestu ve smyslu § 61 TZ. Nicméně dosavadní praxe 

ve větší míře nezaznamenala, že by osoby ve společném obydlí závažnějším způsobem 

narušovaly průběh výkonu trestu. Je třeba mít na paměti, že tento nový institut by 

v případě svého zavedení do našeho právního řádu s sebou přinesl i další změny. 

Kupříkladu soudce by byl nucen stanovit obydlí, kde bude pachatel povinen se 

zdržovat, už v odsuzujícím rozsudku a ne (jak je tomu nyní) až při nařízení výkonu 

trestu, protože právě od konkrétního obydlí by se následně odvíjel okruh osob, od 

kterých by se stanovisko (souhlas) vyžadovalo. S ohledem na shora uvedené mám za to, 

že požadavek jakéhokoli vyjádření spolubydlících osob ve shora uvedeném smyslu není 

coby zajištění hladkého výkonu sankce de lege ferenda nezbytně nutný.

4.2. Výměra trestu

Trest domácího vězení lze uložit až na dvě léta (§ 60 odst. 1 TZ), ale v případě 

trestního příkazu je maximální výměra nižší - do jednoho roku (§ 314e odst. 2 písm. b) 

TrŘ). Zákon tak upravuje pouze horní hranici trestní sazby, z čehož plyne, že lze 

                                               
44 Srov. Kalvodová, V.: Domácí vězení - jedna z možných alternativ trestu odnětí svobody? In Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 

681,682. Dostupné z WWW: <www.law.muni.cz>; Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové 

právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 314; Žatecká, E.: Několik poznámek k alternativním trestům 

z pohledu nového trestního zákoníku. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného 

práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Dostupné z WWW: <www.law.muni.cz>.
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stanovit i dobu výrazně kratší. Podle H. Válkové a F. Púryho by se nejnižší přípustná 

délka této sankce měla pohybovat v řádech několika týdnu. Domácí vězení uložené

pouze na dobu 14 dnů již dle nich ztrácí svůj výchovný smysl.45 V praxi se soudem 

stanovená průměrná délka trestu pohybuje většinou kolem 8 měsíců. To ale neznamená, 

že by se vyšší sazby v rozsudcích vůbec nevyskytovaly, např. ke 20. únoru 2012 byl 

v okrese Sokolov vykonáván trest v délce 19 měsíců.46

Vzhledem k tomu, že většina zahraničních právních úprav obsahuje nejvyšší 

přípustnou dobu tohoto trestu pouze v řádech měsíců (maximálně jde o jeden rok, př. 

Slovensko), představují dva roky zavedené v České republice poměrně vysokou sazbu.

Tuto skutečnost lze vysvětlit také tím, že u nás je ve srovnání s jinými státy možno

uložit domácí vězení za závažnější trestné činy a v souvislosti s tím rovněž snahou o to, 

aby tato sankce představovala plnohodnotnou alternativu k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody.47

Přesto vyvstává otázka, zda nejsou dva roky příliš tvrdým řešením. S úvahami o 

snížení maximální výměry se setkáme, např. u F. Ščerby či J. Hořáka, který navrhuje 

upravit horní hranici ze dvou na jeden rok a u trestního příkazu pouze na 6 měsíců.48

Podle mého názoru je délka trestu v rozsahu dvou let v případě mladistvých pachatelů 

nepřiměřeně přísným trestem. Nicméně tento problém odstranil zákonodárce novelou 

ZSVM č. 390/2012 Sb., která dovoluje uložit mladistvým domácí vězení max. na dobu

jednoho roku.

4.3. Vlastní podstata trestu

Obsah institutu domácího vězení „… spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se 

po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném 

časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvody“ (§ 60 odst. 3 TZ). Z právě 

uvedeného je zřejmé citelné omezení svobody pohybu zaručené v čl. 14 odst. 1 LZPS. 

Tento zásah do ústavou chráněné svobody je však mnohem šetrnější než v 

případě nepodmíněného trestu odnětí svobody, byť krátkodobého. 

                                               
45 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 820.

46 Tamtéž str. 820.

47 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 236.
48 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 11.
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Je zajímavé, že zákon nezahrnuje do vlastní podstaty sankce povinnost pachatele 

vést řádný život, pouze umožňuje soudu uložit přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti, které k vedení řádného života směřují. 

4.3.1. Obydlí

Trestní zákoník v § 133 obydlím rozumí „ … dům, byt nebo jinou prostoru sloužící 

k bydlení a příslušenství k nim náležející.“ Citované výkladové ustanovení není užíváno 

pouze v souvislosti s trestným činem porušení domovní svobody (§ 178 TZ), naopak 

hraje významnou roli také při ukládání trestu domácího vězení a při posouzení maření 

jeho výkonu.

Pro účely trestu domácího vězení není podstatné, zda je pachatel vlastníkem 

nemovitosti, nájemcem či se v daném místě zdržuje na základě jiného titulu (př. z 

rozhodnutí soudu o umístění do nápravného zařízení, díky rodinným vztahům,…).

Obydlí je zde chápáno šířeji než občanskoprávní pojem „společná domácnost“, neboť se 

odvíjí od faktického stavu bydlení a nikoli od společných finančních a majetkových 

poměrů s jinými osobami a od vztahu k nim. Podle nejrozšířenějšího výkladu tohoto 

pojmu se za něj „…považuje vše, co slouží člověku k bydlení, pro něž mu poskytuje 

zejména soukromí,… zajišťuje ochranu nejen jeho osoby, ale i jeho osobních věcí,… 

zabezpečuje mu klid, oddech a jiné nutné životní potřeby a chrání jeho samého i jeho 

věci proti vnějším negativním vlivům.“49

Ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ je domem50 „… stavba spojena se zemí pevným 

základem.“ Pro vymezení tohoto pojmu není rozhodné, zda dům splňuje podmínky 

stanovené stavebně právními předpisy (př. kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu), 

neboť dle judikatury51 je důležité určení stavby – k bydlení, a aby k tomu účelu byla 

zařízena a využívána. Za dům pro účely domácího vězení se proto považují také 

uzavřené prostory, které tvoří jeho příslušenství, např. sklep, půda, uzavřený dvůr a 

ohrazená zahrada, naopak pod tento pojem nespadají zahradní kůlny, altánky, přístřešky 

a objekty neuzamčené, rozestavěné či opuštěné.52

Zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, vymezuje byt jako „…místnost nebo 

                                               
49 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 1393.

50 Ustanovení § 506 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. považuje stavbu za součást pozemku.

51 Srov. TR NS 47/2008-T 1108.
52 Srov. R 36/1988.
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soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 

k bydlení.“53Avšak dle judikatury půjde o byt také v případě absence kolaudačního 

rozhodnutí stavebního úřadu, pokud je způsobilý k bydlení, k tomu zařízený a 

využívaný.

Obydlím se rozumí taktéž příslušenství bytu, dle § 121 odst. 2 ObčZ zde spadají 

„vedlejší místností a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány,“ kterými jsou, 

např. koupelna, sklep nebo půda. Příslušenství bytu je nutno odlišit od „nebytových 

prostor“ (garáž, skladové, prostory pro provozování obchodu,…), protože ty se za 

obydlí nepovažují.

Další kategorii spadající pod pojem obydlí tvoří „jiné prostory sloužící k bydlení,“

které však nejsou domem ani bytem. Jde o obytné místnosti v zařízeních určených 

k trvalému bydlení.54 Soud tak může, je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, uložit 

pachateli povinnost zdržovat se např. na ubytovně, v domově důchodců, či na 

studentské koleji. Do této skupiny prostor náleží rovněž místnosti sloužící 

k přechodnému bydlení - hotelové pokoje, chatky v campu, atd. Ke stanovení těchto 

prostor jako místo výkonu trestu může vést soud právě snaha o zachování pozitivních a 

rodinných vazeb.

Soud je také oprávněn odsouzenému uložit povinnost zdržovat se pouze v části 

obydlí. Tou se má na mysli konkrétní část bytu, domu, či jiných prostor sloužících 

k bydlení a jejich příslušenství. Takovéto vymezení místa výkonu domácího vězení

přichází v úvahu především u velkých prostor, kde pachatel užívá pouze jejich část. 

Může jít o případ podnájemníka, nebo rozvedeného manžela, který žije v původně 

společné domácnosti s bývalým manželem. V praxi ale není užití této varianty příliš 

časté.55  

Je zřejmé, že pojem obydlí je poměrně široký a sním i prostor, v němž lze 

domácího vězení vykonávat. Zcela liché jsou tak představy vykreslující odsouzeného 

jako osobu uzavřenou tzv. mezi čtyřmi stěnami. Naopak vzhledem ke shora uvedenému 

                                               
53Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jím rozumí v § 2236 odst. 1 „…místnost nebo soubor 

místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení…“

54 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 1394.
55 Tamtéž str. 827.
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je nezbytné do představ o obydlí v souvislosti s touto sankcí zahrnout rovněž ohrazené 

dvorky a zahrady.

Soud stanoví konkrétní adresu až v nařízení výkonu trestu, a to dle § 334a odst. 3 

TrŘ tam, kde má odsouzený trvalý pobyt, poř. kde se zdržuje. Soud by se však měl nad 

existencí možného obydlí zamyslet již při ukládání trestu, aby zjistil, zda je tato sankce 

v daném případě vůbec vhodná.

4.3.2. Rozsah domácího vězení

Podle § 60 odst. 4 TZ „…časové období, ve kterém je odsouzený povinen se 

zdržovat v určeném obydlí v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu56 a 

pracovního volna57…“ stanoví soud, a to s přihlédnutím k pomocným kritériím 

uvedeným v § 60 odst. 4 TZ, za dodržení principů humanismu (§ 37 odst. 1 TZ) a 

přiměřenosti (§ 38 odst. 1,2 TZ) a obecných zásad pro ukládání trestů (§ 39 TZ). Je zde 

tak ponechán značný prostor pro projev soudní individualizace trestu. Soud proto může 

povolit odsouzenému aktivity i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna nebo, 

bylo-li by to vzhledem k daným okolnostem vhodné, uložit domácí vězení třeba i 

v podobě tzv. víkendového trestu.58

Do nabytí účinnosti novely trestního zákoníku provedené zák. č. 330/2011 Sb.

nestanovil-li soud jinak, byl odsouzený povinen „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, nebránily-li mu v tom důležité důvody.“ Dnes musí soud přesně 

vymezit rozsah trestu v každém konkrétním případě. Důvodová zpráva k zák. č. 

330/2011 Sb. považovala specifikaci za „příliš návodnou pro soudní rozhodování,“59 a 

proto byla po novele vypuštěna. Tento krok ukončil dřívější úvahy nad tím, zda soud

mohl při uložení trestu překročit pro pracovní den rámec 9 hodin.60

                                               
56 Jedná se o státní svátky dle § 1 a ostatní svátky ve smyslu § 2 zák. č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, kromě dnů, na které připadá 

nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu.

57 Podle § 91 ZPr jde o ,,dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky.“

58 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 820.

59 Důvodová zpráva k zák. č. 330/2011 Sb. str. 21.

60 Srov. Krejčiříková, K.: Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, 

str. 14.
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Nyní bych se ráda vrátila ke kritériím, která soud při stanovení rozsahu trestu 

zohledňuje. Dle demonstrativního výčtu v § 60 odst. 4 TZ přihlédne zejména k pracovní

době, k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé dítě a k vyřizování 

nutných osobních a rodinných záležitostí. Uvedené faktory bral soud v potaz 

samozřejmě i před novelou, ale souhlasím s názorem F. Ščerby, že jejich explicitní 

vyjádření v zákoně nemůže ničemu uškodit.61

Stanovit časové období výkonu trestu v jednotlivých dnech s ohledem na první tři 

kritéria by v praxi nemělo působit žádné větší obtíže, neboť půjde v zásadě o pravidelně 

se opakující činnosti. U pojmu „vyřízení nutných osobních a rodinných záležitostí“ již 

situace tak jasná není. Půjde-li o ojedinělou důležitou skutečnost (př. pohřeb, svatba, 

přijímací zkoušky,…), lze obydlí oprávněně opustit i mimo povolenou dobu na základě 

ust. v § 60 odst. 3 TZ, a tudíž k ní není třeba přihlížet při ukládání trestu. Z toho 

vyplývá, že soud by při stanovení rozsahu domácího vězení měl vzít v úvahu jen 

pravidelné „vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí“.

Aby se projev soudní individualizace trestu nezměnil v libovůli, je třeba 

v odůvodnění rozhodnutí uvést, ke kterým skutečnostem soud při vymezení časového 

období přihlédl. I přes tato zohlednění však musí trest stále plnit svůj účel, a tím je 

přiměřené postihnutí odsouzeného na svobodě. Proto by měla být uložená sankce 

„dostatečně důrazná a pokrýt náležitě dobu, kterou by jinak odsouzený věnoval svým 

rekreačním nebo jiným aktivitám,“62 jak se uvádí v důvodové zprávě k zák. č. 330/2011 

Sb.

4.3.3. Návštěvy pravidelných bohoslužeb

V ust. § 60 odst. 4 zákon pamatuje také na členy církví a náboženských společností, 

kteří pravidelně navštěvují bohoslužby nebo náboženská shromáždění. Soud totiž může 

odsouzenému tyto aktivity povolit, a to i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Než soudce dospěje k závěru, že v daném případě uvedenou činnost umožní, měl by si 

zjistit u příslušné církve, zpravidla prostřednictvím PMS, zda dotyčný opravdu vede 

život religiózním způsobem63, nebo se stal věřícím takříkajíc přes noc. Pokud pachatel 

                                               
61 Ščerba, F.: Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, str. 2.

62 Důvodová zpráva k zák. č. 330/2011 Sb., str. 21.
63 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 827.
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pouze dochází do početného náboženského shromáždění, aniž by se aktivně projevoval, 

může být předchozí ověření této skutečnosti dosti problematické. V daném případě je na 

místě především následná kontrola, zda odsouzený v daném čase, kdy se nezdržuje 

v obydlí, opravdu navštěvuje bohoslužby nebo náboženská shromáždění.

Dle textu zákona soud pouze může, nikoli musí, uvedenou aktivitu povolit také ve 

dnech pracovního volna. Ale co se stane, pokud ji odsouzenému umožní realizovat 

pouze v pracovních dnech, avšak půjde o církev, která koná bohoslužby či náboženská

shromáždění jen o víkendu, nebo ji nepovolí vůbec? Situace, kdy by vymezení rozsahu 

trestu odsouzenému zcela znemožňovalo účast na bohoslužbě nebo náboženském 

shromáždění, by se dle mého názoru dostala do rozporu s čl. 16 LZPS. Neboť podle čl. 

16 odst. 4 LZPS může být výkon práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru 

omezen jen „zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod 

druhých.“ V této souvislosti již Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 27. 11. 2002, sp. 

zn. Pl. ÚS 6/02 uvedl: „Jak ostatně vyplývá též z konstantní judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva, k omezení základních práv musí být splněny tři základní 

podmínky: musí být stanoveno zákonem, musí směřovat k legitimnímu cíli a musí být 

nezbytným v demokratické společnosti.“

Tento třístupňový test v daném případě rozhodně není naplněn. Neboť případný 

legitimní cíl – ochrana společnosti či udržení veřejného pořádku, zde neobstojí, jelikož 

odsouzený, který může ve stanovenou dobu pobývat mimo obydlí (kvůli zaměstnání, 

cesty do něj,…), určitě nepředstavuje takovou hrozbu pro společnost, aby proto nesměl 

navštěvovat bohoslužby nebo náboženská shromáždění. Z uvedeného důvodu mám 

rovněž za to, že aplikace čl. 16 odst. 4 LZPS v demokratické společnosti za daných 

okolností není nezbytná.

Navíc případné omezení tohoto práva při výkonu trestu domácího vězení se mi jeví

jako nepřiměřené vzhledem k tomu, že osoby ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody se mohou účastnit náboženských obřadů, neb dle § 20 odst. 2 zák. č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, věznice mají povinnost jejich konání umožnit.

Dospějeme-li k závěru, že úplné znemožnění odsouzenému navštěvovat pravidelné

bohoslužby nebo náboženská shromáždění, představuje porušení ústavního práva, 

vyvstává otázka, zda dané ustanovení trestního zákoníku není nadbytečné. Samotnou 
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povinnost soudu zohlednit náboženské zaměření odsouzeného lze totiž dovodit z ust. § 

39 odst. 1 TZ, podle něhož „při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne … 

k osobním, rodinným … a jiným poměrům pachatele…“. Nicméně pokud se jedná o 

právo zaručené Listinou základních práv a svobod, nemůže být jeho zdůraznění 

v zákoně na škodu, avšak takovéto ustanovení je nutno formulovat tak, aby naopak 

nebylo na škodu onomu právu.

Co se týče myšlenky E. Žatecké, že by uplatnění shora zmiňovaného ust. § 60 odst. 

4 in fine TZ mohlo mít diskriminační ráz ve vztahu k ateistům, kteří by místo 

bohoslužby raději „rozjímali“ u svého psychologa64, je nutno dodat, že Ústava ani 

Listina základních práva a svobod žádné právo na psychologa nezaručují na rozdíl od 

práva projevovat své náboženství bohoslužbou zakotveného v čl. 16 odst. 1 LZPS. 

Tudíž se tady nejedná o diskriminace, ale o výkon ústavou zaručeného práva.

4.3.4. Důležité důvody

Jak jsem již zmínila, obsahem trestu domácího vězení je „povinnost odsouzeného 

zdržovat se po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části“ (§ 60 odst. 

3 TZ), a to za předpokladu, že mu v tom nebrání důležité důvody. Jelikož není v silách 

soudu při stanovení rozsahu sankce zohlednit všechny možné skutečnosti, které během

výkonu trestu mohou nastat, poskytl zákonodárce odsouzenému možnost se 

v naléhavém případě z obydlí vzdálit i v době, kdy byl jinak povinen v něm setrvat. 

Zákon k označení těchto nepředvídatelných skutečností použil pojmu „důležité 

důvody“ a příkladmo mezi ně řadí výkon zaměstnání nebo povolání a poskytnutí 

zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku onemocnění nebo 

úrazu odsouzeného.

V případě, že odsouzený opustí svoje obydlí mimo povolenou dobu z důvodu 

vyhledání zdravotnické péče, ať už pro nemoc nebo úraz, je poskytovatel zdravotních 

služeb povinen dle § 60 odst. 3 TZ na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu 

uvedenou skutečnost sdělit. Avšak kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje 

PMS ve spolupráci s provozovatelem EKS (§ 334b TrŘ) a nikoli orgány činné v trestím 

                                               
64 Žatecká, E.: Několik poznámek k alternativním trestům z pohledu nového trestního zákoníku. In Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Dostupné z WWW: <www.law.muni.cz>.
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řízení. Povinnost součinnosti poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k PMS lze 

sice dovodit z ust. § 5 odst. 3, 4 ZPMS65, ale de lege ferenda by bylo mnohem 

systematičtější stanovit v § 60 odst. 3 TZ stejnou povinnost poskytovatele zdravotních 

služeb, jakou má ohledně orgánů činných v trestním řízení, také vůči PMS.66

Dále lze za důležité důvody bezesporu považovat události jako pohřeb, svatba, 

přijímací zkoušky, návštěva školských zařízení dětí nebo úkony „související s výkonem 

uloženého ambulantního ochranného léčení, přiměřených omezení a přiměřených 

povinností ve smyslu § 48 odst. 4 TZ“67 Pokud odsouzený ví s předstihem o tom, že 

takováto skutečnost nastane, má povinnost dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 456/2009 Sb., o 

kontrole výkonu trestu domácího vězení, o ní neprodleně informovat PMS a soud, který 

trest uložil.

4.4. Další povinnosti uložené pachateli

4.4.1. Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti

Trestní zákoník odsouzenému nestanovuje, na rozdíl od trestu obecně prospěšných 

prací, povinnost vést řádný život během výkonu trestu domácího vězení, ale umožňuje 

v ust. § 60 odst. 5 pachateli na tuto dobu uložit přiměřená omezení nebo přiměřené 

povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 TZ směřující k tomu, aby jej řádně vedl. Soudce se 

může rozhodnout rovněž pro omezení a povinnosti v daném ustanovení nezmíněné,

neboť výčet v § 48 odst. 4 TZ je pouze demonstrativní.

Účel těchto dalších restrikcí spočívá ve snaze přimět odsouzeného vést řádný život. 

Tento pojem zahrnuje nejen nepáchání trestné činnosti ale také plnění povinností, které 

má pachatel vůči své rodině, společnosti nebo státu.68 Zmíněné ustanovení tak 

prostřednictvím přiměřených omezení a povinností zasahuje do svobody rozhodování a 
                                               
65 „V souvislosti s výkonem probace a mediace jsou zaměstnanci Probační a mediační služby oprávněni 

obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby s dožádáním o sdělení potřebných údajů a tyto 

jsou povinny, pokud tomu nebrání zvláštní zákon nebo oprávnění v něm uvedené, požadované údaje bez 

zbytečného odkladu sdělit… Odmítne-li státní orgán, právnická nebo fyzická osoba bezdůvodně vyhovět 

dožádání podle odstavce 3, předloží zaměstnanec Probační a mediační služby věc předsedovi senátu nebo 

samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci k dalšímu opatření.“

66 Srov. Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 320.

67 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 825.
68 Kysela, K., Volenecký, P.: Trest domácího vězení. Trestní právo. 2011, č. 7-8, str. 10.
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pohybu odsouzeného. Omezení spočívají zpravidla v zákazu určitého konání (např. 

požívání alkoholu, hraní hazardních her, …) a povinnosti mají naopak formu příkazu 

něco vykonat (př. podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, uhradit dlužné 

výživné, …). Zákon však povoluje uložit pouze omezení a povinnosti, které jsou 

přiměřené, a to především ve vztahu k trestnému činu a k povaze trestu domácího 

vězení. Proto je třeba, aby uložená opatření měla souvislost se spáchaným přečinem a 

nenahrazovala svým obsahem jiný druh trestu.69

Přestože samotný fakt nevedení řádného života odsouzeným, není porušením 

podmínek výkonu trestu ve smyslu § 61 TZ a nezpůsobuje tudíž přeměnu domácího 

vězení v trest odnětí svobody, nedodržení uložených přiměřených omezení a 

přiměřených povinností již tento následek vyvolat může. Avšak jak uvádí H. Válková a 

F. Púry, je nutné při takovém pochybení hodnotit celkové jednání odsouzeného a 

nikoliv se zaměřit pouze na nesplnění jedné povinnosti či omezení.70

Soud aplikuje zmíněné ustanovení zpravidla v případě, kdy se tento krok jeví jako 

vhodný, a to s ohledem na prevenci recidivy potažmo ochranu společnosti. Vybrané 

přiměřené omezení či přiměřená povinnost soud stanoví dostatečně určitě ve výrokové 

části rozsudku.

4.4.2. Výchovná opatření

Soud na základě § 60 odst. 6 TZ může k využití „…výchovného působení rodiny, 

školy a dalších subjektů…“ uložit pachateli ještě některá vhodná výchovná opatření dle 

ZSVM, a to vedle již zmíněných přiměřených omezení a přiměřených povinností nebo 

samostatně. Avšak nutnou podmínkou je, aby pachatel byl ve věku blízkém věku 

mladistvých. Jde o osoby, které sice již překročily osmnáctý rok svého věku, ale ještě 

nejsou sociálně a duševně zcela vyspělé. V praxi zde nejčastěji spadají pachatelé do 20 

let, výjimečně do dovršení 21 let. Tuto skupinu označuje kriminologická literatura 

pojmem „mladí dospělí pachatelé“.

Výchovná opatření jsou taxativně stanovena v § 15 odst. 2 ZSVM, jedná se o 

dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná 

                                               
69 Blíže Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 

1024.
70 Tamtéž str. 828.
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omezení a napomenutí s výstrahou. Lze je uložit na celou dobu výkonu trestu nebo i na

kratší časový úsek. Mezi nejčastěji aplikovaná výchovná opatření patří výchovná 

omezení (§ 19 ZSVM) a výchovné povinnosti (§ 18 ZSVM), nicméně ne všechny lze 

spojit s trestem domácího vězení. Kupříkladu uložení povinnosti dle § 18 odst. 1 písm. 

c) ZSVM – „vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost 

určitého druhu,“ by představovalo obcházení zákazu kumulace trestů domácího vězení 

a obecně prospěšných prací (§ 53 odst. 1 TZ). K jakému výchovnému opatření se soud 

přikloní v konkrétním případě, závisí zejména na osobních poměrech pachatele a 

společenském prostředí, v němž se pohybuje.

Smyslem ust. § 60 odst. 6 TZ je pozitivní působení na pachatele a podpora jeho 

výchovy, což má přispět k tomu, aby nepokračoval v trestné činnosti, ale naopak vedl 

řádný život. Proto se v souvislosti s prevencí recidivy jeví vhodným uložení 

výchovného omezení podle § 19 odst. 1 písm. b) ZSVM – nestýkat se s určitými 

osobami. Pokud pachatel jemu uložená výchovná opatření nedodrží, vyvolá to stejný 

účinek, jako v případě přiměřených omezení a přiměřených povinností.

4.4.3. Povinnost nahradit škodu, odčinit nemajetkovou újmu nebo vydat 

bezdůvodné obohacení

V případě, kdy pachatel způsobil přečinem, jenž spáchal, jinému škodu, 

nemajetkovou újmu nebo tím získal bezdůvodné obohacení, uloží soud pachateli dle §

60 odst. 5 části věty za středníkem TZ zpravidla také povinnost, „… aby podle svých sil 

nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo 

aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.“ Zmíněné ustanovení doznalo 

podstatné změny novelou provedenou zák. č. 181/2011 Sb., jenž vedle původní 

povinnosti nahradit škodu rozšířila jeho dopad také na nemajetkovou újmu a 

bezdůvodné obohacení. Tento legislativní počin byl veden snahou umožnit 

poškozenému účinnou náhradu následků, které mu trestným činem vznikly.71

Škodou se zde myslí, stejně jako v občanskoprávní oblasti, újma v majetkové sféře 

vyčíslitelná penězi. Nemajetková újma se naopak chápe jako zásah do jiných práv 

poškozeného, např. právo na zachování lidské důstojnosti a osobní cti. Může nastat 

kupříkladu u trestných činů poškození cizích práv ve smyslu § 181 TZ, pomluvy dle § 

                                               
71 Důvodová zpráva k zák. č. 181/2011 Sb., str. 13.
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184 TZ nebo křivého obvinění podle § 345 TZ. Z ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ vyplývá, 

že pachatel může tuto nemajetkovou újmu odčinit pouze v penězích.72 Dle ustanovení § 

451 odst. 2 a § 454 ObčZ je bezdůvodným obohacením „ … majetkový prospěch 

získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo 

plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z 

nepoctivých zdrojů, … bezdůvodně se obohatí i ten, za nějž bylo plněno, co po právu 

měl plnit sám.“73 Pachatel vydává vše, oč se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil 

(§ 451 odst. 1 ObčZ)74 a není-li to možné, musí poskytnout peněžitou náhradu.75

Rozsah této povinnosti se řídí ustanoveními příslušných netrestně právních 

předpisů, jedná se především o oblast práva občanského a pracovního. Avšak skutečná 

výše nahrazené škody, odčiněné nemajetkové újmy či vydaného bezdůvodného 

obohacení se od té uvedené ve výroku o vině může lišit. Je tomu tak proto, že zákon 

zohledňuje pachatelovy možnosti splnit danou povinnost, neboť stanoví, že tak má 

učinit podle svých sil. V konkrétním případě proto záleží na osobních, majetkových a 

pracovních poměrech pachatele, kdy (během výkonu trestu) a v jaké výši poškozenému 

vzniklou újmu kompenzuje.

Na závěr této problematiky je ještě nutné poukázat na rozdíly mezi výroky o 

náhradě škody, odčinění nemajetkové újmy nebo vrácení bezdůvodného obohacení 

podle § 60 odst. 5 části věty za středníkem TZ a dle § 228 TrŘ. Zatímco pro aplikaci § 

228 TrŘ je třeba jednak uplatnění nároku poškozeným dle § 43 odst. 3 TrŘ a zároveň o 

něm nesmí být už rozhodnuto v občanskoprávním nebo jiném příslušném řízení, naopak 

v případě uložení povinnosti dle § 60 odst. 5 části věty za středníkem TZ se první shora 

uvedená podmínek nevyžaduje a ani druhá netvoří překážku za předpokladu, že ještě 

nebylo pachatelem plněno. Další podstatný rozdíl představuje skutečnost, kdy

                                               
72 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 829, 

1027.

73 Podle § 2991 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „ se bezdůvodně obohatí zvláště ten, 

kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, 

protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.“

74 Ustanovení § 2991 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník použil výrazu „bez spravedlivého 

důvodu obohatí“ místo dosavadního „bezdůvodně obohatí“.

75 Podle § 2999 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má být peněžitá náhrada ve výši 

obvyklé ceny.
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z uvedených dvou je pouze výrok podle § 228 TrŘ exekučním titulem ve smyslu § 274 

odst. 1 písm. a) OSŘ a § 40 odst. 1 písm. b) EŘ.76

                                               
76 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 829, 

1028.
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5. Výkon trestu domácího vězení

V souvislosti se zavedením trestu domácího vězení došlo k novelizaci trestního 

řádu zákonem č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

trestního zákoníku, který vložil do hlavy dvacáté první trestního řádu nový oddíl, v 

jehož ustanoveních § 334a až § 334g se upravuje výkon této nové sankce. Později zde 

ještě přibyl § 334h, a to díky novele provedené zák. č. 306/2009 Sb.

Nutno dodat, že dle důvodové zprávy k zák. č. 41/2009 Sb. výkon domácího vězení 

není překážkou pro výkon zákonných oprávnění, jako jsou např. zatčení, vykázání ze 

společného obydlí, vzetí do vazby,… Tyto skutečnosti trestní řád zohledňuje právě 

v ustanovení o změně trestu77 (více v kap. 5.3.).

5.1. Nařízení výkonu trestu

Po nabytí vykonatelnosti odsuzujícího rozsudku zašle předseda senátu nařízení 

výkonu trestu odsouzenému a středisku Probační a mediační služby (§ 334a odst. 1 

TrŘ). Příslušným k provedení tohoto úkonu je dle § 315 odst. 2 TrŘ soud, který 

rozhodoval ve věci v prvním stupni.

Toto usnesení soudu obsahuje místo a počátek výkonu domácího vězení. Nástup do 

výkonu trestu je třeba stanovit tak, aby si stihl před jeho započetím obstarat své 

záležitosti78, především rodinné a pracovní. Podle F. Ščerby by pro tento účel měla být 

dostačující doba okolo 14 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí, kterým bylo domácí 

vězení uloženo. V případech odůvodněných mimořádnými okolnostmi by bylo možno 

ponechat odsouzenému i dobu delší.79

Jak vyplývá ze shora uvedeného, také místo výkonu trestu soud stanoví až v tomto 

nařízení, a to v obydlí, které se nachází v místě trvalého pobytu odsouzeného nebo tam, 

kde se zdržuje. Přitom předseda senátu při určení místa výkonu domácího vězení 

přihlédne dle § 334a odst. 3 TrŘ opět k rodinným a pracovním poměrům odsouzeného a 

dále k místu, kde vykonává své zaměstnání a možnostem dopravy do něj. 

                                               
77 Důvodová zpráva k zák. č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím nového 

zákoníku, str. 68.

78 Ustanovení § 334a odst. 2 TrŘ.
79 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 326.
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5.2. Odklad a přerušení výkonu trestu

Zákon počítá se situací, kdy z objektivních důvodů nebude možné trest po nějaký

čas vykonávat. Předseda senátu proto může z důležitých důvodů výkon domácího 

vězení odložit či přerušit (§ 334d odst. 1 TrŘ). Doba výkonu trestu se během odkladu a 

přerušení staví (§334d odst. 3 TrŘ). V usnesení, kterým tak soud činí, není třeba 

vymezovat dobu takovéhoto odkladu nebo přerušení, neboť po pominutí důležitých 

důvodů, jež vedly ke zmíněnému rozhodnutí, předseda senátu odklad či přerušení 

odvolá (§ 334d odst. 2 TrŘ).80 Zákon v ustanovení § 334d odst. 4 TrŘ připouští proti 

rozhodnutí o odkladu či přerušení výkonu trestu a rovněž proti rozhodnutí o odvolání 

takovéhoto odkladu nebo přerušení stížnost, které přiznává odkladný účinek.

Těmito důležitými důvody lze rozumět, např. pobyt ve zdravotnickém zařízení, 

služební cestu nebo zajištění vhodného obydlí pro výkon domácího vězení. Posledně 

uvedená příčina musí být pouze přechodného rázu, v opačném případě by zde byly 

podmínky pro změnu trestu dle § 334e TrŘ a nikoliv pro odložení či přerušení jeho 

výkonu. Právě popsaný důležitý důvod může nastat kupříkladu v situaci, kdy soud před 

uložením trestu domácího vězení nebyl dostatečně obeznámen s bytovými poměry 

pachatele.

5.3. Změna trestu domácího vězení

Pokud se vyskytnou důležité důvody, pro které nelze trest vykonávat tak, jak byl 

uložen, a tyto překážky nejsou jen přechodného rázu, tudíž je není možno vyřešit 

aplikací odkladu či přerušení výkonu trestu, může být domácí vězení změněno dle § 

334e TrŘ. O takovéto změně předseda senátu rozhodne na návrh odsouzeného, státního 

zástupce či probačního úředníka nebo i bez návrhu. Proti tomuto usnesení je dle § 334e 

odst. 2 TrŘ opět přípustná stížnost s odkladným účinkem.

Změna trestu se může týkat místa jeho výkonu, doby, po kterou je odsouzený 

povinen se zdržovat v určeném obydlí a také přiměřených omezení a přiměřených 

povinností. Podle F. Ščerby lze rovněž „… analogicky dovodit přípustnost změny 

výchovného opatření uloženého pachateli ve věku blízkém věku mladistvých…“81

                                               
80 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 330.
81 Tamtéž str. 331.
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Důvodová zpráva zahrnuje pod toto ustanovení také změnu způsobu kontroly trestu 

domácího vězení.82 Trestní řád ale tuto možnost výslovně neuvádí. Takovouto změnu si 

lze představit jedině v situaci plošného zavedení tzv. náramků i pro osoby, které domácí 

vězení již vykonávají. Z uvedeného vyplývá, že případné ustanovení o změně způsobu 

kontroly domácího vězení, by bylo nadbytečné.

Zákon na ochranu odsouzeného v § 334e odst. 1 TrŘ stanoví, že změnou doby 

nesmí dojít k zvýšení počtu hodin v týdnu, během níž se má zdržovat v místě výkonu 

trestu. A rovněž rozsah přiměřených omezení a přiměřených povinností nemůže být 

změněn v neprospěch odsouzeného.

Důležitými důvody vedoucími ke změně trestu mohou být, např. přestěhování 

odsouzeného (z důvodu rodinných či skončení nájmu bytu, atd.) nebo změna jeho 

pracoviště.83 Právě uvedené okolnosti bývají příčinou změny místa výkonu trestu. Ke 

změně uložené doby dochází nejčastěji v důsledku změny pracovních poměrů 

odsouzeného (jiná pracovní doba).84 Jako kvalifikovaný důvod pro změnu trestu dle § 

334e TrŘ zákon stanoví „vykázání ze společného obydlí podle jiného právního 

předpisu“. Jedná se o ustanovení § 44 a násl. zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, a ustanovení § 76b OSŘ. V tomto posledním případě je předseda senátu 

povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu.

5.4. Upuštění od výkonu trestu

V případě, kdy je vykonání trestu nemožné kvůli vydání odsouzeného do ciziny, 

jeho vyhoštění či nevyléčitelné životu nebezpečné nemoci nebo vyléčitelné nemoci 

duševní anebo z jiného obdobného závažného důvodu, umožňuje ustanovení § 334f TrŘ

od výkonu trestu domácího vězení upustit.

Příslušným orgánem pro vydání tohoto rozhodnutí není pouze soud ale také ministr 

spravedlnosti, a to v závislosti na okolnosti, která k upuštění vedla. V situaci, kdy 

odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo předán do jiného členského státu EU 

na základě evropského zatýkacího rozkazu, může od výkonu domácího vězení nebo od 

jeho zbytku upustit ministr spravedlnosti (§ 334f odst. 1 TrŘ). Soud rozhoduje v této 

                                               
82 Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb., str. 68.

83 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 331.
84 Tamtéž str. 331.
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věci, pokud odsouzený byl nebo má být vyhoštěn (§ 334f odst. 2 TrŘ) a dále může 

upustit od výkonu trestu nebo od jeho zbytku také v případě, že u něj zjistil 

nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemoc nebo nevyléčitelnou nemoc duševní či 

z jiných obdobně závažných důvodů (§ 334f odst. 4 TrŘ).

Zákon počítá také s možností, kdy by k vydání či předání odsouzeného nebo k jeho 

vyhoštění nedošlo, popř. by se ač vydaný, předaný či vyhoštěný vrátil zpět do České 

republiky. V těchto případech soud podle § 334f odst. 3 TrŘ rozhodne, že se trest 

domácího vězení nebo jeho zbytek vykoná.

Stížnost proti rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu domácího vězení lze podat 

pouze, rozhoduje-li soud podle ust. § 334f odst. 4 TrŘ, tedy z důvodu, že byla u 

odsouzeného zjištěna nevyléčitelná životu nebezpečná nemoc nebo nevyléčitelná nemoc 

duševní nebo pro jiný obdobně závažný důvod. Této stížnosti zákon přiznává odkladný

účinek (§ 334f odst. 5 TrŘ).

5.5. Nedodržení podmínek výkonu domácího vězení a jeho přeměna

O skutečnosti, že odsouzený nedodrží stanovené podmínky trestu či uložená 

přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti, informuje provozovatel EKS, popř. 

probační úředník bezodkladně soud, který výkon domácího vězení nařídil (§ 334c TrŘ).

Následkem zmíněného pochybení odsouzeného může být přeměna domácího 

vězení v trest odnětí svobody, o níž rozhoduje podle § 334g odst. 1 TrŘ předseda senátu 

ve veřejném zasedání buď na návrh probačního úředníka či provozovatele EKS, nebo i 

bez takového návrhu. Ustanovení § 334g odst. 2 TrŘ umožňuje podat proti tomuto 

usnesení stížnost, jež má odkladný účinek.

Soud může přeměnit domácí vězení nebo jeho zbytek, a to i během doby určené k 

jeho výkonu, jen z taxativně uvedených důvodů v § 61 TZ. Jedná se o situace, kdy se

„… pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího vězení vyhýbá 

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

domácího vězení, jinak maří výkon trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době 

uložený trest…“ Jak bylo již uvedeno výše, důvodem vedoucím k přeměně zde není

nevedení řádného života pachatelem, na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací či 

slovenské úpravy trestu domácího vězení. Tento nedostatek bývá české právní úpravě 
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často vytýkán.85

První zmíněný důvod zahrnuje situaci, kdy se pachatel již před samotným 

započetím výkonu trestu „… vzdálí na delší dobu z místa trvalého pobytu, nebo z místa, 

kde se zdržuje, nebo vůbec změní místo pobytu, aniž by toto sdělil soudu či probačnímu 

úředníkovi…“. 86 To vše za předpokladu, že mu v tom nebránily překážky ve smyslu § 

60 odst. 3 TZ a § 334a odst. 2 TrŘ.

Další důvod přeměny - porušení sjednaných podmínek výkonu trestu, se týká již 

jednání odsouzeného po dobu výkonu domácího vězení. Podle H. Válkové a F. Púryho 

jde především o podmínky obsažené v rozhodnutí o nařízení výkonu trestu a jejich 

porušení se projevu zejména nedodržením uložených přiměřených omezení a 

přiměřených povinností nebo neoprávněným vzdálením se z místa výkonu trestu.87

Avšak F. Ščerba považuje formulaci „sjednané podmínky“ za ne příliš vhodně 

převzatou z ustanovení § 65 odst. 2 TZ., které se týká obecně prospěšných prací. Neboť 

u tohoto trestu na rozdíl od domácího vězení jsou skutečně s odsouzeným projednávány

podmínky výkonu trestu (§ 336 odst. 3, 6 TrŘ).88

Díky novele trestního zákoníku č. 330/2011 Sb. lze postihnout také neposkytnutí 

součinnosti odsouzeným při kontrole výkonu domácího vězení, a to právě jako jiné 

maření výkonu trestu. 

Poslední důvod přeměny, kdy pachatel trest ve stanovené době zaviněně 

nevykonává, zahrnuje např. situace, kdy jej odsouzený vykonávat vůbec nezačal nebo 

odmítl v něm dále pokračovat. Důležité je, aby se tak stalo zaviněně a nikoli vlivem 

překážek nezávislých na vůli pachatele.

Pokud soudce přistoupí k přeměně trestu domácího vězení na nepodmíněný trest 

odnětí svobody, musí zároveň stanovit způsob jeho výkonu a jeho délku - podle

přepočítávací formule (§ 61 TZ), kdy „… každý i jen započatý jeden den nevykonaného 

trestu domácího vězení se počítá jako jeden den odnětí svobody.“ Tento postup nahradil 

dřívější institut náhradního trestu, který soudce stanovil již při uložení domácího vězení, 

                                               
85 Srov. Ščerba, F.: Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, str.

4; Kysela, K., Volenecký, P.: Trest domácího vězení. Trestní právo. 2011, č. 7-8, str. 12.

86 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 833.

87 Tamtéž str. 833 - 834.
88 Ščerba, F.: Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, str. 4.
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a to maximálně v délce jednoho roku. Náhradní trest se však v případě zmaření výkonu 

domácího vězení vykonával celý.

Obdobnou úpravu, jak je uvedeno výše, obsahuje také trest obecně prospěšných 

prací v § 65 odst. 2 TZ. Ovšem s tou odchylkou, že zde je možná přeměna nejen na trest 

odnětí svobody, ale rovněž za podmínek § 60 odst. 1 TZ v trest domácího vězení (§ 65 

odst. 2 písm. a) TZ) nebo v peněžitý trest (§ 65 odst. 2 písm. b) TZ). S přeměnou na 

trest domácího vězení se setkám také u peněžitého trestu (§ 69 odst. 2 písm. a) TZ).

5.6. Zahlazení odsouzení

S úspěšným vykonáním trestu domácího vězení ani s rozhodnutím o upuštění od 

jeho výkonu není spojena fikce neodsouzení, jak je tomu např. u trestu obecně 

prospěšných prací (§ 65 odst. 4 TZ) nebo peněžitého trestu za nedbalostní přečin (§ 69 

odst. 4 TZ). Má-li se přesto hledět na pachatele, jako by nebyl odsouzen, je třeba 

aplikovat institut zahlazení odsouzení podle § 105 TZ.

K tomu, aby soud odsouzení zahladil, musí pachatel vést po výkonu trestu, jeho 

prominutí nebo promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě nejméně jeden rok. 

Zákon také umožňuje zahladit odsouzení ještě před uplynutím zmíněné doby, pokud 

odsouzený prokázal svým velmi dobrým chováním, že se napravil. Soud zahlazuje 

odsouzení na žádost odsouzeného, zájmového sdružení nebo osoby, které by mohly ve 

prospěch odsouzeného podat odvolání (§363 TrŘ). Pokud je žádost zamítnuta, lze 

novou podat nejdříve po uplynutí jednoho roku. To neplatí, byla-li zamítnuta pouze 

z důvodu jejího předčasného podání ve smyslu § 365 odst. 2 TrŘ.

Příslušný rozhodovat o zahlazení je předseda senátu okresního soudu, v jehož 

obvodu odsouzený má, nebo naposledy měl bydliště (§ 364 odst. 1 TrŘ).

Zákon připouští proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení podat stížnost, se kterou 

spojuje odkladný účinek (§ 364 odst. 2 TrŘ).

Předchozí odstavce se ale nevztahují na trestní opatření domácího vězení ukládané

mladistvým, neboť s ním je spojena fikce neodsouzení (více v kap. 7.).
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5.7. Úhrada nákladů trestu domácího vězení

Ustanovení § 152 odst. 1 písm. d) TrŘ obsahuje povinnost obžalovaného, který byl 

pravomocně uznán vinným, nahradit státu náklady spojené s výkonem domácího 

vězení. Zákon v podrobnostech odkazuje na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti, 

konkrétně se jedná o vyhlášku č. 458/2009 Sb., která stanoví denní sazbu nákladů 

domácího vězení ve výši 50 Kč za kalendářní den, ve kterém byl trest aspoň zčásti 

vykonáván.

Soud na základě zprávy probačního úředníka podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 

456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, stanoví povinnost k náhradě 

nákladů rozhodnutím po výkonu domácího vězení, nebo s ohledem na délku uloženého

trestu může takto učinit již po vykonání jeho části (ne kratší než jeden měsíc). V prvním 

případě má odsouzený na uhrazení nákladů 30-ti denní lhůtu od doručení výzvy 

k úhradě, ve druhém je tato doba zkrácena pouze na 10 dnů.

Při správě placení této pohledávky se postupuje podle daňového řádu (§ 152a TrŘ).
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6. Kontrola výkonu trestu domácího vězení

Podle ust. § 334b TrŘ zajišťuje kontrolu výkonu trestu domácího vězení Probační a 

mediační služba ve spolupráci s provozovatelem EKS. Zákon obsahuje dva postupy, 

které lze využít, a to detekci pohybu odsouzeného prostřednictvím EKS a namátkové 

kontroly prováděné probačním úředníkem.

Podle § 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu 

trestu domácího vězení, tato kontrola spočívá především v:

 v provádění namátkových kontrol úředníkem PMS

 v užití EKS,

 ve vedení dokumentace o všech úkonech spojených s kontrolou,

 ve vyhodnocování plnění soudem uložených přiměřených omezení a 

přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 TZ směřujících k 

tomu, aby odsouzený vedl řádný život,

 v prověřování, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu v souladu 

s rozhodnutím soudu podle § 60 odst. 5 TZ a zda plní výchovná 

opatření uložená soudem podle § 60 odst. 6 TZ,

 v prověřování důvodů porušení podmínek trestu a

 v informování soudu o porušení podmínek výkonu trestu nebo 

neplnění přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených 

v § 48 odst. 4 TZ nebo neplnění výchovných opatření uložených 

soudem podle § 60 odst. 6 TZ.

Provozovateli EKS i probačnímu úředníkovi, zákon ukládá v § 334c TrŘ povinnost 

sdělit soudu, který výkon trestu nařídil, skutečnost, že odsouzený nedodržuje stanovené 

podmínky domácího vězení a uložená přiměřená omezení a přiměné povinnosti.

Přestože to zákon výslovně nestanoví, lze podle F. Ščerby zahrnout pod tuto informační 

povinnost také nedodržení výchovných opatření uložených pachateli ve věku blízkém 

věku mladistvých (§ 60 odst. 6 TZ) a porušení uložené povinnosti odsouzeného podle 

svých sil nahradit škodu způsobenou trestným činem (§ 60 odst. 5 TZ).89 Ale podat 

návrh na přeměnu domácího vězení v trest odnětí svobody umožňuje zákon v ust. § 

                                               
89 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 330.
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334g TrŘ pouze probačnímu úředníkovi a nikoli též provozovateli EKS, soud však 

může rozhodnout i bez takového návrhu.

6.1. Elektronický kontrolní systém

6.1.1. Vznik a vývoj elektronického monitorování

„Elektronické sledování“ má svůj původ v roce 1984 v USA, kdy byl na Floridě 

zahájen projekt domácího vězení s elektronickým monitoringem. S vývojem technologií 

se postupně rozšířil EKS i do dalších zemí.90 V Evropě jako první zahájila projekt 

elektrického monitorování domácího vězení v roce 1989 Velká Británie, a to především 

u podmíněně propuštěných. O deset let později bylo již „elektronické sledování“ 

užíváno v celé Anglii a Walesu.91

Původně se v České republice počítalo s modelem, kdy elektronický monitoring 

bude prováděn Policií ČR. Nakonec ale dostala přednost varianta soukromého 

provozovatele EKS, který vzejde z výběrového řízení a bude provozovat tuto službu pro 

stát za dohodnutou cenu za osobu a den s využitím vlastní techniky a zaměstnanců.92

Plánovaný tendr se však nepodařilo uskutečnit (z důvodu pádu vlády) a trest 

domácího vězení byl zaveden do praxe bez možnosti „elektronického sledování“ již k 1. 

lednu 2010 třebaže tehdejší ministr spravedlnosti J. Pospíšil původně zvažoval jeho 

oddálení. 

Podle „Plánu realizace trestu domácího vězení“ tak v první fázi, která měla trvat od 

1. 1. 2010 do r. 2011 (což nebylo dodrženo), zajišťuje kontrolu pouze PMS. Tento 

postup odborná veřejnost příliš neschvalovala, naopak považovala tuto formu kontroly 

za nedostatečnou a postrádala předchozí uskutečnění zkušebního projektu, jak je 

dobrým zvykem v ostatních státech, v nichž se elektronický monitoring uplatňuje.93

                                               
90 Např. Velká Británie, Kanada, Švédsko (1994), Nizozemí (1995), Belgie (1998), Francie (2000), 

Španělsko (2000), Itálie (2001), Portugalsko (2002), některé kantony Švýcarska (1999), Německo (pilotní 

projekt v Hessensku 2000), Rakousko (projekt 2006), Polsko (2009)

91 Krejčiříková, K.: Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, str. 

16.

92 Navrátilová, J.: Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 97.

93 Srov. Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 328, 329; 

Krejčiříková, K.: Aktuální problematika trestu domácího vězení. In Sborník příspěvků z mezinárodní 
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Podle V. Krále představuje takovéto využití probačních úředníků pouze plýtvání

kvalifikovanou silou.94 Osobně se domnívám, že role probačních úředníků je sice při 

kontrole výkonu tohoto trestu nezastupitelná, přesto mi připadá vhodnější zavést domácí 

vězení do praxe až spolu s EKS, a to po předchozím experimentálním testování.

Druhá fáze projektu byla plánovaná na r. 2011, kdy mělo dojít formou otevřeného 

zadávacího řízení k výběru provozovatel elektronického monitoringu osob.95 Nicméně 

až v době od 1. 7. 2012 do 30. 11. 2012 proběhl ve všech osmi soudních krajích 

„Experiment elektronický monitoring odsouzených“, v jehož rámci se uskutečnil 

zkušební provoz 25 monitorovacích jednotek zajišťovaných PMS ve spolupráci se 

společností 3M, jehož se zúčastnilo 43 odsouzených a 4 probační úředníci (testovali 

varianty porušení monitorovacího režimu). Pouze 5 odsouzených nedodrželo stanovené 

podmínky a muselo být z experimentu vyloučeno. Výsledky experimentu, odborná 

připravenost PMS a finanční náklady na provoz EKS, které činí 165 Kč/osoba/den

(náklady na osobu a den ve výkonu trestu odnětí svobody představují 1.000 Kč) dle

náměstka ministra spravedlnosti D. Voláka „hovoří jednoznačně pro jeho zavedení do 

praxe trestní justice.“96

V současné době PMS jako zadavatel ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti 

připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na 500 ks monitorovacích zařízení s možností 

navýšení dle potřeby, max. na 2.000 ks.97

Třetí fáze, která má proběhnout do konce r. 2013, již představuje úplné propojení 

aplikace trestu domácího vězení a EKS. Od poloviny letošního roku se plánuje zavedení 

tzv. náramků do praxe.98

                                                                                                                                         
konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Dostupné z WWW: 

<www.law.muni.cz>.

94 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 236.
95 Koncepce implementace trestu domácího vězení a elektronického kontrolního systému[online]. [cit. 

2013-02-20]. Dostupné z WWW: <http://portal.justice.cz>.

96 Zkušební provoz elektronického monitoringu...[online]. Ze dne 13.12.2012[cit. 2013-02-20]. Dostupné 

z WWW: <http://www.pmscr.cz>.

97Štern, P.: Věcný záměr veřejné zakázky na elektronický monitoring odsouzených[online]. Ze dne 

13.12.2012[cit. 2013-02-20]. Dostupné z WWW: < http://www.pmscr.cz >.

98 Testy náramků se osvědčily, ministerstvo je asi zavede[online]. Ze dne 7.12.2012[cit. 2013-02-20]. 

Dostupné z WWW: < http://www.pmscr.cz >.
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6.1.2. Technologie elektronického monitorování

„Elektronickému sledování“ předcházela v počátcích hlasová kontrola 

prostřednictvím pevné telefonní linky, ta se však záhy projevila jako nedostatečná 

(vyžadovala mimo jiné dobrou znalost hlasu pachatele), proto se od ní upustilo.

V dnešní době se uplatňují dva základní systémy elektronického monitoringu, a to 

aktivní a pasivní.99 Z hlediska formy sledování lze použít buď elektronický náramek 

spojený s řídící jednotkou v bytě odsouzeného, nebo vysílačku na jeho těle.100

Aktivní způsob kontroly neboli „stálý signální systém“ spočívá v zařízení 

upevněném na těle odsouzeného, jenž vysílá signály přijímači instalovanému v bytě 

pachatele a pomocí telefonní linky se předává do centra provozovatele EKS. Další 

variantou jsou přenosné přijímače, které umožňují sledovat pachatele i mimo obydlí, 

např. na pracovišti.101 V případě, že signál nebude předán v souladu s programem, 

spustí počítač alarm.102

U pasivního systému kontroly aneb „programového kontaktního systému“ navazuje 

počítač v určených nebo náhodných intervalech telefonní spojení. Odsouzený má 

povinnost tyto telefonáty přijímat a potvrzovat počítači svou přítomnost prostřednictvím 

dekódovacího zařízení na svém těle (např. náramku na paži či noze). Počítač následně 

zaznamená, jestli se kontakt zdařil (proběhla reakce ze strany odsouzeného) nebo 

nikoliv.103

Forma kontroly preferovaná v ČR spočívá ve využití plastového náramku 

(upevněného na kotníku odsouzeného), „…uvnitř s elektrickým obvodem, jehož součástí 

je zařízení velikosti a tvaru náramkových hodinek, které neustále vysílá signál řídící 

                                               
99 Srov. Hrušková, M., Žatecká, E., Přepechalová, K.: Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém 

trestním zákoníku. In Míľniky práva ve stredoeurópskom priestore 2009 II. část. Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009, str. 874; Krahl, M.: Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, č. 5, 

str. 230; Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 327.

100 Srov. Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 237;

Navrátilová, J.: Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 96.

101 Krejčířová, K.: Nový trest (trestní opatření) domácí vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, s. 16.

102 Hrušková, M., Žatecká, E., Přepechalová, K.: Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém 

trestním zákoníku. In Míľniky práva ve stredoeurópskom priestore 2009 II. část. Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009, str. 874.
103 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 327.
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jednotce…“104 (obsahující vysílačku a jednoduchou pevnou telefonní linku) umístěné 

v bytě pachatele - jedná se tedy o aktivní systém kontroly. Pokud je spojení náramek –

řídící jednotka navázáno, podá o tom v pravidelných intervalech řídící jednotka zprávu 

kontrolnímu středisku.105 Když ke spojení nedojede, protože se pachatel zdržuje mimo 

bydliště avšak ve stanovenou dobu, tak to počítač pouze eviduje. V opačném případě 

kontrolní služba zavolá pachateli a zároveň pošle na místo svého pracovníka. O 

nedodržení podmínek výkonu trestu provozovatel této služby vyrozumí soud podle § 

334c TrŘ. Elektronické náramky, jak je patrno, umožňují rychlou reakci na pochybení 

ze strany odsouzeného, a to řádově v hodinách.106

Instalaci EKS provádí v místě výkonu trestu zástupce provozovatele EKS za 

přítomnosti probačního úředníka. „Odsouzený převzetí elektronického kontrolního 

systému do užívání potvrdí podpisem předávacího protokolu, který rovněž podepíše 

přítomný zástupce provozovatele a probační úředník. Součástí předávacího protokolu 

jsou také podmínky pro provoz elektronického kontrolního systému, které je odsouzený 

povinen dodržovat.“107

Druhou formu elektronického monitoringu představuje satelitní sledování pohybu 

odsouzeného. Jeho výhodou je možnost sledovat odsouzeného v reálném čase a také 

skutečnost, že zde odpadá potřeba instalace zařízení v obydlí pachatele.108 Na druhou 

stranu je systém GPS „…limitován telefonním signálem a oblastmi, které je schopen 

pokrýt…“109 Překážku může představovat i nepříznivé počasí. Tak tomu bylo 

v Rakousku během první fáze pilotního projektu domácího vězení v r. 2006, kde 

docházelo k přerušování spojení, např. vlivem hustého sněžení. Proto byla i zde satelitní 

technika nahrazena výše zmíněnou metodou pevné telefonní linky.110

                                               
104 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 237.

105 Navrátilová, J.: Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 96, 97.
106 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 237.

107 Ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení.

108 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 327.

109 Hrušková, M., Žatecká, E., Přepechalová, K.: Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém 

trestním zákoníku. In Míľniky práva ve stredoeurópskom priestore 2009 II. část. Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009, str. 874.

110 Krejčiříková, K.: Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, str. 
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6.1.3. Další využití elektronického kontrolního systému

V případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 88 TZ 

může soud uložit pachateli dle § 89 odst. 1 TZ povinnost zdržovat se ve stanoveném 

časovém období ve svém obydlí nebo jeho části, a to během zkušební doby, ne však 

déle než na dobu jednoho roku. Při výkonu této povinnosti se dle § 331 odst. 5 TrŘ 

užije přiměřeně ust. § 334b až 334e TrŘ. Jde tak vlastně o obdobu trestu domácího 

vězení.

Novela trestního zákoníku č. 390/2012 Sb. zavedla „Back-end“ model domácího 

vězení v podobě přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení podle § 57a 

TZ. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že soud zde není vázán nejvyšší výměrou 

stanovenou pro domácí vězení v § 60 odst. 1 TZ.

De lege ferenda by se daly podle V. Krále tzv. náramky využít také jako prostředek 

nahrazující vazbu podle § 67 písm. a) a c) TrŘ. Elektronické sledování by mohlo 

zabezpečit kontrolu i některých dalších alternativních trestů, např. zákazu pobytu nebo 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.111 Je však nutno zvážit, 

zda by byl tento postup opravdu přínosem s ohledem na porovnání dosavadních a 

nových nákladů kontroly.

6.2. Probační a mediační služba ČR

K 1. 1. 1996 byla usnesením vlády č. 341/1994 vytvořena v rámci rezortu 

Ministerstva spravedlnosti Probační služba. Což mělo za následek vytvoření míst 

probačních úředníků na většině okresních a některých krajských soudech.112 Avšak 

dnešní Probační a mediační služba ČR byla zřízena až zák. č. 257/2000 Sb., o probační 

a mediační službě, a to především zásluhou tehdejšího ministra spravedlnosti Otakara 

Motejla.113

Podle § 1 odst. 2 ZPMS je PMS organizační složkou státu. Chod PMS zabezpečuje

ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Plnění úkolů PMS pak

                                               
111 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 238.
112 Kalvodová, V.: Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, str. 156, 157.

113 Štefanová, A.: Domácí vězení funguje i bez náramku [online]. 2011 [cit.2013-21-02]. Dostupné z

WWW: < http://www.pmscr.cz >.
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zajišťují střediska PMS, jež vznikla v sídlech okresních soudů. V jejich čele 

stojí vedoucí střediska rovněž jmenovaný ministrem spravedlnosti na návrh Rady pro 

probaci a mediaci – poradního orgánu ministra spravedlnosti dle § 12 odst. 1 ZPMS.

Dohled nad činností této instituce vykonává podle § 11 odst. 2 ZPMS Ministerstvo 

spravedlnosti.

6.2.1. Činnost Probační a mediační služby v souvislosti s domácím vězením

Náplň PMS nelze redukovat pouze na kontrolní činnost ve vykonávacím řízení. 

Důležitou roli hraje již při předběžném šetření, tj. zjišťování informací důležitých pro 

rozhodnutí soudce o uložení domácího vězení. Probační pracovník v této fázi zvažuje

dopad trestu na rodinné poměry pachatele, poskytuje mu náležité informace o domácím

vězení, zjišťuje podmínky jeho bydliště, zaměstnání a v neposlední řadě také

zprostředkovává písemný slib pachatele ve smyslu § 60 odst. 1 písm. b) TZ.114

V době po pravomocném rozhodnutí soudu ale ještě před nařízením výkonu trestu 

probační úředník kontaktuje odsouzeného a projedná s ním podmínky domácího 

vězení,115 dále ho vede k tomu, aby si včas obstaral své záležitosti a výkon trestu tak 

nemusel být následně odkládán. V této fázi PMS rovněž obstarává soudu potřebné

informace pro stanovení počátku a místa výkonu trestu. Podle § 3 vyhlášky č. 456/2009 

Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, nejpozději na počátku výkonu trestu 

probační úředník poučí odsouzeného a osoby žijící s ním ve společném obydlí o 

omezeních souvisejících s kontrolou a o pachatelově povinnosti poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost. Neboť je velmi důležité, aby odsouzený znal všechny povinnosti, 

které musí dodržovat a jejichž porušení by vedlo k přeměně trestu ve smyslu § 61 TZ. 

Protože, jak uvádí J. Hořák, účelem domácího vězení v žádném případě není vystavit 

pachatele nejistotě a strachu, a právě proto je náležité poučení ze strany probačního 

úředníka tak důležité.116

Kontrolní činnost PMS při výkonu domácího vězení se zaměřuje „na to, zda trest 

plní svůj účel a klient dodržuje podmínky uložené soudem nebo vyplývající ze 

                                               
114 Čádová, J.: Nové alternativní tresty a trendy. In Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.: (eds.): 

Probace a mediace: Možnosti řešení trestních činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, str. 156, 157.

115 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 365.
116 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 10.
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zákona,“117 tj. setrvání ve stanovenou dobu v určeném obydlí, placení náhrady škody, 

plnění uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností.

Probační úředník rovněž vykonává namátkové kontroly v místě výkonu trestu. 

Četnost těchto návštěv si stanoví pracovník PMS sám v závislosti na okolnostech 

daného případu. „Metodický postup PMS ČR v oblasti zajištění možnosti uložení a 

kontroly výkonu trestu domácího vězení“ nicméně stanovil pravidlo alespoň tří 

namátkových kontrol za měsíc.118 „K provedení namátkové kontroly si může probační 

úředník vyžádat asistenci Policie ČR.“119Ale zákonná povinnost odsouzeného umožnit 

vstup do místa výkonu trestu stanovená v § 334b TrŘ se vztahuje pouze na pracovníka 

PMS. Podle F. Ščerby by takto vynucený vstup Policie ČR do obydlí odsouzeného proti 

jeho vůli (aniž by zde ovšem byly důvody dle § 40 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR) 

představoval neoprávněný zásah do domovní svobody ve smyslu čl. 12 LPS.120

Neočekávané návštěvy probačních úředníků jsou doplněny o konzultace přímo na 

středisku PMS, kde probační úředník pomáhá pachateli řešit jeho osobní problémy 

formou odborného poradenství, aby tím zamezil případné další trestné činnosti

dotyčného.

V zahraničí již existuje zařízení (visual alcohol monitoring), které umožňuje na 

dálku otestovat, zda odsouzený nepožil alkohol. Princip spočívá v tom, že při 

vdechování do náustku je pachatel snímán fotoaparátem a následně jsou takto získané 

informace odeslány a pracovník monitorovacího centra poté provede identifikaci 

odsouzeného porovnáním došlé fotografie s tou, jež byla pořízena při nástupu do 

výkonu trestu.121 Pilotní programy využívající dálkovou kontrolu alkoholu byly 

zahájeny v Nizozemí a ve Švědsku.122 I přes tuto skutečnost podle mého názoru zatím 

                                               
117 Čádová, J.: Nové alternativní tresty a trendy. In Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.: (eds.): 

Probace a mediace: Možnosti řešení trestních činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, str. 157.

118 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 366.

119 Tamtéž str. 366.
120 Tamtéž str. 313.

121 Visual Alcohol Monitoring[online].[cit.2013-21-02]. Dostupné z WWW: 

<http://housearrest.com/products/visual-alcohol-monitoring >.

122 Wennerberg, I., Pinto, S.: 6th European Electronic Monitoring Conference - Summary of 

Questionnaires – analysis of questionnaires[online] [cit. 2013-03-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cepprobation.org/uploaded_files/EM2009%20Questionnaire%20summary.pdf, str. 14 >.
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nelze v podmínkách České republiky namátkové kontroly PMS nahradit pouze 

elektronickým monitoringem, jak navrhuje K. Kalvodová.123Je ovšem pravdou, že se 

zavedením EKS četnost namátkových kontrol zřejmě výrazně poklesne a PMS tak bude 

moc využít kapacitu 90 pracovníků, kteří před třemi lety rozšířili její stavy v souvislosti 

se zavedením domácího vězení, pro „nový systém“, jak uvedl ředitel PMS P. Štern.124

                                               
123 Kalvodová, V.: Domácí vězení - jedna z možných alternativ trestu odnětí svobody? In Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

Dostupné z WWW: < www.law.muni.cz >.

124 Jurková, M.: Nebudu žádat o víc lidí, zvládneme to, říká ředitel probační a mediační služby.

IHNED.cz [online]. Ze dne 16.11.2012 [cit.2013-25-02]. Dostupné z WWW: 

<http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58577150-nebudu-zadat-o-vic-lidi-zvladneme-to-rika-reditel-probacni-

a-mediacni-sluzby >.
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7. Trestní opatření domácího vězení

Domácí vězení lze uložit nejen dospělým pachatelům ale také mladistvým coby 

trestní opatření podle § 24 odst. 1 písm. g) ZSVM. Podle § 26 odst. 2 ZSVM se domácí 

vězení ukládá za stejných podmínek, jaké pro něj stanoví trestní zákoník. Avšak s tím 

rozdílem, že u mladistvého nesmí horní hranice sazby převyšovat polovinu horní 

hranice stanovené v § 60 odst. 1 TZ. Nicméně obecnou úpravu obsaženou v ust. § 60, 

61 TZ je třeba aplikovat v souladu ustanoveními ZSVM (především § 3 odst. 2,3, § 9, § 

24 odst. 2), „…která zohledňují specifika dospívajících, a kladou proto mnohem větší 

důraz na výchovně preventivní působení na mladistvé, než je tomu u dospělých 

pachatelů.“125

Dle § 26 odst. 2 in fine ZSVM lze mladistvému pachateli uložit vedle domácího 

vězení rovněž vhodná výchovná opatření (§ 15 odst. 2 ZSVM), jež nahrazují přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu § 48 odst. 4 TZ ukládané dospělým. Naproti 

tomu jako příklad nevhodného výchovného opatření ve vztahu k domácímu vězení F. 

Ščerba uvádí výchovnou povinnost vykonat bezplatně ve volném čase společensky 

prospěšnou činnost určitého druhu (§ 18 odst. 1 písm. c) ZSVM). V takovém případě, 

by se jednalo o obcházení zákazu uložení domácího vězení vedle obecně prospěšných 

prací stanoveného v § 53 odst. 1 TZ.126

Byla-li trestným činem způsobena škoda, soud zpravidla uloží pachateli povinnost 

ji nahradit, popř. odčinit nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení podle § 

60 odst. 5 TZ. Tento účel u mladistvých plní výchovná povinnost dle § 18 odst. 1 písm. 

e) ZSVM, tj. nahradit podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispět 

k odstranění jeho následku, která se uplatní místo výše zmíněné povinnosti ve smyslu § 

60 odst. 5 TZ.127

Další odlišnost v úpravě trestního opatření domácího vězení představuje fikce 

neodsouzení dle § 35 odst. 6 ZSVM. Zatímco u dospělých pachatelů je nutno u trestu 

domácího vězení aplikovat institut zahlazení odsouzení, tak na mladistvého, který 

                                               
125 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 819.

126 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 321.

127 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 829.
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trestní opatření vykonal nebo od jehož výkonu (popř. zbytku) bylo pravomocně 

upuštěno, se hledí jako by nebyl odsouzen. Tato modifikace ve prospěch mladistvých 

pachatelů jim má pomoci, aby se snáze začlenili zpět do společnosti. 

Domácí vězení by mohlo představovat alternativu k nápravným zařízením 

především v případě mladistvých delikventů potýkajících se se závislostí, neboť, jak 

uvádí J. Hořák, u těchto pachatelů je velmi potřebné právě zachování pozitivních 

rodinných a pracovních vazeb.128 Neznamená to ale, že je domácí vězení vhodné pro 

všechny nedospělé pachatele. Neboť zvláště u mladistvých je třeba mít na zřeteli, aby 

v konkrétním případě nepředstavovala tato sankce nepřiměřenou překážku pro rozvoj 

jejich sociálních vztahů a nevedla tak spíše k recidivě či asociálnímu chování nežli 

k nápravě. Podle K. Krejčiříkové může být rovněž neúčelné aplikovat domácí vězení u 

pachatelů, kteří mají konfliktní vztah s rodiči (např. opětovně utíkají z domova), nebo 

jejichž rodiče jim naopak nebudou schopni poskytnout patřičnou podporu.129

Je třeba mít také na paměti, že mladiství v době utváření sociálních vztahů a sítě 

přátel mohou vnímat toto trestní opatření jako nepřiměřený zásah do soukromí či jako 

sociální vyloučení a nezřídka proto pociťují domácí vězení jako větší újmu než 

dospělí.130

                                               
128 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 11.

129 Krejčiříková, K.: Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, str. 

20.
130 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 819.



50

8. Výhody a nevýhody domácího vězení

8.1. Výhody trestu domácího vězení

Již důvodová zpráva se zmiňuje o tom, že trest domácího vězení „…je veden 

požadavkem zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb…“131 Jelikož pachatel

zůstává ve svém sociálním prostředí, netrpí kvůli odloučení od svých blízkých, jak tomu 

bývá u trestu odnětí svobody. Tato skutečnost přispívá jistě i k naplnění zásady 

personality trestu, tj. trest by měl postihnout pokud možno pouze pachatele trestného 

činu. V případě, kdy odsouzený vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody, jsou totiž 

rodinní příslušníci postiženi ne jen ztrátou jeho přítomnosti ale často také snížením 

životní úrovně. A právě u domácího vězení tento výrazně negativní vliv trestu na rodinu 

pachatele nedopadá. Neboť odsouzený dál dochází do zaměstnání a tím umožňuje 

ekonomické zajištění členů rodiny. 

Krom výhody spočívající v zachování rodinných vazeb může domácí vězení přispět 

dokonce i ke zlepšení partnerského soužití. Toto zjištění mimo jiné vyplývá z výsledků 

druhé fáze modelového projektu, který proběhl v r. 2008 v Rakousku. Partneři 

odsouzených kladně hodnotili zejména jejich zvýšenou přítomnost v domácnosti a také 

větší spolehlivost.132

Skutečnost, že odsouzený během výkonu domácího vězení zůstává ve svém 

sociálním prostředí, značně zvyšuje efektivnost nápravné funkce trestu. Podle J. Hořáka 

lze takto šetrně a přitom poměrně úspěšně ovlivnit pachatelovo chování.133 Protože u 

pozitivních zvyků, jimž se pachatel naučil po čas domácího vězení, je větší 

pravděpodobnost, že si je také udrží na rozdíl od nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

kdy odsouzený často s opuštěním věznice opouští také zde vytvořené návyky.

Jelikož domácí vězení patří mezi tresty vykonávané na svobodě, nepůsobí na 

odsouzeného negativní vlivy vězení (blíže v kap. 2.1.). Pachatel proto po vykonání 

trestu nenese stigma vězně a snáze se mu daří vést řádný život, k čemuž opět přispívá 

již zmíněné ponechání odsouzeného v jeho sociálním prostředí.

                                               
131 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, str. 224.

132 Krejčířová, K.: Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10, str. 19-

20.
133 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 10.
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Nespornou výhodou domácího vězení je rovněž humánnější výkon trestu, co se týče 

pachatelů s určitými osobními zvláštnostmi. Jedná se např. o soby nemocné AIDS, 

tělesně postižené, vyššího věku nebo těhotné ženy. Značná flexibilita tohoto trestu 

umožňuje soudu zohlednit při jeho ukládání zvláštní potřeby pachatele (návštěva lékaře, 

setrvání v obydlí, které je speciálně pro něj upravené,…).

Další přínos spatřuji v odlehčení dnes už značně přetížených věznic a také v již 

zmíněných finančních úsporách. Jak jsem výše uvedla náklady na jednoho odsouzeného 

na den u domácího vězení činní pouze 165 Kč. Od r. 2010 se tak uspořilo na nákladech 

za případný výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody více než 107 miliónů Kč.134

8.2. Úskalí trestu domácího vězení

Největší úskalí pojící se s domácím vězením spatřuji v jeho zavedení do praxe bez 

elektronického monitoringu. Bylo by lépe, kdyby se otázka EKS začala řešit již 

s dostatečným předstihem. Jelikož se tak nestalo, zaznívá často z řad odborníků výtka, 

že účinnost trestu měla být raději odložena, s čímž plně souhlasím. Za daných okolností 

(absence elektronických náramků) F. Ščerba dokonce doporučuje trest domácího vězení 

neukládat, aby neklesla jeho autorita u veřejnosti a odsouzených z důvodu nedostatečné 

kontroly,135 jelikož panují obavy z toho, že pro průměrně „šikovného“ odsouzeného 

nebudou namátkové kontroly představovat větší omezení. K. Nováková, regionální 

vedoucí PMS pro západočeský kraj, oproti tomu považuje namátkové kontroly za 

dostatečné, neb se jich u každého odsouzeného provede kolem 11 až 12 měsíčně, 

dokonce i několikrát denně.136 Nicméně odsouzení jsou vynalézaví, a pokud je navíc 

v tom podporuje i jejich okolí, nelze možnost porušení podmínek trestu, aniž by to PMS 

zaznamenala, vyloučit.

Domácímu vězení je v souvislosti s jeho zavedením do praxe dále vytýkáno, že mu 

nepředcházel zkušební projekt, jak tomu bývá v zahraničích. Lze jistě namítnout, že 

                                               
134

Zkušební provoz elektronického monitoringu…[online]. Ze dne 13.12.2012 [cit.2013-28-02]. 

Dostupné z WWW: < http://www.pmscr.cz >.

135 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 329.

136 Domácí vězení „šidí“ málokdo[online]. Ze dne 20.02.2012 [cit.2013-02-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.pmscr.cz >.
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v ČR vstoupil tento trest v účinnost bez využití EKS, a že před zahájením jeho provozu 

experiment skutečně proběhl. Nicméně zákonná úprava v té době již byla platná a 

účinná a nikoli pouze dočasně, jak je tomu např. v Polsku.137 Je otázkou, zda by nebylo 

lepší nejprve provést onen zkušební projekt, a až následně zavést tento institut do 

právního řádu natrvalo.

Mnozí odborníci138 se v souvislosti s domácím vězením obávají „net-widening“ 

efektu, alespoň zpočátku. Což je situace, kdy soudci nebudou využívat domácí vězení 

coby alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ale k jiným trestům –

především k podmíněnému odsouzení. Domácí vězení je chápáno jako nejpřísnější 

z alternativních trestů a jeho aplikace v případě, kdy se obvykle ukládá mírnější trest, 

tak vede ke zpřísnění trestní represe. Tak tomu bylo, např. u trestu obecně prospěšných 

prací.

Za další nedostatek bývá považována absence resocializační funkce trestu a s tím 

spojená skutečnost, že dostatečně neodrazuje pachatele od nové trestné činnosti.

S prvním uvedeným tvrzením nesouhlasí někteří zastánci domácího vězení, kteří naopak 

domácímu vězení resocializační vliv na pachatele přisuzují,139 což je také i můj názor.

Podle výzkumů recidivy trestné činnosti však mezi počtem recidivistů, kteří před tím 

vykonali trest odnětí svobody nebo domácího vězení, není podstatný rozdíl.140 To není 

úplně špatné hodnocení, ale vzhledem k situaci ve vězenství také nijak zvlášť 

uspokojivé. Pokud by však zákon ukládal odsouzenému povinnost vést po čas výkonu 

trestu také řádný život, jistě by to k resocializaci pachatele a zamezení recidivy přispělo 

nemalou měrou (blíže v kap. 4.4.1.).

Mezi zápory tohoto institutu patří také fakt, že tento institut není vhodný pro 

každého. Ze samé podstaty věci vyplývá, že jej nelze aplikovat na pachatele domácího 

                                               
137 Walach, A.: Systém trestů v Polsku. Státní zastupitelství. 2010, č. 2, str. 27.
138 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 10; 

Krahl, M.: Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, č. 5, str. 232; Ščerba, F.: Právní 

úprava nových alternativních trestů. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 89.

139 Srov. Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 

str. 392; Žatecká, E.: Několik poznámek k alternativním trestům z pohledu nového trestního zákoníku. In 

Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Dostupné z WWW: <www.law.muni.cz >.
140 Král, V.: Domácí vězení - další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, str. 236.
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násilí, alkoholiky a další osoby, které páchaly trestnou činnost z domova. Určitou 

rizikovou skupinu představují rovněž mladiství, u nichž je třeba v každém konkrétním 

případě zvážit, zda je domácí vězení pro ně vhodným řešením či nikoli. K důvodům 

svědčícím proti jeho uložení řadí L. Foltýnová a L. Foltýn dále tíživou finanční situaci 

pachatele. Jelikož se odsouzený podílí na nákladech tohoto trestu, může jeho následné 

předlužení představovat překážku procesu resocializace.141 V neposlední řadě M. Krahl 

upozorňuje na skutečnost, že domácí vězení je možno uložit pouze sociálně 

integrovanému pachateli, v čemž spatřuje porušení principu rovného 

zacházení.142Ovšem který trest je bez výjimky vhodný pro všechny tipy pachatelů?

Domácí vězení představuje beze sporu výrazný zásah nejen do intimní sféry 

odsouzeného, ale dotýká se také nedotknutelnosti obydlí ve smyslu čl. 12 LZPS

společně s ním žijících osob. U pachatele je tento negativní jev řešen institutem 

písemného slibu podle § 60 odst. 1 písm. b) TZ. Pokud by považoval domácí vězení za 

nepřijatelný zásah do svého soukromí, jednoduše by k němu neudělil souhlas, 

respektive písemný slib ve výše uvedeném smyslu. Ale spolubydlící osoby tuto možnost 

nemají, a proto by i zde byl vhodný po vzoru zahraniční úpravy jejich souhlas nebo 

alespoň stanovisko k dané problematice.

                                               
141 Foltýn, L., Foltýnová, L.: Trest domácího vězení z pohledu Probační a mediační služby ČR. Státní 

zastupitelství. 2011, č. 6, str. 21.
142 Krahl, M.: Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, č. 5, str. 233.
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9. Domácí vězení ve vybraných státech

V zahraničí se domácí vězení využívá coby samostatný trest poměrně málo. Častěji 

se uplatňuje v podobě náhrady vazby, trestu odnětí svobody, popř. jeho části u 

podmíněného propuštění nebo se ukládá ve spojení s podmíněným odsouzením.143

Přestože každý stát začlenil tento institut do svého právního řádu vlastním 

způsobem, můžeme v právních úpravách evropských zemí nalézt určité shodné 

prvky:144

 zavedení mělo vliv na snížení vězeňské populace,

 průměrná délka domácího vězení se pohybuje kolem 3,5 měsíce,145

 podmínka souhlasu pachatele s tímto trestem,

 kombinace s prvky dohledu, povinnou účastí odsouzeného 

v programech psychologického výcviku a dalšími omezeními a 

povinnostmi,

 ukládán nejčastěji za krádeže, loupeže, přechovávání drog a řízení pod 

vlivem alkoholu,

 úspěšnost trestu závisí především na povaze spáchaného trestného činu 

a strachu odsouzeného z trestu odnětí svobody,

 domácí vězení funguje úspěšně především u sociálně integrovaných 

pachatelů,

 po r. 2006 došlo k nárůstu ukládání domácího vězení.

9.1. Slovensko

Trest domácího vězení (trest domáceho väzenia) se do slovenské právní úpravy 

dostal přijetím nového trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Podle ustanovení § 53 tohoto 

předpisu lze domácí vězení uložit pachateli přečinu až na jeden rok. Jelikož je přečin ve 

slov. tr. zák. vymezen shodně s českou právní úpravou, dopadá tento institut také na 

stejný okruh pachatelů - ovšem s výjimkou mladistvých pachatelů. V ust. § 109 slov. tr. 

                                               
143 Čádová, J.: Nové alternativní tresty a trendy. In Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.(eds.): 

Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, str. 158.

144 Tamtéž str. 158, 159.
145 Zde Česká republika značně vybočuje z evropského průměru.
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zák. obsahující taxativní výčet trestů, které lze uložit mladistvým, totiž  domácí vězení 

nenalezneme.

Přes počáteční podobnost v okruhu pachatelů se další podmínky uložení tohoto 

trestu od české právní úpravy liší – výměra je zde o polovinu kratší a o přiměřenosti a

písemném slibu ve smyslu § 60 odst. 1 písm. a), b) TZ se již slov. tr. zák. nezmiňuje

vůbec. Nijak se zde neřeší ani možná kolize s domovní svobodou, což představuje 

významný nedostatek této úpravy. Slovenský tr. zák. neupravuje ani možnost 

navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění. Naopak zde 

má odsouzený po dobu výkonu trestu také povinnost vést řádný život, krom povinnosti

podrobit se nařízené kontrole a povinnosti zdržovat se ve stanovenou dobu ve 

svém obydlí včetně k němu náležejících venkovních prostor. Uvedené vymezení místa

výkonu trestu je mnohem přesnější ve srovnání u nás použitým pojmem „obydlí“, neb 

v sobě explicitně zahrnuje i zahradu náležející k domu,146 zatímco v České republice 

bylo třeba k takovémuto závěru dojít výkladem.

Slovenská úprava rovněž umožňuje odsouzenému opustit obydlí po čas výkonu 

trestu, a to jen v případě naléhavých a nevyhnutelných důvodů. Oproti ust. § 60 odst. 3 

TZ navíc k tomu vyžaduje předchozí souhlas probačního a mediačního úředníka nebo 

orgánu, který vykonává technickou kontrolu.

Dalším podstatný rozdíl slovenského pojetí domácího vězení spočívá v nemožnosti 

uložit na dobu výkonu trestu pachateli také přiměřená omezení nebo přiměřené 

povinnosti. Přestože vhodně zvolené povinnosti či omezení přispívají k resocializační 

funkci trestu. Podle F. Ščerby by se mohla slovenská úprava v tomto bodě inspirovat 

tou českou.147

V případě nedodržení podmínek domácího vězení nastupuje institut přeměny trestu 

na nepodmíněný trest odnětí svobody ale v jiném přepočítacím poměru, než stanoví § 

61 TZ. Podle § 53 odst. 4 slov. tr. zák. „…se dva dny nevykonaného trestu rovnají 

jednomu dni nepodmíněného trestu odnětí svobody…“ Někteří odborníci mají za to, že 

dané podmínky nepředstavují pro pachatele dostatečnou motivaci k vykonání celého 

trestu. Z těchto důvodů dávají přednost modelu náhradního trestu, který se do novely č. 

                                               
146 Kysela, K., Volevecký, P.: Trest domácího vězení. Trestní právo. 2011, č. 7-8, str. 12.
147 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 335.
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330/2011 Sb. uplatňoval v České republice.148 Jak se ukázalo, slovenská úprava 

nepřejala institut náhradního trestu po vzoru české právní úpravy, ale naopak do 

českého právního řádu byla zavedena přeměna trestu ve smyslu § 61 TZ.

Není jistě bez zajímavosti, že podle § 435 odst. 3 zákona č. 301/2005 Z. z., 

trestného poriadku, může odsouzený po vykonání poloviny trestu požádat o upuštění od

výkonu jeho zbytku.

9.2. Polsko

Ve snaze snížit přeplněnost polských věznice zavedl zákon o výkonu trestu odnětí 

svobody mimo věznice v systému elektronického dozoru z r. 2007 s účinností od 1. 9. 

2009 do 1. 9. 2014 domácí vězení coby alternativu k výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody, a to mimo věznice s využitím EKS (kara pozbawienie wolności w 

systemie dozoru elektronicznego). Jak je patrno jedná se o předpis dočasný, neboť po 

pěti letech využívání tohoto institutu Ministerstvo spravedlnosti rozhodne, zda bude 

provozován i nadále.149

Soud může uložit elektronický dohled odsouzenému k trestu odnětí svobody 

nepřesahující jeden rok, pokud je to vhodné k dosažení účelu trestu a odsouzený má 

stanoveno místo trvalého pobytu. Polská právní úprava na rozdíl od české vyžaduje také 

písemný souhlas plnoletých osob žijících spolu s odsouzeným.

Odsouzený má povinnosti zdržovat se v soudem stanovenou dobu (alespoň 12 

hodin denně) v určeném obydlí a dále je povinen dodržovat zákazy zdržování se na 

vymezených místech a přibližování se k určitým osobám.150 Krom zmíněných 

povinností obsahuje výše uvedený zákon explicitně také povinnost nosit vysílač (art. 8 

ust. 1 pkt 3 Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1366), který má ve formě náramku připevněný 

ke kotníku nebo zápěstí.

Dozor nad odsouzeným provádí kurátor, který stejně jako soudce pozoruje chování 

pachatele prostřednictvím počítačového terminálu. „Pokud odsouzený podmínky 

                                               
148 Srov Kysela, K., Volevecký, P.: Trest domácího vězení. Trestní právo. 2011, č. 7-8, str. 12; Ščerba, F.: 

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, str. 336.

149 Nasilowski, P.: Elektronický monitoring u nás čeká na první vězně. České vězeňství. 2009, č. 4, str. 2.
150 Walach, A.: Systém trestů v Polsku. Státní zastupitelství. 2010, č. 2, str. 27.  
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monitoringu porušuje, dostane varování a kurátor vyrozumí soudce. V případě 

závažného porušení pravidel monitoringu nastoupí odsouzený k trestu do vězení.“151

9.3. Francie

Ve Francii se využívá elektronicky monitorované domácí vězení od r. 2000. Dnes 

jej zde nalezneme ve třech podobách: jako alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody (un placement sous surveillance électronique), náhradu vyšetřovací vazby (une 

assignation à résidence) a od 1. 1. 2011 také jako vykonání zbytku trestu za 

elektronického dohledu (une surveillance électronique de fin de peine).152

Pokud je vynesen trest nepřevyšující dva roky odnětí svobody (u recidivisty 

nepřevyšující rok), může soudce rozhodnout, že bude vykonán zcela nebo z části 

v podobě domácího vězení (art. 132-26-1 Code pénal). Odsouzený může rovněž podat 

žádost soudu o přeměnu trestu odnětí svobody na domácí vězení. V obou případech 

však musí prokázat potřebu tohoto kroku, např. z důvodu nezbytného pokračování 

v léčbě, vykonávání zaměstnání, účasti na studiu,… Dále se požaduje aby, odsouzený 

měl trvalé bydliště nebo stabilní ubytování (alespoň po čas výkonu trestu) a popř. 

souhlas vlastníka nebo pronajímatele takovéto nemovitosti. Nutný je rovněž souhlas 

odsouzeného s instalací EKS v jeho obydlí. Dodání EKS zajišťuje soukromá 

společnost, ale jeho instalaci a monitoring má na starosti již vězeňský personál.153

„Osoba může v domácím vězení strávit max. 4 měsíce.“154

V případě vyšetřovací vazby je žádost podaná soudu o její nahrazení domácím 

vězením nutnou podmínkou. Naopak u přeměny zbytku trestu (une surveillance 

électronique de fin de peine) se postupuje automaticky po předběžném šetření, které 

provádí Probační služba (Le service pénitentiaire d’insertion et de probation) pod 

                                               
151 Nasilowski, P.: Elektronický monitoring u nás čeká na první vězně. České vězeňství. 2009, č. 4, str. 3.

152 Le placement sous surveillance électronique[online]. Ze dne 13. 02. 2013 [cit.2013-05-03]. Dostupné 

z WWW: <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-

placement-sous-surveillance-electronique-11997.html >.

153 Wennerberg, I., Pinto, S.: 6th European Electronic Monitoring Conference - Summary of 

Questionnaires – analysis of questionnaires[online][cit. 2013-03-06]. Dostupne z WWW: 

<http://www.cepprobation.org/uploaded_files/EM2009%20Questionnaire%20summary.pdf >.
154 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, č. 12, str. 8.
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dohledem státního zastupitelství. Pachatel se může pohybovat mimo obydlí max. 4 

hodiny denně. Tento institut se neuplatní pokud: 155

 délka trestu nepřekračuje 5 let,

 zbývá vykonat více než 4 měsíce trestu, nebo u trestu kratších 6 měsíců, 

pokud zbývá vykonat 2/3 trestu,

 odsouzený to odmítne,

 hrozí nebezpečí recidivy,

 je neslučitelnost mezi osobností pachatele a tímto opatřením.

9.4. Anglie a Wales

Velká Británie jako první stát na evropském kontinentu zahájila v r. 1989 projekt 

elektronicky monitorovaného domácího vězení, a to především na osobách podmíněně 

propuštěných. V r. 1991 byl do právního řádu Anglie a Walesu začleněn jako 

samostatný trest soudního zákazu vycházení (Curfew Order), nicméně soudci jej mohli 

aplikovat až od prosince 1999. Od ledna téhož roku se zde uplatňuje také back-end 

model domácího vězení v podobě domácí vazby (Home Detention Curfew). Od r. 2004 

je systém elektronického dohledu využíván také pro jiné než trestní programy, např. u

imigračních záležitostí.156

Institut domácí vazby umožňuje odsouzenému k trestu odnětí svobody v délce od 3 

měsíců do 4 let vykonat zbytek trestu ve formě elektronicky monitorovaného domácího 

vězení, v domácí vazbě však může strávit max. 135 dní.157

Soudní zákaz vycházení představuje model front-end domácího vězení, kdy lze 

uložit pachateli až na dobu 6 měsíců povinnost zdržovat se v určeném obydlí jeden až 

sedm dní v týdnu po dobu 2 až 12 hodin denně. Soud přitom zohledňuje krom 

                                               
155 Le placement sous surveillance électronique[online]. Ze dne 13.02.2013 [cit.2013-05-03]. Dostupné z:

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-

surveillance-electronique-11997.html.

156 Wennerberg, I., Pinto, S.: 6th European Electronic Monitoring Conference - Summary of 

Questionnaires – analysis of questionnaires[online] 2009. [cit.2013-03-06]. Dostupne z WWW: 

<http://www.cepprobation.org/uploaded_files/EM2009%20Questionnaire%20summary.pdf>.

157 Ashworth, A.: Sentencing and Criminal Justice. 5th edition. New York : Cambridge University Press, 

2010, p. 306.
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zaměstnání, popř. vzdělávání také náboženské vyznání pachatele.158 Soudní zákaz 

vycházení lze uložit za stejných podmínek také mladistvým v rámci Youth 

Rehabilitation Order.

                                               
158 Derks, J. a kol.: Probace v Evropě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, str. 65.
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Závěr

Ke dni 13. 12. 2012 bylo uloženo již více než 850 trestů a trestních opatření 

domácího vězení a k témuž datu se nacházelo ve výkonu 330 odsouzených.159 Čímž se 

evidentně nenaplnily představy Ministerstva spravedlnosti o tom, že do dvou let od 

zavedení tohoto trestu jej bude vykonávat cca 1500 osob. Neochotu soudců jej ukládat

lze spatřovat v absenci elektronického monitoringu. Věřím, že se zahájením provozu 

EKS počet uložených trestů domácího vězení vzroste. Přesto jsem toho názoru, že měl 

být nový trest zaveden do praxe až spolu s elektronickým monitoringem, a to po 

zkušebním projektu. Nedostatky by mohly být odhaleny již v zárodku a nebylo by třeba 

je odstraňovat až za účinnosti tohoto institutu prostřednictvím novel trestního zákoníku.

I když je prozatím domácí vězení plošně kontrolováno pouze prostřednictvím 

namátkových kontrol PMS (což mnozí považují za nedostatečné), lze konstatovat, že 

podmínky trestu nedodržuje jen málokdo. Během let 2011 – 2012 bylo pravomocně 

rozhodnuto o přeměně trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody pouze ve 28 

případech.160 Ukázalo se, že možnost zůstat během výkonu trestu ve svém sociálním 

prostředí a hrozba nepodmíněným trestem odnětí svobody dostatečně motivuje 

odsouzeného k tomu, aby vykonal řádně celý trest.

De lege ferenda by bylo vhodné požadovat písemný souhlas s trestem (především s 

namátkovými kontrolami, instalací a údržbou EKS) také od osob žijících společně 

s pachatelem. Důvodem je jednak zajištění bezproblémové kontroly výkonu trestu a 

dále odstranění kolize s čl. 12 LZPS. Přestože je tento zásah do domovní svobody 

spolubydlících osob kompenzován přítomností odsouzeného během výkonu trestu, 

rozpor s ústavou zaručenou svobodou to nevylučuje.

Dále se domnívám, že informační povinnost poskytovatele zdravotních služeb ve 

smyslu § 60 odst. 3 in fine TZ, kterou má vůči orgánům činným v trestím řízení, by se 

měla v daném ustanovení rozšířena rovněž ve vztahu k PMS, neboť kontrolu výkonu 

                                               
159 Zkušební provoz elektronického monitoringu…[online]. Ze dne 13.12.2012 [cit.2013-06-03]. Dostupné 

z WWW: <https://www.pmscr.cz >.

160 Srov. Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech trestních u OS v ČR za období 1.1.2011-

31.12.2011[online]. Ze dne 8.1.2012 [cit.2013-06-03]; Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech 

trestních u OS v ČR za období 1.1.2012-31.12.2012[online]. Ze dne 11.2.2013 [cit.2013-06-03]. Obojí 

dostupné z WWW: <http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-agend.html>.
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trestu zajišťuje právě PMS ve spolupráci s provozovatelem EKS a nikoli orgány činné 

v trestním řízení. Navrhovaná změna má především systematický význam, jelikož 

povinnost poskytnout PMS potřebnou součinnost ze strany poskytovatele zdravotních 

služeb lze dovodit z ust. § 5 odst. 3, 4 ZPMS.

Mám za to, že ke zvýšení resocializačního vlivu trestu by přispěla povinnost vést 

řádný život po dobu výkonu trestu po vzoru slovenské právní úpravy. Tento krok by 

umožnil aplikaci přeměny trestu ve smyslu § 61 TZ i v případě, kdy odsouzený 

podmínky domácího vězení řádně dodržuje, ale zároveň spáchal či páchá další trestnou 

činnost. Ostatně pro inspiraci nemusíme chodit až na Slovensko, vždyť i trest obecně 

prospěšných prací obsahuje mezi důvody přeměny trestu také nevedení řádného života 

(§ 65 odst. 2 TZ).

Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že je domácí vězení využíváno nejen 

v modelu „Front-end“ jako samostatný trest ale také v jiných případech. O obdobu

domácího vězení jde např. uložením povinnost pachateli zdržovat se během zkušební 

doby ve stanoveném časovém období ve svém obydlí nebo jeho části podle § 89 odst. 1 

TZ. V nedávné době byl do českého právního řádu zaveden také „Back-end“ model 

domácího vězení v podobě přeměny trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve 

smyslu § 57a TZ. Do budoucna by se elektronický monitoring dal využít také jako 

náhrada vazby. 

Závěrem ještě nutno uvést, že trest domácího vězení dle mého názoru představuje 

vhodnou alternativu krátkodobého trestu odnětí svobody. Nenese totiž s sebou negativa 

pobytu ve vězení, ale zároveň si ponechává silně punitivní charakter. Projevuje se zde 

totiž problematika „zavřených dveří“, kdy pachatel je vystaven psychickému tlaku 

dveře otevřít a opustit tak své „vězení“, čímž by samozřejmě porušil podmínky 

uloženého trestu. Nicméně, jak uvádí sami odsouzení, možnost být i během výkonu 

trestu s rodinou (což oceňovali především rodiče malých dětí) tento nepříjemný jev 

dosti kompenzuje. Rovněž možnost nápravy zde vidím mnohem větší než u 

krátkodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody. Z výše uvedených důvodů proto 

zavedení domácího vězení do českého právního řádu vítám a věřím, že se spuštěním 

provozu EKS bude tento institut aplikován ještě ve větší míře než dosud.
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Seznam zkratek

EKS Elektronický kontrolní systém

EŘ Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

EU Evropská unie

LZPS Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České 

národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České 

republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

PMS Probační a mediační služba ČR

slov. tr. zák. Zákon č. 300/2000 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

TrŘ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů.

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ústava Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního 

zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního 

zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního 

zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního 

zákona č. 71/2012 Sb.)

ústava Ústavní pořádek České republiky

ZPr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

ZPMS Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších 

předpisů.

ZSVM 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), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1

Statistika trestu domácího vězení

Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech trestních u OS ČR za období 

od 1.1.2011 do 31.12.2011

Domácí vězení

soudní kraj
uplynulá doba 

delší než 3 
měsíce 

pravomocná 
přeměna trestu v 

NEPO
nenastoupené přeměné 
tresty/ trestní opatření

Hlavní město Praha 3 2 2

Středočeský 3 1 1

Jihočeský 6 2 2

Západočeský 2 1 1

Severočeský 9 1 1

Východočeský 5 1 1

Jihomoravský 13 3 2

Severomoravský 9 1 1

Celkem 50 12 11
Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-agend.html.

Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech trestních u OS ČR za období 

od 1.1.2012 do 31.12.2012

Domácí vězení

soudní kraj
uplynulá doba 

delší než 3 
měsíce 

pravomocná 
přeměna trestu v 

NEPO

nenastoupené 
přeměněné tresty/ 

trestní opatření

Hlavní město Praha 8 0 1

Středočeský 17 0 0

Jihočeský 8 5 4

Západočeský 16 0 0

Severočeský 25 2 2

Východočeský 8 4 4

Jihomoravský 44 3 3

Severomoravský 22 2 2

Celkem 148 16 16
Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-agend.html.
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Příloha č. 2

Graf vývoje uložených a nařízených trestů domácího vězení

Zdroj: 

https://www.pmscr.cz/download/106_ROZBOR_HOSPODARENI_PMS_CR_za_rok_2012.pdf#page=16

&zoom=auto,0,665.
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House Arrest Punishment, Its Enforcement and Control

Resumé

According to the new  Criminal Code the house arrest sentence has been introduced 

into the Czech legal order.

The repeated incorporation of this institute into our legal order represents a reaction 

to the situation in our society – the so called crises of the custodial prison sentence. The 

causes of introducing of this punishment are e.g. the intention to ease the conditions in 

overcrowded prisons, to save substantial amounts of money, and last but not least, to 

maintain positive family and work relationships of the  convict.. 

House arrest belongs among alternative sentences, i.e. punishments not connected 

with confining somebody into prison, which nevertheless enable to reach the purpose of 

the punishment equally as imposing custodial prison sentence. House arrest represents 

the most severe alternative sentence, which is obvious from its inserting into the 

provision of § 52 Criminal Code  right after   imprisonment.

House arrest occurs in two basic types, which are the programs called ,,Back–end“ 

a ,,Front–end“. Further we distinguish between house arrest forms connected with 

electronic monitoring and forms without it. From July 1, 2012 to November 30, 2012  

„Experimental Electronic Monitoring of the Convicted Persons“ took place, the results 

of which clearly support its putting into practice. So far only house arrest without 

electronic monitoring has been applied.

The house arrest sentence can be imposed individually or with another punishment, 

but never with the sentence of community services or imprisonment. It can be imposed 

on the offender for up to two years if its imposing (possibly with another punishment) is 

sufficient with regard to the nature and the gravity of the commited crime and the 

personality and background of the offender.  House arrest is based on the duty of the 

convicted person to stay  in the given time in a certain residence. 

At present the execution of house arrest is controlled only by Probation and 

Mediation Service. If the offender breaks the conditions of the punishment, the sentence 

of house arrest is changed into the sentence of   imprisonment.
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House arrest is used abroad mainly as  replacement of imprisonment or a part of it 

if the convist is released on parole, or it is imposed in connection with conditional

conviction.
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