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1. ÚVOD 

 

Tato diplomová práce je věnována alternativám k trestu odnětí svobody. V první části 

se práce věnuje pojednání o historickém vývoji trestu a trestání od jeho prvních vězeňských 

počátků až po současné moderní trendy. Následuje třetí kapitola, těžiště této diplomové práce, 

jednotlivé druhy alternativních trestů.  

Z alternativních trestů byly do práce zahrnuty tyto: podmíněné odsouzení, domácí 

vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz pobytu a zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce. Jiným trestům, které jsou považovány za tresty alternativní – 

vyhoštění a zákaz činnosti, se tato práce nevěnuje, jsou pouze zmíněny v tomto úvodu.  

V případě zájmu o alternativní tresty nelze nezvažovat myšlenku účelu trestu. Těžko 

by totiž došlo ke vzniku a docházelo k vývoji alternativ, pokud by jediným účelem trestání 

byla odplata za provinění proti společenskému řádu, jak byla chápána od pradávna. Účelu 

trestu se ve své monografické stati detailně věnuje Zdeněk Karabec
1
 a rozlišuje tyto teorie: 

a) Retributivní (odplatná) teorie, nastíněná v předchozích řádcích jako 

nejpůvodnější teorie, považuje trest za přirozený důsledek kriminálního jednání. 

Trest je zde tedy odrazem (odplatou) za jednání, které je v rozporu se 

společenským nebo právním řádem.  

b) Teorie odstrašení je spojována s pojmy individuální a generální prevence
2
 a stojí 

na myšlence, že uložení trestu má pachatele odrazovat od páchání kriminality nebo 

její recidivy. Extrémním projevem této teorie, ke kterému ostatně svádí už sám 

název, je exemplární potrestání.  

c) Rehabilitační (nápravná) teorie klade důraz na to, aby na pachatele, který 

spáchal trestný čin a je trestán, bylo působeno tak, aby se co nejvíce předešlo 

možnosti recidivy. Má na něho být výchovně působeno s cílem jeho nápravy.  

                                                           
1
 KARABEC, Zdeněk. Účel trestání, Kriminalistika, 2000, č. 2, str. 7.  

2
 Individuální prevencí rozumíme předcházení možnosti recidivy pachatele výchovným či 

jiným (třeba i odstrašujícím) působením. Generální prevence potom představuje vliv 

konkrétního případu pachatele a jeho potrestání na ostatní členy společnosti.  
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d) Eliminační (vylučovací) teorie se zaměřuje na oddělení pachatele od společnosti. 

Nemusí k němu dojít nutně uvězněním, ale třeba také vyhoštěním, nebo pouhým 

zavržením a odsouzením ze strany společnosti.  

e) Teorie restituční (kompenzační) zdůrazňuje společenskou funkci trestu a potřebu 

odstranění nepříznivých následků trestné činnosti a náhrady škody, zdůrazňuje 

zájmy poškozeného v trestním řízení a oběti trestné činnosti. 

f) Smíšené teorie jsou poslední skupinou, která obsahuje dílčí prvky z předchozích 

teorií.   

Toto informativní úvodní shrnutí o účelu trestání je důležité zejména z toho důvodu, 

že podobné úvahy jsou základem pro formování jakýchkoliv alternativních přístupů 

k trestnímu řízení a trestání. V samotných alternativních trestech totiž nalézáme prvky 

rehabilitace, restituce, nikoliv jen retribuce. Restituce sama je potom základním stavebním 

kamenem pro jeden z moderních proudů trestního práva – restorativní justice, který se do 

našeho řádu promítl především a mimo jiné ve formě odklonů od standardního průběhu 

trestního řízení.  

Na pojem alternativy k nepodmíněnému odnětí svobody, jenž je tématem této práce, je 

možné nahlížet ze dvou úhlů, resp. chápat jej v užším či širším smyslu. Pokud uvažujeme, že 

první trestem (vyjma smrti a jiných krutých fyzických trestů), a na dlouhou dobu jediným 

opravdovým trestem byl trest odnětí svobody (vězení), můžeme dojít k poměrně širokému 

vymezení alternativ k takovému trestu.  

Z pohledu dnešního právního řádu České republiky můžeme za takové alternativy 

považovat nejen všechny tresty kromě samotného nepodmíněného odnětí svobody, ale také 

procesní alternativy, tzv. odklony (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání, narovnání, odstoupení, od trestního stíhání). Za alternativy 

bychom mohli také považovat hmotněprávní instituty – upuštění od potrestání, upuštění od 

potrestání s dohledem, upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo 

zabezpečovací detence). Mohli bychom do této široké skupiny řadit také novinku českého 

právního řádu – dohodu o vině a trestu, nebo všechna ostatní procesní rozhodnutí, kterými je 

možné trestní věc pravomocně ukončit [zastavení trestního stíhání pro neúčelnost dle ust. § 

172 odst. 2, písm. c), trestního řádu atd.]. V případě využití tohoto postupu a této široké 
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definice pojmu alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, by byla diplomová práce 

značně nepřehledná, nekonzistentní a nesystematická.  

Proto autor zvolil vymezení druhé, užší a za alternativy k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody považuje pouze alternativní tresty, které neznamenají nepodmíněné odnětí 

svobody pobytu a pohybu pachatele (tedy nikoliv alternativy k potrestání obecně). I v této 

definici je možné spatřovat prostor pro úvahu, které z trestů dle ust. § 52 odst. 1 a 2 jsou 

alternativou k nepodmíněnému odnětí svobody. Vyjdeme-li z původnosti a prvenství vězení, 

mohou jimi být opět všechny tyto tresty. Pro účely této diplomové práce byly však zvoleny 

pouze tresty výše uvedené (podmíněné odsouzení, domácí vězení, peněžitý trest, obecně 

prospěšné práce, zákaz pobytu a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce), 

jelikož dle názoru autora se svou funkcí nejvíce blíží skutečnému chápání alternativy 

k vězení.  

Podmíněné odsouzení je nutno považovat za alternativu, jelikož odsouzenému dává 

možnost se vyhnout vězení tím, že ve zkušební době povede řádný život, tedy prokáže, že 

není třeba jej odloučit od společnosti, že se dokáže sám, nebo s pomocí probačního úředníka 

napravit. Domácí vězení vyhovuje vymezení předchozího odstavce velice přiléhavě, neboť 

přímo omezuje pachatele v jeho pohybu a pobytu jako je tomu při výkonu odnětí svobody, ale 

zároveň mu nabízí větší svobodu. Je tedy jednoznačně mírnější a přímou alternativou odnětí 

svobody.  

Obecně prospěšné práce a peněžitý trest mají společné, že se pachatel něčeho vzdává, 

nebo je zavázán něco konat, zatímco jeho svoboda pohybovat se a pobývat, kde chce, je 

nedotčena. V práci je dále podrobně vylíčen systém náhradních trestů a přeměn těchto trestů 

v jiné, přísnější varianty.  

Zákaz pobytu a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce jsou tresty, 

které odsouzeného opět omezují přímo v jeho svobodě pohybu a pobytu, když mu 

(zjednodušeně) přikazují, kam nesmí a kde se nesmí vyskytovat. Jsou opět mírnější variantou 

odnětí svobody a soud je může užít v případě, kdy je trestná činnost specificky spjata 

s určitým územím, a odloučení od takového území může představovat zamezení páchání této 

činnosti, nebo s určitou společenskou událostí (typicky fotbalový zápas), kdy není třeba 

pachatele oddělit od společnosti na nepřetržitou dobu, ale postačí zajistit, aby se neúčastnil 

akcí, kde hrozí jeho recidiva.  
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Trest vyhoštění nebyl do práce zahrnut, jelikož se (velmi zjednodušeně) dá považovat 

za variaci zákazu pobytu s tím rozdílem, že se ukládá těm pachatelům, kteří nejsou občané 

České republiky. Jako takový dle názoru autora může být velmi efektivní v zamezování 

páchání trestné činnosti, ale nepřináší mnoho rozdílného od zmiňovaného zákazu pobytu.  

Další tresty (propadnutí majetku, ztráta vojenské hodnosti, ztráta čestných titulů nebo 

vyznamenání, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty) nebyly do práce též zahrnuty. 

Jednoznačně mohou, jsou-li uloženy ve správných případech, znamenat efektivní řešení 

trestního řízení a efektivní potrestání pachatele, ale jsou již natolik vzdálené primárnímu 

omezení svobod pohybu a pobytu, že se autor raději zaměřil na tresty jiné.  

 Na závěr úvodu jsou zahrnuty dva grafy, které dokládají používání trestů a 

alternativních trestů v České republice a poslouží tak jako úvod do dalších kapitol. 

První graf, který je zde použit, ukazuje, kolik bylo v letech 2000 – 2011 uloženo 

nepodmíněných trestů odnětí svobody, tedy trestu, ke kterému se hledá alternativa. Z obrázku 

vyplývá vzrůstající tendence posledních let.  
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Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, Statistická ročenka kriminality za rok 

2011. 

Druhý graf se věnuje přehledu nejběžnějších způsobů, jakými bylo v roce 2011 

ukončeno trestní řízení s vyslovením viny pachatele. Statistika kopíruje metodu statistik 

Ministerstva spravedlnosti ČR, jak je prezentuje ve svých pravidelných statistických 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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ročenkách. Zhruba 65 % těchto případů bylo ukončeno podmíněným odložením trestu odnětí 

svobody.  
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Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, Statistická ročenka kriminality za rok 

2011.
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ 

 

2. 1. Trest v archaickém právu 

 

Trest jako obecný společenský jev provází člověka od samého počátku jeho existence. 

S postupným vznikem a formováním moci v lidských společenstvích, ať už to byly tlupy nebo 

kmeny v pravěku, městské státy a obce ve starověku či později první království, dostává i trest 

novou funkci – vymáhá státní vůli a nutí trestaného, aby se jí podrobil.  

 Jako první fázi vývoje tohoto veřejného nebo státního trestu můžeme zjednodušeně 

vidět tu nejdelší, která je ukončena během 16. století v kulturním období renesance 

nastupující dominancí trestu odnětí svobody (nebo spíše „vězením“). Můžeme zjednodušeně 

říci, že do té doby se na poli trestání v nejvyšší míře uplatňovala tradice a vynalézavost. 

Jmenujme mezopotamský Chamurappiho zákoník se zásadou oko za oko, zub za zub, 

středověké a feudální otroctví, tresty smrti, mučení, veřejné popravy. Právě renesance a její 

myšlenky přinášejí, tak jako třeba osvícenství v 18. století a humanismus druhé poloviny 19. 

století a počátku 20. století, změnu postoje k člověku a jeho životu. Do té doby bylo vězení 

spíše prostředkem k zajištění pachatele ve smyslu dnešní vazby.  

 

2. 2. Počátky vězeňství a jeho vývoj 

  

První věznice mapuje naše historie ke konci 16. století, kdy je mezi prvními uváděna 

věznice v nizozemském Amsterodamu a další jí podobné v hanzovních městech, věznice 

z roku 1677 ve Florencii nebo římská polepšovna pro mladistvé z roku 1704
3
. Společným 

rysem pro tyto první ústavy zřízené čistě pro koncentraci trestanců jsou velice kruté a nelidské 

podmínky. Výkon trestu byl mnohdy představován úplnou samotou, mlčením a nepřiměřeně 

dlouhými tresty. Na druhou stranu ale znamenaly další postup v racionalizaci nakládání 

s trestanci, když byli takto koncentrovaní vězni využívání například k nuceným pracím. Jako 

příklad poslouží proces osidlování Austrálie, nebo institut francouzských galejí. Tato 

skutečnost probudila v nově formované a vzdělávající se společnosti zájem, a tak se osvícení 

                                                           
3 KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 272 s. ISBN 8021030259. 
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filozofové a právníci věnovali tématu vězeňství a trestání, což ve svém důsledku vedlo ke 

vzniku vědního oboru penologie
4
. 

 Za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů své doby a jednoho z největších 

představitelů historické kriminologie a penologie je považován Ital Cesare Beccaria (15. 3. 

1738 – 28. 11. 1974) a připomínáno je především jeho přelomové dílo O zločinech a trestech
5
 

(Dei delitti e delle pene) z roku 1764. Beccariovým nejhlasitějším projevem je odmítání 

krutosti trestů. Ve své práci píše, že „tresty, které překračují nutnost, aby byl zachován 

soubor veřejného blaha, jsou nespravedlivé svou podstatou.“ Beccaria dále volá po 

bezprostřednosti trestu, omezení trestu smrti. Jeho myšlenky byly ve světě všeobecně 

uznávány, staly se inspirací pro mnoho evropských trestních kodexů, ale i pro autory Ústavy 

USA. Zmiňme i Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně Josefa II. z roku 1787.  

 Dílo O zločinech a trestech odstartovalo další reformní snahy v oblasti vězeňství. 

Anglický penolog John Howard se v osmdesátých a devadesátých letech osmnáctého století 

do výkonu trestu odsouzených se snažil zahrnout nové prvky, dnes bychom řekli prvky 

rehabilitační. Tak například prosazoval zavádění občanské výchovy ve věznicích, 

odstraňování negramotnosti, rozšiřování práv vězňů a školení personálu.  

 Na jeho práci navázal Ir Sir Walter Crofton, který v letech 1853 – 1864 vypracoval 

irský systém přípravy vězně na návrat do společnosti. Nejvýraznější byly jeho snahy o 

možnost vězně zasáhnout svým chování do délky svého trestu nebo snahy o převýchovu 

vězně.  

 Zhruba v podobném období se za oceánem ve Spojených státech amerických formoval 

obdobný model nového vězeňství, nazvaný podle věznice v Elmiře
6
 jako systém elmirský. V 

tomto tzv. elmirském systému byl též kladen důraz na usnadnění začlenění pachatele zpět do 

společnosti, vězni měli být vychováváni pro občanský život. Smysl trestu již nebyl spatřován 

v tom, aby byl pachatel izolován od vnějšího světa. Elmirské věznice dbaly na dodržování 

hygienických podmínek, měly propracovaný a diferencovaný vnitřní program plný 

                                                           
4 MEZNÍK, Jiří a Věra KALVODOVÁ. Základy penologie. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1995, str. 8 a násl. ISBN 802101248x. 
5
 V této práci jsem vycházel z dostupného slovenského překladu BECCARIA, C. a 

HOLLÄNDER, P. O zločinoch a trestoch. Vyd. 1. Bratislava: Kalligram, 2009, 125 s. ISBN 

978-80-8101-252-5. 

6
 Věznice v Elmiře byla otevřena v roce 1876 a její vězeňský systém byl ze všech podobných 

na území USA nejpropracovanější.  
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sportovních, kulturních, pracovních a dalších aktivit tak, aby byl vězeň využit a též, aby se 

rozvíjel i po dobu, co byl ve výkonu trestu.  

 Do evropského prostředí pronikl elmirský systém prostřednictvím systému 

borstalského
7
 a zásluhou Sira Evelyna Rugglese – Brise, který zde roku 1897 založil ústav 

pro delikventní chlapce a mladé muže. Využívaje poznatků ze zámoří vytvořil Ruggles – 

Brise v Anglii nový systém, s jehož prvky se setkáváme ve věznicích dosud. Vězni byli 

rozděleni na základě podrobné vstupní anamnézy do méněčlenných skupin tak, aby si byli 

věkově a povahově blízcí. Každý vězeň procházel v rámci výkonu trestu třemi fázemi. 

Vstupní fáze měla vězně naučit jeho novým podmínkám, následující výchovná fáze měla 

působit podle vzoru elmirského systému a poslední fáze byla zaměřena na usnadnění a 

plynulost přechodu zpět do společnosti.  

  

2. 3. Kritika (krátkodobého) trestu odnětí svobody 

  

Postupem času se ukázaly slabiny jediné trestní sankce, se kterou mohl stát 

disponovat. U některých pachatelů vedl k ještě většímu odcizení od společnosti, chyběla 

možnost větší individualizace trestu, mnohdy selhávaly i výchovné prostředky.  

 Zvláštní kritiky se potom dočkaly na konci 19. století krátkodobé tresty odnětí 

svobody, jejichž výsledkem se zdálo být pouhé přeplnění věznic. V kritice zacházel nejdále 

čelní představitel německého trestního práva a kriminalistiky Franz von Liszt, když tvrdil, že 

„krátkodobý trest ve své současné podobě není k ničemu, v podstatě je škodlivý – 

neodstrašuje, nenapravuje a odsouzeného nakazí.“
8
 Právě v Německu a Itálii

9
 byla situace 

užívání krátkodobých trestů odnětí svobody nejvíce alarmující.  

                                                           
7
 Název podle města Borstal v anglickém Kentu.  

8 KARABEC, Zdeněk, Simona DIBLÍKOVÁ a Radka MACHÁČKOVÁ. Krátkodobé tresty 

odnětí svobody: závěrečná studie z výzkumu. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2000, str. 5, [19] s. ISBN 8086008762. 

 
9
 V letech 1882 – 1886 bylo 80% uložených trestů odnětí svobody v Německu kratších tří 

měsíců. Pouze každý dvacátý pátý trest přesahoval jeden rok. V letech 1893 – 1930 činil v 

Itálii podíl trestů odnětí svobody pod jeden rok přes 70% všech uložených trestů (SOLNAŘ, 

Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého 

trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, 157, 502, 283 s. ISBN 9788025440339, str. 

36). 
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 Omezování krátkodobých trestů odnětí svobody bylo jedním z témat několika 

mezinárodních vědeckých konferencí: v roce 1872 konaného prvního kongresu Commission 

internationale pénitentiare, v roce 1885 třetího kongresu této organizace v Římě a v roce 1890 

konaného prvního zasedání v Bruselu.  

 

2. 4. Nástup alternativních trestů 

  

Při snaze účelně nahradit část ukládaných trestů odnětí svobody se státy uchylovaly 

často k progresi v rámci výkonu tohoto trestu po vzoru elmirského nebo borstalského 

systému, ale světlo světa spatřila i sankce nová, přesněji řečeno modifikace sankce stávající. 

Prvně tomu bylo v roce 1879 v Anglii, kdy se začal výkon trestu odnětí svobody podmíněně 

odkládat. Anglii následovala Belgie (1888) a Francie (1891).  

 Vývoj na sebe nenechal dlouho čekat, a tak to byl právě konec devatenáctého století, 

kdy došlo k prvnímu rozmachu alternativních sankcí. Po zavedení podmíněného odkladu 

výkonu trestu odnětí svobody následoval peněžitý trest
10

, domácí vězení, deportace a další 

varianty jiného omezení svobody, než kterým je přímo věznění.  

 Jako vzor prvních katalogů trestních sankcí, které obsahovaly i ucelený výčet sankcí 

alternativních, je připomínán italský trestní zákon z roku 1890.  

 

2. 5. Další rozmach alternativních trestů 

 

Společně s rozvojem typů trestních sankcí se rozvíjí i trestní právo a příbuzné vědy 

jako je například kriminologie. Do popředí se tak dostávají i zcela nové krimogenetické 

teorie. Jmenujme například chicagskou školu
11

 a její zájem především o environmentální 

kriminalitu.  

                                                           
10

 Není bez zajímavosti, že zprvu byl peněžitý trest ukládán bez zřetele k majetkovému 

zabezpečení pachatele, a tak mohl být tento trest neúměrně krutý. K zavedení dnešního 

systému denních sazeb (či tehdy denních pokut (sic)) došlo prvně ve 20. letech 20. století ve 

Finsku. (SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie 

VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, 157, 502, 

283 s. ISBN 9788025440339, str. 36).  

11 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, 

str. 101. ISBN 9788073573775. 
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Období po druhé světové válce se neslo v duchu snah o omezení odstrašující funkce 

trestu a přesunu zájmu od generální prevence kriminality k prevenci individuální, kladl se 

důraz především na resocializaci pachatele. Ohniskem těchto tendencí se staly Spojené státy 

americké a jako zástupce můžeme jmenovat manžele Glueckovi a jejich multifaktorové 

výzkumy.  

Počátek sedmdesátých let 20. století byl charakteristický přeplněnými věznicemi a 

s tím související neúčinnost trestní represe. Do popředí zájmu se dostávaly dvě snahy. První, 

která si klade za cíl využívat alternativy k nepodmíněnému odnětí svobody a tedy spočívající 

v jisté míře dekriminalizace, a druhá, jež požaduje zvyšování trestních sazeb v případě zvlášť 

závažného kriminálního jednání (náš zákoník reflektuje zvýšením trestních sazeb a pojmem 

zvlášť závažný zločin). Tyto proudy se střetávají a vzájemně doplňují i v dnešních trestních 

kodexech a jejich cílem je naplnit pokud možno všechny účely trestu, jak je popisuje 

Karabec
12

, a v jednotlivých konkrétních případech potom ten účel, který bude převládat.  

V důsledku těchto snah se alternativy k nepodmíněnému odnětí svobody opět 

dostávají na půdu mezinárodních organizací. Jsou diskutovány na půdě Organizace spojených 

národů
13

, čehož je výsledkem přijetí tzv. Tokijských pravidel roku 1990 v Havaně, kde jsou 

vymezena trestní opatření nespojená s úplným odnětím svobody a státy vyzvány k jejich 

vhodné aplikaci do svých právních řádů.  

Alternativy jsou diskutovány i na půdě Rady Evropy. V roce 1976 tak byla přijata 

rezoluce O některých alternativních opatřeních k trestu odnětí svobody, která vyzývá státy ke 

zkoumání alternativ a možností jejich implementace.  

Výsledkem jsou nová pojetí již existujících alternativních trestů (peněžitý trest, trest 

obecně prospěšných prací) i vznik úplně nových sankcí (víkendová vězení a jiná omezení 

svobody pachatele).  

 

2. 6. Restorativní justice 

 

Společně s novým zájmem o alternativní tresty se z důvodů výše uvedených 

(přeplněné věznice, neúčinný trestní systém, nákladnost trestní justice) formuje úplně nový 

směr pojímání a chápání trestu a trestání pachatele – restorativní justice.  

                                                           
12

 KARABEC, Zdeněk. Účel trestání, Kriminalistika, 2000, č. 2.  

 
13

 7. kongres OSN v Miláně roku 1985, 8. kongres OSN v roce 1990 v Havaně.  
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 V pravém slova smyslu vlastně nejde o trestání pachatele, cíle restorativní justice a 

oblast jejího zájmu leží jinde. „Restorativní justici lze chápat jako soubor postulátů, cílů a 

metod, které charakterizují určitý přístup k řešení problematiky zločinnosti. Jde o takové 

pojetí trestní justice, ve kterém jsou hojně zastoupeny prvky zdůrazňující práva oběti a jejich 

ochranu, mimosoudní projednávání trestních věcí aj.“
14

 V rámci určitého zjednodušení 

bychom tak mohli dospět k názoru, že v trestání se objevuje nový, třetí směr, třetí kolej. Za 

první vývojový stupeň, jehož místo v trestním systému je však, a asi vždy bude, 

nezastupitelné, považuji trest odnětí svobody, tedy uvěznění. Druhou kolejí rozumím 

využívání alternativních trestů, tj. jiných trestů než odnětí svobody, které však znamenají 

trestní řízení ukončené uložením trestu. A třetí kolejí rozumějme právě restorativní justici, 

která si již nezakládá na potrestání pachatele, nýbrž na principu „restore“ – obnovení, 

navrácení do původního stavu.  

 Mezi principy a charakteristiky tohoto proudu patří především skutečnost, že trest je 

chápán jako škoda, nikoliv porušení společenského a právního řádu, hlavním účelem 

společenské reakce má být vytvoření podmínek pro odstranění následků trestné činnosti, na 

čemž se má pachatel podílet
15

.  

 Restorativní justice je myšlenkovým konceptem typickým pro sociologicky 

orientované kriminology, proto není všemi trestními právníky přijímána bez výhrad. Její 

místo v trestních řádech nejen evropských států však již nemůže být popřeno. V našem 

trestním řádu se restorativa promítnula především ve formě odklonů.  

 

2. 7. Moderní trendy 

  

Výše zmíněný rozmach alternativních trestů a koncept restorativní justice můžeme 

považovat za moderní trendy v trestní justici a kriminologii. Do této skupiny však můžeme 

řadit ještě další snahy či myšlenky.  

                                                           
14 KARABEC, Zdeněk. Koncept restorativní justice IN Restorativní justice. Sborník příspěvků 

a dokumentů. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha. 2003. str. 5 a násl., nebo 

ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003, 47 s. ISBN 8090299814. 

 
15 KARABEC, Zdeněk. Koncept restorativní justice IN Restorativní justice. Sborník příspěvků 

a dokumentů. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha. 2003 nebo NOVOTNÝ, Oto 

a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 237 a násl. ISBN 

9788073573775. 
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 Na opačné straně škály přísnosti trestního řádu stojí snahy o znevýhodnění konání 

zločinu, o zvyšování trestních sazeb především u zvlášť závažných provinění proti 

společenskému řádu. Z této skupiny je zajímavá především politika nulové tolerance
16

 a 

princip třikrát a dost
17

.  

                                                           
16

 Nulová tolerance slibuje postižení jakéhokoliv jednání a též všech jednání zároveň, kterými 

se pachatel proviní proti pravidlům. Tímto heslem se proslavil především bývalý starosta New 

Yorku Rudolph Giuliani (1994 – 2001 ve funkci), který tímto demonstroval svůj záměr v boji 

se zločinností ve městě.  

17
 Princip třikrát a dost se dá zjednodušeně shrnout tak, že třetí provinění proti pořádku 

znamená již nejvyšší možný trest. Aplikuje se na různá jednání, a to nejen v trestním řádu. 

Nejblíže ČR je proveden na Slovensku, kde může být recidivní pachatel tří násilných 

trestných činů odsouzen k nejvyššímu trestu doživotí.  
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3. JEDNOTLIVÉ DRUHY ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ 

 

3. 1. Podmíněné odsouzení 

 

3. 1. 1. Obecná charakteristika trestu 

 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je v českém právním řádu upraveno v § 

81 - § 87 TZ, jeho výkon potom ust. §§ 329 až 330 a TŘ. Do systému sankcí bylo v našich 

zemích implementováno v roce 1919
18

.  

V odborné veřejnosti nepanuje shoda na tom, zda je podmíněné odsouzení 

samostatným trestem, či pouze variantou trestu odnětí svobody jako takového. Rozebírat 

teoreticky tento problém, zaujímat k němu vlastní stanovisko a argumentovat pro něj není 

předmětem této práce. Nicméně uvádím, že například Kalvodová
19

 preferuje variantu druhou, 

tedy stanovisko, že podmíněné odsouzení je „variantou“ trestu odnětí svobody a společně 

s nepodmíněným odnětím svobody na něho musíme nahlížet jako na jeden druh trestu.  

Naopak justiční statistiky uvádějí podmíněné odsouzení vždy samostatně. Pravděpodobně 

vzhledem k zjevné odlišnosti od odsouzení nepodmíněného a také k jeho procentuálnímu 

zastoupení v sumě ukládaných trestů trestními soudy. Zákonodárce se k této otázce staví 

nepřímo tak, že považuje podmíněné odsouzení za poddruh obecného odnětí svobody, když 

v ust. § 52 odst. 1, písm. a) TZ hovoří o trestu odnětí svobody a případné podmíněné 

odsouzení v tomto ustanovení vůbec neuvádí.  

 Z pohledu počtu uložených těchto trestů je třeba zmínit, že jde o trest (nebo variantu 

trestu) dominantní, jelikož dlouhodobě představuje více jak polovinu celkového počtu 

uložených trestů. Právě z tohoto důvodu jej v mé práci také uvádím samostatně jako 

alternativní trest k odnětí svobody, přestože jeho postavení je diametrálně odlišné od ostatních 

alternativních trestů. U ostatních trestů zjišťujeme, že jsou něčím specifické: ponechávají 

pachatele doma, ukládají mu pracovat, nebo zaplatit nějakou částku peněz. Zatímco 

                                                           
18 Zákonem č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, zrušen ke 

dni 2. 1. 1945. 

19 KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, str. 119. ISBN 8021030259. 
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podmíněné odsouzení de facto pouze promíjí výkon trestu odnětí svobody. Tedy spíše než 

alternativou je příslibem do budoucna pro pachatele a podanou rukou od orgánů činných 

v trestním řízení. 

 Níže uvedený graf znázorňuje počet, kolikrát bylo v letech 2000 – 2011 podmíněně 

odloženo odnětí svobody. Z grafu lze vyčíst vzrůstající tendenci, kdy za posledních 10 let 

došlo k nárůstu o více než 13 tisíc případů ročně. Podle mého soudu se jedná o krajně 

nevyhovující situaci. Podmíněné odsouzení se stalo v justiční praxi jakousi zbytkovou 

skupinou, pod kterou se bohužel řadí i pachatelé recidivní (mnohokrát i desetkrát, dvacetkrát 

trestně stíhaní), pro které není ve věznicích místo, nebo kteří páchají méně závažnou trestnou 

činnost. Mám za to, že podmíněné odsouzení ve velké části, ne-li většině případů, postrádá 

smysl, a čím více je ukládáno, tím více se snižuje jeho efektivita.  
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2011. 

 

 Novotný a kol. 
20

 si všímají, že podle legálního zakotvení podmíněného odsouzení 

v právních úpravách jiných států je možné rozdělit tento trest do tří pomyslných skupin. První 

skupina je specifická tím, že na odsouzeného se působí pouze samotnou hrozbou trestu, který 

                                                           
20 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Pavel ŠÁMAL, 

Michal TOMÁŠEK, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 6., 

přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 387. ISBN 9788073575090. 
 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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se pod podmínkou odkládá. Zatímco druhá skupina doplňuje trest o další nástroje, které mají 

na pachatele výchovně působit, a třetí dokonce přidává institut dohledu probačního úředníka.  

 Podstata trestu spočívá v tom, že soud vynese odsuzující rozsudek a uloží trest odnětí 

svobody v konkrétní výměře, avšak jeho výkon odloží pod podmínkou, že se bude odsouzený 

ve zkušební době řádně chovat a plnit další stanovené podmínky. F. Púry
21

 potom uvádí, že 

„podmíněným odsouzením se poskytuje pachateli důvěra i možnost, aby bez izolace od 

společnosti svým chováním ve zkušební době odčinil spáchaný trestný čin, přičemž se mu tím 

dává možnost dosáhnout toho, že výkon podmíněně odloženého trestu odnětí svobody nebude 

nařízen a že se na pachatele bude hledět, jak kdyby odsouzen nebyl.“ 

 

3. 1. 2. Uložení trestu a nařízení výkonu trestu 

 

Podle § 81 odst. 1 TZ může být podmíněně odložen výkon trestu, který nepřevyšuje 

tři léta. Tato podmínka je splněna, je-li maximálně na tři roky vyměřen konkrétní trest 

v odsuzujícím rozsudku. Nehraje tedy rozhodující roli, jaká je sazba stanovená v zákoně za 

trestný čin, který pachatel spáchal, nýbrž pouze ta konkrétní výměra pro konkrétního 

pachatele.  

Aby mohl být trest odnětí svobody odložen, musí mít dále soud důvodně za to, že 

vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 

životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu postačí jeho odložení 

k působení na pachatele, aby vedl řádný život. Zřetel k osobě pachatele potom dle P. Šámala
22

 

a kol. „znamená nutnost přihlížet k celému profilu pachatelovy osobnosti, zejména k 

povahovému založení pachatele, k jeho charakterovým vlastnostem, k jeho sklonům a zálibám, 

k jeho vztahu k práci, k rodině, ke společnosti a k jeho společenskému postavení.“ 

Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká trestů, které 

jsou uloženy vedle tohoto trestu. Za dodržení podmínek § 53 TZ a následujících ustanovení 

zákona mohou být vedle trestu odnětí svobody uloženy i další tresty. Výkon těchto trestů není 

odložen automaticky společně s trestem odnětí svobody.  

                                                           
21 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 

1450, xiv s., s. 1451-3586), str. 1011. ISBN 9788074004285. 

 
22

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 

1450, xiv s., s. 1451-3586), str. 1015. ISBN 9788074004285. 
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Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu, po kterou se hodnotí chování 

odsouzeného (§ 82 odst. 1 TZ). Tato zkušební doba může být stanovena od jednoho roku do 

pěti let a počíná běžet právní mocí rozsudku.  

Ustanovení § 82 odst. 4 TZ stanoví pravidla pro započítávání zkušební doby takto: 

doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, se započítává do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení pro 

týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu 

nebo společného trestu za pokračování v trestném činu. 

Rozhodnutí bude mít tedy v tomto případě minimálně dva body výroku (podmíněné 

odložení, stanovení zkušební doby). Další odstavce tohoto zákonného ustanovení připravují 

podklad pro další možné body výroku. Je totiž možné ke zkušební době uložit přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti nebo povinnost podle svých sil nahradit škodu nebo 

odčinit nemajetkovou újmu (pojmy jsou vyloženy výše v práci), kterou trestným činem 

pachatel způsobil, nebo vydat bezdůvodné obohacení získané trestním činem.  

Omezení a povinnosti, které je možné pachateli k trestu uložit, stanoví § 48 odst. 4 

demonstrativním výčtem, který je uveden již v předchozích kapitolách práce. O charakteru 

výčtu citovaného ustanovení judikoval již Nejvyšší soud
23

: „V ustanovení § 48 odst. 4 

trestního zákoníku je základní konkretizace a jen demonstrativní výčet přiměřených omezení a 

přiměřených povinností, které lze pachateli uložit k tomu, aby vedl ve zkušební době řádný 

život. Vedle nebo místo zde vyjmenovaných přiměřených omezení a přiměřených povinností 

lze tedy pachateli uložit i další taková omezení nebo povinnosti, pokud je to nutné, aby 

pachatel vedl ve zkušební době řádný život.“ 

Ustanovení § 82 odst. 3 odkazuje na ZSVM a stanoví, že jde-li o pachatele ve věku 

blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a 

dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených 

povinností uvedených výše, též některá z výchovných opatření uvedených v ZSVM za 

obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. § 15 odst. 2 ZSVM podává taxativní 

výčet ochranných opatření, jsou to: dohled probačního úředníka, probační program, výchovné 

povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou. 

  

3. 1. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

                                                           
23

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1032/2011 ze dne 31. 8. 2011. 
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TŘ v ust. § 329 TŘ stanoví pravidla provádění kontroly výkonu uloženého trestu. 

V případech, kdy je to vzhledem k omezením a povinnostem uloženým v odsuzujícím 

rozsudku vhodné, zašle předseda senátu opis rozsudku probačnímu úředníku se zprávou, 

v jakém pravidelném časovém intervalu si přeje být informován o tom, jak odsouzený 

vykonává svůj trest. Pokud takto probačního úředníka nepověří, zjišťuje předseda senátu 

nejméně jedenkrát za šest měsíců, zda podmíněně odsouzený vede řádný život a dodržuje 

uložené podmínky.  

Při kontrole výkonu může být činné i zájmové sdružení občanů podle ust. § 3 TŘ. 

Toto může nabídnout záruku za převýchovu odsouzeného.  

Výkon tohoto trestu může být ukončen dvěma způsoby. Soud buď usnesením 

rozhodne o tom, že se pachatel ve zkušební době osvědčil, nebo rozhodne, a to případně již 

během zkušební doby, že se trest vykoná. 

Pro naplnění podstaty trestu, tedy odkladu odnětí svobody pachatele trestného činu a 

vyslovení osvědčení ve zkušební době stanoví ust. § 83 odst. 1 TZ podmínku, aby pachatel ve 

zkušební době vedl řádný život a vyhověl uloženým podmínkám. Uloženými podmínkami 

můžeme rozumět zejména povinnost nahradit škodu a další přiměřená omezení nebo 

povinnosti uložené v odsuzujícím rozsudku (na rozdíl od adhezního řízení se v tomto případě 

nejedná o exekuční titul ve smyslu ust. § 274, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů).  

V odst. 3 tohoto ustanovení zákonodárce vytváří fikci. Pokud soud do jednoho roku od 

uplynutí zkušební doby neučiní rozhodnutí o osvědčení nebo výkonu trestu, má se za to, že se 

podmíněně odsouzený osvědčil. V tomto případě a v případě, že bylo skutečně soudem 

rozhodnuto o osvědčení se, platí, že se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen, tedy mimo 

jiné nebude možné tento trest nalézt v jeho výpisu z rejstříku trestů.  

Kromě těchto výše nastíněných dvou procesních postupů, které oba směřují 

k ukončení výkonu trestu, může být rozhodnuto již v průběhu výkonu trestu, že se trest 

podmíněného odsouzení ponechává v platnosti (jak bude dále patrno, rozhodnutí musí 

obsahovat ještě další výroky). To v případě, kdy pachatel buď nevede řádný život, nebo 

nedodržuje uložené podmínky, tedy zavdává příčinu pro rozhodnutí o tom, že se trest odnětí 

svobody vykoná, ale výjimečně a vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného soud 

rozhodne, že není ještě třeba výkonu trestu odnětí svobody.  
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Jelikož však k porušení podmínek výkonu trestu došlo, musí přijít reakce. Touto reakcí 

je uložení nějaké zpřísňující podmínky z taxativního výčtu podle věty druhé ust. § 83 odst. 1 

TZ. Jsou jimi:  

a) stanovení dohledu nad odsouzeným (podrobněji viz níže), 

b) přiměřené prodloužení zkušební doby, ne však o více než dvě léta, přičemž není 

možné překročit absolutní horní hranici zkušební doby, 

c) stanovení dosud neuložených přiměřených omezení a povinností směřujících k tomu, 

aby pachatel vedl řádný život. 

 

Všechna tato tři rozhodnutí musí soud učinit ve veřejném zasedání. Proti rozhodnutím 

je přípustná stížnost se suspenzivním účinkem.  

 

3. 1. 4. Podmíněné odsouzení s dohledem 

 

Púry
24

 uvádí, že „odlišnost podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s 

dohledem oproti podmíněnému odsouzení podle § 81 – 83 spočívá jenom v tom, že zároveň 

s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody soud obligatorně vysloví nad 

pachatelem dohled.“  Ust. § 84 TZ umožňuje společně s podmíněným odkladem výkonu 

trestu odnětí svobody vyslovit nad pachatelem i dohled: Je-li třeba zvýšeně sledovat a 

kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, 

může soud za podmínek uvedených v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí 

svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad pachatelem. Na výkon 

dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. 

Podle těchto tří zákonných ustanovení z hlavy páté (trestní sankce), dílu druhého 

(tresty) a oddílu třetího (dohled) se dohledem rozumí pravidelný a osobní kontakt pachatele 

s probačním úředníkem, spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve 

zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo 

vyplývajících ze zákona.  

Účel dohledu stanovený druhým odstavcem § 49 pak můžeme hodnotit jako kodifikaci 

generální a individuální prevence v trestním právu právě v oblasti dohledu. Toto ustanovení 

                                                           
24

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 

1450, xiv s., s. 1451-3586), str. 1055. ISBN 9788074004285. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par81
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par49
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ukládá dohledu jednak účel ochránit společnost řádnou kontrolou výkonu trestu, jednak 

odborné vedení a pomoc pachateli, aby v budoucnu mohl vést řádný život.  

Pachatel, nad nímž byl vysloven dohled je podle ust. § 50 TZ povinen (kumulativně):  

a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a 

plnit probační plán dohledu, 

b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví, 

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, 

dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a 

jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem, 

d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje. 

 

§ 51 TZ potom ukládá i povinnosti probačnímu úředníku, kterými rozvádí jeho roli a 

práci při probaci do detailů. Probační úředník je k odsouzenému přibrán pomocí opatření 

(rozhodnutí sui generis, které není ani rozsudkem, ani usnesením) po právní moci 

odsuzujícího rozsudku (ust. § 330a TŘ). 
25

 

Probační úředník je tak zejména povinen vytvořit individuální probační plán pro 

vyhovění rozsudku soudu a pro naplnění účelu dohledu, dodržovat pokyny předsedy senátu, 

aktualizovat probační plán podle potřeb pachatele a změn, které se během výkonu trestu udají.  

Nestanoví-li předseda senátu jinak, je probační úředník povinen nejméně jednou za 

každých 6 měsíců zpracovat zprávu o tom, jak je plněn probační plán, rozsudek a zda pachatel 

vede řádný život a plní uložené podmínky.  

Pokud by pachatel porušil méně závažným způsobem stanovené podmínky, probační 

plán, upozorní jej na to probační úředník a dá mu poučení, že v případě opakovaného porušení 

bude informovat předsedu senátu. Pokud dojde tedy k opakovanému porušení podmínek, 

nebo k závažnému porušení, probační úředník informuje předsedu senátu, který nařídí veřejné 

zasedání a může rozhodnout buď o ponechání trestu v platnosti, nebo o tom, že se vykoná 

trest odnětí svobody.  

                                                           
25 Práce probačního úředníka je velmi detailně a pěkně popsaná v Metodickém postupu 

střediska PMS v rámci zajištění dohledu, který se dá stáhnout na internetových stránkách 

PMS – www.pmscr.cz. Kromě tohoto metodického pokynu nabízí PMS i informační leták, 

který odsouzené, nad nimiž byl vysloven dohled, informuje o tom, co je jejich povinností, kdo 

vykonává dohled atd. 

http://www.pmscr.cz/
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Pro případ ponechání podmíněného odsouzení v platnosti, kdy bylo však toto uloženo 

s dohledem, stanoví ust. § 86 odst. 1 TZ také tři zpřísňující podmínky pro další výkon trestu 

s drobnými rozdíly oproti podmínkám bez dohledu. 

 

Můžeme tedy shrnout, že podmíněné odsouzení je pevnou součástí českého systému 

trestních sankcí a zároveň je ale podle převažujícího považováno za druh trestu odnětí 

svobody, tedy není samostatným trestem. Počtem případů, kdy se podmíněné odsouzení 

ukládá, je jednoznačně nejdominantnějším trestem (nebo jeho druhem). Tato skutečnost 

bohužel ale také upozorňuje na jeho negativa, tedy ukládání i v případech, kdy by se 

eventuálně nabízel trest jiný, a to alternativní.  
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3. 2. Trest domácího vězení 

 

3. 2. 1. Obecná charakteristika trestu 

 

Trest domácího vězení, jeho nařízení, výkon a kontrola je kromě trestního zákoníku a 

řádu upraven ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb. o kontrole výkonu trestu 

domácího vězení (dále VDV), která byla přijata na základě výslovného zákonného zmocnění 

§ 334 h TŘ, vše ve znění pozdějších předpisů. Do podoby trestu domácího vězení výrazně 

zasáhla nedávná novela provedená zákonem č. 330/2011 Sb., jejíž ustanovení jsou 

v následujícím textu též zohledněna.  

Tak jako výše nastíněný vývoj alternativních trestů probíhal především ve dvou 

hlavních etapách (konec 19. století a poslední třetina 20. století), spadá i vznik a rozvoj 

užívání domácího vězení do těchto období.  

 V našem právním řádu není domácí vězení novinkou, počítal s ním již zákon č. 117 

z roku 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích: Domácí vězení je možno uložit namísto 

vězení v případě, že trestanec je člověk bezúhonné pověsti, a kdyby jsa vzdálen ze svého 

příbytku, nemohl si hleděti svého úřadu, svého obchodu nebo svého výdělku.
26

 

 V druhé, moderní vlně se poprvé setkáme s domácím vězením v americkém trestním 

systému. Od osmdesátých let minulého století se tento trest zavádí a od roku 1986 je dokonce 

prvně využíván elektronický monitoring kontroly výkonu trestu. Spojené státy daly vzniknout 

oběma modelům kontroly (první kontroluje, zda je odsouzený tam, kde má být, druhý navíc 

zjistí, kde se přesně pohybuje).  

 V Evropě se mezi první země, které začaly domácí vězení testovat a používat, řadí 

Velká Británie (1991), Švédsko, Francie, Belgie a Nizozemí.  

 Česká republika zavádí trest domácího vězení s účinností zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku od 1. 1. 2010.  

 Níže uvedený graf znázorňuje, jak byla trestní justice úspěšná z pohledu ukončení 

výkonu trestu domácího vězení.  

 

 

                                                           
26 Ust. § 262 zákona č. 117/1852, ř.z. 
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3. 2. 2. Uložení a nařízení trestu 

 

Domácí vězení může být uloženo pachateli přečinu, tedy dle § 14 odst. 2 TZ 

nedbalostního trestného činu nebo úmyslného trestného činu s horní hranicí nepřevyšující pět 

let.  

V souladu s ustanoveními § 53 odst. 2 a 60 odst. 2 TZ může soud v odsuzujícím 

rozsudku uložit trest domácí vězení samostatně. Může ho uložit i vedle trestu jiného, zde je 

však omezen dikcí § 53 odst. 1 věty třetí, která zakazuje uložení domácího vězení vedle trestu 

odnětí svobody a trestu obecně prospěšných prací. Ať už bude trest pachateli uložen 

samostatně nebo vedle jiného trestu, je soud vázán dvěma podmínkami: 

 

a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu a 

b) (pachatel) dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené 

adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

 

Výměru trestu soud určí v souladu s § 60 odst. 1 TZ až na dvě léta.  

Předseda senátu nařídí výkon trestu nařízením výkonu trestu podle § 334a TŘ, jakmile 

se stane rozhodnutí o uložení trestu vykonatelným, a zašle jej odsouzenému a příslušnému 

středisku Probační a mediační služby. V tomto rozhodnutí se určí počátek a místo výkonu 

trestu. Počátek určí předseda senátu tak, aby si odsouzený mohl obstarat své záležitosti. Místo 

výkonu trestu určí předseda senátu v obydlí odsouzeného, v místě trvalého pobytu nebo v 

http://www.pmscr.cz/statistiky/
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místě, kde se odsouzený zdržuje. Při určování místa výkonu trestu přihlédne také k jeho 

osobním a rodinným poměrům, a je-li odsouzený zaměstnán, přihlédne i k místu výkonu 

zaměstnání a k možnostem dopravy do zaměstnání. 

 

Pro případ, že odsouzený nebude řádně vykonávat trest odnětí svobody, stanoví trestní 

zákoník sankci – přeměnu trestu domácího vězení, nebo jeho zbytku na trest odnětí svobody. 

§ 61 TZ uvádí demonstrativní výčet právních skutečností, které nastanou-li v době od 

odsouzení do skončení výkonu trestu, mohou vést k této přeměně:  

 

a) pachatel se vyhýbá nástupu výkonu trestu,  

b) bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení,  

c) jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený 

trest. 

 

Hovoří-li zákonodárce v tomto ustanovení o sjednaných podmínkách výkonu trestu, je 

pravděpodobně ovlivněn tím, že obžalovaný musí s uložením trestu souhlasit, a má na mysli 

uložené podmínky výkonu trestu.   

O přeměně rozhodne v souladu s § 334g odst. 1 TŘ předseda senátu na návrh 

probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. Nastane-li hypotéza 

uvedené výše pod písmenem a), přemění soud odsouzenému trest celý. Nastane-li jedna 

z hypotéz pod písmeny b) nebo c) nebo jiné maření výkonu tohoto trestu, přemění soud pouze 

zbylou nevykonanou část. Můžeme si oprávněně klást otázku, zda vzhledem k možnostem 

efektivní kontroly výkonu trestu (viz níže) je toto řešení správné. V tomto druhém případě 

stanoví § 61 TZ, že každý i jen započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se 

počítá za jeden den odnětí svobody. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, které zákon 

v odst. 2 uvedeného ustanovení přiznává odkladný účinek.  

 

Dle § 60 odst. 5 TZ může soud uložit v odsuzujícím rozsudku na dobu výkonu trestu 

přiměřené omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

Zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.  

Omezení a povinnosti, které je možné pachateli k trestu uložit stanoví § 48 odst. 4 

demonstrativním výčtem.  
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V odstavci šestém kopíruje § 60 TZ ustanovení § 48 odst. 5 TZ a odkazuje na ZSVM a 

stanoví, že jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených výše, též některá z výchovných 

opatření uvedených v ZSVM za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. § 15 

odst. 2 ZSVM podává taxativní výčet ochranných opatření, jsou to: dohled probačního 

úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí 

s výstrahou.  

Stanovení podmínek náhradního trestu k trestu domácího vězení (resp. přeměny trestu 

domácího vězení v trest odnětí svobody) je jednou z oblastí, do které výrazně zasáhla novela 

trestního zákoníku a dalších zákonů provedená zákonem č. 330/2011 Sb. Před účinností této 

novely bylo možno v odsuzujícím rozsudku stanovit náhradní trest odnětí svobody až na 

jeden rok. Od účinnosti výše citované novely trestního zákoníku může být trest domácího 

vězení přeměněn v trest odnětí svobody, přičemž platí pravidlo, že každý i jen započatý 

jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody.  

Vezmeme-li v potaz ust. § 60 odst. 1 TZ, znamená to, že výměra takového 

přeměněného trestu odnětí svobody může dosáhnout až dvou let. Avšak vzhledem k tomu, že 

v praxi výkonu trestu domácího vězení se elektronický monitoring stále zavádí a není ještě 

plně funkční, a probační úředníci tak stále provádí tzv. namátkovou kontrolu výkonu trestu, 

může to znamenat o mnoho dní kratší přeměněný trest, než by ve skutečnosti měl být, kdyby 

se na pachatelovo zanedbávání výkonu trestu přišlo dříve.  

Ustanovení § 61 TZ bylo také doplněno o kazuistické vyjádření hypotézy normy – 

tedy příkladů porušení pravidel řádného výkonu trestu. Jsou jimi vyhýbání se nástupu výkonu 

trestu, rušení sjednaných podmínek výkonu trestu bez závažného důvodu nebo jiné maření 

výkonu trestu nebo zaviněné nevykonávání.  

Dle ust. § 334g TŘ může být o takové přeměně rozhodnuto na návrh probačního 

úředníka nebo i bez návrhu. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost s odkladným účinkem.  

Novelou trestního zákoníku a trestního řádu, zákonem č. 390/2012 Sb., byla do oblasti 

vzájemné přeměny trestů domácího vězení a odnětí svobody zavedena další novinka. Dle 

nového ust. § 57a TZ může být přeměna provedena i naopak, tedy trest odnětí svobody 

může být přeměněn v trest domácího vězení. Soud může takto rozhodnout o zbytku 

nevykonaného trestu odnětí svobody po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí 

prezidenta republiky zmírněného trestu. Podmínkami je, aby byl pachatel odsouzen za 
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spáchání přečinu a skutečnost, že pachatel po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu 

trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho 

očekávat, že v budoucnu povede řádný život.  

I při této přeměně se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za 

jeden den trestu domácího vězení. Specifikem tohoto druhu přeměny je, že soud zde není 

vázán ust. § 60 odst. 1, tedy dvouletou horní hranicí pro trest domácího vězení. Takto 

přeměněný trest domácího vězení může být tedy uložen i o výměře převyšující tuto horní 

hranici.  

O přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se rozhoduje dle ust. § 333b 

odst. 1 TŘ na návrh státního zástupce, ředitele věznice, žádost odsouzeného nebo i bez takové 

žádosti. Proti rozhodnutí je pak přípustná stížnost s odkladným účinkem. 

Výše popsaná změna, druhá varianta vzájemné přeměny uvedených trestů, je součástí 

většího počtu souvisejících změn, které se týkají podmíněného propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody a jak je zřejmé, i přeměny tohoto trestu v trest domácího vězení. Jejich 

společným cílem je snížit počet vězňů ve věznicích. Důvodová zpráva uvádí, že většinu 

populace ve věznicích tvoří pachatelé odsouzení ke krátkodobým trestům odnětí svobody a 

novelizace trestních předpisů jim má dát další možnosti zkrácení jejích nepodmíněného trestu.  

Dle názoru autora je možné tyto změny považovat za řešení, ale pouze částečné a 

dočasné. Ideálním řešením by jistě bylo, kdyby vůbec nebylo třeba absolutní počet vězňů 

snižovat. K tomu je však zapotřebí stanovit efektivní systém trestních sankcí, kde bude mít 

každá z nich své pevné místo, a který se také bude vyznačovat jistou stálostí v průběhu času.   

 

3. 2. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

 

Trest 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 o výkonu trestu domácího vězení.  

Důležité důvody, které jsou tedy výjimkami z řádného výkonu trestu odnětí svobody 

podle předchozího odstavce textu, stejné ustanovení dále specifikuje: zejména výkon 

zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v 

důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání orgánu 

činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit. Soud může dále odsouzenému povolit 



31 

 

navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna. 

Časové období, po které je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo 

jeho části určí soud zvlášť pro pracovní dny a zvlášť pro dny pracovního klidu a pracovního 

volna. Při určení tohoto časového období přihlédne soud zejména (demonstrativní výčet) k: 

1. pracovní době,  

2. času potřebnému k cestě do zaměstnání, 

3. péči o nezletilé děti a  

4. vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění všech 

nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě.  

 

Výše uvedená novela TZ přinesla § 60 nové odstavce 3 a 4, a co by nás v této kapitole 

mělo zajímat především, nahradila původní ustanovení o časovém období, po které se musí 

odsouzený zdržovat v obydlí, a přisoudila soudu v rozsudku daleko větší diskreční pravomoc. 

Předchozí právní úprava ukládala odsouzenému, nestanovil-li rozsudek jinak, zdržovat se v 

obydlí po celé dny pracovního klidu a volna a v pracovních dnech od 20:00 do 5:00.  

Nyní soud stanovuje toto časové období s přihlédnutím ke čtyřem faktorům (uvedeným 

výše), ale postrádá oporu jiných pravidel. Je pravděpodobné, že se soudy při ukládání trestu 

budou držet předchozího časového rozmezí, ale musíme si též uvědomit, že kromě základních 

zásad trestního práva a ukládání trestů, není žádné pozitivní právní normy, která by soudu 

zakázala uložit tento trest například pouze na 2 hodiny denně. V zahraničních úpravách 

nalezneme inspiraci – zákon stanoví časové období ohraničené přesně určenými hodinami, ale 

zároveň ponechává soudu možnost stanovit každému pachateli časové období úplně jinak, 

pokud dodrží minimálně denní sumu hodin v domácím vězení předpokládanou zákonem.  

 

§ 334b TŘ stanoví, že kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Probační a 

mediační služba: 

1. ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, který umožňuje 

detekci pohybu odsouzeného,  

2. nebo namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem; za tímto účelem je 

odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu. 
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Zákonodárce při přijímání nového trestního zákoníku zakotvil a uzákonil obě základní 

možnosti kontroly výkonu domácího vězení. Z předchozího výkladu v kapitole 4 vyplývá, že 

nejefektivněji (z pohledu kontroly i z pohledu výchovného působení na pachatele) se jeví 

kontrola kombinovaná, využívající oba způsoby – tedy neustálý elektronický monitoring, 

který dává probačnímu úředníkovi jistotu řádného výkonu, doplněný jeho osobními 

návštěvami především k plnění přiměřených omezení a povinností uložených společně 

s trestem. Bohužel naplnění varianty pod prvou odrážkou a též naplnění kombinovaného 

modelu, byť jej § 8 vyhlášky (dále jen VDV) výslovně připouští, není v tuto chvíli možné, 

jelikož potřebné prostředky a nástroje elektronického monitoringu nebyly trestní justici dosud 

pořízeny
27

.  

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o kontrole výkonu trestu domácího vězení 

definuje kontrolu demonstrativním výčtem: 

a) v provádění namátkových kontrol úředníkem Probační a mediační služby (dále jen 

„probační úředník“) v místě výkonu trestu domácího vězení, 

b) v užití elektronického kontrolního systému, 

c) ve vedení dokumentace o všech úkonech spojených s kontrolou, 

d) ve vyhodnocování plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených 

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

řádný život, 

e) v prověřování, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu v souladu s rozhodnutím 

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

odst. 5 TZ, 

f) v prověřování důvodů porušení podmínek trestu a 

                                                           
27

 Dle poslední oficiální tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti 

(http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=2375&d=326225) byl ukončen 

testovací provoz náramků, tzv. elektronický monitoring. Test byl vyhodnocen jako úspěšný a 

nyní by se mělo vypisovat výběrové řízení. Z neoficiálních zdrojů je autorovi známo, že 

předchozí vláda (ministr JUDr. Pavel Blažek) testovala zařízení, jehož pořizvací náklady byly 

několikanásobně nižší než se počítalo v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku. O aktuálním 

stavu (červenec 2013) se bohužel nepodařilo dohledat oficiální zprávu.  

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=2375&d=326225


33 

 

g) 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. 5 TZ. 

 

Kontrolu výkonu trestu, kterou provádí Probační a mediační služba ve spolupráci 

s poskytovatelem elektronického kontrolního systému, přibližuje § 7 odst. 1 VDV a spočívá 

zejména v: 

a) instalaci a deinstalaci elektronického kontrolního systému v místě výkonu trestu 

domácího vězení,  

b) instalaci a deinstalaci technického zařízení na těle odsouzeného,  

c) poučení odsouzeného o fungování elektronického kontrolního systému a o 

nepřípustnosti jakýchkoli zásahů do tohoto systému ze strany odsouzeného a dalších 

neoprávněných osob,  

d) sledování odsouzeného v určeném místě po stanovenou dobu elektronickým 

kontrolním systémem,  

e) prověření dostupnosti a funkčnosti elektronického kontrolního systému,  

f) evidenci zaznamenaných případů nepřítomnosti odsouzeného v místě a čase výkonu 

trestu domácího vězení.  

 

Další ustanovení VDV potom ukládají odsouzenému povinnost identifikace 

úředníkovi (§ 2 odst. 2 VDV), probačnímu úředníkovi povinnost identifikace průkazem (§ 2 

odst. 1 VDV), poučení odsouzeného a osoby s ním žijící o omezeních spojených s výkonem 

trestu sepsání protokolu o této skutečnosti (§ 3 VDV), dále povinnost pořízení záznamu o 

každé provedené kontrole a každém osobním jednání s odsouzeným (§ 5 VDV). 

§§ 4 a 5 VDV dále stanoví, že odsouzený je při výkonu trestu povinen poskytnout 

probačnímu úředníkovi potřebnou součinnost, která spočívá zejména v umožnění kontroly 

přítomnosti odsouzeného v době a v místě výkonu trestu a v umožnění vstupu do obydlí. 

Odsouzený má právo se během výkonu trestu obracet na probačního úředníka s žádostí o 

pomoc související s výkonem trestu. Pokud je odsouzenému známo, že nebude moci plnit 

podmínky výkonu trestu, musí tuto skutečnost oznámit neprodleně probačnímu úředníkovi a 
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soudu. Probační úředník je v takovém případě povinen informovat soud o svých vlastních 

zjištěních k této skutečnosti.  

Kontroluje-li se výkon trestu formou elektronickou, je odsouzený navíc povinen 

poskytnout součinnost tím, že za přítomnosti probačního úředníka umožní do obydlí vstup 

zástupci provozovatele elektronického kontrolního systému za účelem instalace a deinstalace 

tohoto systému. O instalaci a umístění kontrolního systému se sepíše předávací protokol, 

který obsahuje podmínky užívání, k jejichž dodržování se odsouzený zaváže podpisem 

protokolu. Protokol je dále podepsán zástupcem provozovatele a probačním úředníkem. Ten 

jeho stejnopis doručí i soudu. Dále je odsouzený povinen strpět na svém těle po 24 hodin 

denně technické zařízení a ukládá se mu umožnit zástupci provozovatele kontrolního 

mechanismu vstup do obydlí i za účelem údržby a kontroly funkčnosti systému.  

Pro případ, že bude zjištěno porušení podmínek výkonu trestu domácího vězení, 

přiměřených omezení nebo povinností, musí tuto skutečnost podle § 334c TŘ oznámit 

provozovatel elektronického kontrolního systému nebo probační úředník bezodkladně soudu, 

který výkon trestu nařídil. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 456/2009 Sb., potom tento 

právní vztah rozvádí. Probační úředník každé zjištěné porušení podmínek výkonu trestu 

projedná nejdříve s odsouzeným a prověří pravdivost jeho tvrzení (§ 6 odst. 1 VDV), o čemž 

pořídí v souladu s § 5 VDV záznam. V případě porušení podmínek a bezodkladného hlášení 

soudu předkládá probační úředník záznam o porušení, stanovisko odsouzeného a záznam o 

prověření tohoto stanoviska. 

Po výkonu trestu domácího vězení nebo jeho části zašle probační úředník soudu 

zprávu obsahující podklady pro rozhodnutí soudu o povinnosti odsouzeného k náhradě 

nákladů výkonu trestu.  

 

Z důležitých důvodů může předseda senátu rozhodnout o odložení, nebo přerušení 

výkonu trestu. Odkládá se trest, jehož výkon ještě nezapočal, přerušuje se ten výkon, který již 

probíhal. Po pominutí důvodů se odklad nebo přerušení odvolá a tato doba se nezapočítává do 

doby výkonu trestu. Instituty přerušení a odkladu výkonu jsou upraveny § 334d TŘ a proti 

rozhodnutím o nich je přípustná stížnost s odkladným účinkem.  

 

 

TŘ stanoví v § 334f  TŘ pravidla pro upuštění od výkonu trestu domácího vězení nebo 

jeho části. Může tak rozhodnout zásadně soud, jestliže odsouzený onemocní nevyléčitelnou 
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životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní nebo z jiných obdobně 

závažných důvodů. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost se suspenzivním účinkem. 

 O upuštění se rozhoduje i v právních vztazích výkonu trestu, které se dotýkají ciziny. 

Pokud byl nebo má být odsouzený vydán do ciziny nebo předán jinému členskému státu 

Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu, rozhoduje o upuštění ministr 

spravedlnosti. Jestliže byl nebo má být odsouzený vyhoštěn, rozhoduje o upuštění výkonu 

soud. 

 Pokud nedojde k situacím, které jsou popsány v předchozím odstavci, tedy odsouzený 

nebude vydán, ani vyhoštěn, rozhodne soud, že se trest, nebo jeho zbytek vykoná.  

 

Z důležitých důvodů a na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo probačního úředníka 

nebo i bez takového návrhu rozhodne soud o změně: 

a) místa výkonu trestu nebo 

b) doby, po kterou se má odsouzený zdržovat v obydlí, přičemž nesmí být v neprospěch 

odsouzeného změnit počet hodin v týdnu nebo 

c) přiměřených omezení a přiměřených povinností 

d) pokud byl odsouzený vykázán ze společného obydlí podle jiného právního předpisu. 

 

Proti rozhodnutí o výše uvedené změně je přípustná stížnost s odkladným účinkem. 
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3. 3. Obecně prospěšné práce 

 

3. 3. 1. Obecná charakteristika trestu 

  

Trest obecně prospěšných prací je součástí českého právního řádu podstatně déle než 

trest domácího vězení. Jeho podstatou není prioritně zásah do svobody pohybu a pobytu 

pachatele ve smyslu jejím vyloučení nebo omezení, nýbrž snaha o usměrnění užívání těchto 

dvou základních lidských práv. Ust. § 62 odst. 3 TZ stanoví, že trest obecně prospěšných 

prací „spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně 

prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných 

budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo 

jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, 

ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou 

mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a 

sportovní činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného.“ 

 Podstatou trestu je tedy povinnost pachatele vykonávat ve stanoveném rozsahu práce, 

které jsou obecně prospěšné, tedy vycházejí z požadavků subjektů, které přispívají obecnému 

blahu regionálního společenství. Tomuto trestu se v rozhodovací činnosti věnoval také 

Městský soud v Praze
28

 a dospěl k závěru, že „svojí podstatou je trest obecně prospěšných 

prací určitým druhem legální nucené práce prováděné k obecnému prospěchu širšího okruhu 

lidí. Při jeho ukládání podle ust. § 62 trestního zákoníku je třeba vycházet z obecných zásad 

pro ukládání trestů pole § 39 odst. 1 trestního zákoníku. Základním předpokladem jeho 

uložení jako samostatného trestu je to, že není třeba uložení jiného druhu trestu než právě 

trestu obecně prospěšných prací. Nevylučuje-li to povaha a závažnost spáchaného trestného 

činu a osoba a poměry pachatele, může plnit funkci alternativy ke kterémukoliv trestu.“  

O. Novotný a kol.
29

 dále uvádějí pojmové znaky, nebo jakési podstatné náležitosti 

tohoto trestu a chápe jimi podmínky, že pachatel musí trest vykonat bezplatně, ve svém 

                                                           
28

 Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To51/2002 ze dne 27. 2. 2002. 

29 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Pavel ŠÁMAL, 

Michal TOMÁŠEK, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 6., 

přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 373. ISBN 9788073575090. 
. 
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volném čase a osobně. Se všemi podmínkami je nutné souhlasit, jelikož výkon trestu 

odměněný jako standardní výkon profese odsouzeného by ve svém důsledku znamenal pro 

pachatele pouze odměnu. Osobní výkon trestu budiž podmínkou smysluplnosti pro všechny 

tresty naší soustavy trestů, protože nelze za trestné jednání stíhat pachatele, ale trest uložit 

někomu jinému. Požadavek ve výkonu ve volném čase je, ačkoliv to tak na první pohled 

nemusí vypadat, asi nejkrutější podmínkou. Pro pachatele, který je zaměstnán, může být 

velice náročné skloubit své zaměstnání s výkonem trestu obecně prospěšných prací.  

 Aby bylo možno naplňovat smysl obecně prospěšných prací tak, jak je výše popsán, 

poskytují trestní zákoník a trestní řád orgánům činným v trestním řízení a Probační a 

mediační službě pomocné nástroje. Tak například, kromě obecné zásady trestního řízení 

spočívající ve spolupráci se zájmovými sdružení, vyslovuje ust. § 338 TŘ speciální zásadu 

spolupráce probačního úředníka s obcemi, obecně prospěšnými institucemi a se zájmovými 

sdruženími. 

 Toto ustanovení ukládá obecním úřadům a obecně prospěšným institucím sdělovat své 

požadavky na výkon obecně prospěšných prací a nabídku takových míst příslušnému 

středisku Probační a mediační služby. V případě, že se změní požadavky nebo nabídka 

výkonu těchto prací, mají podle ust. § 338 odst. 2 TŘ tyto subjekty povinnost hlásit i všechny 

změny, aby jednotlivá střediska Probační a mediační služby měla vždy aktualizovaný přehled 

o možnosti výkonu obecně prospěšných prací.  

 Aby byl součinnostní vztah úplný, má probační a mediační služba povinnost takto 

získané informace v případě potřeby sdílet s příslušným soudem.  

 Co se týče pramenů právní úpravy, je trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

upraven v ust. § 62  - § 65 TZ a ust. § 335 - § 340b TŘ.  

Níže uvedený graf představuje počet uložených trestů obecně prospěšných prací 

v letech 2000 – 2011. V roce 2010 došlo k drastickému poklesu ukládání tohoto trestu.  
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3. 3. 2. Uložení a nařízení trestu 

  

Ust. § 62 odst. 1 TZ stanoví, že trest obecně prospěšných prací může být uložen 

pachateli přečinu. Ve spojení s ust. § 14 odst. 2 TZ potom můžeme určit, že tento trest může 

být uložen pachateli jakéhokoliv nedbalostního trestného činu a pachateli úmyslného 

trestného činu, na nějž zákon stanoví horní hranici trestu odnětí svobody ve výši do pěti let. 

Jako samostatný trest může soud obecně prospěšné práce uložit, jestliže vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, není uložení jiného trestu třeba.  

 Odstavec třetí citovaného ustanovení stanovuje pojistku proti nadměrnému ukládání 

trestu, které by svém důsledku vedlo až podrývání smyslu obecně prospěšných prací a 

znemožňovalo naplnění jeho cíle. Touto pojistkou je pravidlo, podle kterého soud neuloží 

obecně prospěšné práce, byly-li tyto pachateli v posledních třech letech přeměněny na 

trest odnětí svobody. Tedy pokud se v posledních třech letech prokázalo, že na pachatele 

nemá uložení tohoto trestu patřičný vliv, soud by jej zpravidla neměl uložit.  

 Trest obecně prospěšných prací může být uložen ve výměře od 50 do 300 hodin. 

Konkrétní výměra trestu musí být potom v odsuzujícím rozsudku zdůvodněna. Při ukládání 

trestu soud přihlédne ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnostem 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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uložení tohoto trestu. Stanovisko pachatele bychom měli považovat za velice silný faktor, 

který by měl zásadně ovlivnit rozhodování soudu. Pokud by pachatel dal předem najevo, že 

trest nemíní řádně vykonávat, nemělo by potom smysl ukládat sankci, o níž předem víme, že 

nebude vykonána. Pod možnostmi uložení trestu rozumějme konkrétní a aktuální možnosti 

faktického výkonu trestu, jak je eviduje příslušné středisko Probační a mediační služby. 

Pokud by byl pachatel zdravotně nezpůsobilý k výkonu obecně prospěšných prací, soud trest 

neuloží.  

 Podobně jako je tomu při ukládání trestu domácího vězení nebo podmíněného odkladu 

výkonu trestu odnětí svobody, může soud společně s trestem uložit přiměřená omezení a 

přiměřené povinnosti ve smyslu ust. § 48 odst. 4 TZ, které mají směřovat k tomu, aby 

pachatel vedl řádný život. Zpravidla má být s trestem dále uložena povinnost podle svých sil 

nahradit škodu, nebo odčinit nemajetkovou újmu, kteou pachatel přečinem způsobil, nebo 

vydání bezdůvodného obohacení trestným činem získaného. Stejně jako u výše jmenovaných 

trestních sankcí se i u obecně prospěšných prací pachateli mladistvého nebo věku blízkého 

věku mladistvých mohou uložit samostatně nebo i vedle omezení nebo povinností ve smyslu 

ust. § 48 odst. 4 TZ výchovná opatření uvedená v ZSVM.  

 Ust. § 336 TŘ upravuje nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací. Jakmile 

rozhodnutí, kterým byl trest obecně prospěšných prací uložen, nabude právní moci, zašle jeho 

opis soud probačnímu úředníku. Na základě této skutečnosti vypracuje probační úředník 

návrh na druh a místo výkonu trestu. Při tvorbě tohoto návrhu vychází probační úředník z 

potřeby výkonu prací v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a dbá na to, aby 

místo výkonu trestu bylo co nejblíže bydlišti odsouzeného. Má-li být trest vykonáván mimo 

obvod okresního soudu, v jehož obvodu odsouzený bydlí, opatří si probační úředník souhlas s 

touto skutečností a při navrhování konkrétního druhu a místa výkonu trestu postupuje v 

součinnosti s místně příslušným střediskem Probační a mediační služby.  

 Na základě tohoto návrhu nařídí okresní  soud, který pachateli trest uložil, usnesením 

výkon trestu, jeho místo a druh. V tomto rozhodnutí stanoví soud odsouzenému dvě další 

povinnosti a poučí ho o následcích jejich porušení. První povinností je dostavit se během 14 

dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko Probační a mediační služby, v jejímž obvodu 

má trest vykonat, k projednání podmínek výkonu trestu. Druhou povinností potom je dostavit 

se v den a dobu stanovenou pověřeným probačním úředníkem na obecní úřad, nebo k 

instituci, u které má trest vykonat, k nástupu výkonu trestu. Po tom, co toto rozhodnutí 
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nabude právní moci, vyrozumím o něm soud příslušné středisko Probační a mediační služby a 

opatřením pověří konkrétního probačního úředníka kontrolou výkonu trestu.  

 Soud tedy činí dva úkony – vydává usnesení o nařízení výkonu trestu, jeho místu a 

druhu a vydává opatření k pověření probačního úředníka ke kontrole výkonu trestu.  

 V posledním, šestém odstavci zákonodárce uvádí zásadu spolupráce probačního 

úředníka a soudu s obecním úřadem nebo veřejně prospěšnou institucí, u které bude 

odsouzený vykonávat svůj trest.  

  

3. 3. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

  

Podle ust. § 65 odst. 1 TZ je odsouzený pachatel povinen vykonat trest obecně 

prospěšných prací do dvou let od doby, kdy mu byl výkon tohoto trestu usnesením soudu 

nařízen. Do této dvouleté doby se nezapočítává doba, po kterou pachatel:  

a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, nebo 

b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.  

 

 Trest obecně prospěšných prací vykonává odsouzený v obvodu okresního soudu, v 

jehož obvodu bydlí. Se souhlasem odsouzeného může tento trest vykonávat i v jiném obvodu.  

 Výkon trestu obecně prospěšných prací může skončit dvěma možnými způsoby. Buď 

odsouzený trest řádně vykoná, nebo se rozhodne o tom, že se trest přemění na trest odnětí 

svobody. V případě porušení podmínek výkonu trestu je ještě výjimečně možné ponechat trest 

v platnosti, ale pachateli stanovit nějakou dodatečnou povinnost.  

 Ust. § 337 TŘ  stanovuje obecný postup v případě, kdy není trest vykonáván řádně. 

Tak pokud pachatel nedodrží některou z povinností stanovených v nařizovacím usnesení, tedy 

dostavit se na středisko Probační a mediační služby a dostavit se k počátku výkonu trestu, 

nebo pokud bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu, zaviněně 

nevykonává ve stanovené době svůj trest, nebo jinak maří jeho výkon. Probační úředník nebo 

obecní úřad nebo veřejně prospěšná instituce, u které se trest vykonává, oznámí tuto 

skutečnost neprodleně soudu.  

 Soud má zpravidla dvě možnosti. Výjimečně, vzhledem k osobě odsouzeného a 

povaze případu může usnesením rozhodnout, že se trest obecně prospěšných prací ponechává 

v platnosti, nebo prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o šest měsíců, a zároveň:  
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a)  stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dohled, 

b)  stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložená 

přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4, nebo 

c)  stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé z výchovných 

opatření podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku mladistvých.  

  

 Druhou možností, kterou TZ v ust. § 65 odst. 2 TZ soudu nabízí, je přeměnit trest 

obecně prospěšných prací. Do problematiky přeměny trestu obecně prospěšných prací bylo 

zasaženo v nedávné době dvěma novelami, přičemž ta chronologicky druhá z nich dokonce 

derogovala to, co ta první do trestních předpisů přinesla. Z tohoto legislativního vývoje tedy 

není možné usuzovat na koncepci v práci s alternativními tresty.  

 Prvním zákonem, který zasáhl do přeměny trestu obecně prospěšných prací je 

zákon č. 330/2011 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012. Druhý z nich je zákon č. 

390/2012, který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 2012. Odstavec druhý § 65 TZ tak nyní nabízí tři 

možnosti přeměny trestu obecně prospěšných prací pod třemi písmeny.  

 Prvně je tedy možno přeměnit trest obecně prospěšných prací v trest domácího 

vězení, přitom se každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu počítá jako jeden 

den trestu domácího vězení. Před účinností druhé novely bylo nutné stanovit v usnesení o 

takové přeměně rovnou i náhradní trest pro případ, že by přeměněný trest domácího vězení 

nebyl vykonán. Tímto trestem byl trest odnětí svobody.  

 Druhou možností je přeměnit trest obecně prospěšných prací v peněžitý trest. 

Zde je nutno stanovit pro případ nevykonání náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být 

přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny trestu obecně prospěšných 

prací v trest odnětí svobody. Institut náhradního trestu odnětí svobody byl tedy přesunut 

k peněžitému trestu. Tato změna vychází z myšlenkové koncepce druhé zmiňované novely, 

kdy trest domácího vězení prakticky přibírá novou roli – přísnější variantu podmíněného 

propuštění z trestu odnětí svobody. Pokud tedy pachatel nevykoná domácí vězení, které bylo 

přeměněné z obecně prospěšných prací, nečeká ho již obligatorně jiný trest. Pokud však 

nevykoná peněžitý trest, považuje zákonodárce za vhodné jej stále dále postihovat, a tak mu 

ukládá náhradní odnětí svobody a posiluje tak motivaci pachatele platit.  

 Třetí možností je přeměnit trest obecně prospěšných prací v trest odnětí 

svobody. Zde je nutné zároveň rozhodnout i o jeho výkonu a i zde se každá i jen započatá 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par48
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par63
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hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá za jeden den trestu odnětí 

svobody.  

 Dle ust. § 340b rozhodne o takových přeměnách předseda senátu n návrh 

probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecní 

úřadu nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, nebo i bez takových 

návrhů. O rozhodnutí je předseda senátu povinen vyrozumět příslušní středisko Probační a 

mediační služby. Proti rozhodnutí o přeměně je přípustná stížnost s odkladným účinkem.  

  

3. 3. 4. Odklad, přerušení, upuštění od výkonu trestu 

  

 Výkon trestu obecně prospěšných prací může být podle ust. § 339 odst. 1 TŘ  

odložen nebo přerušen, pokud z lékařských zpráv předložených odsouzeným nebo 

vyžádaných s jeho souhlasem vyplývá, že odsouzený není pro přechodné zhoršení 

zdravotního stavu způsobilý trest vykonat. Podle odstavce druhého tohoto ustanovení odloží 

nebo přeruší předseda senátu výkon trestu obecně prospěšných prací na těhotné ženě či matce 

novorozeného dítěte na dobu jednoho roku po porodu.  

 Pominou-li důvody odložení nebo přerušení, předseda senátu tento odklad nebo 

přerušení opět odvolá. Doba, po kterou byl trest odložen nebo přerušen se nezapočítává do 

doby dvou let, které má pachatel na výkon trestu o uložené výměře.  
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3. 4. Peněžitý trest 

 

3. 4. 1. Obecná charakteristika trestu 

 

„Peněžitý trest je jedním z trestů, které mohou v řadě případů účinně nahradit 

nepodmíněné tresty odnětí svobody kratšího trvání,“ uvádí Novotný
30

. Odsouzený, kterému 

byl pravomocně uložen peněžitý trest, opět nemá omezenou svobodu pohybu a pobytu, 

nicméně kvalita jeho života se zákonitě sníží. Pro pachatele s fungujícími sociálními a 

rodinnými vazbami by mohlo znamenat uložení nepodmíněného trestu přílišný zásah do jeho 

osobnosti, v důsledku čehož by nemuselo být dosaženo účelu trestu, právě naopak. Pokud 

předpokládáme, že pachatel zaměstnaný, s rodinou, který má kvalitní vztah k životním 

hodnotám a hodnotám peněz, bude uložením peněžitého trestu dotčen, bude to pro něho 

znamenat motivaci pozitivní (sestavit svůj nový rozpočet, najít si lepší zaměstnání, lépe 

hospodařit s penězi) a zároveň i motivaci negativní (omezení uspokojování jeho potřeb, 

„výstraha“ do budoucna). Púry si zároveň všímá i nedostatků trestu: „Problémem, který 

limituje širší využívání peněžitého trestu, je skutečnost, že nepostihuje jen osobu pachatele, 

ale též případně jeho rodinu a osoby, vůči nimž má pachatel závazky, včetně poškozeného.“ 

Nyní je peněžitý trest, jeho ukládání a výkon upraven v § 67 – 69 TZ a v § 341 - § 344 

TŘ.  

Tento graf znázorňuje ukládání peněžitého trestu v letech 2000 – 2011. Sestupnou 

tendenci posledních let lze přisuzovat především znovu zavedenou povinností vymáhat trest 

obecně prospěšných prací, pokud nebyl dobrovolně uhrazen těchto trestů.  

                                                           
30 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Pavel ŠÁMAL, 

Michal TOMÁŠEK, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 6., 

přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 369 ISBN 9788073575090. 
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3. 4. 2. Uložení trestu a nařízení výkonu trestu  

  

Uložení peněžitého trestu je upraveno v ust. § 67 TZ. Tento trest tak může být uložen 

v zásadě ve dvou skupinách případů. Tou první je situace, kdy pachatel pro sebe nebo pro 

jiného úmyslným trestným jednáním získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch. Toto 

ustanovení velice přiléhavě upravuje podmínky uložení peněžitého trestu. Jakkoliv je u jiných 

alternativních trestů složité postihnout jejich uložením adekvátní trestné jednání pachatele, u 

peněžitého trestu jde o pravý opak. Pokud se pachatel snažil získat svým jednáním majetkový 

prospěch (hovoříme tedy o motivu jednání, subjektivní stránce trestného činu), svědčí to o 

tom, že jeho vztah k majetku a jeho nabývání je deformovaný. Uložením peněžitého trestu a 

jeho správným výkonem a působením je šance na zlepšení pachatelova vztahu k majetku větší 

než případným uložením krátkodobého trestu odnětí svobody.  

 Druhou skupinou případů, kdy lze uložit peněžitý trest, vymezuje odstavec druhý 

citovaného zákonného ustanovení takto: pokud nejsou naplněny znaky prvního odstavce 

(předchozího odstavce tohoto textu), lze uložit peněžitý trest: 

a) tam, kde to trestní zákoník ve své zvláštní části u jednotlivých skutkových 

podstat předpokládá, 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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b) za přečin, kdy vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a 

poměrům pachatele, není trest odnětí svobody uložen.  

 

V případě peněžitého trestu vymezil zákonodárce jeho ukládání velice přesvědčivě. 

Příslušný soud má uložit peněžitý trest, pokud pachatel chtěl získat majetkový prospěch, 

anebo když to trestní zákoník u konkrétních skutkových podstat přímo předvídá či je to 

vzhledem k okolnostem nejlepší možná varianta trestního postihu pachatele.  

Jako samostatný trest lze uložit peněžitý trest, pokud vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele není uložení jiného trestu třeba.  

Výměru peněžitého trestu stanoví ust. § 68 TZ. Zákonodárce ve snaze umožnit 

soudům uložit peněžitý trest co nejpřiléhavěji jednotlivým pachatelům využil systému tzv. 

denních sazeb. Peněžitý trest se tedy ukládá v denních sazbách, přičemž činí nejméně 20 a 

nejvýše 730 celých denních sazeb. Jedna denní sazba činí minimálně 100,- Kč a 

maximálně 50.000,- Kč.  

Ohledně počtu denních sazeb platí, že je soud určí s přihlédnutím k povaze a 

závažnosti spáchaného trestného činu.  

Výši jedné denní sazby soud stanoví se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům 

pachatele. Přitom vychází z pravidla z čistého příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít 

průměrně za jeden den. Příjmy pachatele, jakož i majetek a výnosy z něj, jakož i jiné 

podklady pro určení výše denní sazby mohou být stanoveny odhadem soudu.  

Je tedy zřejmé, že zatímco stanovení počtu denních sazeb vychází ze standardní 

činnosti trestního soudu, tedy z hodnocení povahy a závažnosti trestního činu, tak při 

vymezování výše denní sazby musí soud postupovat daleko obezřetněji a uvažovat ve 

složitějších souvislostech. Pokud by například byla denní sazba stanovena příliš nízká, 

pachatel by ji nemusel pociťovat jako postih a de facto by nemusel být uloženým trestem 

vůbec potrestán. V opačném případě při vyměření bezcitně vysoké denní sazby by mohl soud 

pachateli způsobit nepřiměřené majetkové důsledky a vést až k jeho finanční likvidaci.  

V citovaných normách o výměře denní sazby je několik důležitých momentů. Prvním 

z nich je, že denní sazba se vyměřuje na základě čistého příjmu, tedy příjmu očištěného od 

daní, příspěvku na zdravotní a sociální pojištění atd.  

Dalším pravidlem, které je pro ovlivnění jednání pachatele během trestního řízení, kdy 

okolnosti nasvědčují, že by mohlo skončit právě uložením peněžitého trestu je, že soud 

vyměří denní sazbu s přihlédnutím k čistému příjmu, který pachatel má, nebo by mohl mít. 
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Pokud by tedy pachatel během trestního řízení dobrovolně neočekávaně změnil svou 

výdělečnou činnost a tím by se značnou měrou pokusil ovlivnit výši vyměřené denní sazby, 

může soud vyjít z předchozího čistého příjmu a na tuto změnu nebrat ohledy. Ad absurdum 

však nelze schválit uvažování soudu, kterým by hodnotil schopnosti a možnosti pachatele a 

přisuzoval mu možnost mít daleko vyšší příjem, než kterého kdy v životě dosáhl. Takováto 

„motivace“ soudním rozhodnutím by byla jistě nepřípustná.  

Posledním zásadním ustanovením upravujícím výměru denní sazby je odstavec čtvrtý 

§ 68 TZ. Zde zákonodárce stanoví, že majetkové poměry pachatele, na jejichž základě bude 

sazba vyměřena, může soud stanovit i odhadem. Toto ustanovení a jeho aplikace mohou 

soudu mnoho ulehčit v případech, kdy pachatel svůj majetek skrývá, převádí na jiné osoby a 

jinak znemožňuje řádné vyměření sazby. Na druhou stranu opět je zde prostor pro zneužité 

veřejné moci, to v případě, kdy by se soud nechtěl obtěžovat obstaráváním listinných důkazů, 

aby majetkové poměry pachatele zjistil, a sazbu by vyměřil pouhým odhadem nepodloženým 

žádnou reálnou skutečností.  

V rozhodnutí, kterým se ukládá peněžitý trest, tedy soud rozhodne o počtu a výši 

denních sazeb, o náhradním trestu. Dále může rozhodnout o tom, že trest bude zaplacen 

v přiměřených měsíčních splátkách, nelze-li od pachatele očekávat, že bude moci trest ihned 

zaplatit. Pro tento případ může soud rozhodnout přímo v odsuzujícím rozsudku nebo trestním 

příkazu, že výhoda splátek odpadá, není-li dílčí splátka včas uhrazena.  

Instituty náhradního trestu a přeměny peněžitého trestu v jiný trestu jsou v ust. § 69 

TZ řešeny odlišně od ostatních alternativních trestů. Zákonodárce zde totiž zavádí obě 

varianty. V odsuzujícím rozsudku je vždy nutné stanovit zároveň náhradní trest. Náhradním 

trestem, který soud stanoví pro případ, že by nebyl peněžitý trest ve stanovené lhůtě vykonán, 

je představován trest odnětí svobody. Ten může být stanoven až ve výši 4 let, avšak za 

podmínky, že společně s trestem odnětí svobody, vedle něhož byl peněžitý trest uložen, 

nepřesáhne horní hranici trestní sazby v příslušném ustanovení zvláštní části trestního 

zákoníku.  

Soud však není nucen v případě nevykonání peněžitého trestu ihned nařídit trest odnětí 

svobody, může aplikovat ust. odstavce druhého citovaného paragrafu TZ a přeměnit peněžitý 

trest buď za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení [písmeno a)], nebo v trest 

obecně prospěšných prací [písmeno b)]. Pokud pachatel přeměněný trest nevykoná, vyhýbá 

se jeho výkonu, porušuje sjednané podmínky apod., soud jej přemění v náhradní trest odnětí 
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svobody, který byl uložen podle odstavce prvního, tedy v náhradní trest, který byl uložen již 

samotným odsuzujícím rozsudkem.  

Justiční praxi mohou tato nová ustanovení (opět součástí právní řádu na základě 

novely 390/2012 Sb.) přinášet zřejmé problémy. Pokud budeme hledat pravidla, podle nichž 

by se měl peněžitý trest přeměnit ve výše uvedené tresty, nenalezneme je v citovaném 

ustanovení. Nemůžeme použít ani standardních či nadstandardních výkladových metod, ani 

případné analogie, protože v našem právním řádu není nikde stanoveno, jak přeměnit peněžitý 

trest v trest domácího vězení či trest obecně prospěšných prací, tedy jak přepočítat české 

koruny na čas, resp. na dny či hodiny, jež jsou jednotkami výměr přeměněných trestů. 

Můžeme však usuzovat, že zákonodárce zamýšlel přeměnit sice trest peněžitý, ale na 

základě výměry jeho obligatorního substitutu [trestu odnětí svobody dle ust. § 69 odst. 1) TZ]. 

V tom případě bychom aplikovali pro přeměnu v trest domácího vězení ust. § 61 a pro 

přeměnu v trest obecně prospěšných prací ust. § 65 odst. 2, písm. b) TZ, jehož vzorec by však 

bylo třeba obrátit. Je další zajímavou otázkou, zda by bylo možné překročit horní hranice 

obou trestů (2 roky, resp. 300 hodin), protože v krajních případech bychom se dostali až na 

hodnoty 1460 dní výměry náhradního trestu domácího vězení (tedy dvojnásobek horní 

hranice předvídané ust. § 60 odst. 1 TZ) a 1460 hodin výměry náhradního trestu obecně 

prospěšných prací.  

Ust. §68 odst. 7 TZ ještě dále vymezuje, kdo se stává vlastníkem zaplacených částek 

peněžitého trestu. Tímto nabyvatelem je stát.  

Bylo-li by zřejmé, že peněžitý trest je nedobytný, soud jej neuloží.  

 

3. 4. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

  

Ust. § 341 TŘ stanoví, že po tom, co nabude rozhodnutí, v němž byl peněžitý trest 

uložen, právní moci, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej do 15 dnů zaplatil, a poučí 

jej, že v případě nezaplacení bude trest vymáhán. Pokud nebylo výrokem odsuzujícího 

rozsudku povoleno uhrazení peněžitého trestu postupně formou splátek, je tedy odsouzený 

povinen uhradit celý peněžitý trest do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě.  

 Od této povinnosti může být zproštěn ve dvou případech. Tak nejprve může být výkon 

peněžitého trestu odložen na dobu maximálně tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o jeho 

uložení nabylo právní moci. Užití tohoto postupu se nabízí především v situaci, kdy 
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odsouzený po přechodnou dobu není schopen trest uhradit, ale existuje příslib, že v dohledné 

době bude moci celou částku uhradit.  

Druhou možností je jakási revize rozhodnutí, kterým byl trest uložen, která spočívá 

v povolení splácení celého trestu po měsíčních splátkách. Splátky takto vyměřené podle ust. § 

342 odst. 1, písm. b) TŘ musí vést ke splacení celé částky do doby jednoho roku po právní 

moci rozhodnutí, kterým byl trest uložen. Je zřejmé, že tento postup se uplatní především na 

návrh odsouzeného, který má zájem trest uhradit a spolupracovat s orgány činnými v trestním 

řízení, ale není v jeho reálných schopnostech uhradit celou částku najednou.  

Pokud pominou důvody, pro které byl výkon trestu odložen, nebo odsouzený bez 

závažného důvodu nedodržuje splátky, může soud rozhodnutí, kterým odložení nebo splátky 

povolil, odvolat. Porušení povinnosti řádných splátek se tedy nehodnotí objektivně, nýbrž 

subjektivně formou míry závažnosti důvodů, které k porušení odsouzeného vedly.  

Ust. § 343 TŘ upravuje, kdy se má přejít k vymáhání trestu. Zásadně platí, že 

k vymáhání se přejde ve chvíli, kdy uplyne doba pro dobrovolné splnění povinnosti, nebo 

odpadne překážka, pro kterou vymáháno být nemohlo. Odstavec první tohoto ustanovení je 

konkrétní: 

a) do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván, 

b) do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo 

povolené splácení byly odvolány, nebo 

c) do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen. 

 

Povinnost vymáhat peněžitý trest stojí za rapidním (až 80%, jak vyplývá z grafu výše) 

propadem v ukládání tohoto trestu. Povinnost vymáhat trest byla součástí našeho právního 

řádu do dne 31. 8. 1995, následně byla zrušena a předseda senátu, resp. samosoudce tak mohl 

rovnou nařídit výkon náhradního trestu. Od 1. 1. 2010, nabytím účinnosti zákona č. 41/2009 

Sb. byla tato povinnost ve formě ust. § 343 opět zakotvena.  

Dle ust. odst. 3 citovaného paragrafu se při správě placení peněžitého trestu postupuje 

podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen DŘ). Dle P. Škvaina
31

 se 

DŘ užije od okamžiku, kdy bude vymáhání peněžitého trestu nařízeno. Zejména pak půjde o 

aplikaci části třetí Zvláštní část o správě daní, hlavy V: Placení daní v režimu tzv. dělené 

správy dle ust. § 161 DŘ, ke které „dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, který 

                                                           
31 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2013, 3 sv., str. 3908. ISBN 9788074004650. 
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není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci uložena platební povinnost k 

peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle 

tohoto zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla 

platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo ze zákona bez 

vydání rozhodnutí.“ 

Vzhledem ke skutečnosti, že tento proces je časové náročný (otázka měsíců i roků) a 

efektivita takového vymáhání nepřináší převratné výsledky, vede tato změna, jak bylo výše 

uvedeno, ke snížení počtů ukládání peněžitého trestu. Z pohledu státu jako řádného 

hospodáře, který má vymáhat své pohledávky na svých dlužnících, je zavedení obligatorního 

vymáhání v pořádku. Nicméně z pohledu státu jako tvůrce trestní politiky a garanta 

bezpečnosti občanů na jeho území převažují spíše negativní důsledky této změny. Pokud se 

chce soud vyhnout zdlouhavému vymáhání, musí si být předem jistý, že odsouzený pachatel 

uložený trest vykoná. V případě nejistoty je rozumný soudce veden k uložení jiného trestu 

(například podmíněného odsouzení, o jehož nadužívání je pojednáno výše). Fungující 

alternativní trest – peněžitý trest tak přichází v důsledku této změny o místo, které si za 

uplynulých 15 let vytvořil.  

Peněžitý trest nesmí být vymáhán, pokud by tím bylo zmařeno uspokojení 

poškozeného a jeho nároku na náhradu škody, nebo nemajetkové újmy v penězích, nebo 

vydání bezdůvodného obohacení. Pokud poškozený nepřikročí k vymáhání svého nároku do 

tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí, kterým byl pachateli peněžitý trest uložen, nabude právní 

moci, smí přikročit k vymáhání nároku státu, tedy peněžitého trestu i soud.  

Toto ustanovení přisuzuje pohledávce poškozeného za odsouzeným přednost před 

pohledávkou státu za odsouzeným. Je tak projevem přístupu k poškozeným v trestním řízení a 

z kriminologického pohledu k obětem trestných činů.  

V případě, že nebyl trest dobrovolně zaplacen, nebyl vymožen, není možné 

rozhodnout o odkladu nebo o splátkách, rozhodne soud, že se vykoná náhradní trest odnětí 

svobody, nebo jeho poměrná část a výkon náhradního trestu nařídí. V tomto rozhodnutí dále 

určí způsob jeho výkonu, tedy především typ věznice. Kdykoliv během výkonu náhradního 

trestu může odsouzený tento výkon nebo jeho část odvrátit tím, že zaplatí původně uložený 

peněžitý trest nebo jeho část.  

 

Od výkonu peněžitého trestu je možné upustit. Soud o upuštění rozhodne, jestliže se 

odsouzený v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli stal dlouhodobě neschopným 
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peněžitý trest zaplatit nebo by výkonem trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova 

osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je podle zákona odsouzený povinen pečovat.  

 Ust. § 344 odst. 1 TŘ tak zákonodárce určuje podmínky pro upuštění od výkonu trestu 

a udává dvě hypotézy, za kterých je možno k upuštění přistoupit. Jednak je to nezaviněná 

tíživá sociální situace odsouzeného a jednak ohrožení osob, které jsou na odsouzeném 

finančně závislé.  

 

Kapitolu o peněžitém trestu je tedy možné zakončit zdůrazněním jeho 

nejproblematičtějších stránek a projevů. Za první takový nedostatek autor považuje systém 

stanovování náhradního trestu a systém přeměn trestu. Jakkoliv soudu nabízená variabilita 

může působit liberálně, nejasná pravidla (viz přepočet výměr trestu domácího vězení a trestu 

peněžitého) připravují aplikační praxi zbytečné problémy.  

Dalším nedostatkem je potom obligatorní povinnost vymáhání trestu, jejíž důsledky 

v počtu ukládání tohoto trestu jsou, s trochou přípustné nadsázky, fatální.  
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3. 5.  Zákaz pobytu 

 

3. 5. 1. Obecná charakteristika trestu 

  

Trest zákazu pobytu je v našem právním řádu upraven v ust. § 75 TZ, jeho výkon 

potom v ust. § 350a TŘ.  

Je to další trest, vedle nepodmíněného odnětí svobody, domácího vězení, vyhoštění a 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který omezuje pachatele, jemuž 

byl uložen, ve výkonu jeho svobody pohybu a pobytu jak je zaručena čl. 14 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Zákaz pobytu, společně s vyhoštěním a zákazem 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, pachateli stanoví, kde se pohybovat 

nesmí. Naopak nepodmíněné odnětí svobody a domácí vězení pachateli určují, kde se v jakou 

dobu pohybovat musí.  

F. Púry
32

 se domnívá, že „hlavním účelem trestu zákazu pobytu je vyřadit pachatele 

z prostředí, s nímž souvisela jeho trestná činnost, kde se projevily její negativní důsledky a 

které by mohlo i v budoucnosti ovlivnit nebo usnadnit páchání dalších trestných činů. Do 

popředí tedy vystupuje zábranná funkce tohoto trestu.“ 

Dle ust. § 75 odst. 6 spočívá trest zákazu pobytu v tom, že se odsouzený nesmí po 

dobu výkonu trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu (typicky na území obce 

nebo její části, bývalý okres nebo kraj, např. na území hlavního města Prahy).  

 

 

3. 5. 2. Uložení trestu a nařízení výkonu trestu  

  

Uložení trestu zákazu pobytu je upraveno v ust. § 75 TZ. Soud může trest uložit ve 

výměře jeden rok až deset let, a to pouze za spáchání úmyslného trestného činu [jak ve 

formě přímého úmyslu dle ust. § 15 odst. 1, písm. a), tak ve formě úmyslu nepřímého dle ust. 

§ 15 odst. 1, písm. b)].  

                                                           
32 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 

1450, xiv s., s. 1451-3586), str. 953. ISBN 9788074004285. 
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Odstavec první citovaného zákonného ustanovení dále specifikuje, že soud může trest 

uložit, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání 

činu
33

 ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti, nebo majetku.  

Trest může být uložen samostatně, pokud by byl ukládán za trestný čin, jehož horní 

hranice výměry nepřevyšuje tři léta a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 

činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Vedle jiného trestu může 

být zákaz pobytu uložen dle obecných pravidel stanovených ust. § 53 odst. 1 TZ. Jediným 

omezením je zde, že nesmí být uložen vedle trestu vyhoštění, jelikož oba tresty sledují více 

méně totožný účel, jak je výše popsán.  

Na dobu výkonu může soud uložit, jak je to u většiny trestů, i přiměřená omezení a 

přiměřené povinnosti dle ust. § 48 odst. 4 TZ. Zpravidla by mu měl také uložit povinnost 

nahradit škodu, nebo odčinit nemajetkovou újmu, kterou činem způsobil, nebo vydat 

bezdůvodné obohacení. Pokud by soud ukládal zákaz pobytu pachateli ve věku blízkém 

věku mladistvých, může využít ust. § 75 odst. 4 TZ a uložit mu také některá z výchovných 

opatření ze ZSVM.  

 

3. 5. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

 

O tom, že byl uložen trest zákazu pobytu je předseda senátu povinen uvědomit dle ust. 

§ 350a odst. 1 TŘ obecní úřad a policejní orgán, na jejichž obvod se zákaz vztahuje, jakož i 

obecní úřad a policejní orgán, v jejichž obvodě má odsouzený trvalé bydliště. Pokud by 

odsouzený pracoval v obvodě, na nějž by se vztahoval zákaz pobytu, musí soud uvědomit i 

jeho zaměstnavatele.  

Zákaz pobytu nemusí znamenat absolutní vyloučení přítomnosti odsouzeného na 

zapovězeném obvodu. Právní řád počítá s tím, že mohou nastat situace, kdy bude mít 

odsouzený ospravedlnitelný důvod se na zakázaném místě vyskytovat. V takovém případě je 

potřeba využít postupu ust. § 75 odst. 6, věty za středníkem TZ, dále specifikovaného v ust. § 

                                                           
33

 Judikatura dále dovozuje, že není uložení zákazu pobytu na místě, když je trestná činnost 

pachatele spjata s více místy – rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 222/93 ze dne 26. 4. 

1994: III: Podmínky pro uložení trestu zákazu pobytu nejsou zpravidla splněny , když 

trestnou činnost pachatel páchal na více místech, z nichž žádné pro její páchání nemělo 

zvláštní význam.  
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350a odst. 3 TŘ. Na základě žádosti a z důležitých důvodů může policejní orgán povolit 

návštěvu místa nebo obvodu, na které se zákaz pobytu vztahuje.  

TZ obsahuje územní omezení, na něž se zákaz pobytu nesmí vztahovat – na místo 

trvalého pobytu odsouzeného. Takový zásah, kterým by se člověku zakazovalo vstupovat do 

jeho obydlí (srovnejme například předběžné opatření v civilním řízení, nebo vykázání 

z obydlí dle zákona o policii), by byl v tomto případě již jistě nepřiměřený a v rozporu 

s lidskými právy člověku zaručenými. Účelem této normy však jistě není chránit „papírové“ 

trvalé bydliště odsouzeného, nýbrž místo, kde skutečně bydlí, kde se skutečně zdržuje. Proto 

dospěla soudní praxe
34

 k pravidlu, že zákaz pobytu se smí vztahovat i na trvalé bydliště 

odsouzeného, zdržuje-li se tento fakticky jinde.  

Doba výkonu trestu počíná obecně právní mocí rozsudku, kterým byl trest uložen, a 

končí uplynutím doby, na kterou byl uložen. Výjimku z tohoto obecného pravidla tvoří výkon 

trestu odnětí svobody, během něhož se trest zákazu pobytu nevykonává. Opačná situace by 

byla absurdní, protože odsouzený nemá žádnou faktickou možnost (kromě těch, jež by 

znamenaly porušení výkonu trestu odnětí svobody), jak se pohybovat někde jinde, než 

vykonává odnětí svobody.  

Další výjimkou z uvedeného pravidla je doba výkonu činné vojenské služby. V obou 

těchto případech se doba výkonu trestu staví. V jiných případech (např. výkon vazby) se však 

tato doba nestaví.  

 

Zákaz pobytu je tedy trestem, který (společně s vyhoštěním a zákazem vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce) omezuje pachatele tím způsobem, že mu určuje, 

kde se nesmí pohybovat. Je tedy v jistém smyslu opozitem nepodmíněného odnětí svobody a 

domácího vězení, které omezují pachatelovu svobodu pohybu a pobytu opačně.  

 

                                                           
34

 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. J. 

Tpjf 75/75 ze dne 26. listopadu 1975: Okolnost, že pachatel je podle řpedpisů o hlášení 

obyvatelstva formálně přihlášen k trvalému pobytu v určitém místě, ještě sama o sobě 

nevylučuje možnost uložení trestu zákazu pobytu, který by se vztahoval I na toto místo. 

Rozhodující je, zda místo, v němž je pachatel k trvalému pobytu přihlášen, má skutečně 

character trvalého pobytu.  
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3. 6.  Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

 

3. 6. 1. Obecná charakteristika trestu 

  

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je součástí našeho 

právního řádu od platnosti nového trestního zákoníku. Představuje reakci na úzce 

vyprofilovaný typ kriminality, tzv. divácké násilí.  

 Náš právní řád se během roku 2008 a 2009 novelizoval 
35

v několika místech právě ve 

snaze účinněji bojovat s diváckým násilím, a to především s fotbalovým násilím. Například 

zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví, že 

zajištění bezpečnosti na sportovní akci je povinností vlastníka sportovního zařízení, který pro 

tyto účely vydává návštěvní řád a smí dohlížet a vynucovat pořádek prostřednictvím své nebo 

najaté pořadatelské služby. Policie ČR, jejímž úkolem bylo udržování pořádku na sportovních 

akcích až do nedávné novely, je na místo sportovní události volána až v případě, kdy se 

pořadateli nezdaří udržet pořádek.  

Podle tohoto právního předpisu je dále pravomocí Ministerstva vnitra na základě 

oznámení obecního úřadu rozhodnout, že sportovní akce vlastníka zařízení, který nedokázal 

udržet pořádek, se budou konat bez přítomnosti diváků. 

Jedním z významných nástrojů
36

 pro potírání diváckého násilí má být i právě zavedení 

nového druhu trestu do systému našich sankcí.  

                                                           
35 JANKŮ, Lubomír. K problematice diváckého násilí. Kriminalistický sborník. 533200947-

48, s. 47-48. 

 
36 V předchozí poznámce uvedený článek dokonce považuje tento nástroj za nejvýznamnější 

z těch, které byly realizovány před cca 4 lety. Po uplynulé době podle mého názoru není takto 

odvážné tvrzení na místě. Z pohledu sportovního fanouška hodnotím jako nejúčinnější nástroj 

pro potírání diváckého násilí oprávnění Ministerstva zakázat přístup fanoušků na stadion (viz 

aféra fotbalové Slavie a Sparty).  

36 V předchozí poznámce uvedený článek dokonce považuje tento nástroj za nejvýznamnější 

z těch, které byly realizovány před cca 4 lety. Po uplynulé době podle mého názoru není takto 

odvážné tvrzení na místě. Z pohledu sportovního fanouška hodnotím jako nejúčinnější nástroj 

pro potírání diváckého násilí oprávnění Ministerstva zakázat přístup fanoušků na stadion (viz 

aféra fotbalové Slavie a Sparty).  
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Všechny výše uvedené kroky byly inspirovány britským modelem a britskými 

předpisy. Jmenujme především Football Spectators Act z roku 1989 a Football Disorder Act 

z roku 2000. Na základě těchto dvou předpisů byl zřízen Football Banning Orders Authority, 

který ukládá pachatelům diváckého násilí tresty, kontroluje jejich výkon a i jinak supluje 

činnost orgánů činných v trestním řízení. Pro naši právní kulturu se ukázal tento model jako 

nepoužitelný, jelikož kazuističnost common law v tomto případě naráží na systematiku 

kontinentálního práva. Nová trestní sankce se tak nestala specifickým projevem státní moci a 

novým způsobem veřejnoprávního trestání, ale zařadila se do systému trestních sankcí. Bylo 

nutno nastavit novou formu spolupráce mezi Probační a mediační službou a Policií ČR.  

Podle ust. § 76 odst. 3 TZ spočívá trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na 

stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích. 

 

3. 6. 2. Uložení a nařízení výkonu trestu 

  

Podle ust. § 76 odst. 1 TZ může soud uložit tento trest až na deset let, dopustil-li se 

pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou sportovní, kulturní nebo jiné 

společenské akce
37

.  

                                                           
37 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, str. 848. 

ISBN 9788074001093. 

Sportem se rozumí pravidly přesně vymezená činnost, osvojovaná a rozvíjená především v 

tréninkovém procesu a předváděna v soutěžích, je charakteristická pohybovou aktivitou a 

snahou o dosažení nejvyššího výkonu. Sporty se dělí na individuální a kolektivní. 

Sportovními akcemi lze pak rozumět organizovanou sportovní událost za účasti diváků. I 

když se bude jednat především o sportovní událost s placeným vstupem diváků, úplatnost není 

jejím jediným znakem.  

Pojem kultury je poměrně široký. V užším významu se používá prooznačení vybraných, 

vznešenějších lidských činností, zejména uměleckých, jako je literatuře, umění, hudba, 

filozofie, věda apod. V širším smyslu (sociologickém) zahrnuje všechno, s čím se člověk 

nerodí, ale co si musí osvojit, aby se stal platným členem společnosti. Pokud zákonodárce 

použil pojem kulturní akce, měl tím jistě na mysli spíše takové události, které se týkají oněch 

“vznešenějších” lidských činností, tedy kulturu v užším slova smyslu. Z toho vyplývá, že sem 

budou především spadat kulturní akce vztahující se k pojmu kultury v užším slova smyslu, 

které navštěvují obecně diváci, ale I užší skupiny lidí zpravidla určitého zaměření, tedy 
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 Formulace „v souvislosti s návštěvou“ je dostatečně široká na to, aby pokryla i 

například cestu na takovou akci (domluvená bitka fanoušků znepřátelených klubů před 

stadionem (sic)).  

  Trest může být uložen samostatně i vedle jiného trestu. Samostatně potom v případě, 

kdy vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uložení jiného trestu není třeba. 

 

3. 6. 3. Výkon trestu a jeho kontrola 

  

Výkon trestu a jeho kontrola jsou v kompetenci Probační a mediační služby a upravuje 

je ust. § 350i TŘ a ust. § 77 TZ. Začne tím, že předseda senátu zašle po právní moci rozsudku 

jeho opis probačnímu úředníku společně s opatřením, kterým ho pověří kontrolou nad 

výkonem trestu.  

 Probační úředník je následně povinen vyzvat odsouzeného, aby se v předem stanovený 

čas dostavil na středisko Probační a mediační služby k projednání podmínek výkonu svého 

trestu. Na této schůzce jsou s odsouzeným projednány podmínky výkonu jeho trestu. Uzná-li 

to probační úředník za vhodné, uloží odsouzenému, aby se ve stanovený čas dostavil na 

určenou služebnu Policie ČR
38

. Při této činnosti postupuje probační úředník v součinnosti 

s Policií.  

 Obecně spočívá výkon tohoto trestu v dodržování stanoveného probačního plánu, 

vykonávání stanovených programů sociální převýchovy, programů psychologického 

                                                                                                                                                                                     

hudební koncerty, filmové produkce, umělecké výstavy, divadelní představení, folklorní 

představení (sic).  

Pojem společenské akce pokrývá nejen akce sportovní a kulturní, které výslovně zmiňuje 

trestní zákoník, ale i akce jiného druhu, při nichž dochází k uspokojování společenských 

potřeb, k sociální interakci, například diskotéky, plesy, lidové zábavy, pietní akty, svatby, 

oslavy významných výročí, manifestace, ceremoniály apod.  

38 V původním návrhu zákona nebylo o Policii v souvislosti s kontrolou výkonu tohoto trestu 

zmínky. Vzhledem k tomu, že většina akcí, které jsou tímto trestem odsouzeným zakazovány, 

probíhá o víkendu, bylo nutné zapojit i Policii (Probační a mediační služba nemá pracovní 

dobu o víkendech). Kontrola výkonu, sjednávání podmínek a komunikace s Policií jsou však 

plně v režii Probační a mediační služby.  
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poradenství a také ve výše zmíněné povinnosti dostavit se ve stanovený čas na služebnu 

Policie ČR.  

 

3. 6. 4. Podmíněné upuštění od výkonu trestu 

  

Od výkonu trestu zákazu sportovních, kulturních a jiných společenských akcí lze 

podmíněně upustit za podmínek ust. § 90 TZ. V tomto institutu můžeme spatřovat preventivní 

a výchovný prvek. Odsouzený k tomuto trestu vykonal již část trestu, tedy nemohl navštívit 

například několik ligových utkání svého klubu. Od výkonu zbytku se podmíněně upustí a 

stanoví se zkušební doba, po kterou bude nadále spolupracovat s Probační a mediační službou 

a bude se též účastnit sportovních utkání, která by měl jinak při pokračování výkonu trestu 

stále zakázaná. Kombinace povolení zápasu, spolupráce s probačním úředníkem a hrozby 

výkonu zbytku trestu mohou být účinným nástrojem na formování nového vztahu 

odsouzeného k fandění na stadionu a k diváckému násilí.  

 Ust. § 90 odst 1 TZ stanoví, že soud po výkonu poloviny trestu může od výkonu 

zbytku podmíněně upustit v případě, že odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého 

života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme 

záruku za dovršení nápravy odsouzeného.  

 Současně s rozhodnutím o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu rozhodne 

předseda senátu o zkušební době, kterou může stanovit až na 5 let, nikoliv na dobu kratší než 

zbytek trestu.  

 Řízení o podmíněném propuštění je pak upraveno TŘ v ustanoveních §§ 331 až 333 

TŘ ve spojení s ust. § 350j TŘ, kdy se použijí obdobně ustanovení o podmíněném propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody.  

 Řízení o podmíněném propuštění je tedy zahájeno na návrh státního zástupce, 

probačního úředníka (per analogiam k řediteli věznice), zájmového sdružení občanů 

s nabídkou převzetí záruky nebo na žádost odsouzeného. Rozhoduje se ve veřejném zasedání 

a odsouzený musí být před rozhodnutím vyslechnut. Nebrání-li tomu důležité důvody, je třeba 

o návrhu nebo žádosti rozhodnout do 30 dnů.  

 Proti rozhodnutí je přípustná stížnost se suspenzivním účinkem.  

 Pokud odsouzený vedl během zkušební doby řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, rozhodne předseda senátu, že se osvědčil. V opačném případě, tedy když buď 
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nevedl žádný život, nebo nevyhověl uloženým podmínkám, případně obojí, rozhodne, že se 

zbytek trestu vykoná.  

 V případě rozhodnutí o osvědčení se má za to, že byl trest vykonán dnem, kdy 

rozhodnutí o podmíněném upuštění nabylo právní moci. 

 

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je velmi úzce 

specializovaný trestný čin, který se zaměřuje pouze na určitý druh kriminality. Nepředstavuje 

tedy obecnou alternativu k nepodmíněnému odnětí svobody, nýbrž alternativu pouze pro 

některé typové případy.  
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce nebylo vymezit nový alternativní trest, navrhnout zásadní 

konkrétní legislativní změny, ani určit budoucí vývoj na poli trestání. Jejím cílem bylo podat 

přehled trestů, jež jsou alternativami k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tento přehled 

měl být dále doplněn o zásadní stanoviska a pohledy doktríny (citace z odborné literatury), ale 

také o tendence praxe (zejména formou soudních rozhodnutí). Uvedené informace byly dále 

doplňovány grafy a statistikami. Tyto statistiky byly pečlivě vybírány ze statistických ročenek 

Ministerstva spravedlnosti a jejich úkolem bylo doplňovat teoretický výklad o náhled do 

reality trestní justice.  

V práci byly popsány tresty podmíněného odsouzení, domácího vězení, obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest, zákaz pobytu a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce.  

Text práce vychází z aktuálního znění trestněprávních předpisů, zejména potom 

zahrnuje nedávné novely trestního zákoníku i trestního řádu, které zasáhly právě do úpravy 

výše vyjmenovaných alternativních trestů - zákon č. 330/2011 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 

1. 1. 2012, zákon č. 390/2012, který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 2012. V oblasti 

alternativních trestů přináší tyto zákony zejména změny v institutu náhradního trestu a 

přeměny trestu u odnětí svobody, domácího vězení, obecně prospěšných prací a peněžitého 

trestu, detailně jsou pak rozebrány výše a na některé skutečnosti je třeba upozornit i v tomto 

závěru. Z předchozího textu vyplývá, že zákonodárce některá ustanovení nevytvořil zcela 

logicky a srozumitelně a ztížil tak budoucí aplikaci těchto právních norem (viz pasáž o 

vzájemném přepočtu výměr jednotlivých náhradních a přeměněných trestů v kapitole o 

peněžitém trestu, nebo nejasnosti ohledně maximální výměry náhradních a přeměněných 

trestů).  

Na uživatele trestních předpisů, ostatně i s přihlédnutím k tomu, že časově nikterak 

vzdálené novely se vzájemně opravují, tyto překotné změny potom nemohou působit jako 

ujasněná koncepce trestní politiky týkající se právě alternativ.  

Další skutečností, která nikterak nepřispívá jasnému pojetí systému trestních sankcí, je 

potom znovu uzákoněná povinnost vymáhat peněžitý trest. Jak dokládá výše znázorněný graf, 

můžeme usuzovat, že především tato změna (účinnost příslušných změn k 1. 1. 2010) vedla 

k tomu, že rapidně pokleslo ukládání právě peněžitého trestu. Mám za to, že řešení, kdy je 

v odsuzujícím rozsudku jasně rozhodnuto, že pachatel vykoná peněžitý trest, a pokud ne, 
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vykoná trest náhradní, je dostačující. Potřeba státu zbavit se evidovaných pohledávek za 

odsouzenci by v tomto případě měla zcela jednoznačně ustoupit nutnosti mít efektivní trestní 

justici a transparentní systém trestních sankcí.  

Za zmínku také stojí doba tří a půl roku, po kterou se připravujeme na finální zavedení 

elektronického monitoringu výkonu trestu domácího vězení. Ze zkušeností z jiných zemí 

vyplývá, že nejlepší kontroly je dosaženo kombinací elektronického monitoringu a 

namátkových ba dokonce i naplánovaných kontrol probačních úředníků. Dokud nebudou 

plošně zavedeny tzv. náramky, nemůžeme správně kontrolovat výkon tohoto trestu, a tudíž 

nemotivujeme trestní justici k ukládání trestu domácího vězení.  

Z těchto poznámek vyvozuji závěr, že v našem právním řádu existuje viditelná snaha 

rozvíjet systém alternativních trestů, zdokonalovat je, případně zavádět nové a nahrazovat tak 

nepodmíněné odnětí svobody v případech, kdy jeho uložení není nutné. Bohužel je zároveň 

patrno, že jednotlivé legislativní či koncepční nedostatky vedou na druhé straně k tomu, že se 

alternativním trestům znemožňuje nejefektivnější zapojení do systému trestních sankcí. Tato 

skutečnost je zarážející zejména s ohledem na to, že několikrát proklamovanou prioritou 

Ministerstva financí bylo snížit počet vězňů v českých věznicích. Odstranění nastíněných 

problémů by nepřineslo okamžitý výsledek jako třeba prezidentská amnestie z 1. 1. 2013, 

bylo by ale velice pravděpodobně mnohem koncepčním řešením a znamenalo by správné 

fungování všech trestů, jež jsou součástí českého systému trestních sankcí.  

V závěru práce bych se také rád zmínil o směrech, kterými se podle mě může vývoj 

alternativních trestů posouvat v budoucnosti. V trestních politikách evropských a 

severoamerických států se střetávají dvě zásadní tendence – restorativní justice (vyloženo 

výše v textu práce), kterou je možno zjednodušeně považovat za proud zmírňující trestní 

represi, a zpřísňování trestní represe. Druhý proud proniká do právních řádů například ve 

formě zvyšování trestních sazeb u závažné trestné činnosti (u nás kategorie zvlášť závažného 

zločinu) nebo principem třikrát a dost (taktéž popsáno výše). Restorativní justice je potom 

zastoupena především procesními odklony, dohodou o vině a trestu. Do budoucna je proto 

podle mě úkolem lépe provázat systém alternativních trestů, zefektivnit jejich výkon a 

výsledky a nalézt rovnováhu mezi dvěma uvedenými protichůdnými směry.  
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ABSTRAKT 

 

Cílem této práce je poskytnout přehled alternativních trestů, které jsou alternativou za 

nejpřísnější trest systému sankcí – nepodmíněný trest odnětí svobody. 

První kapitola obsahuje historický vývoj (alternativních) trestů. Zabývá se počátkem 

trestu jako veřejnoprávní (či spíše státní) reakcí na spáchané společenské provinění a 

pokračuje přes renesanci, první alternativním trestům v evropských a severoamerických 

právních řádech a dospívá až k dnešním uceleným trestněprávním katalogům moderních 

systémů trestních sankcí.  

Další část práce, která je jejím těžištěm, pojednává o jednotlivých druzích 

alternativních trestů. Do práce byly zvoleny tyto tresty: podmíněné odsouzení, které spočívá 

v odkladu trestu odnětí svobody podmíněném vedením řádného života; domácí vězení, kdy je 

pachatelova osobní svoboda omezena tak, že se v určitou dobu musí zdržovat ve svém obydlí; 

peněžitý trest, jehož uložením pachateli vzniká povinnost zaplatit určenou finanční částku; 

dále trest obecně prospěšných prací, jenž je vykonáván prováděním prací v obecném zájmu 

bez nároku na odměnu za tuto práci; zákaz pobytu, kterým je pachateli zakázáno se zdržovat 

po vymezenou dobu na určeném území nebo obvodu; a konečně zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, což je trest určený především k postihování tzv. diváckého 

násilí.  

 V práci jsou využity názory doktríny, zásadní rozhodnutí soudů a je zde také 

pracováno se statistikami Ministerstva spravedlnosti, které doplňují ve formě grafů jednotlivé 

kapitoly práce. V textu je zohledněna též novelizovaná úprava vzájemných přeměn trestů a 

institutu náhradního trestu s uvedením možného praktického dopadu jednotlivých změn. 

V práci je na několika místech vyzdvižena kvalitní právní úprava v trestních předpisech, ale 

také je upozorněno na některé dílčí i koncepční nedostatky.  
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ABSTRACT 

 

The Alternatives to Unconditional Prison Sentence 

 

Goal of this diploma thesis is to give a list of alternative punishments which are meant 

to be alternatives to unconditional prison sentence. These alternative forms in substantial 

criminal law are the forms which present specific reaction on crime and are not compound 

with imprisonment. 

First chapter contains a historical development of alternative forms of punishments. It 

deals with origins of penalty in law and in public life. There is mentioned a ground-breaking 

work of Italian philosopher Cessare Beccaria, the starting of alternatives in the second half of 

19th century, theirs crisis during the Second World War and also reborn associated with a 

movement of restorative justice from the seventies of 20th century.  

Next chapter which is the main part of this diploma thesis is concerned with 

alternative punishments. There were chosen to be described these punishments:  

Suspended sentence based on suspension of imprisonment under the condition of 

living a proper life. Next one is house arrest which places a convict in his home in the specific 

time which is set in the judgement. Third alternative punishment included in my thesis is 

called a Compulsory work and it forces a convict to work without being entitled to a payment.  

Pecuniary penalty means that the sentenced convict must pay a specific amount of 

money. The Prohibition of stay lean on duty not to go and stay in areas prohibited in the 

judgement. The Prohibition on sports, cultural and other social events is a punishment meant 

to be used in cases of such phenomena known as spectator violence.  

In the whole work are used works of literature of experts in theirs scientific areas and 

also statistics of Czech Ministry of justice and essential decisions of Czech Supreme Court.  
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