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Abstrakt 

 

Předkládaná rigorózní práce se věnuje tématu alternativních opatření v českém 

trestním právu, především pak problematice alternativních sankcí. Je rozčleněna do 

šestnácti kapitol, kdy prvních pět kapitol pojednává jednak o pojmu a účelu trestu, 

jednak o východiscích a zavádění alternativních opatření, systému trestněprávních 

alternativ v českém trestním právu a obecně o alternativních trestech. 

 Jádro práce pak spočívá v kapitolách šest aţ deset, jeţ se zaměřují na vybrané 

alternativní sankce - podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, včetně 

podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, trest obecně prospěšných 

prací, peněţitý trest, trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce. U kaţdé ze zmiňovaných kapitol se nachází krátký exkurz do 

historie daného trestu, popis stávající české právní úpravy, včetně případných námětŧ 

na její změnu. Obsaţena je rovněţ komparace jednotlivých sankcí s obdobnými instituty, 

jeţ se uplatňují v rakouském trestním právu a jejichţ právní úprava by mohla v mnoha 

ohledech slouţit jako inspirace pro našeho zákonodárce. 

 

Abstract 

 

 This thesis deals with the theme of alternative forms in Czech criminal law, 

especially with the matters of alternative sanctions. It is divided into sixteen chapters 

and begins by the explanation of the term and purpose of punishment (Chapter Two). 

Then it describes the origins and bases of alternative forms and alternative sanctions in 

criminal law, the system of alternative forms in Czech criminal law and details to 

alternative sanctions in general. 

 The merits of this thesis rest in Chapter Six up to Chapter Ten. This passage 

concentrates on Czech legal regulation of five selected alternative punishments - 

suspended prison sentence, community work, fine, house arrest and restriction of going 

to the sport, cultural and other social actions. Each of mentioned chapters contains short 

treatise on history of the sanction, description of present legislation in the Czech 

Republic and proposals de lege ferenda. This thesis also includes comparison of above 

mentioned sanctions to similar institutes that are applied in Austrian criminal law. In 
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any case, Austrian legal regulations of alternative sanctions and other alternative forms 

could be inspiring for our legislator. 
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1. ÚVOD 
 

 Tématem předkládané rigorózní práce je problematika alternativního 

sankcionování v České republice. Tato otázka je v naší zemi hojně diskutována zejména 

v souvislosti s přeplněností vězeňských zařízení a nedostatkem finančních prostředkŧ či 

personálního zajištění ve vězeňství. Jakkoli byla situace dočasně vyřešena amnestií 

prezidenta republiky Václava Klause z 1.1.2013, je nutné nadále hledat systematické 

řešení nastíněného problému, jeţ by mohlo spočívat ve změně celkového pojetí trestní 

politiky, kdy musí docházet k efektivnějšímu a účinnějšímu vyuţívání alternativních 

zpŧsobŧ řešení trestních věcí, a to zejména alternativních trestŧ.   

 Od poloviny 20. století mŧţeme sledovat velké změny v oblasti trestní justice, 

jeţ souvisejí s přehodnocováním postavení nepodmíněného trestu odnětí svobody 

v systému trestních sankcí. V právních řádech jednotlivých státŧ dochází k postupnému 

zavádění jednak nových forem řízení, které umoţňují ukončení trestního stíhání jiný 

zpŧsobem neţ uloţením trestu, jednak alternativ k trestu odnětí svobody v trestních 

věcech, které jsou pachateli vykonávány na svobodě.  

 Do popředí vystupují negativa nepodmíněného trestu odnětí svobody (mj. 

zpřetrhání pozitivních sociálních vazeb, adaptace odsouzeného vězeňské subkultuře, 

ztráta odpovědnosti za sebe samého, chybějící pozitivní podněty, jeţ by odsouzeného 

stimulovaly ke změně chování, stigmatizace puncem kriminálníka bránící následné 

sociální reintegraci apod.).
1
 Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody je rovněţ 

finančně velmi náročný a dochází tak k nadměrnému zatěţování veřejných rozpočtŧ. 

Zdŧrazňuje se i skutečnost, ţe uvězněním pachatele dochází ke zhoršení pozice 

poškozených osob, jde-li o náhradu škody zpŧsobené trestným činem.  

 Mezi hlavní dŧvody, které vedly k celosvětovému rozšíření alternativních řešení 

trestních věcí, patří snaha individualizovat trestní postih, pozitivně motivovat pachatele 

trestných činŧ k ţivotu v souladu se zákonem, aktivně zapojit do řešení trestních věcí 

osoby poškozené trestnou činností, řešit efektivně přetíţení soudŧ a vŧbec orgánŧ 

činných v trestním řízení, vypořádat se s nedostatkem kapacity věznic, zlevnit trestní 

řízení a najít účinné formy prevence kriminality, to vše při zachování vysokých nárokŧ 

na věcnou správnost a spravedlnost soudních rozhodnutí. Jakkoli se v jednotlivých 

                                                           
1
 ČERNÍKOVÁ, V., ŠTABLOVÁ, R. K problematice alternativních sankcí. In: České vězeňství, číslo 1, 

1995, s. 26. 
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státech konkrétní zpŧsoby k dosaţení těchto cílŧ v dílčích krocích liší, východiska jejich 

uplatnění zŧstávají totoţná.
2
 V dŧsledku širšího vyuţívání alternativních opatření začal 

být trest odnětí svobody postupně vnímán jako poslední moţný prostředek (ultima ratio), 

jenţ má být aplikován pouze v těch případech, kdy s ohledem na závaţnost spáchaného 

deliktu či vzhledem k osobě pachatele není vhodné uplatnit jiný druh trestu. 

 Současně se zaváděním nových alternativních přístupŧ v trestním právu se začal 

prosazovat nový koncept trestního soudnictví, označovaný jako restorativní justice. 

Trestný čin je zde chápán jako sociální konflikt mezi několika subjekty - pachatelem, 

obětí a komunitou, ve které k trestné činnosti dochází. Sledovaným cílem těchto 

přístupŧ je obnovení trestným činem poškozených sociálních vztahŧ a odčinění 

zpŧsobeného příkoří. Zdŧrazňují se práva oběti trestného činu vŧči pachateli s tím, ţe 

oběť trestného činu je aktivně zapojována při projednávání trestného činu a obnovování 

narušených sociálních vztahŧ. Pachatel je pak veden k tomu, aby přijal odpovědnost za 

spáchaný trestný čin a napravil škodlivé dŧsledky trestného činu tím, ţe nahradí 

vzniklou škodu, případně poskytne oběti trestného činu přiměřené zadostiučinění. 

 Cílovou skupinou pro aplikaci prostředkŧ alternativního sankcionování pak 

představují zejména ti pachatelé, u nichţ by přicházelo v úvahu uloţení krátkodobých 

trestŧ odnětí svobody, kdyţ i krátká doba takového trestu je dostatečně dlouhá na to, 

aby na odsouzeného pŧsobila výše uvedená negativa nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Bude se tedy jednat především o pachatele méně závaţné trestné činnosti, u 

nichţ lze do určité míry vycházet z předpokladu, ţe lze snadněji a reálně dosáhnout 

jejich nápravy a resocializace.
3
 

 Tato rigorózní práce pojednává o východiscích a zavádění alternativních 

opatření, o jejich uplatňování v českém trestním právu, podává obecný přehled o 

systému trestněprávních alternativ v České republice a její podstatná část je pak 

věnována vybraným alternativním sankcím, konkrétně podmíněnému odsouzení k trestu 

odnětí svobody, včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, 

trestu obecně prospěšných prací, peněţitému trestu, trestu domácího vězení a trestu 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Výběr trestŧ nebyl 

                                                           
2
 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: 

Beck, 2000, s. 3. 
3
 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1.vydání. Praha: Leges, 2011, s. 22. 



 10 

náhodný – první tři zmiňované sankce patří v našich podmínkách k nejčastěji udíleným 

alternativním trestŧm, domácí vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce pak představují zcela nové sankce, jeţ byly do našeho právního řádu 

zavedeny aţ s účinností TZ.  Struktura kapitol pojednávajících o jednotlivých trestech je 

vţdy totoţná. V úvodu kapitoly je obsaţen krátký exkurz do historie toho kterého trestu 

na území našeho státu (podkapitola první), poté následuje pasáţ stran stávající právní 

úpravy, včetně případných námětŧ de lege ferenda a právní úpravy vztahující se na 

mladistvé pachatele (podkapitola druhá). Ve třetí podkapitole je pak popsána současná 

právní úprava daného alternativního trestu v rakouském trestním právu. Pro komparaci 

naší právní úpravy se zahraniční bylo zvoleno právě rakouské trestní právo, kdyţ jak 

Česká republika, tak Rakousko spadají do oblasti kontinentálního právního systému a 

trestní právo v obou zemích tak vychází ze stejných kořenŧ, a je proto vhodné k 

porovnávání. Jediná výjimka stran shora popsané struktury kapitol je dána u trestu 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. U jednotlivých 

alternativních trestŧ je rovněţ kladen dŧraz na přiblíţení stávající soudní praxe při 

ukládání a výkonu těchto sankcí.  

 První kapitola definuje, co lze rozumět pod pojmem „trest“ a jaký je účel, smysl 

a dŧvody trestání. Stručně pojednává i o tom, jak se v prŧběhu historického vývoje 

měnilo nazírání na tyto otázky. 

 Druhá kapitola je zaměřená na východiska alternativního trestání. První 

podkapitola popisuje počátky a vývoj alternativních přístupŧ, jaké byly hlavní impulsy 

pro jejich zavádění, směry, jimiţ se jejich vývoj ubíral a činnost mezinárodních 

organizací na poli alternativního trestání. Druhá podkapitola seznamuje čtenáře 

s pojmem restorativní justice, jejími principy, programy, výstupy a prvky tohoto 

principu v českém trestním právu.  

 Třetí kapitola vymezuje systém alternativních opatření a je rozdělena na tři 

podkapitoly. V první podkapitole je pojednáno o alternativách v trestním právu. Mezi 

hmotněprávní alternativy lze řadit alternativní tresty a alternativy k potrestání. Jelikoţ 

alternativním trestŧm je věnována celá kapitola čtvrtá, je tato pasáţ zaměřena na institut 

upuštění od potrestání a jeho právní úpravu v TZ, a to jak ve vztahu k dospělým 

pachatelŧm, tak k mladistvým delikventŧm. Zbývající část první podkapitoly stručně 

pojednává o procesních alternativách, tzv. odklonech v trestním řízení. Druhá 
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podkapitola se zabývá alternativami k trestnímu právu, to jest mediací a probací. Třetí 

podkapitola je pak zaměřena na Probační a mediační sluţbu jakoţto instituci na poli 

trestní politiky, jeţ v sobě spojuje dvě oblasti – trestní právo a sociální práci. Bez 

spolupŧsobení PMS, respektive probačních úředníkŧ by uplatňování alternativních 

přístupŧ k trestání bylo nemyslitelné. Podkapitola pojednává o organizaci a 

kompetencích PMS, popisuje ale i činnost probačních úředníkŧ, jejich kompetence a 

rozsah jejich práv a povinností při vykonávání své činnosti. 

 Ve čtvrté kapitole je dán výklad pojmu alternativní trest (podkapitola první), 

popsán systém trestŧ v novém TZ (podkapitola druhá) a druhy alternativních trestŧ 

(podkapitola třetí). 

 Pátá kapitola pojednává o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody, 

včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, jakoţto nejčastěji 

udílené sankci v České republice. 

 Kapitola šestá se týká obecně prospěšných prací – druhého nejčastěji udíleného 

alternativního trestu na našem území. 

 Sedmá kapitola je věnována peněţitému trestu a kromě výše uvedených 

obligátních pasáţí je v ní ve stručnosti pojednáno o ukládání peněţitého trestu 

právnickým osobám. 

 Osmá a devátá kapitola se zaměřují na velmi zajímavé instituty, jeţ s účinností 

od 1.1.2010 obohatily náš systém trestŧ – na trest domácího vězení a trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Nutno podotknout, ţe u druhého 

zmiňovaného trestu není dodrţena výše nastíněná struktura kapitoly, neboť trest je 

vskutku nový a dosud na našem území neměl obdoby, historický exkurz tak nepřipadá v 

úvahu. Rovněţ jeho komparace s rakouským trestním právem nebyla moţná, neboť to 

daný institut neupravuje. 

 V závěru práce je pak mj. obsaţeno zhodnocení současné hmotněprávní úpravy 

alternativních sankcí, včetně shrnutí námětŧ de lege ferenda. 

 Rigorózní práce vychází z právní úpravy platné ke dni 18.6.2013.  
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2. POJEM TRESTU A JEHO ÚČEL 

 

V odborné literatuře nenajdeme jednotnou definici trestu. Lze jím rozumět 

zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání. Trest, právní následek 

činu, na němţ lpí vina, spočívá v právní újmě a ta je pachatelem činu pociťována jako 

zlo a podle vŧle zákonodárce má být jako taková přijímána. V našem trestním právu je 

trest prostředkem státního donucení, který stát uţívá k ochraně zájmŧ chráněných 

trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. Jedná se o 

újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného, které mŧţe pachateli 

trestného činu uloţit jen soud.
4
 Jiní autoři jej definují jako právní následek trestného 

činu představující jeden z prostředkŧ realizace ochranné funkce trestního práva, 

ukládaný na základě zákona výlučně trestním soudem, zahrnující v sobě určitou újmu 

pro pachatele a vyjadřující negativní hodnocení pachatele a jeho činu, jehoţ výkon je 

vynutitelný státní mocí.
5
 

V prŧběhu historického vývoje vznikaly rŧzné koncepce o smyslu trestu, 

dŧvodech a účelu trestání. Rozlišujeme dvě základní teorie trestání - absolutní 

(retributivní) a  relativní (preventivní). 

Absolutní teorie vycházejí z myšlenky „punitur, quia peccatum est“- doslovně 

„trestá se, protoţe bylo spácháno zlo“ a s uloţením trestu nespojují ţádné společenské 

účely. Trest je chápán jako spravedlivá odplata, jako přirozený dŧsledek kriminálního 

jednání, jeho uloţení je pouze zrcadlovým odrazem spáchaného trestného činu. Trest 

musí znamenat pro pachatele určitou újmu, jejíţ citelnost, vyjádřená výší a druhem 

trestu, má odpovídat závaţnosti spáchaného činu.
6
  

                                                           
4
 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2009, s. 346 a 348. 
5
 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné.  Obecná část. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, 834 s. 
6
 KARABEC, Z. Účel trestání, In:  Kriminalistika, ročník 33, číslo 2, 2002. Teorii odplaty zastávali 

Aristotelés, Tomáš Akvinský, I. Kant, G. W. F. Hegel a v trestněprávní nauce tzv. klasická škola trestního 

práva. Ta vychází z filozofie indeterminismu, tedy ţe pachatel se vědomě, tj. ze své svobodné vŧle, 

rozhoduje spáchat trestný čin a je si vědom, ţe mŧţe být potrestán. Náleţely sem také rŧzné starší 

bohoslovecké teorie trestu, podle nichţ je trest projevem „Boţí vŧle“, vykoupením za hřích apod. 

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2009, 896 s. Pozitivní rys těchto teorií lze spatřovat například ve zpŧsobu uskutečňování 

ideje spravedlnosti (pojetí trestu jako odplaty za zločin nejlépe odpovídá smyslu pro spravedlnost 

zastávaného širokou veřejností), případně v relativně snadné formulaci pravidel pro ukládání trestŧ, neboť 

ty mají zásadně odpovídat závaţnosti činu. Za nedostatek těchto teorií lze povaţovat skutečnost, ţe 
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Druhou koncepci pojetí smyslu trestu představují teorie relativní. Ty trestu 

přikládají určité cíle uţitečné pro společnost („punitur, ne peccetur“- doslovně „trestá se, 

aby nebylo pácháno zlo“). V protikladu k absolutním teoriím trest nemá účel sám 

v sobě, není odplatou, ale jeho cílem je ochrana společnosti před trestnými činy, jimţ 

má trest předcházet.
7
 V rámci relativních teorií lze rozlišovat teorie speciální prevence a 

teorie generální prevence podle toho, zda je více zdŧrazňováno preventivní pŧsobení 

trestu na společnost nebo na pachatele. Speciálně preventivní teorie diferencují mezi 

negativní speciální prevencí (nápravou), jejíţ účinky mají pachatele jednak odradit od 

další trestné činnosti, a jednak mu tuto činnost znemoţnit izolací či jinou formou 

bezprostředního donucení, a pozitivní speciální prevencí, jeţ má příznivě ovlivnit 

pachatelovu osobnost ve smyslu překonání jejích kriminogenních deformací. Obdobně i 

teorie generální prevence rozlišují negativní generální prevenci, v níţ jde především o 

odstrašující pŧsobení trestu na veřejnost, a pozitivní generální prevenci spojenou s tím, 

ţe uloţený trest má vŧči společnosti potvrzovat platnost právní normy, přispívat k její 

soudrţnosti a posilovat v občanech pocit právní jistoty. Patrná je zde i potřeba vyvolat 

trestem v pachateli úsilí o náhradu škody poškozenému, respektive o zadostiučinění 

oběti trestného činu. 

Další kategorií jsou teorie smíšené (slučovací), jeţ se snaţí z obou koncepcí 

vybrat pozitivní znaky a spojit myšlenku trestu odplatného a trestu účelného. Uplatňuje 

se v nich tzv. vyrovnací princip, podle něhoţ je základem pro výměru trestu vina 

vyjádřená ve spáchaném trestném činu. Kromě toho je s potrestáním spojováno 

pŧsobení na právní vědomí společnosti, které jím má být posilováno (generálně 

preventivní funkce). Trest tedy není zúţen na pouhou újmu odsouzenému, ale 

představuje šetrný zásah, který má odsouzeného vyrovnáním viny smířit se společností 

a má jím být rovněţ dosaţena resocializace pachatele. Přestoţe smíšeným teoriím bývá 

vytýkáno, ţe jsou spíše neţ ucelenými teoriemi prostým souhrnem protikladných idejí, 

                                                                                                                                                                          

obnovení rovnováhy mezi právem a bezprávím docilované pouze opětovanou újmou je jen abstraktní 

představou, která není dostatečným dŧvodem oprávněnosti trestu. Negativní je téţ stigmatizace pachatele, 

který má být vyvrţen ze společnosti, místo aby bylo usilováno o jeho nápravu a integraci. Uplatňování 

těchto teorií také často vede k ukládání přísnějších trestŧ, neţ je s ohledem na osobu pachatele nutné. 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 489. 
7
 Ideové pozadí těchto teorií tvoří humanistické myšlenky osvícenství, učení o determinismu lidského 

chování, víra ve výchovné ovlivnění pachatelŧ vhodným sociálně pedagogickým zacházením, odmítnutí 

pokusŧ metafyzického výkladu problémŧ společenského ţivota a podcenění spravedlnosti jako základní 

potřeby lidí. Tamtéţ. 
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jejich orientace patrně nejlépe odpovídá potřebám trestní politiky právního státu. Trest  

v nich není omezen jen na uskutečňování spravedlnosti, ale plní i konkrétní společenský 

účel, přičemţ hranice zásahu, který trest představuje, jsou vymezeny vztahem 

proporcionality mezi spáchaným trestným činem a trestem, respektive vinou.
8
  

 

Účelem trestu mŧţeme rozumět praktické, jasně pojmenované cíle, které má 

trest plnit.
9
  Tr. zák. jej přímo definoval v § 23 odst. 1, dle něhoţ účel trestu spočívá v 

ochraně společnosti před pachateli trestných činŧ, zabránění odsouzenému v dalším 

páchání trestné činnosti a vychování jej k tomu, aby vedl řádný ţivot, a tím pŧsobil 

výchovně i na ostatní členy společnosti. V TZ se jiţ s takto expressis verbis vyjádřeným 

pojmem účelu trestu nesetkáme, kdyţ jeho vymezení bylo ponecháno trestní nauce a 

soudní judikatuře.
10

 Ustanovení vymezující obecný účel trestání nahradila úprava 

obecných zásad trestání, které byly promítnuty do jednotlivých ustanovení o trestních 

sankcích. Tyto zásady jsou formulované jak obecně pro všechny trestní sankce (§ 36-38 

TZ), tak i speciálně pro tresty (§ 39-45 TZ) a ochranná opatření (§ 97-98 TZ). Mezi tyto 

základní zásady trestání a ukládání ochranných opatření lze řadit: 

 zásadu zákonnosti, dle níţ lze ukládat sankce jen na základě zákona - zásada 

nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; 

  zásada přiměřenosti trestních sankcí, podle které je trest nutno ukládat 

s přihlédnutím k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu;  

 zásada individualizace pouţitých sankcí, kdy musí být druh a případně i výměra 

sankce soudem ukládány s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vztahujícím 

se jak k závaţnosti trestného činu, tak k moţnostem sociální reintegrace 

pachatele a jeho poměrŧm a v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené 

satisfakci osob poškozených trestným činem; 

 zásada neslučitelnosti určitých druhŧ sankcí u téhoţ pachatele zakazující ukládat 

sankce shodné věcné povahy u jednoho pachatele; 

                                                           
8
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 489 – 490. 

9
 LATA, J. Účel trestu a jeho spravedlivost, In: Trestní právo, číslo 2, 2001. 

10
 Pleva ve svém článku vnímá vypuštění ustanovení o účelu trestu jako otevření prostoru k diferenciaci 

jednotlivých účelŧ trestu a ke zhodnocení významu kaţdého z nich v konkrétním případě. PLEVA, J. K 

některým aspektům ukládání trestů podle nové právní úpravy. In: Státní zastupitelství,  číslo 11, 2009. 
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  dle zásady personality sankce by sankce zásadně měla postihovat jen pachatele 

trestného činu a vliv na jeho okolí (zejména rodinné zázemí) by měl být 

minimalizován; 

  ze zásady humanity sankcí vyplývá zákaz krutých a nepřiměřených sankcí ve 

vztahu ke konkrétnímu pachateli a v konečném dŧsledku i poţadavek, aby tam, 

kde postačí k dosaţení společensky prospěšného účelu sankce méně intenzivní, 

nebyla ukládána sankce intenzivnější, která nepostihuje vţdy jen pachatele 

trestného činu, ale často i jiné osoby; tato zásada doplňuje svým negativním 

vymezením zásady předchozí a navazuje na obecné zásady ekonomie trestní 

hrozby a podpŧrnou úlohu trestní represe. 

Nicméně i přes výše uvedené zŧstává „účel trestu“ pojmem teoretickým, na 

který je nutné brát ohledy. Nadále jej lze spatřovat v ochraně společnosti před pachateli 

trestných činŧ, zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, vychovávání 

odsouzeného k tomu, aby vedl řádný ţivot a ve výchovném pŧsobení na ostatní členy 

společnosti.
11

 

V české trestněprávní nauce a praxi převaţuje pojetí účelu trestu vycházející 

z teorií smíšených, které spojují poţadavek spravedlivého trestu, jenţ odpovídá 

závaţnosti trestného činu s pozitivním pŧsobením na pachatele trestného činu i na 

ostatní občany. Hlavním účelem trestu je ochrana společnosti před trestnými činy a 

jejich pachateli, která se uskutečňuje prostřednictvím individuální (speciální) a 

generální prevence. Do takto chápaného účelu trestu se zároveň promítá i myšlenka 

odplatného trestu, kdyţ je zdŧrazňováno, ţe při ukládání trestu je nutno respektovat 

závaţnost trestného činu. To však nelze chápat tak, ţe trest by měl být svými účinky 

rovnocenný spáchanému trestnému činu, ale mělo by jít o trest přiměřený, v maximální 

míře zohledňující konkrétní zvláštnosti jednotlivého případu. Nověji je v teoretických 

koncepcích účelu trestu pod vlivem tzv. restitučních (kompenzačních) teorií 

zdŧrazňován význam náhrady škody a zohlednění dalších zájmŧ poškozeného.
12

 

S účelem trestu rovněţ úzce souvisí otázka jeho spravedlnosti, neboť jen při 

uloţení spravedlivého trestu dochází k naplnění účelu trestu. Uloţený trest by proto 

                                                           
11

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2009, s. 350 – 353. 
12

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 490 - 491. 
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neměl být ani přísnější, ani mírnější, neţ je nutné k ochraně společnosti před trestnými 

činy, a jeho druh i výměra by měly odpovídat škodlivosti činu, ostatním okolnostem 

spáchání trestného činu a osobě jeho pachatele.
13

 Za základní kritérium spravedlnosti 

trestu je proto třeba pokládat úměrnost trestu povaze a závaţnosti spáchaného trestného 

činu.
14

 

  

                                                           
13

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2009, 896 s. 
14

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 494. 
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3. VÝCHODISKA ALTERNATIVNÍCH OPATŘENÍ 

 

3.1 Počátky a vývoj alternativních přístupů k trestání 
 

Zavádění a širší vyuţívání alternativních trestŧ a opatření úzce souvisí 

s postavením trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, kdyţ 

v prŧběhu historického vývoje zaujal tento trest dominantní pozici mezi udílenými 

sankcemi. Od konce 19. století však začala narŧstat jeho kritika, a to především stran 

krátkodobých trestŧ odnětí svobody, jimiţ se obvykle mínily tresty odnětí svobody do 

tří měsícŧ, někdy aţ do osmnácti měsícŧ. Významný představitel tehdejšího trestního 

práva a kriminalistiky Franz von Liszt na toto téma pronesl: „Krátkodobý trest ve své 

současné podobě není k ničemu, v podstatě je škodlivý. Neodstrašuje, nenapravuje, 

odsouzeného nakazí.“ Krátkodobé tresty odnětí svobody neposkytují dostatek času 

k převýchově pachatele, nicméně skýtají dost času k pŧsobení negativních vlivŧ 

vězeňského prostředí na odsouzeného. Jsou kontraproduktivní z hlediska individuální i 

generální prevence, protoţe jejich odstrašující účinky jsou minimální a pro potenciální 

pachatele mohou znamenat přijatelné riziko. Lze je v jistém smyslu označit za 

diskriminující, kdyţ jsou ukládány nejčastěji osobám, kterým nemohl být uloţen trest 

peněţitý pro jeho zřejmou nedobytnost. Výkon krátkodobých trestŧ odnětí svobody 

rovněţ neúměrně zatěţuje vězeňský systém, kdyţ váţe většinu kapacity vězeňských 

zařízení a je finančně náročný. 
15

  

Počátkem padesátých let minulého století postupně nastupoval proces 

přehodnocování postavení nepodmíněného trestu odnětí svobody v systému 

trestněprávních sankcí. Někdy se dokonce hovořilo aţ o tzv. krizi trestu odnětí svobody. 

Bylo poukazováno především na jeho neefektivnost, a to jak z hlediska pohledu 

nápravy pachatele (vedlejší škody vyvolané zavřením a stigmatizací poukazovaly 

z hlediska zamýšleného cíle resocializace na jeho kontraproduktivní účinky), tak 

z hlediska vysokých finančních nákladŧ na výkon trestu. Východisko z této krize bylo 

spatřováno  v reformě a modernizaci vězeňství, spočívající zejména v jeho humanizaci a 

liberalizaci. Vyspělé státy vynaloţily v prŧběhu šedesátých a sedmdesátých let 

                                                           
15

 KARABEC, Z., DIBLÍKOVÁ, S., MACHÁČKOVÁ, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, 105 s. 
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dvacátého století nemalé prostředky, aby dosáhly vytyčeného cíle, avšak očekávaný 

efekt v podobě sníţení míry recidivy i celkové kriminality se nedostavil.
16

 

Pro období po roce 1970 je opět charakteristické zvyšování ukládání 

krátkodobých trestŧ odnětí svobody.
17

 To logicky vyústilo i v přetíţení vězeňského 

systému a objevil se obrovský nedostatek vězeňských kapacit. Stav, kdy se krátkodobé 

tresty odnětí svobody staly dominující reakcí na protispolečenské jednání, vyvolal 

novou vlnu diskuzí a kritiky. S myšlenkou rychle nahradit krátkodobé tresty odnětí 

svobody jinou sankcí se rychle ztotoţnila trestněprávní nauka i praxe.
 18

 

Od přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století se postupně 

začala uplatňovat nová koncepce justiční politiky, tzv. restorativní (obnovující) justice 

(spravedlnost). Tyto změny byly motivovány především snahou individualizovat trestní 

postih, pozitivně motivovat pachatele trestných činŧ k ţivotu v souladu se zákonem, 

aktivně zapojit do řešení trestních věcí osoby poškozené trestnou činností, řešit 

efektivně přetíţení soudŧ a vŧbec orgánŧ činných v trestním řízení, vypořádat se s 

nedostatkem kapacit věznic, zlevnit civilní i trestní řízení a najít účinné formy prevence 

kriminality. To vše při zachování vysokých nárokŧ na věcnou správnost a spravedlnost 

soudního rozhodování. Jako nejúčinnější zpŧsob řešení stávajících problémŧ fungování 

justičních systémŧ se jevilo rozšíření moţností uplatnění alternativních procesních 

postupŧ a ukládání alternativních trestŧ. Právě o vyuţití těchto alternativ se opírá 

koncept restorativní spravedlnosti, představující určitý protiklad k tradičně 

represivnímu pojetí odplatné trestní spravedlnosti.
19

 O pojmu a pojetí restorativní 

justice je pojednáno v následující podkapitole. 

Lze konstatovat, ţe vývoj alternativního trestání se v zásadě ubíral třemi 

základními směry. Ten první je charakteristický snahou o zmírnění intramurálního 

                                                           
16

 OSMANČÍK, O. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření / sestavil ROZUM, J. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996, 151 s. 
17

 Uvedený jev lze chápat jako dŧsledek zejména těchto okolností: 1) narŧstajícího skepticismu jde-li o 

faktické výsledky rehabilitačních a resocializačních programŧ, 2) rozpadu tradičních institucí sociální 

kontroly, jako je rodina apod. (coţ mŧţeme brát jako dŧsledek zvyšujícího se tempa urbanizace, 

industrializace a technologických změn), 3) značného zatíţení justičního systému, 4) ústupu od ideálŧ 

státu blahobytu. ROZUM, J. a kol. Vybrané problémy sankční politiky: ukládání nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a jeho alternativ: institut zabezpečovací detence, Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2005. 
18

 KARABEC, Z., DIBLÍKOVÁ, S., MACHÁČKOVÁ, R. Krátkodobé tresty odnětí svobody. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, 105 s. 
19

 SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H. Trestní spravedlnost na přelomu tisíciletí. In: Právní rozhledy, číslo 

12, rok 1999. 
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detenčního charakteru odnětí svobody. Jde v podstatě o opatření, která modifikují 

výkon uloţeného trestu odnětí svobody a spojují pobyt odsouzeného ve věznici 

s rŧznými aktivitami probíhajícími na svobodě (například s výkonem zaměstnání či 

výchovných programŧ). Mŧţeme sem přiřadit víkendové tresty, domácí vězení apod. 

Druhý směr se orientuje na typické alternativní tresty, které vylučují jakoukoliv 

intramurální detenci. Jde o opatření nespojená s odnětím svobody, jeţ jsou ukládána 

v případech, kdy by mohl být uloţen trest odnětí svobody, a z tohoto dŧvodu jde o 

hlavní, respektive skutečné alternativy trestu odnětí svobody. Příkladem jsou peněţité 

tresty, denní pokuty, probace, veřejně prospěšné práce, sankce omezující nebo zbavující 

určitých práv, sankce morální (náhrada škody, omluva etc.). Třetí ze směrŧ má jiţ 

vyloţeně depenalizační charakter. Jde o opatření, která vedou k vyhnutí se trestu odnětí 

svobody či odkladu jeho výkonu, zejména tedy podmíněná odsouzení, upuštění od 

potrestání či tzv. odklony v trestním řízení. 

Změny v přístupu k trestání, zavádění nových trestŧ a trestněprávních institutŧ a 

jejich uvádění v ţivot v rámci aplikační praxe nejsou jednoduchou záleţitostí. Zejména 

v aplikační praxi se alternativní tresty zpočátku prosazovaly jen obtíţně, neboť ne 

všichni odborníci teorie i praxe je povaţovali za efektivní. Svou roli jistě sehrál i 

mnohdy odmítavý postoj laické veřejnosti. Na druhou stranu, významnou podporu 

alternativních trestŧ představuje fakt, ţe se staly předmětem zájmu mezinárodních 

organizací, zejména Rady Evropy, a v rámci OSN Výboru pro prevenci a kontrolu 

zločinnosti a Hospodářské a sociální rady. V uplynulých desetiletích jimi bylo v této 

oblasti přijato několik dŧleţitých dokumentŧ.
20

  

 Co do aktivit OSN  na poli alternativních trestŧ je dŧleţité zmínit rok 1985, kdy 

se v Miláně uskutečnil 7. kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli. 

Byla zde přijata rezoluce č. 16 s názvem „Redukce vězeňské populace, alternativy 

uvěznění a sociální integrace pachatelŧ“. Její stěţejní myšlenkou bylo, ţe trest odnětí 

svobody má být ukládán jako sankce poslední instance, při zohlednění povahy a 

závaţnosti trestného činu a právně relevantních sociálních podmínek a jiných osobních 

specifik pachatele. Dále v ní kongres členským státŧm doporučil, aby zvyšovaly úsilí o 

sniţování negativních účinkŧ trestu odnětí svobody a aby intenzivněji hledaly zkoumání 

                                                           
20

 KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2002, s. 109 – 110. 
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spolehlivých alternativních sankcí nespojených s odnětím svobody, které by vedly ke 

sniţování vězeňské populace.
21

 

 Na Evropském semináři o alternativách trestu odnětí svobody v Helsinkách, 

který pořádala OSN v roce 1987, byl vypracován návrh „Směrnice stran alternativ k 

trestu odnětí svobody“. Její význam spočívá v tom, ţe podává jasnou definici 

alternativy a uvádí vhodné alternativy k trestu odnětí svobody. Stanoví se v ní, ţe 

alternativa nesmí zahrnovat ţádnou ztrátu svobody, pachatel musí být schopen vyhovět 

stanoveným podmínkám a délka alternativní sankce musí být úměrná trestnému činu a 

délce trestu odnětí svobody, který by jinak mohl být uloţen. Jako vhodné alternativy 

doporučuje podmíněné odsouzení nebo podmíněný odklad trestu odnětí svobody, 

domácí vězení, probaci, sluţbu pro veřejnost, náhradu škody, práci ve společenském 

zařízení a veřejnou dŧtku (pokud neobsahuje veřejné zostuzení nebo zesměšnění 

pachatele). Naopak za alternativy trestu odnětí svobody dle uvedené směrnice nelze 

povaţovat trest odnětí svobody s přerušením či předčasné propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody (například podmíněné propuštění, propuštění za účelem vykonání 

určitých prací apod.). 

V roce 1990 se pak v Havaně konal 8. kongres OSN o prevenci kriminality a 

zacházení s pachateli, který přijal řadu rezolucí a pravidel k této otázce. Zvláštní 

význam má rezoluce č. 45/110 – Standardní minimální pravidla OSN pro opatření 

nespojená s odnětím svobody“ (tzv. Tokijská pravidla) - jeţ definuje a vymezuje rŧzné 

druhy opatření bez odnětí svobody a jejich aplikaci.
22

 Jedním ze základních cílŧ této 

rezoluce je omezení míry vyuţívání uvěznění. Rozvoj opatření nespojených s odnětím 

svobody jde ruku v ruce s výzvou vŧči státŧm, aby „racionalizovaly politiku v oblasti 

trestní justice se zřetelem na dodrţování lidských práv, poţadavky sociální 

spravedlnosti a potřeby nápravy pachatele“.  Státy dostaly značnou volnost při 

rozhodování o tom, jak budou pravidla implementovat, nicméně měly by „usilovat o 

                                                           
21

 MAREŠOVÁ, A., VÁLKOVÁ J. K problematice alternativních trestů, Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 1994, 112 s. 
22

 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání. Praha: 

ASPI, a.s., 2007, 556 s. 
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zajištění skutečné rovnováhy mezi právy jednotlivých pachatelŧ, právy obětí a 

společenským zájmem na ochraně společnosti a prevenci kriminality.“
23

   

K dalším instrumentŧm OSN pouţitelným na oblast alternativ k uvěznění lze 

řadit i  „Deklaraci základních principŧ spravedlnosti pro oběti trestných činŧ a zneuţití 

moci“ či „Základní principy pouţívání programŧ restorativní justice v trestních 

věcech.“ V jednotlivých specializovaných oblastech byla značná pozornost věnována 

alternativám k uvěznění pro určité skupiny, konkrétně například pro mladistvé 

(„Standardní minimální pravidla OSN pro výkon soudnictví nad mládeţí“), uţivatele 

drog („Hlavní zásady Valného shromáţdění OSN pro sniţování poptávky po drogách“) 

či duševně nemocné („Principy OSN na ochranu osob s duševní chorobou“). OSN 

kromě toho vydává praktické manuály. Soubor nástrojŧ pro hodnocení trestní justice 

(Criminal Justice Assessment Toolkit) kupříkladu obsahuje nástroj pro alternativní 

opatření, nazvaný „Alternativy uvěznění“, stejně jako nástroj pro prŧřezové problémy 

„Soudnictví ve věcech mládeţe.“ Existují rovněţ příručky, jako „Příručka o obětech“, 

jeţ se částečně zabývají problematikou alternativ k uvěznění.
24

 

V návaznosti na rezoluce OSN, ale i v rámci vlastních aktivit, se problematikou 

alternativních opatření intenzivně zabývá i Rada Evropy. Výbor ministrŧ přijal jiţ 

v roce 1976 rezoluci č. (76)10 „Některé alternativní tresty k vězení.“ V roce 1992 došlo 

k přijetí Doporučení R (92)16 k Evropským pravidlŧm v oblasti společenských sankcí a 

opatření. To pouţívá termín společenské sankce a opatření, nikoliv alternativní sankce. 

Myslí se jimi tresty a opatření, během jejichţ výkonu pachatel zŧstává na svobodě („ve 

společenství“), ale určitá omezení této svobody vyplývají z povahy jemu uloţených 

podmínek nebo povinností, a dále pak tresty a opatření, které uplatňují orgány k tomu 

                                                           
23

 Pravidla představují soubor doporučení, jeţ zohledňují názory právních teoretikŧ, odborníkŧ v dané 

oblasti a představitelŧ praxe. Zdŧrazňují, ţe uvěznění by mělo být chápáno jako krajní moţnost a 

doporučují podporu opatření nespojených s odnětím svobody s náleţitým ohledem na rovnováhu mezi 

právy jednotlivých pachatelŧ, právy obětí a zájmem společnosti. Nabízejí širokou škálu opatření 

nespojených s odnětím svobody v rŧzných stadiích trestního řízení. Obsahují téţ pravidla výkonu 

opatření nespojených s odnětím svobody, náboru a školení personálu, zapojení veřejnosti a dobrovolníkŧ, 

výzkumu, plánování, formulace a evaluace strategií, čímţ poskytují komplexní soubor pravidel pro 

rozšíření alternativních opatření k uvěznění.  
24

 VAN ZYL SMIT, D. Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření 

k uvěznění. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, 71 s. 
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účelu stanovené zákonem. Doporučení tvoří tři části obsahující dohromady 91 pravidel, 

jejichţ zachování se členským státŧm doporučuje.
25

   

V roce 1997 se Evropský výbor na řešení problematiky trestné činnosti rozhodl 

provést dŧkladnou kontrolu uplatňování Doporučení č. R (92)16. Výsledkem jeho práce 

bylo přijetí Doporučení č. Rec (2000)22 ke zdokonalování provádění Evropských 

pravidel v oblasti komunitních sankcí a opatření. Jeho cílem bylo přiblíţit Evropská 

pravidla potřebám členských státŧ a odstranit nedostatky při jejich interpretaci.
26

 

 Zmíněné rezoluce OSN a Rady Evropy, doporučující široce vyuţívat varianty 

k trestu odnětí svobody a omezovat ukládání zejména krátkodobých trestŧ odnětí 

svobody poměrně rychle ovlivnily trestní politiku mnoha zemí, a to hlavně tím, ţe 

rozšířily prostor pro soudcovské rozhodnutí. 
27

 

 Stran alternativního trestání nelze opomenout ani vliv Evropské unie, kdy 

mŧţeme hovořit o trestním právu v souvislosti s tzv. třetím pilířem, který byl 

konstituován Maastrichtskou smlouvou přijatou v roce 1992 a který zahrnoval 

spolupráci v oblasti justice a vnitra. Policejní a justiční spolupráce se však orientuje 

především na procesní stránku v oblasti soudního řízení a výkonu rozhodnutí. 

Z hlediska trestního práva hmotného dochází na evropské úrovni k postupnému 

přijímání předpisŧ stanovujících znaky vybraných skutkových podstat. Právní 

prostředky k regulaci politik třetího pilíře, tedy i spolupráce v trestních věcech, 

                                                           
25

 Zásadou č. 1 je nestrannost pouţívání Pravidel. Z dalších dŧleţitých lze zmínit: a) zákonnost 

společenských sankcí a opatření (tj. jejich definování a uplatňování na základě platných zákonŧ), b) 

ukládání či rušení společenských sankcí a opatření jen orgány justice a zákaz neurčitého trvání komunitní 

sankce nebo opatření, c) uplatňování společenských sankcí a opatření zpŧsobem, který je v souladu 

s mezinárodními zárukami lidských práv (zákaz jakékoliv diskriminace, respektování lidské dŧstojnosti 

atd.), d) spolupráce a souhlas odsouzeného – jen tak má aplikace těchto opatření smysl, neboť jejich 

smyslem je posílit odpovědnost pachatele ke společnosti a především k jeho oběti, e) aplikace těchto 

opatření odborným personálem k tomu oprávněného orgánu, f) účast veřejnosti (jde zejména o to 

zveřejnit takové informace o charakteru a podstatě komunitních sankcí a opatření a o metodách jejich 

uplatňování, aby veřejnost mohla tyto sankce a opatření chápat a vnímat jako adekvátní a dŧvěryhodnou 

reakci na trestnou činnost pachatele. KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému 

trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 112 - 113. 
26

 Příloha I. reviduje Pravidlo 5 Evropských pravidel, ţe „zpravidla by ţádná komunitní sankce nebo 

opatření neměla mít neurčitou délku trvání.“ Nicméně výjimečně mŧţe být uloţena s neurčitou délkou 

pachatelŧm, kteří z dŧvodu spáchání závaţného trestného činu spolu se specifickou osobní 

charakteristikou evidentně představují závaţné ohroţení ţivota, zdraví nebo bezpečnosti společnosti. 

Obsah Přílohy II. tvoří 29 doprovodných zásad vytvořených k dosaţení širšího a účinnějšího vyuţívání 

komunitních sankcí a opatření. Další část je pak věnována interpretaci a vysvětlení Pravidel. KUCHTA, 

J., VÁLKOVÁ H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 568 

s. 
27

 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: sborník příspěvkŧ a dokumentŧ 

/ editor KARABEC, Z. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. 
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zahrnovaly především společné postoje, rámcová rozhodnutí ke sblíţení zákonŧ, 

rozhodnutí, opatření a mezinárodní úmluvy. Stanovení druhŧ a výše trestŧ je pak 

většinou ponecháno na rozhodnutí členských státŧ, případně konkrétní rámcové 

rozhodnutí stanoví minimální výši trestŧ. Jde-li tedy o oblast systému trestŧ, tak ta 

zŧstala ve výlučné pravomoci členských státŧ. Se vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost však došlo k přechodu oblasti justiční a policejní spolupráce pod systém 

prvního pilíře Evropské unie a nadále lze i v této oblasti počítat s přijímáním nařízení, 

směrnic a rozhodnutí. Právní základ pro harmonizaci trestního práva hmotného skýtá čl. 

83 Lisabonské smlouvy. 

 Za zmínku stojí i trestněprávní kodifikační aktivita v rámci EU, především 

projekt Corpus Juris Criminalis, který vznikl v devadesátých letech minulého století 

z iniciativy Evropské komise a Evropského parlamentu. Jednalo se o návrh trestního 

kodexu k zajištění a ochraně finančních zájmŧ Evropské unie. Projekt vzešel z 

myšlenky, ţe „Evropská právní oblast“ či „Evropská trestněprávní justiční oblast“ má 

být konstituována na společné trestněprávní jurisdikci členských státŧ, tedy ţe celý 

prostor Evropské unie by měl platit za jediný právní prostor. Smyslem a cílem mělo být 

zjednodušení dosavadní komplikované právní pomoci mezi státy a usnadnění 

vyšetřování a trestního stíhání ve vztahu k osmi základním skutkovým podstatám 

definovaným v Corpus Juris Criminalis.  Daný návrh zahrnoval nejen hmotněprávní, ale 

i procesní trestněprávní ustanovení, včetně problematiky trestŧ a trestání. Katalog 

sankcí pro fyzické osoby předpokládal trest odnětí svobody s horní hranicí aţ 5 let, 

nebo peněţitý trest do výše 1 milionu eur. 
28

 Zmiňovaný projekt byl však podroben 

silné kritice jako nepřijatelný zásah do trestněprávní jurisdikce státŧ a návrh nebyl 

schválen. Přesto se jednalo o ojedinělý pokus komplexní úpravy evropského trestního 

práva.
 29
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 Vedlejšími sankcemi bylo například zabrání nástrojŧ určených ke spáchání trestného činu či zveřejnění 
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vydání. Praha: Linde, a.s., 2008, 831 s. 
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3.2 Restorativní justice 
 

Pojem restorativní justice (z angl. restore – obnovit, navrátit do pŧvodního 

stavu) vychází z myšlenky, ţe trestný čin je sociální konflikt mezi dvěma či více 

subjekty, tj. pachatelem, obětí a společností, jehoţ cílem je obnovení narušeného 

systému sociálních vztahŧ prostřednictvím napravení či alespoň zmírnění škody 

zpŧsobené trestným činem.
30

  

Za duchovního otce konceptu restorativní justice je povaţován Howard Zehrem, 

jenţ toto pojetí trestní spravedlnosti popularizoval ve svém díle Changing Lenses.
31

 

Obnovující justice přistupuje k trestnému činu odlišně neţ justice retributivní, jeţ se 

soustřeďuje především na ochranu státu a společnosti před pachateli trestné činnosti 

ohroţujícími veřejný zájem prostřednictvím jejich trestání.
 32

 V systému restorativní 

justice není dŧraz kladen ani tak na potrestání těchto pachatelŧ (odplatu), ale spíše na 

hledání zpŧsobu, jak jim umoţnit ţít a uplatnit se v určité komunitě a jak odstranit 

konfliktní stavy spojené se stíhanou činností.
33

  Pojetí restorativní justice tedy vidí 

v trestné činnosti především poškození jedné osoby jinou, nikoliv útok na stát 

(poškození veřejných zájmŧ). Soustřeďuje se na konflikt, který vznikl mezi obětí a 

pachatelem trestného činu jako reakce na spáchaný trestný čin.
34

 Ten je pak třeba řešit 
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na interpersonální, neformální mezilidské úrovni se snahou obnovit poškozené sociální 

vztahy a odčinit zpŧsobená příkoří. 

Klíčová rozhodnutí se zde delegují do rukou těch, kterých se trestný čin 

bezprostředně týká, to jest oběti, pachatele a dotčeného společenství, komunity.
35

 

Významná je také úloha zprostředkovatele (mediátora).
36

 

Pachatel je veden k převzetí odpovědnosti za škodu, k níţ došlo v souvislosti 

s jeho trestným jednáním. Nicméně i od oběti trestného činu se očekává řada vstřícných 

aktivit a krokŧ přispívajících k objasnění příčin deliktu, napomáhajících sociální 

reintegraci pachatele a tím nepřímo i k lepší prevenci kriminality. Právě poţadavek 

aktivní účasti oběti při neformálním projednávání trestného činu se stal předmětem 

kritické pozornosti některých autorŧ, kteří upozorňují na rizika bezbřehého prosazování 

restorativní justice na úkor skutečných potřeb poškozených. Mělo by docházet 

k většímu vlivu restorativní justice do systému trestního práva, ale doba pro úplné 

opuštění zásad tradičního procesu ještě nenastala.
37

   

Restorativní justici tedy rozhodně nelze pojímat jako nějaký ucelený systém 

reakce společnosti na trestnou činnost. Některé země tak mají trestní justici více 

restorativní a některé méně dle toho, jak jsou při legislativních úpravách reakce 

společnosti na trestnou činnost zastoupena teoretická východiska a principy, které 

zahrnujeme do restorativní justice. Obnovující justice tedy představuje spíše určitý 
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paralelní systém, pŧsobící vedle klasické trestní (retributivní) justice, respektive systém, 

jenţ ji v mnoha směrech doplňuje.
38

 

Jde-li o programy a výstupy, jeţ jsou z hlediska svého obsahu povaţovány za 

typické pro restorativní justici, tak prakticky nejrozšířenějším postupem je mediace 

mezi pachatelem a obětí. Jedná se o zprostředkování styku pachatele s obětí, při němţ 

se hledají zpŧsoby řešení situace zpŧsobené trestným činem.
39

 

Také mezinárodní právo se stále více přiklání k principu restorativní justice. 

OSN v této souvislosti přistoupila k vytvoření Komise pro prevenci kriminality a 

trestního soudnictví, která vytvořila návrh rezoluce zabývající se principem restorativní 

justice a jeho uplatňování v členských státech. Prosazování restorativní justice se věnují 

především rŧzné nevládní organizace zabývající se oběťmi trestných činŧ, mediačními 

technikami a prevencí kriminality. Na mezinárodní úrovni je to například pracovní 

skupina, která byla zřízena Aliancí nevládních organizací pŧsobících při OSN v oblasti 

prevence zločinnosti a trestní justice se sídlem v New Yorku. V České republice je asi 

nejznámějším občanským sdruţením zabývajícím se touto problematikou Bílý kruh 

bezpečí.  

Hospodářská a sociální rada OSN dále připravila, v návaznosti na závěry X. 

kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, návrh „Rezoluce o 

základních principech při aplikování programu restorativní justice v trestních věcech“.
40

  

Prvky restorativní justice se postupně etablovaly i v české legislativě a některé 

restorativní postupy a metody byly legislativně zakotveny. Jedná se především o institut 

probace a mediace a další instituty uţívané jak v trestním právu procesním (zde pŧjde o 
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tzv. odklony), tak v trestním právu hmotném v souvislosti s alternativními tresty. K 

realizaci principu restorativní justice významně  přispělo i  přijetí zákona č. 257/2000 

Sb., o Probační a mediační sluţbě, ve znění pozdějších předpisŧ, zákona č. 218/2003 

Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, ve znění pozdějších předpisŧ a samozřejmě přijetí 

TZ, který taktéţ počítá s větším uplatněním alternativních sankcí a zakotvuje některé 

nové instituty restorativní justice.
41
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4. SYSTÉM TRESTNĚPRÁVNÍCH ALTERNATIV 
 

Systém trestněprávních alternativ mŧţeme vymezit jako souhrn opatření, jejichţ 

hlavním účelem je nahrazení nepodmíněného trestu odnětí svobody a vzájemné vztahy 

mezi nimi. Lze jej uspořádat následovně: 

 alternativy uvnitř systému trestního práva (alternativy v trestním právu),  

 alternativy k potrestání, tedy postupy realizované mimo systém trestního práva 

(alternativy k trestnímu právu). 

 

4.1 Alternativy v trestním právu 
 

Dle toho, kde je obsaţena právní úprava té které skupiny alternativních opatření, 

rozlišujeme alternativní opatření hmotněprávní a procesněprávní. 

 

 Mezi hmotněprávní alternativy řadíme alternativní tresty a alternativy 

k potrestání. 

 Alternativní tresty lze povaţovat za základní typ alternativních opatření, kdyţ 

spáchání trestného činu by v zásadě mělo vyústit odsouzením jeho pachatele, tj. 

vynesením výroku o vině a uloţením trestu. Jestliţe tedy soud uzná pachatele vinným, 

uloţení nepodmíněného trestu odnětí svobody představuje bezprostřední variantu 

dalšího postupu a účelem alternativních trestŧ je odvrátit ve vhodných případech jeho 

pouţití. V té nejobecnější rovině sem lze zařadit všechny tresty, které nejsou spojené 

s bezprostředním odnětím svobody (k  alternativním trestŧm blíţe viz  následující 

kapitola).
42

 

 Jedinou alternativou k potrestání, jeţ české trestní právo zná, je institut upuštění 

od potrestání, respektive upuštění od uloţení trestního opatření u mladistvých. 

Charakteristické v těchto případech je, ţe soud vynese odsuzující rozsudek, ve kterém 

uzná obţalovaného vinným, avšak neuloţí ţádný druh trestu. Vychází se zde 

z předpokladu, ţe stačí-li k naplnění účelu trestního zákona po projednání trestní věci 

před soudem jen vyslovení viny, není nutno pachateli ukládat trest. Uloţení trestu by 

v takovém případě nebylo v souladu se zásadou podpŧrné role trestní represe (§ 12 odst. 
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2 TZ), neboť k zajištění ochrany společnosti a nápravy pachatele není nutná 

trestněprávní reakce v podobě uloţení trestu.
43

 Upustil-li soud od potrestání, hledí se na 

pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

TZ upravuje šest variant daného institutu. Soud mŧţe upustit od potrestání dle § 

46 odst. 1 TZ, jestliţe pachatel spáchal přečin,
44

 lituje jeho spáchání a projevuje 

účinnou snahu po nápravě, jestliţe lze vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného 

přečinu a k dosavadnímu ţivotu pachatele dŧvodně očekávat, ţe jiţ projednání věci před 

soudem postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti. 

 Dle § 46 odst. 2 TZ upustí soud od potrestání pachatele označeného jako 

spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 TŘ a 

podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem 

úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou zpŧsobilé významně přispět k 

objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 

skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Upustit od potrestání 

pachatele označeného jako spolupracující obviněný takto nelze, jestliţe jím spáchaný 

trestný čin je závaţnější neţ zločin, k jehoţ objasnění přispěl, jestliţe se podílel jako 

organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehoţ objasnění přispěl, jestliţe jím 

zpŧsobil úmyslně těţkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jsou-li dány dŧvody pro 

mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. 

 Dále mŧţe soud upustit od potrestání pachatele přípravy či pokusu trestného 

činu, který nerozpoznal, ţe jeho příprava či pokus nemohl vést k dokonání, a to 

vzhledem k povaze nebo druhu předmětu útoku, na němţ měl být trestný čin spáchán, či 

vzhledem k povaze nebo druhu prostředku, kterým měl být trestný čin spáchán     (§ 46 

odst. 3 TZ). 

 TZ upravuje v § 48 rovněţ podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, které 

mŧţe být soudem aplikováno ve shora vymezených případech, má-li za to, ţe je namístě 

po stanovenou dobu sledovat chování pachatele. Soud v takovém případě stanoví 

zkušební dobu aţ na jeden rok a zároveň vysloví nad pachatelem dohled. Pachateli lze 

rovněţ uloţit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl 
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řádný ţivot  a zpravidla mu má být uloţeno, aby podle svých sil nahradil škodu nebo 

odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem zpŧsobil, nebo aby vydal 

bezdŧvodné obohacení získané trestným činem. Jestliţe pachatel, od jehoţ potrestání 

bylo podmíněně upuštěno, vedl ve zkušební době řádný ţivot a vyhověl uloţeným 

podmínkám, vysloví soud, ţe se osvědčil. V opačném případě rozhodne o uloţení trestu, 

a to popřípadě jiţ během zkušební doby. Neučiní-li soud takové rozhodnutí do jednoho 

roku od uplynutí zkušební doby, má se za to, ţe se osvědčil, ledaţe by na nemoţnosti 

soudu rozhodnout měl pachatel vinu. Dále platí, ţe bylo-li vysloveno, ţe se pachatel 

osvědčil, anebo má-li se za to, ţe se osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen. 

 Upustit od potrestání lze i u pachatele, který spáchal trestný čin ve stavu 

zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou (pokud si tento stav 

nepřivodil, byť i z nedbalosti, vlivem návykové látky), kdy má soud za to, ţe ochranné 

léčení, které v takovém případě obligatorně ukládá, zajistí nápravu pachatele a ochranu 

společnosti lépe neţ trest (§ 47 odst. 1 TZ). 

 V neposlední řadě lze daný postup zvolit u pachatele, který spáchal zločin ve 

stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a nelze přitom 

očekávat, ţe by uloţené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a 

moţnostem pŧsobení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, a soud má za 

to, ţe zabezpečovací detence, kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu 

společnosti lépe neţ trest (§ 47 odst. 2 TZ). 

 Ve vztahu k mladistvým pachatelŧm zákon rozšiřuje moţnosti vyslovit vinu, 

aniţ by zároveň došlo k uloţení trestního opatření (srov. § 11 aţ 13 ZSVM). Soud mŧţe 

upustit od uloţení trestního opatření mladistvému u provinění, na které TZ stanoví trest 

odnětí svobody, jehoţ horní hranice nepřevyšuje pět let, jehoţ spáchání lituje a 

projevuje účinnou snahu po nápravě. Za splnění těchto předpokladŧ mŧţe být upuštěno 

od uloţení trestního opatření, jestliţe vzhledem k povaze spáchaného činu a 

k dosavadnímu ţivotu mladistvého lze dŧvodně očekávat, ţe jiţ projednání věci před 

soudem postačí k jeho nápravě, nebo dopustil-li se činu z neznalosti právních předpisŧ, 

jeţ  je vzhledem k jeho věku, rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém ţil, 

omluvitelná, nebo jestliţe soud přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, ţe 

vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu a 

osobě mladistvého se uloţení trestního opatření nejeví nutným. Upustí-li soud od 
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uloţení trestního opatření, mŧţe věc vyřídit tím, ţe mladistvého napomene, nebo ţe 

přenechá postih mladistvého zákonnému zástupci, škole, jíţ je mladistvý ţákem, nebo 

školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, v němţ ţije. 

 Dále mŧţe soud upustit od uloţení trestního opatření v případě, ţe mladistvý 

spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud má za to, ţe 

zabezpečovací detence, kterou zároveň ukládá, zajistí nápravu mladistvého lépe neţ 

trestní opatření, anebo v případě, kdy je  vŧči mladistvému uţito ochranné nebo 

výchovné opatření a k dosaţení účelu zákona není třeba uloţit trestní opatření. 
45

 

 ZSVM upravuje v § 14 i podmíněné upuštění od uloţení trestního opatření, jeţ 

mŧţe soud uloţit za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 ZSVM, povaţuje-li za potřebné 

po stanovenou dobu (maximálně jednoho roku) sledovat chování mladistvého. Zároveň 

mŧţe mladistvému uloţit ochranné opatření nebo výchovné opatření směřující k tomu, 

aby vedl řádný ţivot; zpravidla mu téţ uloţí, aby podle svých sil nahradil škodu nebo 

odčinil nemajetkovou újmu, kterou proviněním zpŧsobil, nebo aby vydal bezdŧvodné 

obohacení získané proviněním. Soud mŧţe vzhledem k okolnostem případu a osobě 

mladistvého ponechat podmíněné upuštění od uloţení trestního opatření v platnosti i 

přesto, ţe mladistvý zavdal příčinu k uloţení trestního opatření, a stanovit nad 

mladistvým dohled, pokud nebyl jiţ uloţen, přiměřeně prodlouţit zkušební dobu, ne 

však o více neţ jeden rok, nebo stanovit dosud neuloţená výchovná opatření uvedená v 

§ 15 aţ 20 ZSVM směřující k tomu, aby mladistvý vedl řádný ţivot.  

 O tom, zda-li se mladistvý pachatel osvědčil či nikoliv, platí obdobně, co bylo 

uvedeno výše u podmíněného upuštění od potrestání s dohledem u dospělých pachatelŧ. 

 

 Procesní alternativy, tzv. odklony v trestním řízení (diversion), začaly do 

právních řádŧ evropských zemí pronikat pod vlivem konceptu restorativní justice. Při 

vymezování institutu odklonu panuje značná nejednotnost. V české odborné literatuře 

bývá odklon v trestním řízení nejstručněji charakterizován jako odchylka od typického, 

pravidelného prŧběhu trestního řízení, alternativa ke standardním postupŧm. Taková 

definice by však byla příliš široká a zahrnovala by i zvláštní typy trestního řízení 
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(například řízení před samosoudcem). Proto k vymezení pojmu odklon musí přistoupit 

ještě další znak spočívající v tom, ţe daný institut lze zároveň pojímat jako určitý 

zpŧsob mimosoudního vyřízení trestní věci, jehoţ účelem není potrestání pachatele 

v tradičním slova smyslu, tj. rozhodnutím o vině, případně o trestu. Odklon proto mŧţe 

být uplatněn pouze předtím, neţ o nich soud rozsudkem rozhodne. Jednou ze základních 

součástí odklonu je také rozhodnutí příslušného orgánu o upuštění od trestního stíhání, 

respektive o zastavení trestního stíhání.
46

 

 Tyto zpŧsoby vyřízení trestních věcí jsou někdy v zahraniční literatuře 

označovány jako „třetí kolej sankcí“ uplatňujících se namísto trestŧ a ochranných 

opatření. Pachateli jsou v rámci odklonu ukládány rŧzné závazky, pokyny a omezení 

(například vyrovnat se s poškozeným, účastnit se vybraných kurzŧ k osvojení 

potřebných dovedností, navštěvovat sociálního pracovníka a dbát jeho pokynŧ, 

vyvarovat se určitých forem chování apod.). Jejich dodrţování je podmínkou, ţe trestní 

stíhání nebude znovu zahájeno nebo ţe v něm nebude pokračováno.
47

 Aplikace odklonŧ 

přichází v úvahu u méně závaţných trestných činŧ, kdy není nezbytně nutné věc 

projednávat v hlavním líčení. Jejich nesporným přínosem je tedy i urychlení a 

zefektivnění trestního řízení. Zpravidla bývají i lepším řešením pro poškozeného, 

jednak proto, ţe neprobíhá hlavní líčení, kdy účast na něm by pro něj mohla být velkou 

psychickou zátěţí, jednak proto, ţe aplikace toho kterého odklonu zpravidla vyţaduje 

ujednání stran náhrady vzniklé škody. 

 Odklony označujeme v českém trestním právu procesním následující instituty: 

 podmíněné zastavení trestního stíhání – § 307 a § 308 TŘ (včetně podmíněného 

odloţení podání návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném řízení § 179g a § 

179h TŘ); 

 narovnání -  § 309 aţ § 314 TŘ (včetně odloţení věci při schválení narovnání ve 

zkráceném přípravném řízení § 179c odst. 2 písm. f); 

 odstoupení od trestního stíhání u mladistvého § 70 a § 71 ZSVM.  

 

                                                           
46

 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1.vydání. Praha: Leges, 2011, s. 44 - 

45. 
47

 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání. Praha: 

ASPI, a.s., 2007, 556 s. 
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Podmíněné zastavení trestního stíhání je moţno aplikovat v řízení o přečinu, 

pokud obviněný s podmíněným zastavením souhlasí, k činu se doznal, nahradil škodu, 

jeţ byla činem zpŧsobena, vydal bezdŧvodné obohacení činem získané (případně 

uzavřel o jejich náhradě, respektive vydání dohodu či učinil za tím účelem jiná opatření) 

a za předpokladu, ţe vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 

ţivotu a k okolnostem případu, lze dŧvodně takové rozhodnutí povaţovat za dostačující. 

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na 6 

měsícŧ aţ 2 roky.  

 Dle § 307 odst. 2 TŘ je-li to odŧvodněno povahou a závaţností spáchaného 

přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném 

řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, 

pokud obviněný splní podmínky stanovené pro „klasické“ podmíněné zastavení 

trestního stíhání a zaváţe se, ţe se během zkušební doby zdrţí určité činnosti, v 

souvislosti s níţ se dopustil přečinu, nebo sloţí na účet soudu a v přípravném řízení na 

účet státního zastupitelství peněţitou částku určenou státu na peněţitou pomoc obětem 

trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě 

nepřiměřená závaţnosti přečinu, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu ţivotu a k okolnostem případu, lze dŧvodně takové rozhodnutí povaţovat 

za dostačující. Zkušební doba se stanoví aţ na pět let. Rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání musí v tomto případě obsahovat téţ výši peněţité částky 

určené státu na peněţitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se 

obviněný během zkušební doby zavazuje zdrţet. Jestliţe se obviněný zaváţe zdrţet se 

během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových 

vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský prŧkaz podle zvláštního 

právního předpisu a o tom, ţe právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění.  

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání lze rovněţ pachateli 

uloţit, aby dodrţoval tzv. přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl 

řádný ţivot. Rozhodnutí vydává v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před 

soudem soud. Jestliţe obviněný vyhověl ve zkušební době všem uloţeným podmínkám, 

rozhodne orgán, který trestní stíhání podmíněné zastavil, o jeho osvědčení. Jinak 

rozhodne, ţe se v trestním řízení pokračuje. Výjimečně mŧţe soud a v přípravném 
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řízení státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat 

podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti a prodlouţit zkušební dobu aţ o jeden 

rok; zkušební doba však nesmí překročit pět let. Povinnost nahradit zpŧsobenou škodu, 

vydat bezdŧvodné obohacení a jiná povinnost, k jejímuţ splnění se obviněný zavázal, i 

další uloţená omezení trvají i v prŧběhu prodlouţené zkušební doby. 

Nebylo-li rozhodnuto do jednoho roku od uplynutí zkušební doby, aniţ by na 

tom měl obviněný vinu, má se za to, ţe se osvědčil. Právní mocí rozhodnutí o osvědčení, 

resp. uplatněním zmiňované fikce osvědčení, nastávají účinky zastavení trestního 

stíhání. 

Jde-li o narovnání, tak jeho podstatou je dohoda mezi obviněným a poškozeným 

vyţadující schválení soudem (v přípravném řízení státním zástupcem) s procesními 

dŧsledky zastavení trestního stíhání, lze-li takový zpŧsob vyřízení věci při splnění níţe 

uvedených podmínek povaţovat za dostačující vzhledem k povaze a závaţnosti 

spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného 

a jeho osobním a majetkovým poměrŧm. Základními předpoklady pro schválení 

narovnání je, ţe obviněný je stíhán pro přečin, k činu se doznal a nejsou dŧvodné 

pochybnosti o tom, ţe jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, váţně a určitě. Obviněný 

i poškozený musí s tímto zpŧsobem vyřízení věci souhlasit. K dalším předpokladŧm 

patří, ţe obviněný uhradí poškozenému škodu zpŧsobenou přečinem nebo učiní 

potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem a 

vydá bezdŧvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho 

vydání. Obviněný musí současně přispět peněţní částku určenou státu na peněţitou 

pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu.  Platí, ţe před 

rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce 

vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k zpŧsobu a okolnostem uzavření 

dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda 

souhlasí se schválením narovnání.  

V řízení o provinění, na které TZ stanoví trest odnětí svobody, jehoţ horní 

hranice nepřevyšuje tři léta, mŧţe soud pro mládeţ a v přípravném řízení státní zástupce 

z dŧvodu chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím 

k povaze a závaţnosti provinění pro společnost a osobě mladistvého odstoupit od 

trestního stíhání mladistvého, jestliţe trestní stíhání není účelné a potrestání není nutné 
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k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění. Odstoupit od trestního stíhání lze 

zejména v případě, kdy mladistvý jiţ úspěšně vykonal vhodný probační program, 

nahradil škodu zpŧsobenou proviněním anebo  mu bylo vysloveno napomenutí 

s výstrahou a takové řešení lze z hlediska účelu řízení povaţovat za účelné.
48

 

Narovnání a podmíněné zastavení trestního stíhání (podmíněné odloţení podání 

návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném řízení) a do značné míry i odstoupení od 

trestního stíhání jsou zároveň prostředkem, který slouţí v prvé řadě k usmíření 

(vyrovnání) mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí (poškozeným) a rovněţ k tomu, 

aby pachatel odčinil škodlivé následky svého trestného činu. Pachateli je tak poskytnuta 

šance k jednoduššímu vyřízení věci, ale zároveň je od něj i ţádáno, aby byl zodpovědný 

za své jednání a aktivně se podílel na vyřešení trestného činu. Je kontaktován s 

psychickými, fyzickými i materiálními dŧsledky svého trestného činu a z toho by měla 

pramenit změna jeho postojŧ a chování spíše, neţ při potrestání, při kterém by zŧstal 

pasivní. Jak u podmíněného zastavení trestního stíhání (podmíněného odloţení podání 

návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném řízení), tak zejména u narovnání (včetně 

odloţení věci při schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení) mají 

významnou úlohu mediátoři (zprostředkovatelé) zařazení u nás jako probační úředníci 

pod PMS, jeţ je vedle soudu jedním z hlavních nositelŧ těchto přístupŧ k řešení trestné 

činnosti.
49
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 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 784 s. 
49

 Cílem takového zprostředkování je u narovnání zejména setkání obviněného a poškozeného a uzavření 

oboustranně přijatelné dohody o zpŧsobu náhrady škody, která je akceptovatelná i z hlediska veřejného 

zájmu. Nejde však jen o majetkové vyrovnání, nýbrţ základní myšlenkou je vyřešení konfliktu mezi 

obviněným a poškozeným, který je následkem spáchaného trestného činu. Obdobně je tomu u 

podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy mediátor plní jednak  roli prostředníka mezi obviněným a 

poškozeným s cílem urovnat konflikt mezi nimi, včetně dosaţení oboustranně přijatelné dohody o 

náhradě vzniklé škody. Dále, bylo-li v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněnému 

uloţeno, aby ve zkušební době dodrţoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl 

řádný ţivot, mŧţe být takovým omezením i náleţitě konkretizovaná kontrola, pomoc a vedení probačního 

úředníka během stanovené doby. MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního 

práva. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 832 – 833. 
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4.2 Alternativy k trestnímu právu 
 

Mezi alternativní zpŧsoby řešení trestních věcí realizované mimo systém 

trestního práva patří zejména mediace.
50

 Ta je z hlediska trestního práva procesního 

zvláštní procesní formou alternativního řešení trestních věcí, jejíţ výsledky se mohou 

promítnout do rozhodnutí ve věci, ale sama jako taková není právem upravena. Mediací 

lze urovnat konflikt spojený s trestným činem v rovině morální, etické a sociální, čímţ 

se však mŧţe otevřít prostor pro jeho řešení i v rovině trestněprávní (například 

dosaţením dohody o vypořádání vzájemných vztahŧ mezi obviněným a poškozeným, 

včetně odčinění újmy zpŧsobené trestným činem, mŧţe být splněna jedna z podmínek 

pro uplatnění procesních odklonŧ ).
51

 

Mediace je chápána jako proces, v němţ strany, kterých se trestný čin týká, 

společně jednají a v součinnosti s mediátorem se snaţí urovnat vzájemné konfliktní 

vztahy a dohodnout na tom, jak naloţit s následky konkrétního trestného činu 

v budoucnu.
52

 ZPMS ji definuje jako mimosoudní zprostředkování za účelem řešení 

sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu 

vykonávanou v souvislosti s trestním řízením (§ 2 odst. 2 ZPMS). 

Mediace usnadňuje řešení určité trestní věci mimo standardní trestní řízení a 

současně posiluje odpovědnost oběti trestného činu i obviněného za hledání tohoto 

řešení. Oba vţdy mají volbu, zda chtějí moţnosti mediace při řešení svého případu 

vyuţít či nikoliv. 

Činnost mediátora zahrnuje velice širokou škálu aktivit od shromaţďování 

podkladŧ pro volbu co nejadekvátnějšího procesního postupu, pro rozhodnutí o vazbě a 

pro úvahu o případném trestu, aţ po vlastní zprostředkování urovnání určitého 

konfliktního stavu spojeného s ţalovanou trestnou činností, uzavření dohody mezi 

obviněným a poškozeným a dosaţení účelného a spravedlivého alternativního řešení 

                                                           
50

 Mediace byla českým právním řádem pŧvodně upravena pouze ve vztahu k trestnímu řízení, nicméně 

zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, jenţ nabyl účinnosti dne 1.9.2012, došlo k ucelené právní úpravě 

výkonu a účinkŧ mediace prováděné zapsanými mediátory v soukromoprávních sporech a při řešení 

sporŧ vyplývajících z rodinných vztahŧ.  
51

 Pro provedení mediace je potenciálně vhodná většina případŧ, v nichţ přichází v úvahu uloţení jiného 

neţ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nelze však zcela vyloučit účelnost mediačního jednání i 

v trestních věcech, kde nelze uloţit jiný neţ nepodmíněný trest odnětí svobody. Některé typy trestných 

činŧ však budou přicházet v úvahu jen zcela výjimečně, například jde-li o trestnou  činnost ve finanční 

sféře, trestnou činnost páchanou zločinnými spolčeními, útoky proti státu, daňové nebo rasistické delikty. 
52

 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005. 568 s. 
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věci mimo hlavní líčení nebo vytvoření podmínek pro uloţení alternativní sankce 

nespojené s odnětím svobody v hlavním líčení. Z hlediska trestního řízení relevantním 

výsledkem mediace tedy nemusí být vţdy dohoda o úplném urovnání vzájemných 

vztahŧ odviněného a poškozeného, ale mŧţe jít o řadu dalších významných efektŧ, které 

zpruţní trestní řízení a přispějí k individualizaci řešení daného případu a naplnění trestní 

spravedlnosti.
53

 

V prŧběhu mediace má poškozený příleţitost sdělit pachateli, jak ho svým činem 

skutečně poškodil, jak mu ublíţil nejen materiálně, ale zejména emocionálně, jak 

obtíţné bude se s následky vyrovnávat. Nemělo by jít jen o jednostranné vznášené 

výčitky, ale mediátor by měl pachateli dát moţnost prezentovat své vysvětlení, proč 

spáchal trestný čin, za jakých podmínek, čím byl motivován. Pro vlastní prŧběh 

mediace byla na základě praktických zkušeností vypracována široká škála podrobných 

metodologických doporučení, rad a návodŧ jak postupovat.
54

 

Lze uzavřít, ţe mediátoři svou činností vnášejí do systému justice nový pohled 

na řešení trestních případŧ. V tomto směru nejde v první řadě ani tak o potrestání 

pachatele trestného činu za kaţdou cenu, ale spíše o hledání zpŧsobu, jak umoţnit 

obviněnému a poškozenému ţít společně v určité komunitě. 

V souvislosti s uplatněním a výkonem alternativních trestŧ a alternativ 

k potrestání v trestním řízení se jako další specifická metoda řešení problémŧ spojených 

se stíhaným trestným činem a osobou jeho pachatele vyuţívá probace, spojující v sobě 

pomoc, psychosociální vedení a pozitivní motivaci pachatele s nezbytnou mírou 

kontroly jeho chování. Skutečné naplnění smyslu alternativních sankcí není myslitelné 

bez kvalifikovaného uplatnění probační práce cíleně zaměřené na resocializaci 
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 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: 

Beck, 2000, s. 23. 
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 Základním předpokladem pro úspěšnou mediaci mezi pachatelem a obětí je navození pocitu bezpečí. Je 

úkolem mediátora všemi prostředky zajistit, aby oběť, kdyţ se setká tváří v tvář s pachatelem, který jí 

ublíţil svým trestným činem, se necítila jakýmkoliv zpŧsobem ohroţena ani v prŧběhu mediace, ani aby 

neměla obavu z pachatelova budoucího jednání. I pouhý náznak výhrŧţek ze strany pachatele je dŧvodem 

k přerušení a odmítnutí mediace. Zde se musí projevit odborná kvalifikace mediátora, protoţe jde nejen o 

obsah dialogu mezi pachatelem a obětí, ale i o neverbální komunikaci mezi nimi, která mŧţe obsahovat 

skryté hrozby nebo při které oběť, byť nepodloţeně, pocit ohroţení nabývá. K dosaţení pocitu bezpečí 

slouţí i volba vhodného místa pro mediaci (neměla by to být úřední kancelář v budovách policejních či 

justičních orgánŧ), protoţe pocit bezpečí při mediaci musí mít i pachatel. Ten se nemá cítit ohroţen tím, 

ţe by obsah neformálního rozhovoru s obětí mohl být zneuţit proti němu v případném dalším 

pokračování v soudním procesu (nebo v jiném řízení). I pachatel musí k mediaci přistupovat dobrovolně a 
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obviněných či odsouzených osob. Vyuţití probace je ovšem na rozdíl od mediace 

z větší části součástí standardního výkonu soudních rozhodnutí a jako takové se opírá o 

autoritu státu. 

 Probace jako alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody vznikla 

v polovině minulého století v USA (ve státě Massachussetts byla uzákoněna jiţ v roce 

1878) a postupně se formovala v rámci anglosaského právního systému (v Anglii byla 

zakotvena roku 1907). V kontinentální Evropě se probace vyvinula z klasického 

podmíněného odsouzení, kde se postupně začaly objevovat probační prvky.
55

  

 V právním (uţším) smyslu se probací rozumí specifický typ soudního opatření,  

alternativní trestní sankce, umoţňující podmíněný odklad trestu na zkušební dobu při 

současném stanovení určitých povinností a podrobení odsouzeného dohledu probačního 

pracovníka. V širším smyslu se pak probací rozumí celý systém výchovných opatření, 

pomoci, sluţeb a funkcí zajišťovaných a organizovaných probační sluţbou.
56

 

Podmíněný odklad výkonu trestu je tu jen určitým pruţným rámcem pro uplatnění 

výchovných a resocializačních opatření.
57

 

V současné době probační instituty představují významnou skupinu opatření 

nahrazujících nepodmíněný trest odnětí svobody. Uplatňování probace je totiţ spojeno 

s celou řadou předností, kvŧli kterým je probace povaţována za nejprospěšnější náhradu 

za trest odnětí svobody. Její výhody lze spatřovat v tom, ţe pachatel je ušetřen 

škodlivých dŧsledkŧ výkonu trestu odnětí svobody, zŧstává ve společnosti a udrţuje 

svazky s rodinou i s širším prostředím a mŧţe tedy vést relativně normální ţivot a učit 

se přebírat za sebe zodpovědnost. Pobyt na svobodě rovněţ přispívá k tomu, aby 

pachatel snadněji nahradil škodu zpŧsobenou trestným činem. Dŧleţitý je i fakt, ţe 

pachateli se v jeho úsilí o dosaţení nápravy dostává účinné pomoci v podobě dohledu 

probačního úředníka.
58

 

Autorita probačních úředníkŧ je na rozdíl od mediátorŧ odvozena od autority 

soudu, probační úředníky nelze proto pojímat pouze jako sociální pracovníky, i kdyţ 

některé metody jejich přístupu k obviněným, respektive odsouzeným mají prvky 
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psychologického, pedagogického a sociálního poradenství či pomoci. Přitom platí, ţe 

smyslem jejich pŧsobení v trestních věcech není prostá kontrola chování obviněného, 

ale rovněţ péče o něj a pomoc v jeho problémech s cílem posílení jeho schopností 

k bezkonfliktnímu zpŧsobu ţivota ve společnosti a pozitivnímu vztahu k prostředí, ve 

kterém ţije, popřípadě k nalezení nového prostředí, jeţ ho nebude negativně ovlivňovat 

ve vztahu k trestné či jiné protispolečenské činnosti. Aktivity probačních úředníkŧ 

směřují k pochopení skutečného sociálního pozadí trestné činnosti obviněného, a proto 

se soustřeďují na zkoumání jeho osobnosti, měřítka jeho hodnot, rodinných i dalších 

vazeb v jeho sociálním prostředí, to vše s cílem poskytnout mu na tomto základě 

nezbytnou podporu a psychosociální pomoc a zároveň chránit společnost před 

případnou recidivou jeho trestné činnosti.
59

 

Za prvky probace (v uţším smyslu) vyskytující se v českém trestním právu je 

moţné povaţovat:  

 vyslovení dohledu nad dospělými pachateli v rámci podmíněného upuštění od 

potrestání s dohledem (§ 48 TZ), podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí 

svobody s dohledem (§ 84n. TZ), ponechání podmíněného odkladu výkonu 

trestu v platnosti za současného uloţení dohledu (§ 83 odst. 1 písm. a) TZ);  

 uloţení dohledu v rámci trestu obecně prospěšných prací, při výjimečném 

ponechání tohoto trestu v platnosti (§ 65 odst. 4 písm. a) TZ) a uloţení dohledu 

u podmíněně propuštěného nebo odsouzeného, u něhoţ se podmíněně upustilo 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce, při výjimečném ponechání tohoto 

trestu v platnosti (§ 91 odst. 1 TZ); 

  uloţení výchovného opatření v podobě dohledu pachatelŧm ve věku blízkém 

věku mladistvých po dobu výkonu trestu obecně prospěšných prací a po dobu 

výkonu trestu domácího vězení; 

  podrobení mladistvého pachatele dohledu probačního úředníka po zkušební 

dobu upuštění od uloţení trestního opatření, po zkušební dobu podmíněného 
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odsouzení s dohledem, po dobu výkonu trestního opatření obecně prospěšných 

prací a po dobu výkonu trestního opatření domácího vězení.
60

 

Velký význam pro naplnění trestní spravedlnosti mŧţe mít i tak specifická forma 

probace, jakou je parole, tedy probační práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu 

odnětí svobody. Koncept parole je postaven na přesvědčení, ţe postupný návrat 

odsouzeného na svobodu, doprovázený pomocí, vedením a kontrolou probačního 

úředníka, napomáhá jeho včlenění do běţného společenského ţivota. Tímto zpŧsobem 

se v určitém směru prodluţuje doba kontroly chování odsouzeného, byť je tato kontrola 

vykonávána mírnějšími prostředky, neţ je tomu v prŧběhu výkonu trestu odnětí 

svobody. Dŧleţité je však především to, aby byla doprovázena konkrétními 

resocializačními aktivitami, které by navazovaly na penitenciární program uplatňovaný 

ve vězení.  

Svou povahou velice blízké probaci v uţším slova smyslu jsou tzv. včasná 

pomoc při reintegraci obviněných do běţného společenského ţivota, nejčastěji po jejich 

propuštění z vazby, a pomoc obětem trestných činŧ (viktimologie), byť jde o činnosti 

předcházející pravomocnému meritornímu skončení věci.
61

 

 

4.3 Probační a mediační sluţba 
 

 Hlavním dŧvodem pro vytvoření Probační a mediační sluţby České republiky 

(dále jen PMS) byla snaha asistovat trestní justici při uplatňování nové trestní politiky 

v oblasti sankcí vykonávaných na svobodě a přispět tím ke sníţení počtu uvězněných 

osob. V rámci toho má pak daný orgán předcházet kriminalitě, omezovat rizika jejího 

opakování, motivovat pachatele k nápravě škod, které zpŧsobili, a vést k odpovědnosti 

za jejich ţivot, a v neposlední řadě rovněţ zohledňovat při řešení trestné činnosti 
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potřeby a zájmy obětí. PMS tedy představuje instituci na poli trestní politiky, 

vycházející ze součinnosti dvou oblastí – trestního práva a sociální práce.  

Probační sluţba byla u nás zřízena v resortu ministerstva spravedlnosti od 1. 1. 

1996 na základě usnesení vlády č. 341 z r. 1994. Na jeho podkladě byla na některých 

krajských a většině okresních soudŧ zřízena místa probačních úředníkŧ pŧsobících 

v trestních věcech, kteří však mohli vykonávat probační činnost pouze v omezené míře 

na základě zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších 

předpisŧ. Ti také byli od r. 1996 pověřeni vykonáváním nezbytných úkonŧ v souvislosti 

se zakotvením trestu obecně prospěšných prací. Český zákonodárce se v této době 

soustředil spíše na zavádění nových druhŧ alternativních opatření a nepřistoupil tak 

k přijetí potřebné speciální zákonné úpravy ve vztahu k zajištění výkonu těchto nových 

alternativ. Probační sluţba proto nemohla být vystavěna náleţitě systematicky a 

organizačně.
 
Základ právní úpravy PMS je dnes obsaţen v zákoně č. 257 / 2000 Sb. o 

Probační a mediační sluţbě a o změně některých zákonŧ (dále jen ZPMS), jenţ nabyl 

účinnosti  dnem 1. ledna 2001. Nemalý význam ve vztahu k touto orgánu mají i některá 

ustanovení TZ a TŘ (zejm. § 49 aţ 51 TZ vymezující pojem dohledu či § 27b TŘ). Za  

nedílnou součást právní úpravy je třeba povaţovat i základní interní normy PMS, 

konkrétně Statut PMS a Organizační řád PMS.
 62

 

 Na podkladě shora zmiňované právní úpravy došlo ke zřízení PMS, která 

provádí v rozsahu stanoveném ZPMS nebo zvláštním zákonem úkony probace a 

mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení (§ 1 ZPMS).  

Organizační strukturu PMS tvoří ředitelství PMS a střediska pŧsobící v sídlech 

okresních soudŧ nebo naroveň jim postavených soudŧ obvodních, respektive Městského 

soudu v Brně, a dále střediska pŧsobící v sídlech okresních soudŧ, která jsou současně 

sídly krajských soudŧ nebo Městského soudu v Praze. Střediska PMS zajišťují probační 

a mediační činnost ve vztahu k příslušným policejním orgánŧm, soudŧm, a státním 

zastupitelstvím.
63

 V čele PMS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

spravedlnosti. V čele střediska stojí jeho vedoucí, kterého z úředníkŧ příslušného 
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střediska jmenuje a odvolává na návrh ředitele PMS ministr spravedlnosti. Ústředním 

orgánem státní správy pro probaci a mediaci je ministerstvo spravedlnosti. Zákon dále 

počítá se zřízením Rady pro probaci a mediaci, jakoţto poradního orgánu ministra 

spravedlnosti. 

§ 2 ZPMS obsahuje legální definici probace a mediace. Probací se pro účely 

tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, 

obţalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestŧ nespojených s odnětím 

svobody, včetně uloţených povinností a omezení, dále pak sledování chování 

odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

a v neposlední řadě i individuální pomoc obviněnému a pŧsobení na něj, aby vedl řádný 

ţivot, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloţeným podmínkám, a tím došlo k 

obnově narušených právních i společenských vztahŧ. Mediací se pak rozumí 

mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a 

činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním 

řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného. 

Kompetence PMS jsou vymezeny v § 4 ZPMS, dle něhoţ PMS vytváří 

předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém 

ze zvláštních druhŧ trestního řízení nebo mohl být uloţen a vykonán trest nespojený s 

odnětím svobody anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením. Za tím účelem 

poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a 

spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém ţije a pracuje, s cílem, aby 

v budoucnu vedl řádný ţivot. Demonstrativní výčet forem probační a mediační činnosti 

je obsaţen ve druhém odstavci zmiňovaného ustanovení.
64

 Výslovně je dále upravena 

pomoc poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem při odstraňování 

následkŧ trestného činu. K dalším úkolŧm PMS patří, ţe věnuje zvláštní péči 

                                                           
64

 Probační a mediační činnost spočívá zejména: a) v obstarávání podkladŧ k osobě obviněného a jeho 

rodinnému i sociálnímu zázemí, b) ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání, nebo pro schválení narovnání, zejména projednání a uzavření dohody mezi obviněným a 

poškozeným o náhradě škody, nebo dohody o narovnání, případně podmínek pro další takové procesní 

postupy či tresty nespojené s odnětím svobody, c) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v 

případech, kdy bylo rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem, d) ve vykonávání dohledu nad 

chováním obviněného v případech, kdy byl dohled uloţen, ve sledování a kontrole obviněného v prŧběhu 

zkušební doby, v kontrole výkonu dalších trestŧ nespojených s odnětím svobody, včetně trestu obecně 

prospěšných prací, ve sledování výkonu ochranných opatření, e) ve sledování a kontrole chování 

odsouzeného v prŧběhu zkušební doby v případech, kdy bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění 

odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.  



 43 

mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k 

ochraně práv osob poškozených trestnou činností, přispívá ke koordinaci sociálních a 

terapeutických programŧ práce s obviněnými, zejména jde-li o mladistvé a uţivatele 

omamných a psychotropních látek a podílí se na prevenci trestné činnosti. 

Činnost probačních úředníkŧ tedy spočívá v kvalifikovaném zajištění výkonu 

alternativních trestŧ a odklonŧ v trestním řízení, jejichţ realizace vyţaduje individuální 

práci a odborné vedení obviněných a odsouzených. Obsahovou náplň předrozsudkové 

fáze tvoří tzv. soudní pomoc (v literatuře je tak označováno obstarávání podkladŧ 

k osobě obviněného), jako další forma činnosti se vyvinula tzv. včasná pomoc, 

představující alternativu k vazbě, s níţ je navíc spojena moţnost dohledu nad chováním 

obviněného a pomoci při jeho resocializaci. Včasná pomoc je svou povahou blízká 

probačnímu dohledu s tím rozdílem, ţe jde o činnost předcházející pravomocnému 

rozhodnutí soudu. Obsahovou náplň porozsudkové fáze pak tvoří zejména probace a 

výkon trestu obecně prospěšných prací.
65

 Nově je úkolem probačních úředníkŧ i 

provádět kontrolu výkonu trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce.  

Pojem a obsah probačního dohledu je blíţe specifikován v § 49 - § 51 TZ a je o 

něm pojednáno v rámci kapitoly o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody a 

podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Právní rámec pŧsobení 

probačních úředníkŧ v trestním řízení pak zakotvuje § 27b TŘ.
66

 

Z hlediska výkonu mediační činnosti je významné ustanovení § 4 odst. 7 ZPMS, 

které dává PMS moţnost provádět ve vhodných případech úkony v oblasti mediace 

nejen na pokyn orgánŧ činných v trestním řízení, ale i z podnětu obviněného a 

poškozeného, respektive z vlastní iniciativy. V těchto případech o tom však neprodleně 

informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který mŧţe rozhodnout, ţe věc se k 

mediaci nepředává, a ta proto dále prováděna nebude. Na druhé straně je třeba zajistit, 

aby zejména u mediace byla střediska PMS včas vyrozuměna o trestných činech 

vhodných k mediaci, pročeţ se stanoví policejnímu orgánu a státnímu zástupci 
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povinnost vyrozumět PMS o vhodných případech tak, aby mediace byla vyuţita od 

počátku trestního stíhání, případně místo něj. 

V § 5 odst. 3 ZPMS je zaměstnancŧm PMS dáno oprávnění obracet se na státní 

orgány a právnické a fyzické osoby s doţádáním o sdělení potřebných údajŧ, jemuţ 

koresponduje povinnost poţadované údaje sdělit, pokud tomu nebrání zvláštní zákon 

nebo oprávnění v něm uvedené (například § 99 TŘ). Pokud povinný subjekt odmítne 

bezdŧvodně vyhovět doţádání, předloţí zaměstnanec PMS věc předsedovi senátu nebo 

samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci k dalšímu opatření (zpravidla k 

vyhotovení doţádání ze strany příslušného orgánu činného v trestním řízení s následnou 

moţností uloţení pořádkové pokuty). 

Pokud jde o personální zajištění plnění výše vymezených úkolŧ PMS, ve 

střediscích pŧsobí jako zaměstnanci jednak úředníci řešící náročnější odborné úkoly, 

jednak asistenti provádějící a zabezpečující méně sloţité úkoly, včetně administrativně 

technických prací.
67

 

 Rozsah práv a povinností probačních úředníkŧ je vymezen v § 7 ZPMS. Při 

výkonu své funkce se musí probační úředník řídit zákony, jinými právními předpisy a 

pokyny předsedy senátu či samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Tyto 

pokyny však nesmí směřovat ke zpŧsobu a výsledku mediace. Odpovědný postup, 

respektování a ochrana lidských práv a svobod a dŧstojnosti člověka, vyvarování se 

jednání, které by mohlo vést ke zmaření trestního řízení či vzbuzovat pochybnosti o 

jeho objektivitě a nestrannosti, jsou dalšími povinnostmi úředníkŧ. Dŧsledkem 

nedodrţení těchto povinností mŧţe být odejmutí věci předsedou senátu, samosoudcem 

či státním zástupcem. Úředník má dále informační povinnost o stanovených 

skutečnostech ve vztahu ke zmíněným orgánŧm činným v trestním řízení.
68

 Probační 

                                                           
67

 Předpoklady pro výkon obou funkcí stanoví § 6 ZPMS. Vysoké nároky na odbornou připravenost 

zaměstnancŧ PMS jsou oprávněné. Šíře a povaha probační a mediační činnosti bezesporu vyţaduje 

interdisciplinární přístup, znalosti nejen z oboru práva, ale i psychologie, pedagogiky, přirozenou 

autoritu, samostatnost v rozhodování, umění předcházet konfliktŧm případně i řešit jiţ vzniklé konfliktní 

situace apod. 
68

 § 7 odst. 3 ZPMS stanoví, ţe poruší-li obviněný podmínky, omezení či povinnosti stanovené mu v 

rámci dohledu, nebo omezení či povinnosti uloţené mu v rámci některého trestu nespojeného s odnětím 

svobody, podmíněného zastavení trestního stíhání anebo podmíněného propuštění prováděného 

úředníkem PMS, informuje o tom úředník předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení 

státního zástupce. Při méně závaţném porušení stanovených podmínek, omezení či povinností mŧţe 

úředník Probační a mediační sluţby upozornit obviněného na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, ţe v 
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úředník je oprávněn zjišťovat stanovisko obviněného k podmíněnému zastavení 

trestního stíhání, k uloţení trestu obecně prospěšných prací nebo k uloţení jiného trestu 

nespojeného s odnětím svobody, zjišťovat stanovisko obviněného i poškozeného, jde-li 

o schválení narovnání, v případě méně závaţného porušení podmínek, omezení či 

povinností upozornit obviněného na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, ţe v případě 

opakování nebo závaţnějšího porušení bude informovat příslušný orgán činný 

v trestním řízení a má právo v mezích pŧsobnosti nahlíţet do trestních spisŧ vedených u 

soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, činit si z nich výpisky a 

poznámky a pořizovat si kopie spisŧ a jejich částí. Je vyloučena kumulace úkonŧ 

probace a mediace v téţe věci u téhoţ úředníka. 

K zajištění nestrannosti výkonu probační a mediační činnosti slouţí § 8 ZPMS, 

upravující vyloučení úředníkŧ a asistentŧ z provádění úkolŧ probace a mediace, a to 

z obdobných dŧvodŧ, které stanoví § 30 TŘ pro vyloučení orgánŧ činných v trestím 

řízení.  

 Kromě povinností uvedených výše mají úředníci i asistenti PMS uloţenou 

povinnost mlčenlivosti o věcech, které se dozvěděli při výkonu své funkce, a to i po 

skončení pracovního poměru.
69

 

 Statistické údaje o činnosti PMS jsou obsaţeny v kapitole 12 této práce (graf č. 

5, tabulka č. 1). 

 

  

  

                                                                                                                                                                          

případě opakování nebo závaţnějšího porušení stanovených podmínek, omezení či povinností bude o tom 

informovat předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. 
69

 Při výkonu probace se ovšem nemohou dovolávat mlčenlivosti ve vztahu k policejnímu orgánu, soudu 

nebo státnímu zástupci. Této povinnosti se také nemohou dovolávat vŧči ministerstvu, pokud jde o údaje 

potřebné k plnění závazkŧ podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 
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5. ALTERNATIVNÍ TRESTY 

 

5.1 Pojem alternativních trestů 
 

Ani v případě alternativních trestŧ se v odborné literatuře nesetkáme s jednotnou 

definicí tohoto pojmu. V nejširší rovině je lze vymezit tak, ţe jde o všechny tresty 

nespojené s odnětím svobody. Pak by do skupiny alternativních trestŧ spadaly všechny 

druhy trestŧ uvedené v § 52 TZ, samozřejmě s výjimkou nepodmíněného trestu odnětí 

svobody.  V uţším pojetí pak alternativní tresty mŧţeme vymezovat pomocí jejich 

hlavního účelu, a tím je náhrada odnětí svobody. Při tomto pojetí by do kategorie 

alternativních trestŧ v rámci českého trestního práva spadal pouze trest domácího vězení, 

obecně prospěšné práce, peněţitý trest a podmíněné odsouzení, včetně podmíněného 

odsouzení s dohledem.
70

 

Alternativní tresty, byť nejsou spojeny s odnětím osobní svobody pachatele, 

zaručují naplnění účelu trestu stejně, jako kdyby byl na odsouzeném vykonáván 

klasický trest odnětí svobody.
71

 

 

5.2 Systém trestů v novém trestním zákoníku 
 

Systém trestŧ lze definovat jako uspořádání jednotlivých druhŧ trestŧ podle 

závaţnosti, postihovaných zájmŧ a vzájemných vztahŧ mezi jednotlivými tresty.
72

 

Taxativní výčet trestŧ je obsaţen v § 52 TZ a umoţňuje uloţit tyto tresty: 

a) odnětí svobody (§ 55 n.) 

b) domácí vězení (§ 60 n.) 

c) obecně prospěšné práce (§ 62 n.) 

d) propadnutí majetku (§ 66) 

e) peněţitý trest (§ 67 n.) 

f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 n.) 

g) zákaz činnosti (§ 73 n.) 

h) zákaz pobytu (§ 75) 

                                                           
70

 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1.vydání. Praha: Leges, 2011, s. 31. 
71

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

C. H. Beck, 2009, s. 469. 
72

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 354. 
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i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 76 n.) 

j) ztrátu čestných titulŧ a vyznamenání (§ 78) 

k) ztrátu vojenské hodnosti (§ 79) 

l) vyhoštění (§ 80). 

 

Budeme-li za alternativní povaţovat všechny tresty, jeţ nejsou spojeny 

s odnětím svobody a s izolací pachatele od společnosti, převaţují v českém systému 

trestŧ právě tyto druhy trestŧ.  TZ navíc do našeho právního řádu zakotvil dva zcela 

nové alternativní tresty, a to trest domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce.
73

 

TZ tak nyní obsahuje dvanáct druhŧ trestŧ, přičemţ právě z hlediska 

alternativních druhŧ trestu je třeba připomenout, ţe odnětí svobody je pojímáno jako 

jeden druh trestu, který je moţno uloţit nejen nepodmíněně, ale i s podmíněným 

odkladem na stanovenou zkušební dobu, případně i s vyslovením dohledu probačního 

úředníka, tedy ve třech formách.
74

   

 

5.3 Druhy alternativních trestů v širším smyslu 
 

Alternativní tresty lze třídit podle několika kritérií. Podle zájmŧ odsouzeného, 

které tresty postihují, rozlišujeme alternativní tresty postihující svobodu (trest domácího 

vězení, trest obecně prospěšných prací, trest zákazu pobytu, zákazu činnosti, trest 

                                                           
73

 Dalšími tresty, o nichţ lze de lege ferenda uvaţovat, jsou například víkendové tresty odnětí svobody. 

Zde sice vzniká problém zásahŧ do rodinného ţivota, avšak tyto zásahy jsou menší neţ u trestu odnětí 

svobody. Pro jejich zavedení by ale bylo třeba nejprve zajistit moţnost jejich výkonu vytvořením 

speciálních spádových věznic pro odsouzené. S ohledem na potíţe se zajištěním výkonu trestu není tento 

alternativní trest obsaţen ani v novém trestním zákoníku. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: 

obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 356 - 357. 
74

ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. Znění trestního zákoníku s důvodovou zprávou přiřazenou k příslušným 

ustanovením a částem normativního textu, s vyznačením změn proti stávající úpravě obsažené v tr. zák. 

Názory na právní povahu tohoto institutu se rŧzní. Například Jelínek zastává stanovisko, ţe se jedná o 

zvláštní druh trestu. Tento názor opírá o výčet opatření v zákoně o soudnictví ve věcech mládeţe. 

V ustanovení § 24 odst. 1 písm. i) a j) ZSVM se podmíněné odsouzení (respektive podmíněné odsouzení 

s dohledem) uvádí jako samostatný druh trestního opatření. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: 

obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 355. Opačný názor 

zastává Kalvodová – podmíněné odsouzení není totiţ výslovně uvedeno v taxativním výčtu trestŧ a nelze 

je proto zřejmě povaţovat za samostatný druh trestu. Jedná se spíše o formu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. 

Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 119. Závěru, ţe se nejedná o samostatný druh trestu, svědčí i 

skutečnost, ţe § 52 odst. 2 TZ stanoví, ţe trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon 

jinak: a) nepodmíněný trest odnětí svobody, b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, c) 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.  
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zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a lze sem 

počítat i podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody), dále tresty majetkové (peněţitý 

trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, propadnutí majetku) a tresty na cti 

(ztráta čestných titulŧ a vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti).
75

   

Dle toho, zda lze trest uloţit samostatně nebo pouze vedle jiného, dělíme 

alternativní tresty na samostatné 
76

 (jde tedy o tresty, které lze uloţit jak samostatně, tak 

spolu s jiným trestem) a vedlejší (ty lze uloţit pouze vedle jiného trestu). Mezi prvně 

jmenované mŧţeme zařadit trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, 

propadnutí majetku, peněţitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, trest 

zákazu činnosti, zákazu pobytu, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce, vyhoštění. Do druhé skupiny patří trest ztráty čestných titulŧ a vyznamenání a 

trest ztráty vojenské hodnosti. 

Dle určitosti trestní sankce je pak moţné tresty členit na absolutně určité (trest 

ztráty čestných titulŧ a vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti), relativně určité 

(trest domácího vězení, obecně prospěšné práce, peněţitý trest, propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, propadnutí majetku, zákaz činnosti, zákaz vstupu na 

společenské, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu) a absolutně 

neurčité tresty.
77

 

Dalším kritériem pro dělení alternativních trestŧ je to, zda je moţné trest uloţit 

kterémukoli pachateli trestného činu, anebo jen zúţenému okruhu pachatelŧ či členění 

dle věku pachatele.
78
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 Zařazení těchto dvou trestŧ mezi „alternativní“ je poměrně diskutabilní, jelikoţ se jedná o tresty 

vedlejší a lze je uloţit pouze společně s trestem odnětí svobody v délce trvání nejméně dvou let za 

úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrţeníhodné pohnutky. Z tohoto dŧvodu je tedy nelze 

povaţovat za alternativní v pravém slova smyslu. 
76

 Dle § 53 odst. 1 TZ stanoví-li se za některý trestný čin několik trestŧ, lze uloţit kaţdý tento trest 

samostatně nebo i více těchto trestŧ vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý 

trestný čin, lze uloţit i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uloţit domácí vězení vedle odnětí svobody a 

obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněţitý trest vedle propadnutí 

majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění. Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněţitý trest, zákaz 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uloţit samostatně, i 

kdyţ TZ na některý trestný čin takový trest nestanoví. 
77

 U absolutně určitých trestŧ zákon stanoví druh a výměru trestu, u relativně určitých stanoví pouze 

nejniţší nebo nejvyšší výměru trestu nebo nejvyšší horní hranici či proměnnou konkrétní náplň trestu. 

Mŧţeme rozlišovat i tresty absolutně neurčité, kdy zákon nestanoví ani druh trestu, ani jeho výměru 

(například „bude potrestán přiměřeně“). Takové tresty však nejsou v trestní právu ţádoucí a v platném 

českém právu se nevyskytují. 
78

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2009, s. 357 - 359. 
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6. PODMÍNĚNÝ ODKLAD VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY, 

VČETNĚ PODMÍNĚNÉHO ODKLADU VÝKONU TRESTU 

ODNĚTÍ SVOBODY S DOHLEDEM   

 

 

V České republice zaujímá podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

vedoucí příčku v počtu udělených trestŧ. V roce 2011 bylo uloţeno 45 783 odsouzeným 

pachatelŧm z celkového počtu 70 160 odsouzených, to jest v 65,3 % případŧ.
79

 V roce 

2012 byl pak uloţen 45 675 odsouzeným pachatelŧm z celkového počtu 71 471 

odsouzených, tedy v 63,9 % případŧ.
80

 Široká aplikace daného trestu souvisí jednak se 

skutečností, ţe soud při jeho ukládání není vázán ţádnou speciální podmínkou, jako je 

tomu u ostatních alternativních trestŧ (existence obydlí u domácího vězení, zdravotní 

zpŧsobilost pachatele u obecně prospěšných prací, hledisko dobytnosti peněţitého 

trestu), dále pak s faktem, ţe jej lze v podstatě uloţit  za většinu trestných činŧ (zejména 

s přihlédnutím k moţnosti soudu mimořádně sníţit trest odnětí svobody, srov. § 58 TZ). 

 Podstata podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody tkví v tom, ţe soud 

vynese odsuzující rozsudek a uloţí trest odnětí svobody, avšak jeho výkon odloţí pod 

podmínkou, ţe se odsouzený bude ve stanovené zkušební době řádně chovat a vyhoví 

uloţeným podmínkám. Podmíněné odsouzení vychází z předpokladu, ţe jiţ samo trestní 

stíhání, negativní zhodnocení osoby pachatele a jeho činu rozsudkem, hrozba budoucího 

eventuálního výkonu trestu či omezení a podmínky týkající se chování odsouzeného, 

mohou mít z hlediska individuální i generální prevence účinky, které má jinak jen 

výkon uloţeného trestu. Podmíněným odsouzením se poskytuje pachateli dŧvěra i 

moţnost, aby bez izolace od společnosti svým chováním ve zkušební době odčinil 

spáchaný trestný čin a dosáhl toho, ţe výkon podmíněně odloţeného trestu odnětí 

svobody nebude nařízen a ţe se na něho bude hledět, jako kdyby nebyl odsouzen. Tím 

podmíněné odsouzení umoţňuje vzbudit zájem pachatele na vlastním řádném ţivotě tak, 

                                                           
79

 Ministerstvo spravedlnosti. Statistická ročenka Ministerstva spravedlnosti ČR za rok 2011. [online]. 

[cit. 2013-04-19]. Dostupné z: http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html . 
80

 Nutno uvést, ţe z uvedených celkových počtŧ bylo v roce 2011 uloţeno 42 284 podmíněných trestŧ a 

trestních opatřeních odnětí svobody „prostých“ a 3 499 s dohledem. V roce 2012 se jednalo o 41.982 

podmíněných trestŧ a trestních opatřeních odnětí svobody „prostých“ a 3 693 s dohledem. Ministerstvo 

spravedlnosti. Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle soudů za rok 2011 a 2012. [online]. 

[cit. 2013-04-19]. Dostupné z: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 
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aby nebyl jen pouhým pasivním objektem pŧsobení trestu, ale aby se sám aktivně 

přičinil o nápravu, přičemţ se případně mŧţe opřít o sociální, psychickou nebo 

materiální pomoc zájmových sdruţení občanŧ, sociálních kurátorŧ, a zejména 

probačních úředníkŧ.
81

 

Pouhé projednání trestní věci před soudem, vyslovení viny a hrozba výkonu 

uloţeného trestu odnětí svobody mohou být dostatečné zpravidla u pachatelŧ, u nichţ je 

spáchání trestného činu ojedinělým vybočením z jinak řádného zpŧsobu ţivota, tedy 

u osob, u nichţ je i bez pomoci zvenčí a soustavné kontroly vysoce pravděpodobné, ţe 

povedou v budoucnosti řádný ţivot. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody bude 

však namístě i u pachatelŧ méně závaţných trestných činŧ, kteří potřebují kontrolu 

a určité usměrnění svého chování, podporu a pomoc v prŧběhu zkušební doby, aby 

vedli takový zpŧsob ţivota, který není v rozporu s normami občanské společnosti. Za 

tím účelem zákon umoţňuje soudu ukládat podmíněně odsouzenému přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti a zároveň od soudu vyţaduje, aby sledoval chování 

podmíněně odsouzeného, opíraje se o součinnost zejména s  probačními úředníky a 

zájmovými sdruţeními občanŧ.
82

 

 

 

6.1 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody v českých právních dějinách 
 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody „prosté“ (tj. bez dohledu 

probačního úředníka) bylo zavedeno zákonem č. 562/1919 Sb., o podmíněném 

odsouzení a podmíněném propuštění z výkonu trestu.
 83

 Soud mohl odloţit výkon 

peněţitého trestu nebo trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok, měl-li 

z podstatných dŧvodŧ za to, ţe odsouzený povede řádný ţivot a ţe výkonu trestu není 

třeba. Dále bylo moţné stanovit podmíněně odsouzenému ochranný dozor či omezení 

co do místa pobytu a zpŧsobu ţivota. Soud měl také odsouzenému zpravidla uloţit, aby 

                                                           
81 

RIZMAN, S., SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P. K problematice alternativních trestů. In: Trestní právo 7-8, 

1997. 
82

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
83

 V Evropě byl tento institut poprvé uzákoněn koncem 19. století v Belgii a ve Francii. Jednalo se o  

podmíněné odloţení výkonu trestu vězení, které se od anglo-americké probace lišilo zejména tím, ţe při 

probaci byl podmíněný odklad trestu spojen s ochranným dozorem prováděným zvláštním orgánem, 

zatímco u podmíněného odsouzení tento dozor chyběl. ROZUM, J., KOTULAN, J., VŦJTĚCH, J. 

Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR. Institut pro kriminologii a prevenci. 1. 

vydání, Praha, 2001, 141 s. 



 51 

podle svých sil nahradil škodu a poskytl zadostiučinění. Osvědčil-li se podmíněně 

odsouzený ve zkušební době, hledělo se na něj, jako by nebyl odsouzen. Stojí za 

zmínku, ţe podmíněné odsouzení vylučovala recidiva odsouzeného v případě, kdy byl 

viník jiţ dříve odsouzen pro zločin na dobu delší neţ tří měsícŧ nebo vŧbec pro čin 

spáchaný z pohnutky nízké a nečestné.
84

   

Další významnou právní normou byl trestní zákon č. 86/1950 Sb. Dle něj měl 

soud výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok podmíněně odloţit, 

nepříčilo-li se to obecnému zájmu a měl-li, s ohledem na předchozí ţivot pachatele, 

dŧvodně za to, ţe pachatel i bez výkonu trestu povede řádný ţivot pracujícího člověka. 

Zkušební doba se stanovovala v rozmezí jednoho roku aţ tří let. U některých trestných 

činŧ byla však moţnost podmíněného odsouzení vyloučena přímo ve zvláštní části 

zákona – jednalo se zejména o trestné činy hospodářské a proti republice.
85

  

Dŧleţitým mezníkem ve vývoji československého práva se stala Ústava z r. 

1960. Následovalo období přijímání nových zákonŧ, mezi nimi i zákona č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).  Tr. 

zák. rozšířil moţnost podmíněného odsouzení, kdyţ zakotvil povinnost soudu  odloţit 

výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta při splnění alespoň jedné ze dvou 

alternativně stanovených podmínek: a) jestliţe vzhledem k osobě pachatele, zejména 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu ţivotu a prostředí, ve kterém ţije a pracuje, měl 

soud dŧvodně za to, ţe účelu trestu bude dosaţeno i bez jeho výkonu, b) jestliţe soud 

přijal záruku za nápravu pachatele nabídnutou společenskou organizací a vzhledem 

k výchovné síle kolektivu měl dŧvodně za to, ţe účelu trestu bude dosaţeno i bez jeho 

výkonu. Zkušební doba byla stanovena od jednoho do pěti let. Soud také mohl 

podmíněně odsouzenému uloţit přiměřená omezení.  

Období po roce 1989 je pak charakteristické celou řadou významných změn 

v trestním právu. Jde-li o podmíněné odsouzení, stěţejní bylo zejména přijetí zákona č. 

265/2001 Sb., který je nazýván velkou novelou trestního zákona. S účinností od 

1.1.2002 tak došlo k posílení pozice trestu odnětí svobody jako ultima ratio. Vzhledem 

k tomu, ţe novela jiţ nepředpokládala nabízení záruky zájmového sdruţení občanŧ za 
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nápravu obviněného, změnily se v tomto smyslu předpoklady jednak upuštění od 

potrestání, jednak podmíněného odsouzení. Významné novum představovalo zakotvení 

moţnosti ponechání podmíněného odsouzení v platnosti pro dospělé pachatele za 

současného jeho zpřísnění. Novela také definovala tzv. probační dohled, stanovila jeho 

účel a obsahovou náplň.
86

 Právní úprava tak, jak byla změněna uvedenou novelou, byla 

pak v podstatě převzata TZ. 

 

6.2 Současná právní úprava podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody 
 

 Dle § 81 odst. 1 TZ mŧţe soud podmíněně odloţit výkon trestu odnětí svobody 

nepřevyšujícího tři léta, jestliţe vzhledem k osobě a poměrŧm pachatele, zejména 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu ţivotu a prostředí, ve kterém ţije, pracuje, a k 

okolnostem případu, má soud dŧvodně za to, ţe k pŧsobení na pachatele, aby vedl řádný 

ţivot, není třeba jeho výkonu. V § 84 TZ se pak stanoví, ţe za podmínek § 81 odst. 1 

TZ mŧţe soud podmíněně odloţit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, 

jestliţe je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu 

potřebnou péči ve zkušební době, a to za současného uloţení dohledu nad pachatelem (o 

variantě podmíněného odsouzení s dohledem je pojednáno níţe). Délka trestu, který 

rozhoduje o moţnosti podmíněného odsouzení, se posuzuje podle délky trestu 

uloţeného v konkrétním případě, nikoli podle rozmezí trestní sazby uvedené u příslušné 

skutkové podstaty. 

Neţ soud podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody uloţí, musí zevrubně 

zkoumat konkrétní okolnosti pachatelovy osoby a jeho činu. Rozhodnutí o tom, ţe 

k pŧsobení na pachatele, aby vedl řádný ţivot, není třeba výkonu trestu odnětí svobody, 

se musí opírat o odpovědné zhodnocení nejen okolností uvedených v § 81 odst. 1 TZ, 

ale také o zhodnocení všech ostatních hledisek rozhodných pro stanovení druhu trestu 

a jeho výměry (§ 39 TZ). Hlediska uvedená v § 81 odst. 1 TZ, jeţ se týkají osoby 

pachatele, jeho poměrŧ a okolností vztahujících se ke spáchanému trestnému činu,  jsou 

sice neopominutelná a soud je musí hodnotit přednostně, avšak nejsou výlučná a bez 

zhodnocení dalších kritérií by nemohl být učiněn odŧvodněný závěr, ţe v daném 
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případě není třeba k tomu, aby pachatel vedl řádný ţivot, na něj pŧsobit bezprostředním 

výkonem trestu odnětí svobody.
87

  

Poznatky o pachatelově osobě, jeho osobních, majetkových, rodinných a jiných 

poměrech, soud při svém rozhodování čerpá především z trestního spisu. Zjišťování 

uvedených údajŧ o pachateli totiţ probíhá jiţ v přípravném řízení a stěţejní roli v tomto 

směru sehrává Policie České republiky, sluţba kriminální policie a vyšetřování. 

Konkrétním zdrojem informací pak bývá zejména opis z rejstříku trestŧ pachatele, 

zpráva o jeho pověsti z místa bydliště (vyhotovená příslušným obecním úřadem), 

zpráva o pověsti podaná příslušným místním oddělením Policie České republiky, 

případně zpráva evidenční karty řidiče. V neposlední řadě získává soud tyto poznatky i 

výslechem pachatele. Není však běţnou praxí, ţe by si soud opatřoval od PMS odborně 

zpracované osobní charakteristiky pachatele a stanoviska stran vhodnosti uloţení tohoto 

trestu tak, jak tomu je například v případě, kdy soud ukládá trestním příkazem trest 

obecně prospěšných prací či trest domácího vězení (srov. § 314e odst. 3, odst. 4 TŘ). Je 

však otázkou, nakolik je soud s to učinit si objektivní úsudek o vhodnosti uloţení 
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trestného činu, jeho následky, mírou zavinění pachatele, pohnutkou, prostředím a situací, za nichţ došlo 
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podmíněného trestu odnětí svobody tomu kterému pachateli, pokud nedisponuje 

komplexní zprávou o jeho osobě a „poměrech.“ Mám za to, ţe by uţší spolupráce mezi 

soudem a PMS předtím, neţ soud rozhodne o uloţení trestu, byla namístě i v případě 

rozhodování o podmíněném trestu odnětí svobody. Probační úředník by na základě 

vlastních šetření vypracoval pro soud zprávu pojednávající o celkových poměrech 

pachatele, o jeho postoji k zamýšlenému trestu a kriminogenních faktorech 

v pachatelově ţivotě. Tato zpráva by pro soud představovala cenný zdroj informací 

zejména při rozhodování o tom, zda k pŧsobení na pachatele, aby vedl řádný ţivot, 

postačí pouze podmíněné odloţení výkonu trestu odnětí svobody „prosté,“ nebo je-li 

namístě, ve snaze eliminovat určité kriminogenní faktory v ţivotě pachatele, jeho 

zostření uloţením přiměřených omezení a přiměřených povinností směřujících k tomu, 

aby pachatel vedl řádný ţivot, případně je-li jiţ třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat 

chování pachatele a uloţit nad ním dohled. Nelze však odhlédnout od skutečnosti, ţe by 

vyhotovování zprávy o osobě pachatele a jeho poměrech v kaţdém případě, kdy soud 

zamýšlí uloţit daný trest, vzhledem k počtu ukládaných podmíněných trestŧ odnětí 

svobody představovalo mnohonásobné zvýšení agendy vykonávané PMS. To by 

vzhledem k jejímu současnému personálnímu i materiálnímu zajištění bylo neúnosné. 

PMS by nebyla schopna vyhotovovat zprávy o osobě pachatele promptně, coţ by se 

negativně promítlo do délky trestního řízení, a to bezesporu nekoresponduje se zásadou 

rychlosti trestního řízení (srov. § 2 odst. 4 TŘ).  Dle mého názoru nelze v dohledné 

době očekávat změnu stávající soudní praxe, ledaţe by došlo ke zvýšení toku finančních 

prostředkŧ ze strany státu ve prospěch PMS tak, aby u ní mohlo dojít k navýšení 

personálních kapacit. 

Při podmíněném odsouzení stanoví soud v odsuzujícím rozsudku zkušební dobu 

na jeden rok aţ pět let. Délkou zkušební doby se naše právní úprava blíţí právním 

úpravám celé řady evropských zemí.
88

 Soud rovněţ mŧţe v jejím rámci stanovit 

pachateli přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný 

ţivot,
89

  a zpravidla mu má téţ uloţit, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil 
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nemajetkovou újmu, kterou trestným činem zpŧsobil, nebo aby vydal bezdŧvodné 

obohacení získané trestným činem.
90

  Uloţení dané povinnosti má zesílit účinek 

pŧsobení podmíněného odsouzení na pachatele tím, ţe pod pohrŧţkou výkonu trestu 

odnětí svobody ho podněcuje k dobrovolné úhradě škody, kterou zpŧsobil trestným 

činem, vyţaduje od něj aktivní úsilí o nápravu nebo odčinění škodlivých následkŧ 

trestného činu, a vede jej tak k uznání a respektování zájmŧ dotčených trestným činem. 

Povinnost, aby pachatel podle svých sil nahradil zpŧsobenou škodu, se tak stává 

dŧleţitým prostředkem nápravy a resocializace podmíněně odsouzeného.
91

 

 Zkušební dobu lze po pravomocném odsouzení dodatečně prodlouţit jen za 

podmínek uvedených v §  83 odst. 1 písm. b) TZ (respektive u mladistvého podle § 33 

odst. 2 písm. b) ZSVM), avšak nelze ji zkrátit a vyslovit ještě před jejím uplynutím, 

ţe se pachatel osvědčil, a to ani tehdy, kdyby soud dospěl k přesvědčení, ţe jiţ bylo 

dosaţeno nápravy pachatele. Není moţné ani její stavení nebo přerušení. O tom, zda se 

                                                                                                                                                                          

činnost odsouzeného, která by mohla být předmětem trestu zákazu činnosti. Nepřiměřeným omezením by 

například bylo, kdyby podmíněně odsouzený nesměl ve zkušební době řídit motorové vozidlo, vykonávat 

dosavadní zaměstnání apod. Dle R IV/68 ukládat omezení, které by sice mohlo přispět k nápravě 

pachatele, ale které nemá ţádný vztah ke spáchanému trestnému činu, není v souladu se zákonem. 

KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2002, 272 s. Omezení mohou mít formu zákazŧ určitého konání, povinnosti pak 

formu příkazŧ k pozitivnímu konání. Pachateli lze zakázat jak konání, které je jinak nedovolené 

(zakázané právním řádem nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci), tak konání, které je jinak 

právním řádem dovolené. Omezení a povinnosti ve všech formách lze ukládat pachateli jen tak, aby byly 

přiměřené. Přiměřenost se musí vztahovat především k zákonnému účelu takových omezení a povinností, 

tj. musí směřovat k tomu, aby odsouzený vedl řádný ţivot. Omezeními a povinnostmi nelze sledovat jiný 

účel. Pŧjde především o taková opatření, která umoţní odstranění příčin, podmínek nebo příleţitostí 

k opětovnému spáchání trestného činu, jehoţ se odsouzený uţ dopustil. Pŧsobí tedy na odstranění 

kriminogenních faktorŧ ze ţivota pachatele. Omezení a povinnosti musí být přiměřené téţ povaze 

podmíněného odsouzení. Nesmí přesahovat rámec podmíněného odsouzení a být v rozporu s podstatou 

jeho reţimu, tedy s pŧsobením na pachatele v podmínkách jeho ţivota na svobodě, bez izolace od 

společnosti. Z tohoto hlediska by byl nepřiměřený například příkaz, aby se odsouzený ve zkušební lhŧtě 

hlásil u orgánu policie. Jak je jiţ zmíněno výše, přiměřeným omezením nebo přiměřenou povinností nelze 

nahrazovat obsah jiného druhu trestu a nelze jimi ani nahrazovat dohled, který je samostatným institutem. 

Konečně musí být omezení a povinnosti přiměřené trestnému činu, jímţ byl pachatel uznán vinným. 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. Demonstrativní 

výčet těchto povinností skýtá    § 48 odst. 4 TZ a jedná se například o povinnost podrobit se výcviku pro 

získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není 

ochranným léčením podle tohoto zákona, zdrţet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních 

a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami atd. (blíţe srov. § 48 odst. 4 TZ). 
90

 Uvedenou povinnost nelze zaměňovat s povinností odsouzeného nahradit škodu zpŧsobenou trestným 

činem, ke které byl zavázán v rámci trestního adhezního řízení. Výrok rozsudku o náhradě škody je 

exekučním titulem, kdeţto výše uvedená povinnost takovým titulem není. Z hlediska splnění podmínek 

zkušební doby je rozhodující, zda odsouzený příslušnou škodu nahradil podle svých moţností v prŧběhu 

zkušební doby, kdeţto z hlediska náhrady škody v adhezním řízení jde o povinnost nahradit škodu beze 

zbytku, za podmínek vyplývajících z občanskoprávních předpisŧ. SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. 

Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: Beck, 2000, 468 s.  
91

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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pachatel osvědčil, se rozhodne aţ po uplynutí zkušební doby, nicméně o výkonu trestu 

odnětí svobody lze rozhodnout jiţ v jejím prŧběhu.
92

 

 Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, mŧţe soud v zájmu 

vyuţití výchovného pŧsobení rodiny, školy a dalších subjektŧ uloţit, a to samostatně 

nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 

TZ, téţ některá z výchovných opatření uvedených v ZSVM za obdobného uţití 

podmínek stanovených pro mladistvé.
93

 

Odsouzený je v prŧběhu zkušební doby kontrolován buď předsedou senátu, 

anebo, je-li to s ohledem na povahu uloţených omezení a  na zpŧsob kontroly chování 

podmíněně odsouzeného nutné, pověří předseda senátu prováděním kontroly 

probačního úředníka (srov. § 329 TŘ). Při prvně zmiňované variantě si předseda senátu 

pravidelně, nejméně jednou za šest měsícŧ, zjišťuje, zda odsouzený vede řádný ţivot a 

dodrţuje uloţená omezení. Za tím účelem si vyţaduje zejména opis z rejstříku trestŧ 

odsouzeného a zprávy o pověsti (viz výše). Byl-li prováděním kontroly pověřen 

probační úředník, zašle předseda senátu ihned po právní moci rozsudku ukládajícího 

trest odnětí svobody, jehoţ výkon byl podmíněně odloţen, jeho opis probačnímu 

úředníkovi k výkonu kontroly nad chováním odsouzeného a nad dodrţováním 

uloţených omezení. Poţádá jej zároveň, aby mu v pravidelných termínech, které 

současně stanoví, podával zprávu o zpŧsobu ţivota odsouzeného a kdyby zjistil dŧvody 

k nařízení výkonu trestu, aby to ihned oznámil soudu. Běţná soudní praxe se však 

vyvinula tak, ţe jde-li o podmíněné odsouzení „prosté“, provádí kontrolu chování 

odsouzeného zpravidla pouze soud a druhá zmiňovaná varianta se tak v praxi příliš 

často nevyskytuje. Součinnosti PMS při kontrole chování odsouzeného je vyuţíváno 

především v těch případech, kdy byl trest odnětí svobody podmíněně odloţen za 

současného uloţení dohledu. Dle § 329 odst. 3 TŘ mŧţe předseda senátu rovněţ 

poţádat o výchovné spolupŧsobení zájmové sdruţení občanŧ činné na pracovišti 

odsouzeného nebo v jeho bydlišti, pokud nabídlo záruku za převýchovu odsouzeného 

dle § 6 odst. 1 písm. b), odst. 3 TŘ.
94

 Takovéto nabídky jsou však v praxi ojedinělé a 
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 Tamtéţ. 
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 Dle §15 odst. 2 ZSVM se výchovnými opatřeními rozumí: a) dohled probačního úředníka, b) probační 

program, c) výchovné povinnosti, d) výchovná omezení, e) napomenutí s výstrahou. 
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 Podle dřívější úpravy podmíněného odsouzení obsaţené v §  58 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném do 31. 

12. 2001, bylo dalším předpokladem k rozhodnutí o podmíněném odsouzení, aby soud přijal záruku za 
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objevují se spíše v souvislosti s podmíněným propuštěním z výkonu trestu (srov. § 88 

TZ). 

Nutno poznamenat, ţe podmíněný odklad výkonu trestu se týká pouze trestu 

odnětí svobody. Pokud byly spolu s ním uloţeny i další tresty, pak na ně nemá 

podmíněné odloţení vliv. To vyplývá ze skutečnosti, ţe v případě podmíněného 

odsouzení se pachateli neodnímá svoboda, a proto nic nebrání výkonu ostatních trestŧ, 

které pachatel vykonává rovněţ na svobodě. Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí 

svobody se nedotýká ani výkonu ochranného opatření, popřípadě dalších výrokŧ 

rozsudku, zejména výroku o povinnosti k náhradě škody zpŧsobené trestným činem.
95

 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody skončí buď osvědčením 

podmíněně odsouzeného, anebo uskutečněním podmíněně odloţeného výkonu trestu 

odnětí svobody. O osvědčení rozhodne soud podle § 83 odst. 1 TZ po uplynutí zkušební 

doby  a za předpokladu, ţe odsouzený vedl po celou zkušební dobu řádný ţivot a 

vyhověl všem uloţeným podmínkám.
96

 Otázku, zda má být nařízen výkon trestu proto, 

ţe se podmíněně odsouzený nepodrobil uloţeným přiměřeným omezením a přiměřeným 

povinnostem, hodnotí soud s přihlédnutím k významu uloţených omezení a povinností 

a k závaţnosti porušení stanovené podmínky. K osvědčení podmíněně odsouzeného 

mŧţe dojít, i kdyţ se mu nepodařilo úplně nahradit škodu, zejména pokud podle svých 

sil, majetkových, osobních či zdravotních poměrŧ nebyl schopen náhrady v plné výši. 

Při řešení otázky, zda se podmíněně odsouzený osvědčil, rozhodují pouze skutečnosti 

                                                                                                                                                                          

nápravu pachatele a aby měl soud dŧvodně za to, ţe vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku 

nabídl, bude dosaţeno účelu trestu i bez jeho výkonu. Převzetí této záruky mohla nabídnout zájmová 

sdruţení občanŧ, jimiţ se  rozuměly zejména odborové a jiné společenské organizace (například občanská 

sdruţení), pracovní kolektivy a církve, nikoli však politické strany a politická hnutí. Novela tr. zák. a TŘ 

provedená zákonem č.  265/2001 Sb. podstatným zpŧsobem změnila rozsah a význam účasti zájmových 

sdruţení občanŧ v trestním řízení a nadále se jiţ nepočítá s jejich součinností při rozhodování o pouţití 

většiny hmotněprávních institutŧ. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, 3285 s. 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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 Obsahem povinnosti „vést řádný ţivot“ je v prvé řadě to, ţe se odsouzený nedopustí nového trestného 

činu. Vyvarovat by se ale měl i porušování jiných právních povinností (například by neměl páchat 

přestupky, měl by řádně plnit svou vyţivovací povinnost apod.), jakoţ i takových jednání, která by bylo 

moţné povaţovat za výrazný kriminogenní faktor (kupříkladu silné zneuţívání návykových látek). 

JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 

2009. 1216 s. Za „uloţené podmínky“ se povaţují uloţená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

směřující k tomu, aby podmíněně odsouzený vedl řádný ţivot, včetně jeho povinnosti, aby podle svých sil 

nahradil škodu, kterou zpŧsobil trestným činem. U mladistvého, popřípadě u podmíněně odsouzeného, 

jenţ je ve věku blízkém věku mladistvých, pŧjde o plnění výchovných opatření. ŠÁMAL, P. a kol. 

Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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spadající do zkušební doby, přitom je ovšem nutné přezkoumat chování odsouzeného 

po celou zkušební dobu. Nelze tedy přihlíţet k okolnostem, které nastaly ještě před 

jejím počátkem, ani k těm, k nimţ došlo po jejím uplynutí. V případě, ţe soud 

rozhodnutí o osvědčení neučiní do jednoho roku od uplynutí zkušební doby, aniţ na tom 

měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, ţe se podmíněně odsouzený osvědčil. 

Uvedená fikce nastává ze zákona jiţ uplynutím doby jednoho roku po skončení 

zkušební doby, aniţ je třeba, aby to soud vyslovil usnesením. Zavinil-li podmíněně 

odsouzený, ţe soud nerozhodl do jednoho roku od uplynutí zkušební doby o tom, zda se 

podmíněně odsouzený osvědčil či nikoli (například proto, ţe často měnil pobyt, aniţ dal 

změnu pobytu na vědomí příslušným orgánŧm), lze mít za to, ţe se osvědčil, teprve 

a jen tehdy, jestliţe soud pravomocně vysloví, ţe se podmíněně odsouzený osvědčil.
97

  

Zákonným dŧsledkem výroku, ţe se podmíněně odsouzený osvědčil, respektive má-li se 

za to, ţe se osvědčil, je, ţe se trest nevykoná a ţe se současně na pachatele hledí, jakoby 

nebyl odsouzen (§ 83 odst. 4 TZ).  

 Pro podmíněně odsouzeného méně přívětivá varianta pak tkví v rozhodnutí 

soudu o tom, ţe se trest vykoná. K tomuto závěru mŧţe soud dospět nejen po uplynutí 

zkušební doby, ale jiţ v jejím prŧběhu v rámci kontroly odsouzeného. Ne kaţdé 

porušení uloţených podmínek však znamená nutnost nařídit výkon podmíněně 

odloţeného výkonu trestu. Méně závaţné prohřešky lze řešit například domluvou 

probačního úředníka či vytýkacím přípisem ze strany soudu.  

 Zákon rovněţ skýtá moţnost výjimečně ponechat podmíněné odsouzení 

v platnosti, i kdyţ odsouzený zavdal příčinu k výkonu trestu (§ 83 věta druhá TZ).
98

 

Uvedeného postupu lze vyuţít, je-li to odŧvodněno okolnostmi případu a  osobou 

odsouzeného, a je-li současně nad odsouzeným stanoven dohled, rozhodnuto o  

přiměřeném prodlouţení zkušební doby (ne však o více neţ dvě léta, přičemţ se nesmí 

překročit horní hranice zkušební doby stanovená v § 82 odst. 1 TZ, respektive § 33 odst. 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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 Smyslem uvedeného ustanovení je zmírnění trestní represe tak, aby se předcházelo poněkud 

paušálnímu přístupu při přeměně podmíněně odloţeného trestu odnětí svobody, k níţ by v některých 

případech mohly vést nikoli příliš závaţné příčiny. Ponechání podmíněného odsouzení v platnosti je 

obdobně upraveno v ustanovení § 86 odst. 1 TZ i pro podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

s dohledem a stejnou moţnost lze vyuţít podle § 65 odst. 3 TZ v případě ponechání trestu obecně 

prospěšných prací v platnosti, i kdyţ pachatel zavdal příčinu k přeměně tohoto trestu nebo jeho zbytku 

v trest odnětí svobody. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

3285 s. 
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5 ZSVM, to jest pět let) či stanovena dosud neuloţená přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti dle § 48 odst. 4 TZ.
99

 Jednotlivá opatření jsou uvedena alternativně, proto 

postačí, jestliţe se ponechání podmíněného odsouzení v platnosti bude opírat 

o kterékoliv z nich, popřípadě je mŧţe soud v odŧvodněných případech vhodně 

kombinovat a uloţit vedle sebe. V případě, kdy jiţ uplynula zkušební doba, je 

dodatečné rozhodnutí soudu o uloţení některého opatření dle § 83 odst. 1 písm. a) aţ c) 

TZ podmíněno prodlouţením zkušební doby dle § 83 odst. 1 písm. b) TZ.
100

 

 O osvědčení, respektive o nařízení výkonu podmíněně odloţeného trestu 

rozhoduje soud ve veřejném zasedání a při svém rozhodování se opírá téţ o vyjádření 

zájmového sdruţení občanŧ (srov. § 330 TŘ). Rozhodne-li soud, ţe se podmíněně 

odloţený trest vykoná, rozhodne zároveň o zpŧsobu výkonu trestu. 

 

Další významnou alternativou nepodmíněného trestu odnětí svobody je 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Jde o typickou formu tzv. 

probace, která představuje institucionalizovaný dohled nad chováním pachatele 

trestného činu. Oproti prostému podmíněnému odsouzení umoţňuje další 

individualizaci v přístupu soudŧ k trestání pachatelŧ méně závaţné trestné činnosti. 

Odlišnost od podmíněného odsouzení „prostého“ spočívá v tom, ţe soud zároveň 

s podmíněným odkladem výkonu trestu vysloví nad pachatelem dohled.
101

  Sankce je 

určena především pachatelŧm, které je nezbytné intenzivně sledovat a usměrňovat jejich 

chování během zkušební doby (coţ bude opodstatněné zejména u těch pachatelŧ, kteří 

před spácháním trestného činu nevedli řádný ţivot), a pachatelŧm, u nichţ by 

podmíněné odsouzení bez dohledu nebylo postačující.
102

 

 Právní úprava je obsaţena v § 84 TZ. Jediným prvkem, kterým se daná sankce 

odlišuje od podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody „prostého“, je uloţení 

dohledu nad pachatelem. Oproti předchozí právní úpravě v tr. zák. jiţ není rozdíl 

v délce trestu, který je podmíněně odkládán (dva roky u podmíněného odsouzení 
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k trestu odnětí „prostého“, tři roky u podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody 

s dohledem). Tuto změnu hodnotím pozitivně, neboť se jí zamezilo ukládání 

podmíněného trestu odnětí svobody s dohledem v těch případech, kdy nebylo třeba 

zvýšeně kontrolovat a sledovat chování pachatele a kdy soud uvedený trest uloţil jen 

proto, ţe po zhodnocení okolností případu a osoby pachatele neshledal trest odnětí 

svobody ve výměře dvou let (u nějţ by připadalo v úvahu podmíněné odsouzení 

„prosté“) dostačující. Uloţení dohledu v těchto případech představovalo pouze 

formalitu a nepřiměřeně zatěţovalo PMS.
103

 

Aţ do novely provedené zákonem č. 265/2001 Sb. tr. zák. blíţe nespecifikoval 

obsah pojmu dohled a výslovně nestanovil, kdo jej má vykonávat. Zmiňovaná novela 

vymezila obsah a účel probačního dohledu v  § 26a a § 26b tr. zák. TZ tuto právní 

úpravu převzal a pouze ji doplnil a upřesnil v ustanoveních § 49 aţ 51. Především došlo 

k zpřesnění pojmu obsahu a dohledu tím, ţe namísto dřívějšího termínu „probační 

program,“ který označuje jedno z výchovných opatření ukládaných mladistvým podle § 

17 ZSVM, zavedl TZ výstiţnější pojem „probační plán dohledu“, jenţ lze chápat jako 

souhrn léčebných a výchovných postupŧ orientovaných na změnu ţivotních postupŧ 

odsouzeného a na odstraňování rizikových faktorŧ v jeho chování.
104

  

Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem PMS, 

spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a 

kontrola dodrţování podmínek uloţených pachateli soudem nebo vyplývajících ze 

zákona (§ 49 odst. 1 TZ). K uskutečnění uvedené podstaty vykonávaného dohledu pak 

slouţí povinnosti stanovené dle § 50 TZ (viz níţe). Proporcionální zastoupení kaţdého 

z těchto atributŧ se bude v jednotlivých případech vykonávaného dohledu lišit podle 

toho, jaký je obsah probačního plánu dohledu, jaké pŧsobení na pachatele se 

předpokládá, jaké podmínky, povinnosti a omezení mu byly uloţeny, zda a s jakými 

osobními, rodinnými, sociálními a dalšími problémy se pachatel potýká, jakým 

zpŧsobem jsou řešitelné apod.
105
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 ŠÁMAL, P., ŠÁMALOVÁ, M. Znění trestního zákoníku s důvodovou zprávou přiřazenou 

k příslušným ustanovením a částem normativního textu, s vyznačením změn proti stávající úpravě 

obsažené v tr. zák. 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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 Tamtéţ. 
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Účel dohledu spočívá ve sledování a kontrole chování pachatele, čímţ je 

zajišťována ochrana společnosti a sníţení moţnosti opakování trestné činnosti, a dále 

odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný ţivot (§ 

49 odst. 2 TZ). Takto formulovaný účel dohledu vyjadřuje rovněţ podstatu činnosti 

probačního úředníka, která je svou povahou sociální prací v trestní justici a která má 

za cíl posílit výsledný efekt uplatňování alternativ k potrestání, alternativních trestŧ 

i celého systému trestní justice. Proto dvě základní funkce probačního dohledu - 

sledování a kontrola chování pachatele na straně jedné a odborné vedení a pomoc 

pachateli na straně druhé - mají svŧj odraz ve dvou kategoriích sociální práce, a to 

v sociální kontrole a sociální pomoci.
106

  

Povinnosti pachatele vyplývající z vykonávaného dohledu konkretizuje TZ v § 

50. Výčet povinností je taxativní a jejich okruh nelze rozšiřovat výkladem ani 

rozhodnutím soudu či opatřeními ve vykonávacím řízení. Soud mŧţe v rozsudku, jímţ 

uloţil dohled, tyto povinnosti pouze v jejich zákonném rámci a v potřebné míře 

konkretizovat, případně doplnit uloţením přiměřených omezení nebo přiměřených 

povinností.  Pachatel, kterému byl uloţen dohled, je povinen: 

 spolupracovat s probačním úředníkem zpŧsobem, který mu probační úředník 

stanoví, a plnit probační plán dohledu,
107

 

                                                           
106

 Sociální kontrola je převáţně jednostranným přístupem probačního úředníka, neboť ji provádí 

na základě uloţeného probačního dohledu a podle vypracovaného probačního plánu dohledu. Naproti 

tomu sociální pomoc spočívá ve spolupráci probačního úředníka a pachatele, na které se pokud moţno 

společně dohodli a vtělili ji do probačního plánu dohledu. Probační úředník při jejím výkonu není 

povinen řešit místo pachatele jeho soukromé záleţitosti. Pokud by však tyto osobní problémy hrozily 

přerŧst v psychickou krizi, respektive patologicky by se vystupňovaly tak, ţe by mohly nepříznivě 

ovlivnit další prŧběh a cíle sledované uloţeným dohledem, bude jistě namístě, aby byl probační úředník 

pachateli nápomocen při jejich řešení, například zprostředkováním vhodného odborníka z oboru 

psychologie, popřípadě psychiatrie, sociálního kurátora, zaměstnance úřadu práce. ŠÁMAL, P. a kol. 

Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
107

 Uvedené povinnosti lze povaţovat za těţiště vykonávaného dohledu. Bez spolupráce s pachatelem 

totiţ probační úředník nemŧţe náleţitě plnit své poslání, a nelze tudíţ realizovat podstatu a účel 

probačního dohledu. Jedině osobní kontakt mezi probačním úředníkem a pachatelem mŧţe zaručit, ţe 

se probační úředník dŧkladně seznámí s osobou pachatele, s jeho ţivotní situací a problémy, které s ním 

má řešit, díky čemuţ pak bude schopen vyuţít své odborné kvalifikace, schopností a dovedností 

k odbornému vedení pachatele, k psychosociálnímu pŧsobení na něj, poradenské činnosti a pomoci 

v řešení jeho potíţí. Úspěšnost vykonávaného dohledu závisí téţ na vlastní aktivitě pachatele a na jeho 

pozitivní motivaci k tomu, aby se podřídil vykonávanému dohledu a případně uloţeným přiměřeným 

omezením a povinnostem, aby splnil všechny stanovené podmínky a nadále tak vedl řádný ţivot. Proto je 

nanejvýš vhodné zapojit pachatele jiţ do přípravy probačního plánu dohledu, který slouţí k  individuální 

specifikaci obsahu dohledu. Obsah probačního plánu dohledu se odvíjí jednak od pravomocného 

rozhodnutí soudu, jednak od individuální situace pachatele a specifických okolností souvisejících 

s příčinami páchání trestné činnosti. Probační plán dohledu vymezuje postupy, které probační úředník 
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 dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhŧtách, které mu probační úředník 

stanoví,  

 informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obţivy, o 

dodrţování soudem uloţených přiměřených omezení a přiměřených povinností a 

o jiných dŧleţitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním 

úředníkem, 

 umoţnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se fakticky zdrţuje. 

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka pak zakotvuje § 51 TZ.  Ten je 

povinen vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, 

být mu nápomocen v jeho záleţitostech a plnit pokyny předsedy senátu směřující 

k výkonu dohledu a k tomu, aby pachatel vedl řádný ţivot. Je rovněţ povinen probační 

plán pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkŧm dohledu a k osobním, 

rodinným a jiným poměrŧm pachatele. Poruší-li pachatel, kterému byl uloţen dohled, 

závaţným zpŧsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, probační plán nebo přiměřená 

omezení a povinnosti, informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu 

předsedu senátu soudu, který dohled uloţil. Při méně závaţném porušení probační 

úředník upozorní pachatele na zjištěné nedostatky a dá mu poučení, ţe v případě 

opakování nebo závaţnějšího porušení stanovených podmínek bude o tom informovat 

předsedu senátu (odst. 2 cit. ust.). 

Po právní moci rozsudku, jímţ soud rozhodl o uloţení podmíněného odsouzení 

k trestu odnětí svobody s dohledem, soud opatřením pověří probačního úředníka, 

v jehoţ obvodu má odsouzený bydliště nebo pracoviště, aby sledoval jeho chování 

a dodrţování uloţených omezení a povinností zpŧsobem stanoveným zvláštním 

                                                                                                                                                                          

realizuje s pachatelem v prŧběhu dohledu, jako například časový rámec, pro který se probační plán 

dohledu stanovuje, interval provádění osobního kontaktu probačního úředníka s pachatelem a zpŧsoby 

provádění kontaktu (docházení pachatele na středisko PMS, návštěva probačního úředníka v místě 

bydliště), místo jeho bydliště nebo pobytu, kde se pachatel bude zdrţovat a přebírat si poštu atd. Probační 

plán dohledu popisuje také zpŧsoby a postupy, jak bude probační úředník provádět kontrolu dodrţování 

stanovených podmínek či plnění přiměřených povinností a přiměřených omezení (například jak konkrétně 

bude zajištěna povinnost pachatele zdrţet se uţívání návykových látek, podrobit se programu 

psychologického poradenství). Dále je vhodné v něm konkretizovat povinnosti pachatele, zpŧsob a lhŧty 

plnění povinností probačního úředníka vŧči soudu či formy pomoci a další součinnosti (včetně 

případných lhŧt) poskytované probačním úředníkem pachateli. Probační úředník stanoví obsah 

probačního plánu vţdy téţ s přihlédnutím k potenciálním rizikŧm dalšího kriminálního selhání ze strany 

pachatele a současně téţ k jeho opodstatněným potřebám (např. doplnit si vzdělání, zahájit léčbu své 

závislosti atd.). I kdyţ se nepodaří přimět pachatele ke spolupráci na zpracování probačního plánu 

dohledu, je třeba jej s ním alespoň dostatečně podrobně seznámit, vysvětlit mu jeho obsah a zpŧsob 

realizace a předat mu i jeho písemné vyhotovení. Tamtéţ. 
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zákonem (tj. TZ a zákonem č.  257/2000 Sb., o PMS ). Podle povahy věci poţádá 

o spolupŧsobení orgány veřejné správy, zájmová sdruţení občanŧ a další orgány, 

instituce a osoby. Při výkonu dohledu nelze podmíněně odsouzenému ukládat jiné 

povinnosti, neţ které vyplývají ze zákona nebo z odsuzujícího rozsudku (§ 330a TŘ). 

Stran informování soudu platí, ţe nestanoví-li předseda senátu jiný zpŧsob, 

zpracuje probační úředník nejméně jednou za šest měsícŧ zprávu o prŧběhu výkonu 

dohledu nad pachatelem, ve které se vyjádří k sociálním, rodinným a bytovým 

poměrŧm odsouzeného, jeho zaměstnaneckým a majetkovým poměrŧm, k dodrţování 

stanovených přiměřených omezení a přiměřených povinností, včetně povinnosti, aby 

podle svých sil nahradil škodu, k prŧběhu výkonu dohledu, plnění dalších podmínek 

dohledu a probačního plánu a zpráva obsahuje rovněţ zhodnocení prŧběhu dohledu a 

jeho další zaměření a odsouzený má moţnost k ní připojit své písemné stanovisko. I 

v tomto případě soud v pravidelných intervalech zjišťuje, zda odsouzený vede řádný 

ţivot, a to především dotazy na rejstřík trestŧ a dále vyţádáním zpráv o pověsti. Zprávy 

probačních úředníkŧ o prŧběhu dohledu však představují pro soudce významný zdroj 

informací o chování a poměrech odsouzeného. 

 Dle stávající právní úpravy lze dohled probačního úředníka při podmíněném 

odsouzení k trestu odnětí svobody stanovit pouze na celou zkušební dobu. De lege 

ferenda bych navrhovala zavedení povinnosti soudu po uplynutí určité části zkušební 

doby přezkoumat, zda je dohledu probačního úředníka zapotřebí i nadále či nikoli, a 

rozhodnout, zda se od dohledu upouští nebo se v něm pokračuje. Odsouzenému by se 

v takovém případě dostalo pomoci a vedení ze strany probačního úředníka tak, aby co 

nejúspěšněji proběhla jeho resocializace, na druhou stranu by však probíhala jeho 

zvýšená kontrola a pŧsobení od probačního úředníka pouze po nezbytně nutnou dobu. 

Uvolněných kapacit PMS by pak bylo moţné vyuţít v jiných oblastech trestní justice. 

Odsouzený by tedy zpočátku výkonu trestu byl pod drobnohledem probačního 

úředníka, jenţ by mj. dohlíţel na plnění probačního plánu dohledu, soudem uloţených 

povinností a zároveň by odsouzenému pomáhal při začleňování do společnosti a vedení 

řádného ţivota. Mám za to, ţe u většiny odsouzených je stejně pomoc a kontrola ze 

strany probačních úředníkŧ nejefektivnější právě na počátku výkonu podmíněného 

odsouzení a po určité době se u nich dohled stává pouhou formalitou. Po počátečním 

intenzivním pŧsobení probačního úředníka do značné míry závisí pouze na odsouzeném, 
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osvojí-li si vzorce chování v souladu se zákonem a bude-li je praktikovat 

v kaţdodenním ţivotě či nikoli. Prokáţe-li odsouzený svým chováním v prŧběhu 

zkušební doby, ţe se napravil, a je-li dle všeho nadále schopen plnit soudem uloţené 

povinnosti a vystříhat se páchání trestné činnosti bez dohledu probačního úředníka, měl 

by mít soud moţnost od dalšího provádění dohledu upustit.  K soudnímu přezkumu by 

docházelo po uplynutí poměrné části zkušební doby, ideálně jedné poloviny, coţ je 

dostatečně dlouhá doba k tomu, aby odsouzený prokázal, ţe je schopen vedení řádného 

ţivota bez dozoru probačního úředníka. Před uplynutím této doby by mohl přezkum 

iniciovat probační úředník vykonávající dohled, pokud dospěje k závěru, ţe u 

konkrétního odsouzeného další provádění dohledu postrádá své opodstatnění. Soud by 

se při svém rozhodování opíral především o vyjádření probačního úředníka stran 

ukončení dohledu, kdyţ je to právě probační úředník, který je s odsouzeným 

v pravidelném kontaktu a který tak dokáţe soudu podat relevantní informace o tom, 

nakolik je ten který odsouzený schopen řádného ţivota bez dohledu a vedení. Pokud by 

soud rozhodl o upuštění od dohledu probačního úředníka, byl by trest podmíněného 

odsouzení ve svém zbytku vykonáván dle pravidel stanovených pro podmíněné 

odsouzení „prosté.“ Tam, kde by soud dospěl k závěru, ţe je vhodné dohled ponechat, 

by rozhodl o tom, ţe se v provádění dohledu pokračuje aţ do uplynutí celé zkušební 

doby.  

Uloţení podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody včetně podmíněného 

odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem přichází v úvahu i u  mladistvých. 

Odchylky od obecné úpravy v TZ stanoví § 33 ZSVM, jenţ zakotvuje kratší délku 

zkušební doby, která mŧţe činit od jednoho do tří let. Mladistvému dále nelze ve 

zkušební době uloţit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4 TZ, 

avšak mohou mu být uloţena výchovná opatření dle § 15 aţ 20 ZSVM. To se promítá i 

do úpravy moţnosti ponechání podmíněného odsouzení v platnosti poté, co mladistvý 

zavdal příčinu k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody, kdy právní úprava 

v podstatě odpovídá ustanovením TZ s tím rozdílem, ţe mladistvému mohou být při 

zpřísnění dohledu uloţena další, dosud neuloţená, výchovná opatření. 

U mladistvých se téţ neuplatní obecná úprava dohledu (§ 49 aţ 51 TZ) na výkon 

dohledu probačního úředníka, neboť ZSVM obsahuje speciální ustanovení     (§ 15 a 

zejména pak § 16 ZSVM), jeţ danou problematiku upravují. Dohled probačního 
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úředníka je jedním z výchovných opatření, které lze uloţit mladistvému za spáchané 

provinění, a to případně jiţ v prŧběhu trestního řízení, jestliţe s tím mladistvý souhlasí. 

Dohledem probačního úředníka u mladistvého se rozumí pravidelné sledování chování 

mladistvého v jeho rodině a zpŧsobu výchovného pŧsobení rodičŧ na něj, kontrola 

dodrţování uloţeného probačního programu a výchovných povinností a omezení 

uloţených mladistvému soudem pro mládeţ a v přípravném řízení státním zástupcem 

nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní vedení probačním úředníkem k ţivotu 

v souladu se zákonem. Účelem dohledu je sledování a kontrola chování mladistvého, 

zaměřená na zajištění ochrany společnosti a sníţení moţnosti opakování trestné činnosti, 

a odborné vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný 

ţivot.  

Povinnostmi mladistvého, kterému byl uloţen dohled probačního úředníka, je 

spolupracovat s probačním úředníkem zpŧsobem, který mu probační úředník stanoví 

na základě vytvořeného probačního plánu dohledu, dostavovat se k probačnímu 

úředníkovi ve stanovených lhŧtách, informovat jej o svém pobytu, zaměstnání, 

dodrţování uloţených výchovných omezení nebo povinností a jiných dŧleţitých 

okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem a v neposlední řadě 

povinnost nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí.
108

 

 

6.3 Institut podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody v rakouském 

trestním právu 
 

 Právní úpravu obsahuje § 43 a násl. StGB.
109

  Soud mŧţe podmíněně prominout 

trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky, dospěje-li k závěru, ţe pouhá pohrŧţka 

odsouzením (ať jiţ sama o sobě anebo v kombinaci s jinými opatřeními) postačuje 

k odrazení pachatele i ostatních osob od páchání trestné činnosti. Soud při svém 

rozhodování přihlédne zejména ke zpŧsobu spáchání trestného činu a k osobě pachatele, 

                                                           
108

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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  Rakouský trestní zákon pojímá moţnosti podmíněného odsouzení velmi široce. Vedle moţnosti 

podmíněného prominutí trestu odnětí svobody připouští také podmíněné prominutí peněţitého trestu, ale 

moţné je rovněţ podmíněné prominutí některých ochranných opatření a institut podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. Specificky alternativním opatřením k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody je však pouze institut podmíněného prominutí trestu. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření 

v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, 416 s. 
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stupni jeho zavinění, předchozímu ţivotu a jeho chování po činu. Zkušební doba se 

stanoví na jeden rok aţ tři léta.  

 Soud mŧţe rovněţ podmíněně prominout trest odnětí svobody převyšující dva 

roky, avšak nepřevyšující pět let, jestliţe v posuzovaném případě významně převaţují 

polehčující okolnosti nad přitěţujícími a existuje-li dŧvodný předpoklad, ţe pachatel při 

uloţení tohoto trestu nebude páchat další trestné činy (§ 43 odst. 3 StGB). 

 Dle § 43 odst. 2 StGB není-li podmíněné prominutí trestu odnětí svobody 

odvoláno, je trest prominut s konečnou platností. 

 Zkušební doba běţí od právní moci rozhodnutí o podmíněném prominutí trestu a 

nezapočítává se do ní doba, po kterou byla omezována osobní svoboda odsouzeného na 

základě úředního rozhodnutí (§ 49 StGB). Má-li soud za to, ţe je to nutné k tomu, aby 

bylo pachateli zabráněno v dalším páchání trestné činnosti, nebo shledá-li takový postup 

účelným, mŧţe pachateli na zkušební dobu uloţit pokyny ve formě příkazŧ či zákazŧ 

(které jsou obdobného charakteru jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

v našem trestním právu) či probační pomoc (§ 50 StGB). Nepřípustné jsou takové 

pokyny, které by nepřiměřeně zasahovaly do osobnostních práv nebo do zpŧsobu ţivota 

pachatele (§ 51 StGB). Pokyny mohou být soudem uloţeny i v prŧběhu zkušební doby a 

mohou jím být rovněţ měněny či rušeny.
 110

 Probační pomoc pak spočívá v tom, ţe 

pachateli je při snaze o vedení řádného ţivota nápomocen sociální pracovník (probační 

úředník). Ten jej má podporovat nejenom v uvedeném ohledu, ale i při zajišťování 

základních ţivotních potřeb a při hledání bydlení a zaměstnání. Povinností probačního 

úředníka je rovněţ informovat o prŧběhu probační pomoci soud, a to za podmínek § 52 

odst. 2 StGB.
111

  Procesní úpravu uloţení pokynŧ a nařízení probační pomoci, upravuje 

§ 494 StPO. 
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 Demonstrativní výčet pokynŧ obsahuje § 51 odst. 2 StGB, dle něhoţ mŧţe soud pachateli uloţit, aby: 

a) bydlel na určeném místě, u určené rodiny, v určené domácnosti či bytě, b) se určenému místu stranil, c) 

se zdrţel konzumace alkoholických nápojŧ, d) prohluboval či vyuţíval své znalosti a dovednosti 

k odpovídajícímu povolání, e) hlásil kaţdou změnu bydliště či zaměstnání soudu či jinému příslušnému 

orgánu, a to v určených termínech, g) nahradil škodu zpŧsobenou trestným činem atd. Soud mŧţe 

pachateli rovněţ uloţit, aby podstoupil odvykací kúru nebo aby se podrobil psychoterapeutické či jiné 

lékařské péči. Lze tak ovšem učinit pouze se souhlasem pachatele.  
111

 Informační povinnost má probační úředník pokud (alternativně): 1) o to soud poţádá či je to účelné 

k dosaţení účelu probační pomoci, 2) je zde dŧvod pro zrušení probační pomoci, 3) uplynulo 6 měsícŧ od 

nařízení probační pomoci, 4) probační pomoc skončila, 5) je uloţen soudní dohled dle § 52a odst. 2 StGB 

(uloţení soudního dohledu u sexuálně motivovaných trestných činŧ). 
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Rakouský trestní zákon zakotvuje rovněţ institut podmíněného prominutí části 

trestu odnětí svobody (§ 43a StGB). U trestu odnětí svobody převyšujícího šest měsícŧ, 

avšak nepřevyšujícího dvě léta, mŧţe soud v případě, kdy byl pachateli uloţen trest 

odnětí svobody a kdy nejsou splněny podmínky pro podmíněné prominutí celého trestu, 

rozhodnout o nahrazení části trestu odnětí svobody trestem peněţitým, vyměřeným 

v rozsahu do 360 denních sazeb.  Zbývající část trestu odnětí svobody pak bude soudem 

podmíněně prominuta dle § 43 StGB. Nelze-li uplatnit tento postup a nahradit část 

trestu odnětí svobody trestem peněţitým (zejména s přihlédnutím k dřívějšímu 

odsouzení pachatele), mŧţe soud rozhodnout o podmíněném prominutí části trestu a 

neprominutou část trestu, která musí činit alespoň jeden měsíc odnětí svobody a nesmí 

převyšovat jednu třetinu uloţeného trestu odnětí svobody, je pachatel povinen vykonat 

ve vězeňském zařízení. Dále mŧţe soud za podmínek § 43 StGB podmíněně prominout 

část trestu odnětí svobody převyšujícího dvě léta, avšak nepřevyšujícího tři léta, je-li 

vysoce pravděpodobné, ţe se pachatel nedopustí dalšího trestného činu. Neprominout 

část trestu, která i v tomto případě musí činit alespoň jeden měsíc odnětí svobody a 

nesmí převyšovat jednu třetinu uloţeného trestu, je pachatel povinen vykonat. 

Dle rakouského trestního zákona mŧţe být podmíněné prominutí trestu odvoláno 

(§ 53 StGB). Dŧsledkem takového rozhodnutí je povinnost pachatele vykonat trest 

odnětí svobody, respektive jeho prominutou část. Lhŧty pro odvolání stanoví § 56 StGB. 

K odvolání mŧţe dojít, byl-li pachatel odsouzen pro další trestný čin, který spáchal buď 

v prŧběhu zkušební doby, anebo v době od rozhodnutí soudu prvního stupně a právní 

mocí rozhodnutí o povolení podmíněného prominutí trestu. Ani nové odsouzení však 

neznamená, ţe by soud automaticky a bez dalšího podmíněné prominutí trestu odnětí 

svobody zrušil, musí totiţ dospět k závěru, ţe zrušení podmíněného odsouzení je 

s ohledem na nové odsouzení pachatele potřebné k zabránění pachateli v páchání další 

trestné činnosti. Dalším specifickým dŧvodem pro odvolání podmíněného prominutí 

trestu se vztahuje k situaci, kdy dojde k dodatečnému odsouzení podle § 31 StGB (tj. 

odsouzení pro další trestný čin spáchaný po činu, za který byl pachatel odsouzen). 

K odvolání podmíněného odsouzení dojde, pokud by tento trest nepřicházel v úvahu, 

byl-li by pachatel (jedním rozsudkem) postihován za oba trestné činy najednou.
112

 K 
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 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, 416 s. 
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odvolání podmíněného prominutí trestu odnětí svobody mŧţe vést i pachatelovo 

svévolné nedodrţování stanovených pokynŧ a vytrvalé vyhýbání se vlivu probačního 

úředníka. Nutným předpokladem však je, ţe se pachatel takto chová, přestoţe obdrţel 

formální upomínku vytýkající mu porušování jeho povinností, a  soud dospěje k závěru, 

ţe zrušení podmíněného prominutí trestu a nařízení jeho výkonu se dle okolností jeví 

jako potřebné k zabránění pachateli v páchání další trestné činnosti.  

Jak bylo uvedeno, odvolání podmíněného odsouzení je postupem fakultativním, 

pročeţ § 53 odst. 3 StGB skýtá vodítko pro soud v případě, kdy k odvolání daného 

trestu nedojde. Soud mŧţe buď prodlouţit zkušební dobu, a to aţ na dobu pěti let, anebo 

stanovit nové pokyny či nařídit probační pomoc. Nutno podotknout, ţe i prodlouţení 

zkušební doby a nařízení probační pomoci je postupem fakultativním a záleţí tedy na 

úvaze soudu, jaký postup v konkrétním případě zvolí. 

Na popsané rakouské právní úpravě mi přijde zajímavá myšlenka prominutí 

pouze části trestu odnětí svobody s tím, ţe zbývající část by pachatel musel vykonat ve 

vězení. Takový postup by mohl být účinný především u těch pachatelŧ, kteří nevedou 

ţivot zcela v souladu se zákonem, respektive u pachatelŧ prvotrestaných, v jejichţ 

ţivotě se však vyskytují určité kriminogenní faktory. Takoví pachatelé by na uloţení 

podmíněného trestu odnětí svobody mohli nahlíţet, jako kdyby odsouzeni nebyli, a 

uloţení tohoto trestu by mohli brát spíše jako „vítězství“, nikoli újmu. Mám za to, ţe 

pokud by takový pachatel po svém odsouzení v první řadě nastoupil výkon trestu odnětí 

svobody a zakusil vězeňský reţim, pocítil negativa, jeţ s sebou uvěznění nese, byť 

pouze na dobu několika málo měsícŧ, mohlo by to na něj mít pozitivní vliv v tom směru, 

ţe by po svém propuštění z vězení více respektoval a „ocenil“ podmíněné odsouzení 

k trestu odnětí svobody a dbal by na dodrţování uloţených podmínek. To by pak 

ve svém dŧsledku vedlo k dosaţení většího výchovného efektu podmíněného odsouzení. 

Kladně lze vnímat i skutečnost, ţe zavedením částečného prominutí trestu odnětí 

svobody by se zase o něco více rozšířila moţnost soudu modifikovat ukládaný trest a 

stanovit jej tak, aby co nejlépe odpovídal nejen okolnostem spáchaného trestného činu, 

ale i poměrŧm pachatele a moţnostem jeho nápravy.  

Mám však za to, ţe v praxi by úsilí o zavedení této úpravy narazilo na snahu 

zákonodárce co nejrazantněji sniţovat počty osob ve vězeňských zařízeních. Navíc se 

v našich podmínkách uvedenému institutu přibliţuje moţnost podmíněného propuštění 
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z výkonu trestu odnětí svobody (srov. § 88 TZ), a to zejména po novele TZ provedené 

zákonem č. 390/2012 Sb., která mj. sníţila doby, po jejichţ uplynutí lze o podmíněné 

propuštění zaţádat. 
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7. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

 

Trest obecně prospěšných prací je po podmíněném odsouzení k trestu odnětí 

svobody druhou nejčastěji udílenou alternativní sankcí v České republice. V roce 2011 

byl tento druh trestu soudy uloţen v 6 514 případech (z celkového počtu 70 160 

odsouzených, tedy v 9,3 % případŧ), v roce 2012 byl pak udělen celkem 8 094 

odsouzeným (z celkového počtu 71 471, tedy v 11,3 % případŧ). Svou podstatou se 

jedná o určitý druh legální nucené práce prováděné k obecnému prospěchu širšího 

okruhu lidí.
113

 Odsouzený je povinen provádět stanovenou pracovní činnost osobně, 

bezplatně a ve svém volném čase. Újmu zde představuje citelný zásah do volného času 

pachatele a povinnost pracovat bez nároku na odměnu. Významným výchovným 

prvkem je práce, neboť její výkon ve veřejném zájmu má pachateli přinést morální 

uţitek, slouţit k jeho začlenění do společnosti a přispět k jeho pracovní adaptaci. 

Protoţe většinou pŧjde o práci vykonávanou na veřejných místech, mŧţe být daný trest 

účinným prostředkem k dosaţení účelu trestu zejména u pachatelŧ trestných činŧ 

záleţejících ve vandalství, výtrţnictví nebo méně závaţné majetkové trestné činnosti, 

kde je ţádoucí na pachatele pŧsobit i veřejným míněním.
114

 

 Dle § 53 odst. 1 TZ nelze obecně prospěšné práce uloţit vedle trestu odnětí 

svobody (tedy nejen vedle nepodmíněného, ale ani vedle podmíněného odsouzení 

k trestu odnětí svobody a podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem), 

ani vedle trestu domácího vězení. Někteří autoři pokládají obecně prospěšné práce za 

trest více punitivní, neţ je podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, zejména 

tehdy, jestliţe podmíněné odsouzení není spojeno s určitými omezeními a 
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 Diskuze ohledně obecně prospěšných prací se také dotkla problému, zda tato sankce není v rozporu 

s mezinárodními dokumenty zakazujícími nucenou práci. V této souvislosti bylo poukazováno na 

irelevantnost souhlasu odsouzeného z pohledu článku definujícího nucenou práci, který je obsaţen 

v konvenci č. 29 Mezinárodní organizace práce o potlačování nucené a jiné práce z roku 1930 (ve znění 

konvence č. 105/1957), neboť souhlas byl dán pod hrozbou uloţení jiného trestu. Jiný názor však 

argumentuje obsahem čl. 8 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jenţ stanoví, ţe 

nucené práce nelze vztahovat na osoby, které jsou uvězněny na základě zákona, ani na osoby, které jsou 

podmíněně odsouzeny nebo podmíněně propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody. KUCHTA, J., 

VÁLKOVÁ H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 568 s. 

V našich podmínkách je pak v čl. 9 odst. 2 písm. a) LZPS zakotveno, ţe nikdo nesmí být podroben 

nuceným pracím nebo sluţbám, coţ se ale nevztahuje na práce ukládané dle zákona osobám ve výkonu 

trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody. 
114

 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání. Praha: 

ASPI, a.s., 2007, 556 s. 
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povinnostmi.
115

 S tímto názorem se však zcela neztotoţňuji a mám za to, ţe taková 

paušalizace není namístě. Při poměřování podmíněného trestu odnětí svobody a obecně 

prospěšných prací je nutno vycházet z konkrétních okolností toho kterého případu, 

uloţené výměry obecně prospěšných prací a charakteru podmínek, přiměřených 

omezení a povinností stanovených v rámci podmíněného odsouzení. Nutno rovněţ 

přihlédnout k osobě pachatele, kdyţ například pro pachatele, u něhoţ spáchání trestného 

činu bylo pouhým excesem z jinak řádného ţivota, mŧţe být podmíněné odsouzení, byť 

prosté jakýchkoli omezení a povinností, a vidina potenciálního nebezpečí nařízení 

výkonu trestu odnětí svobody mnohem více sankcionující, neţ kdyby vykonal obecně 

prospěšné práce.  

 

7.1 Trest obecně prospěšných prací v českých právních dějinách 
 

 Jakkoli jsou obecně prospěšné práce vnímány jako trest moderní, lze v historii  

dohledat celou řadu sankcí obdobného charakteru.
116

  Na našem území se zavedením 

takové sankce počítala jiţ v roce 1926 Přípravná osnova trestního zákona o zločinech a 

přečinech a zákona přestupkového, která jako hlavní tresty zaváděla ţalář, vězení, 

peněţitý trest a vnucenou práci. Tu mohl soud uloţit místo peněţitého trestu na dobu od 

jednoho do dvaceti osmi dnŧ, pokud by peněţitý trest nepostihl viníka samého nebo 

byl-li čin spáchaný ze zahálčivosti. Přes veškeré snahy však k celkové kodifikaci 
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 SUCHÝ, O., VÁLKOVÁ H. Obecně prospěšné práce jako alternativa trestu odnětí svobody 

v mezinárodním srovnání. In: Právní rozhledy, číslo 4, 1996. 
116 

V literatuře jsou uváděny příklady středověkých německých měst, která dávala dluţníkŧm moţnost 

vyhnout se uvěznění pro neplnění jejich závazkŧ tím, ţe budou vykonávat veřejně prospěšné práce 

(stavba městských opevnění, čištění městských stok aj.). Jako nejznámější forma tohoto trestu je uváděna 

Arbeitsstrafe, která v německých zemích a ve Švýcarsku plnila funkci náhradního trestu pro osoby, které 

nechtěly nebo nemohly plnit své peněţité dluhy. Postupně se tohoto trestu začalo uţívat nejen pro 

nesolventní dluţníky, ale i jako obecně aplikovaná sankce. Community service (překládáno jako sluţba 

pro obec) byla zavedena ve Velké Británii jiţ v roce 1972 speciálním zákonem o trestním soudnictví 

(Criminal Justice Act 1972). Podle znění zákona byla pojata jako samostatná trestní sankce, ukládaná za 

jakýkoli trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody. Obsahem byla povinnost odsouzeného 

odpracovat minimálně 40 a maximálně 240 hodin pod dohledem probačního úředníka ve lhŧtě 12 měsícŧ. 

Sankce se ve Velké Británii setkala s velkým ohlasem. Obecně prospěšná práce byla převáţně ukládána 

jako alternativa peněţitých trestŧ či krátkodobých trestŧ odnětí svobody. KUCHTA, J., VÁLKOVÁ H. a 

kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 568 s. V Anglii se tento 

trest  vyznačoval tím, ţe byl pojímán jako dobrovolně přejatý závazek vykonat určité práce, aby se 

předešlo uloţení trestu uvěznění nebo uloţení pokuty (na rozdíl od Arbeitsstrafe, která měla vţdy 

donucovací charakter). Tento znak dobrovolnosti měl velký penologický význam, a byl proto převzat do 

současné právní úpravy „sluţby pro obec“ v řadě zemí. KARABEC, Z. Problematika krátkodobých trestů 

odnětí svobody. In: České vězeňství. [online]. [cit. 2010-12-20]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=120 a http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=121. 

http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=120
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trestního práva během první republiky nedošlo a zmiňovaný trest u nás nebyl zaveden. 

Obecně prospěšné práce se tak staly součástí trestního sankčního systému České 

republiky aţ v roce 1995 díky novele tr. zák., účinné od 1. 1. 1996. V dŧvodové zprávě 

k tomuto zákonu stojí: „Vzrŧstající kriminalita vyvolává potřebu změnit trestní politiku 

a zabývat se otázkou účinnosti trestŧ, zvláště pak trestu odnětí svobody. Zvyšující se 

počet pachatelŧ odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody přeplňuje 

kapacitu vězeňských zařízení, znesnadňuje výchovné pŧsobení a dokazuje, ţe u určité 

kategorie odsouzených trest odnětí svobody přináší opačné dŧsledky, neţ jaké 

předpokládá zákonodárce. Proto se většina moderních státŧ obrací k hledání alternativ 

jak trestního postihu, tak i trestu odnětí svobody.“
117

 

 

7.2 Současná právní úprava 
 

 Trest obecně prospěšných prací upravuje § 62 aţ § 65 TZ. Jeho podstatou je 

povinnost odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným 

účelŧm spočívající v údrţbě veřejných prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a 

komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí či státních nebo jiných obecně 

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

ochranou zdraví, poţární ochranou, ochranou ţivotního prostředí, podporou a ochranou 

mládeţe, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboţenskou, 

tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí slouţit výdělečným účelŧm 

odsouzeného (§ 62 odst. 3 TZ). Oproti předchozí úpravě v tr. zák., kde byla pouţita 

formulace: „...nebo jiných obdobných činnostech...“, lze kladně hodnotit vypuštění 

slova „obdobných“, čímţ se otevřela moţnost výkonu i kvalifikovaných prací a nejen 

pouze prací obdobných pracím úklidovým a údrţbářským, coţ má význam zejména u 

činností ve prospěch  jiných institucí neţ obcí, například institucí zabývajících se 

vzděláním, kulturou, školstvím, charitativní činností atd. Druh vykonávaných prací je 

tedy určen jejich účelem, jímţ je obecná prospěšnost, a okruhem subjektŧ, pro které lze 

obecně prospěšné práce vykonávat.
118

  

                                                           
117
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 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část, podle stavu k 1. 1. 2010. 1. vydání. 
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 Soud mŧţe uloţit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za 

přečin (§ 62 odst. 1 věta prvá TZ). Lze jej tedy aplikovat jednak na úmyslné trestné 

činy, jejichţ horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let, jednak na všechny 

nedbalostní trestné činy, a to bez ohledu na výši jejich horní sazby. Dle mého názoru 

však takto zeširoka vymezený prostor pro uloţení daného trestu nekoresponduje 

s charakteristikou obecně prospěšných prací jakoţto sankce, jeţ by měla být ukládána 

na trestné činy méně nebezpečné. Zákonodárce zmiňovaným ustanovením umoţňuje 

uloţení obecně prospěšných prací i na trestné činy natolik závaţné (například mučení a 

jiné nelidské a kruté zacházení dle § 149 TZ, znásilnění dle § 185 odst. 1 TZ, vydírání 

dle § 175 odst. 1 TZ apod.), ţe by u nich aplikace obecně prospěšných prací neměla 

vŧbec přicházet v úvahu, neboť by uloţení takového trestu bylo příliš mírné 

v porovnání se závaţností spáchaného trestného činu. V tomto ohledu tak nezbývá, neţ 

apelovat na soudy, aby při ukládání trestu obecně prospěšných prací velmi pečlivě 

zvaţovaly, je-li jeho uloţení úměrné závaţnosti spáchaného trestného činu a bude-li 

skutečně představovat dostatečný postih pro pachatele. De lege ferenda bych pak 

navrhovala vymezení okruhu trestných činŧ, na které bude moţné trest obecně 

prospěšných prací uloţit tak, ţe to bude moţné pouze u těch trestných činŧ, u nichţ 

horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři roky a které lze obecně povaţovat za 

společensky méně nebezpečné.  

 Trest obecně prospěšných prací lze uloţit samostatně nebo vedle jiného 

přípustného trestu, jako samostatný mŧţe být uloţen, jestliţe vzhledem k povaze a 

závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrŧm pachatele uloţení jiného trestu není 

třeba. Soud jej však zpravidla neuloţí, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně 

prospěšných prací v době tří let předcházejících uloţení tohoto druhu trestu přeměněn 

na trest odnětí svobody podle § 65 odst. 2 TZ. 
119

 

 Mohou být uloţeny ve výměře od 50 do 300 hodin. Mimořádné sníţení ani 

zvýšení uvedené sazby není moţné a nedojde-li k upuštění od výkonu trestu nebo jeho 

zbytku, je pachatel zásadně povinen vykonat trest v celé výměře, jak mu byl soudem 
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uloţen. V úvahu nepřichází ani podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu (ani dle 

analogie § 90 TZ), ani podmíněné odloţení výkonu trestu.
120

 Dle § 65 odst. 1 TZ je 

odsouzený povinen vykonat obecně prospěšné práce nejpozději do dvou let ode dne, 

kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se však nezapočítává doba, po kterou 

odsouzený nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné 

překáţky nebo proto, ţe byl ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 Sníţení horní hranice výměry trestu obecně prospěšných prací ze 400 hodin, 

kterou stanovil § 45a tr. zák., na stávajících 300 hodin vnímám jako krok pozitivní. 

V souvislosti s pŧvodní horní hranicí se poukazovalo zejména na skutečnost, ţe z 

pohledu pachatele byl konec tak rozsáhlého trestu příliš daleko a těţko představitelný, 

coţ mohlo vést ke sníţení akceptace trestu, nerespektování uloţených podmínek, 

k zhoršení pracovního tempa či dokonce ke ztrátě motivace.
121

 Na druhou stranu 

poměrně kontraproduktivně vnímám současné prodlouţení doby pro vykonání trestu 

z jednoho roku na roky dva. Tímto krokem se zákonodárce zřejmě snaţil reagovat na 

skutečnost, ţe u řady odsouzených (především těch pracujících) bylo takřka nereálné, 

aby vykonali soudem uloţený počet hodin obecně prospěšných prací, zejména byl-li 

stanoven u horní hranice zákonné výměry, v časovém horizontu jednoho roku. 

Prodlouţení doby pro výkon trestu za současného sníţení horní hranice trestu však 

mŧţe opět vést k výše zmiňovaným negativŧm souvisejícím s „nedohledností“ ukončení 

výkonu trestu a mít neblahý vliv na efektivitu trestu obecně prospěšných prací a jeho 

výchovné účinky. Za konstruktivní řešení nastíněné situace povaţuji zavedení 

individuálně stanoveného rozsahu vykonávaných obecně prospěšných prací (počtem 

hodin, jeţ má odsouzený odpracovat) i doby, ve které má odsouzený práce vykonat. 

Zákon by stanovil pouze maximální limity, které by soud při svém rozhodování nemohl 

překročit, nicméně v jejich rámci by měl volné pole pŧsobnosti. Trest obecně 

prospěšných prací by pak mohl být soudem mnohem lépe individualizován a stanoven 

tak, aby byl stejně sankcionizující pro rŧzné typy pachatelŧ a nepředstavoval pro 

některé z nich větší zátěţ neţ pro jiné. Při uvaţování o rozsahu trestu by soud 

zohledňoval zejména závaţnost a okolnosti spáchání trestného činu, při stanovení délky 
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pro jeho výkon pak poměry konkrétního pachatele (především je-li zaměstnaný či 

nezaměstnaný, studující, pečuje-li o nezletilé děti či jiné členy své rodiny apod.).  

 Dle § 64 TZ soud při ukládání obecně prospěšných prací přihlédne ke 

stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k moţnosti jejich uloţení. Sankci pak 

neuloţí, je-li pachatel zdravotně nezpŧsobilý k soustavnému výkonu práce. V takovém 

případě by uloţení obecně prospěšných prací postrádalo smysl,  neboť jejich podstatou 

je, aby pachatel uloţené práce vykonal osobně. Ke zdravotní zpŧsobilosti pachatele je 

třeba přihlíţet i ve vykonávacím řízení při stanovení konkrétního druhu prací, místa 

a doby jejich výkonu.
 122

 Ačkoli z výše uvedeného vyplývá, ţe uloţení trestu obecně 

prospěšných prací není podmíněno souhlasem pachatele, bude mít jeho postoj význam 

při rozhodování soudu, zda uloţit tento či jiný druh trestu. Negativní stanovisko 

pachatele by mohlo být překáţkou výkonu trestu a uloţení obecně prospěšných prací by 

se mohlo stát pouhou formalitou, po které bude nutně následovat přeměna na náhradní 

trest. Nastane-li taková situace, bude se soud muset podrobně zabývat tím, zda je 

vhodné danou sankci i přes nesouhlasné stanovisko pachatele uloţit.
123

  

 Mám za to, ţe i kdyby zákon stanovil povinnost pachatele vyslovit s uloţením 

trestu obecně prospěšných prací souhlas, nikoli pouze moţnost sdělit své stanovisko, 

z praktického hlediska by k výrazným změnám nedošlo. Praxe soudŧ je povětšinou 

taková, ţe vymezí-li se pachatel proti trestu obecně prospěšných prací negativně, soud 

danou sankci neuloţí a hledá jinou vhodnou alternativu potrestání. Nadto ani výslovný 

souhlas pachatele s uloţením tohoto trestu nemusí nutně znamenat, ţe pachatel obecně 

prospěšné práce skutečně řádně vykoná. V souvislosti s uvedenou problematikou se 

ztotoţňuji spíše s názorem, ţe není ani tak rozhodné, zda vázat uloţení obecně 

prospěšných prací na souhlas pachatele či jen volněji na jeho stanovisko, ale spíše 

zaměřit pozornost na to, aby pachatel předtím, neţ své stanovisko, respektive souhlas 

vyjádří, měl v dostatečném předstihu kvalitní informace a dostatek podkladŧ o trestu 
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obecně prospěšných prací tak, aby mohl učinit erudované rozhodnutí.
124

 V tomto směru 

by byla namístě intenzivnější spolupráce mezi soudem a PMS, kdy by probační úředník 

předtím, neţ by soud o uloţení daného trestu rozhodl, pachatele seznámil s podstatou 

sankce, jejími pozitivy či negativy, zpŧsobem výkonu a praktickými dŧsledky. Pro soud 

by pak mělo stanovisko či souhlas pachatele, který si je od samého počátku vědom 

všech přínosŧ a úskalí zamýšleného trestu, jistě mnohem větší relevanci. Navíc by 

pachatele projednání trestu s probačním úředníkem mohlo pozitivně motivovat  pro 

budoucí výkon trestu.  Nutno podotknout, ţe jiţ v soudobé justiční praxi zjišťují soudy 

stanovisko pachatele k trestu a poznatky o jeho zdravotním stavu v součinnosti s PMS. 

Běţné je to však pouze v situaci, kdy soud ve věci rozhoduje trestním příkazem (srov. § 

314e TŘ). Jeho vydání totiţ musí předcházet zpráva probačního úředníka o moţnostech 

výkonu trestu obecně prospěšných prací. Není-li ve věci rozhodováno trestním 

příkazem, zjišťuje stanovisko pachatele přímo soud, a to při jeho výslechu v hlavním 

líčení. Fáze, kdy by uloţení trestu obecně prospěšných prací projednával s pachatelem 

probační úředník, v tomto případě zcela chybí. Myslím, ţe by do budoucna měla být  do 

naší právní úpravy zakotvena povinnost soudu předjednat uloţení trestu obecně 

prospěšných prací s probačním úředníkem ve všech případech, nikoli jen v souvislosti 

s vydáním trestního příkazu. Muselo by se však jednat o efektivní spolupráci mezi 

soudem a PMS tak, aby projednání trestu s pachatelem probíhalo promptně a 

nepředstavovalo pro trestní řízení neodŧvodněné prŧtahy. Se zavedením takového 

opatření by pak jistě souvisely i zvýšené nároky na personální obsazení PMS. 

Spolu s trestem obecně prospěšných prací mŧţe soud pachateli uloţit rovněţ 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný ţivot, 

povinnost nahradit škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou svým přečinem 

zpŧsobil, případně povinnost vydat bezdŧvodné obohacení (srov. § 63 odst. 2 TZ).
125
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Pachateli ve věku blízkém věku mladistvých mŧţe soud uloţit téţ některá z výchovných 

opatření uvedených v ZSVM za obdobného uţití podmínek stanovených pro mladistvé 

(srov. odst. 3 cit. ust.). 

 Výkon trestu obecně prospěšných prací upravuje § 335 a násl. TŘ. O druhu a 

místě výkonu obecně prospěšných prací rozhoduje okresní soud, který trest uloţil, a to 

na návrh probačního úředníka. Ten v něm vychází z potřeby výkonu obecně 

prospěšných prací v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a přihlíţí téţ 

k tomu, aby odsouzený vykonával trest co nejblíţe místu svého bydliště.
126

  Odsouzený 

tedy vykonává trest v obvodu okresního soudu, ve kterém bydlí, mimo něj pouze se 

svým písemným souhlasem. O rozhodnutí o druhu a místě výkonu obecně prospěšných 

prací vyrozumí soud středisko PMS v obvodu okresního soudu, ve kterém má být tento 

trest vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného v obvodu 

tohoto soudu kontrolou nad jeho výkonem. Odsouzený je pak povinen projednat 

s příslušnou institucí podmínky výkonu trestu.
127

 TŘ umoţňuje rozhodnout ve 

vykonávacím řízení o změně druhu a místa výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

Uvedené rozhodnutí spadá do kompetence okresního soudu, který uloţil trest obecně 

prospěšných prací, a to na návrh odsouzeného nebo probačního úředníka provádějícího 

kontrolu nad výkonem trestu. 

 Nedostaví-li se odsouzený na středisko PMS k projednání podmínek výkonu 

trestu, nenastoupí-li v dohodnutý termín k výkonu trestu nebo bez závaţného dŧvodu 

poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně 

nevykonává ve stanovené době uloţený trest nebo jinak maří výkon tohoto trestu, 

probační úředník pověřený kontrolou nebo jeho prostřednictvím obecní úřad nebo 

instituce, u nichţ jsou obecně prospěšné práce vykonávány, tuto skutečnost 
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bezodkladně sdělí soudu, jenţ výkon trestu nařídil. I u daného trestu je moţné výchovné 

spolupŧsobení zájmového sdruţení občanŧ (srov. § 338 odst. 1 TŘ). 

 Není-li odsouzený v dŧsledku přechodného zhoršení zdravotního stavu schopen 

trest vykonat, rozhodne předseda senátu o odloţení výkonu trestu na potřebnou dobu 

nebo o jeho přerušení. Taková skutečnost musí vyplývat z lékařské zprávy, jeţ má soud 

k dispozici. U těhotné ţeny a matky novorozeného dítěte tak učiní na dobu jednoho 

roku po porodu. Z jiných dŧleţitých dŧvodŧ mŧţe předseda senátu výkon trestu odloţit 

na dobu nejvýše tří měsícŧ od právní moci rozhodnutí, jímţ byl trest uloţen. Doba, po 

kterou byl trest odloţen či přerušen, se nezapočítává do lhŧty dvou let, v níţ má být 

trest vykonán (blíţe srov. § 339 a 340 TŘ).  Předseda senátu upustí od výkonu trestu 

nebo jeho zbytku, je-li odsouzený v dŧsledku změny zdravotního stavu dlouhodobě 

neschopen tento trest vykonat.  

  Jestliţe pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně 

prospěšných prací nevede řádný ţivot, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závaţného 

dŧvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu či jinak maří výkon tohoto trestu nebo 

zaviněně tento trest ve stanovené době nevykoná, mŧţe soud přeměnit, a to i během 

doby stanovené pro výkon trestu, trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek 

alternativně buď v trest domácího vězení, trest peněţitý nebo trest odnětí svobody (§ 65 

odst. 1 TZ).  

 Přeměna trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení byla 

zavedena s účinností od 1.12.2011 novelou TZ provedenou zák. č. 330/2011 Sb. K 

přeměně v trest domácího vězení mŧţe dojít za podmínek § 60 odst. 1 TZ s tím, ţe se 

kaţdá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá 

za jeden den domácího vězení. Z dŧvodové zprávy k uvedené novele se podává, ţe 

tento zpŧsob přepočtu byl zvolen s ohledem na skutečnost, ţe trest domácího vězení 

stojí v hierarchii trestŧ hned za trestem odnětí svobody, pročeţ je vhodné, aby byl 

zvolen obdobný zpŧsob přepočtu, jako je tomu při přeměně  obecně prospěšných prací 

v trest odnětí svobody. Soud by k této přeměně mohl teoreticky přistoupit u všech 

odsouzených, kteří byli potrestáni trestem obecně prospěšných prací, neboť okruh 

trestných činŧ, za něţ lze daný trest uloţit, je totoţný jako u trestu domácího vězení – 

musí se jednat o pachatele přečinu. Významné omezení však spočívá ve skutečnosti, ţe 

odsouzený musí s tímto zpŧsobem přeměny trestu souhlasit, kdyţ se od něj vyţaduje 
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písemný slib, ţe se ve stanovené době bude zdrţovat v obydlí na určené adrese a při 

výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Pokud odsouzený nesouhlasí, 

soud nemŧţe uvedeného postupu vyuţít a musí rozhodnout o přeměně trestu buď v trest 

peněţitý, anebo v trest odnětí svobody.  

 Dále mŧţe soud přeměnit obecně prospěšné práce v trest peněţitý a pro případ, 

ţe by ve stanovené lhŧtě nebyl tento trest vykonán, stanovit náhradní trest odnětí 

svobody, který nesmí být přísnější neţli trest, který by pachateli hrozil v případě 

přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody. Tato právní úprava 

byla zavedena novelou TZ - zák. č. 390/2012 Sb. - a to s účinností od 8.12.2012. 

Zákonodárce nestanoví ţádné vodítko, jak by měl soud při přepočtu obecně 

prospěšných prací v trest peněţitý postupovat. Domnívám se, ţe tedy bude zcela záleţet 

na soudech, jak v konkrétních případech o přeměně rozhodnou, jsouce přitom vázány 

jednak obecnými pravidly pro stanovení trestu a jeho výměry (§ 39 odst. 1 TZ), jednak 

pravidly, jeţ se aplikují obecně při ukládání peněţitého trestu. Obdobně zde budou 

platit ustanovení § 67 aţ 69 TZ, jeţ upravují mj. moţnosti uloţení peněţitého trestu 

(srov. § 67 TZ), určení výměry peněţitého trestu (srov. § 68  TZ) a určení a výkon 

náhradního trestu odnětí svobody (srov. §  69 TZ). O peněţitém trestu je blíţe 

pojednáno v kapitole 8. této práce. 

 Mám tak za to, ţe pro určení výměry peněţitého trestu i v případě přeměny 

obecně prospěšných prací na trest peněţitý platí, ţe se ukládá v denních sazbách a činí 

nejméně 20 a nejvíce 730 denních sazeb s tím, ţe denní sazba činí nejméně 100 Kč a 

nejvíce 50.000 Kč. I zde by mělo platit, ţe počet denních sazeb určí soud s přihlédnutím 

k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a při určení výše jedné denní sazby 

bude brát zřetel k osobním a majetkovým poměrŧm pachatele. V tomto případě by však 

soud při stanovení počtu denních sazeb zohlednit i počet řádně odpracovaných hodin 

obecně prospěšných prací odsouzeným. Jelikoţ § 65 odst. 2 písm. b) TZ nestanoví jinak, 

bude dle mého i při přeměně obecně prospěšných prací v trest peněţitý připadat v úvahu 

moţnost soudu určit příjmy pachatele odhadem a umoţnit splácení peněţitého trestu 

v přiměřených měsíčních splátkách. Peněţitý trest rovněţ nebude moţné uloţit, je-li 

zřejmé, ţe by byl nedobytný, a soud v tomto případě bude muset vyuţít některou 

z dalších variant přeměny obecně prospěšných prací.  
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 Při určování náhradního trestu odnětí svobody by měl soud vycházet z pravidel 

stanovených pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, tedy 

ţe se i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá 

za jeden den odnětí svobody. Pouze takový zpŧsob určení náhradního trestu odnětí 

svobody odpovídá poţadavku zákonodárce, aby v případě přeměny trestu obecně 

prospěšných prací na trest peněţitý náhradní trest odnětí svobody nebyl přísnější neţli 

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

přímo v trest odnětí svobody. K přeměně peněţitého trestu v náhradní trest odnětí 

svobody pak dle mého názoru dojde za podmínek § 69 odst. 3 TZ.  

 V neposlední řadě mŧţe soud vyuţít zbývající alternativu a přeměnit trest 

obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, přičemţ zároveň rozhodne o zpŧsobu 

jeho výkonu a zařadí pachatele do některého z typŧ věznic. Platí, ţe kaţdá i jen 

započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden 

den odnětí svobody. Z povahy věci i z poţadavku rozhodnout o zpŧsobu výkonu trestu 

odnětí svobody vyplývá, ţe vţdy jde o přeměnu na nepodmíněný trest odnětí svobody, 

nikoli snad v podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody.
128

 De lege ferenda bych 

v souvislosti s přepočtem nevykonaného zbytku obecně prospěšných prací na trest 

odnětí svobody navrhla zvýšení počtu dnŧ odnětí svobody za kaţdou i jen započatou 

hodinu nevykonaného trestu obecně prospěšných prací tak, aby tento poměr byl 2:1 

(dva dny odnětí svobody za kaţdou hodinu nevykonaných obecně prospěšných prací). 

Tato úvaha se odvíjí od skutečnosti, ţe dle současné právní úpravy lze obecně 

prospěšné práce uloţit za všechny přečiny, tedy za úmyslné trestné činy s horní hranicí 

trestní sazby nepřevyšující pět let, a za všechny nedbalostní trestné činy, bez ohledu na 

horní hranici trestní sazby. Maximální výměra trestu odnětí svobody, kterou mŧţe soud 

odsouzenému při nastoupení přeměněného trestu odnětí svobody uloţit, je pouze 300 

dnŧ trestu odnětí svobody (tedy méně neţ jeden rok odnětí svobody). Takový trest se 

však především u těch trestných činŧ, u nichţ horní hranice trestní sazby převyšuje tři 

roky, jeví zcela neadekvátní trestu, který pachateli pŧvodně hrozil (to jest aţ pět let 

odnětí svobody, respektive i více u nedbalostních trestných činŧ). 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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 Jde-li o první dva výše popsané zpŧsoby přeměny trestu obecně prospěšných 

prací, tedy v trest domácího vězení a trest peněţitý, byla dle mého názoru hlavním 

cílem zákonodárce při zavádění této právní úpravy snaha řešit nepříznivý stav 

přeplněnosti věznic tak, aby v dŧsledku přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest 

odnětí svobody nedocházelo k dalšímu zaplňování vězeňských zařízení. Obecně lze 

takové snahy kvitovat, nicméně v našich podmínkách prozatím do popředí vystupují 

spíše negativa těchto alternativních opatření, konkrétně u domácího vězení skutečnost, 

ţe dosud nebyl zaveden elektronický monitoring domácích vězňŧ, a u peněţitého trestu 

nastavení výkonu tohoto trestu, kdy nařízení náhradního trestu odnětí svobody je aţ 

nejzazším prostředkem a předchází mu často zdlouhavé vymáhání peněţitého trestu 

(blíţe je o nastíněných nedostatcích trestu domácího vězení a peněţitého trestu 

pojednáno v příslušných kapitolách). Nicméně existence uvedených nedostatkŧ mŧţe 

v souvislosti s přeměnou trestu obecně prospěšných prací znamenat, ţe soudy nebudou 

těchto nových moţností přeměny vyuţívat natolik, jak by si zákonodárce představoval, 

a budou se spíše uchylovat k přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí 

svobody tak, jak tomu bylo převáţně doposud. 

 Zákon umoţňuje soudu výjimečně vzhledem k okolnostem případu a osobě 

odsouzeného ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo prodlouţit dobu 

výkonu tohoto testu aţ o šest měsícŧ, i kdyţ odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu 

v trest domácího vězení, peněţitý trest či odnětí svobody, a stanovit mu na dobu výkonu 

trestu nebo jeho zbytku dohled probačního úředníka (obdobně se zde uţije § 49 aţ 51 

TZ), neuloţená přiměřená opatření a přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4 TZ či 

některé z výchovných opatření podle § 63 odst. 3 TZ, je-li odsouzený ve věku blízkém 

věku mladistvých. Rozhodne-li tedy soud dle shora uvedeného o ponechání trestu 

obecně prospěšných prací v platnosti, musí spolu s tímto rozhodnutím uloţit alespoň 

jedno z opatření a vedle toho mŧţe prodlouţit dobu výkonu trestu obecně prospěšných 

prací aţ o 6 měsícŧ. Jde ovšem o prodlouţení dvouleté lhŧty určené k výkonu daného 

trestu (§ 65 odst. 1 TZ), nikoli o zvýšení počtu hodin obecně prospěšných prací 

stanovených v odsuzujícím rozsudku.
129
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 Procesní stránka přeměny trestu obecně prospěšných prací či jeho zbytku v trest 

domácího vězení, peněţitý trest či trest odnětí svobody, je upravena v § 340b TŘ a 

rozhodne o ní, jakoţ i  o ponechání trestu obecně prospěšných prací v platnosti při 

stanovení dohledu nebo dalších dosud neuloţených přiměřených omezení, povinností 

nebo výchovných omezení, bez zbytečného odkladu předseda senátu na návrh 

probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu, na návrh 

obecního úřadu nebo instituce, u nichţ jsou obecně prospěšné práce vykonávány, 

podaný prostřednictvím tohoto probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu ve 

veřejném zasedání. 

 Na pachatele, kterému byl uloţen trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako 

by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho 

zbytku pravomocně upuštěno. 

 Trestní opatření obecně prospěšných prací lze za podmínek § 62 aţ 65 TZ uloţit 

téţ mladistvému, byť s určitými modifikacemi vyplývajícími z § 26 odst. 1 ZSVM. 

Obecně prospěšné práce nesmí vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za kterých 

jsou vykonávány, ohroţovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvého. Horní 

hranice sazby trestu nesmí převyšovat polovinu horní hranice uvedené v § 63 odst. 1 

TZ, tj. mladistvému lze trest uloţit v maximální výměře 150 hodin, přičemţ dolní 

hranice 50 hodin platí i pro mladistvého. Soud pro mládeţ mŧţe vedle trestního opatření 

obecně prospěšných prací uloţit mladistvému i vhodná výchovná opatření uvedená 

v § 15 aţ 20 ZSVM. Při přeměně trestního opatření obecně prospěšných prací v trestní 

opatření odnětí svobody se postupuje dle stejných zásad stanovených v § 65 odst. 2 

TZ.
130
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 U mladistvého však nepřichází v úvahu zařazení k výkonu odnětí svobody podle § 56 TZ do některého 

typu věznice, ale zařazení do věznice nebo do zvláštního oddělení pro mladistvé podle § 31 odst. 4 

ZSVM, pokud ještě nepřekročil devatenáctý rok věku; je-li tomu tak, mŧţe soud pro mládeţ rozhodnout 

o zařazení mladistvého staršího devatenácti let do příslušného typu věznice pro ostatní odsouzené. 
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7.3 Institut obecně prospěšných prací v rakouském trestním právu 
 

V rakouském trestním právu nepředstavují obecně prospěné práce samostatný 

trest, jak je tomu v právu českém, ale řadí se k tzv. odklonŧm.
131

 K jejich zavedení pro 

dospělé pachatele došlo trestním řádem z roku 1975 (StPO). 

Dle § 201 odst. 1 StPO jsou-li splněny obecné podmínky pro aplikaci odklonu, 

mŧţe státní zástupce podmíněně odstoupit od trestního stíhání, jestliţe pachatel 

výslovně souhlasí s tím, ţe během určené lhŧty, která nesmí být delší neţ šest měsícŧ, 

bezplatně vykoná stanovené práce.
132

 Vyjadřuje se tak připravenost pachatele nést 

odpovědnost za spáchaný trestný čin. Zákon výslovně nestanoví druh vykonávaných 

činností a jejich konkretizace je ponechána praxi. Lze však mít za to, ţe by se mělo 

jednat o práce obecně prospěšné. Práce jsou pachatelem vykonávány v jeho volném 

čase u vhodného zařízení, se kterým je provádění prací sjednáno. 

Není-li ze zvláštních dŧvodŧ stanoveno jinak, je odstoupení od trestního stíhání 

pro vykonání obecně prospěšných prací podmíněno rovněţ tím, ţe obviněný během 

určené lhŧty nahradí škodu či jinou újmu, kterou svým činem zpŧsobil, například 

zaplacením bolestného, zajištěním opravy zničené věci apod. (odst. 2 a 3 cit ust.). 

Obdobně § 29b BewHG stanoví, ţe státní zástupce pachateli sdělí svŧj záměr podat 

proti němu obţalobu pro konkrétní trestný čin s tím, ţe podání dané obţaloby bude 

dočasně odloţeno, jestliţe obviněný výslovně prohlásí, ţe během stanovené lhŧty 

vykoná obecně prospěšné práce určeného druhu a rozsahu a odčiní újmu zpŧsobenou 

trestným činem. 
133
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 StPO rozeznává jen jeden základní typ odklonu, a to odstoupení od trestního stíhání. Ten má pak čtyři 

varianty: a) odstoupení od trestního stíhání po zaplacení peněţité částky, b) odstoupení od trestního 

stíhání po provedení obecně prospěšných prací, c) odstoupení od trestního stíhání po uplynutí zkušební 

doby a d) odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání. Rozhodnout o pouţití odklonu mŧţe 

státní zástupce a po podání obţaloby pro trestný čin stíhaný z moci úřední soud. Aplikovat lze pouze 

jednu z variant odklonu, jejich kombinace není moţná. Obecné podmínky pro vyuţití některé z výše 

uvedených forem odstoupení od trestního stíhání lze vymezit takto: a) je dostatečně zjištěn skutkový stav, 

b) nejsou splněny podmínky pro zastavení trestního stíhání dle § 190 aţ 192 StPO, c) pro odrazení 

obviněného a ostatních osob od páchání trestné činnosti není třeba ukládat trest, d) není dána příslušnost 

Zemského soudu s přísedícím či porotního soudu, e) vina obviněného není závaţná ve smyslu § 32 StPO, 

f) činem nebyla zpŧsobena smrt. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: 

Leges, 2011, 416 s. 
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 Po podání obţaloby mŧţe obdobně postupovat soud. Je však nezbytné, aby se ještě předtím, neţ bude 

návrh doručen obviněnému, k věci vyjádřil státní zástupce (§ 209 odst. 2 StPO). 
133

 O sdělení těchto informací obviněnému, případně o zprostředkování obecně prospěšných prací, mŧţe 

státní zástupce poţádat sociálního pracovníka (probačního úředníka). 
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Obecně prospěšné práce lze uloţit ve výměře nejvýše 8 hodin denně a 40 hodin 

týdně. Celková výměra pak nesmí přesáhnout 240 hodin. Při určování konkrétního 

rozsahu je nezbytné brát ohled na vzdělání, studium a zaměstnání pachatele. Práce, jeţ 

by nepřiměřeně zasahovaly do osobnostních práv či zpŧsobu ţivota pachatele, jsou 

nepřípustné (§ 202 odst. 1 StPO). 

Státní zástupce vede a aktualizuje seznam zařízení, jeţ souhlasí s tím, aby u nich 

byly vykonávány obecně prospěšné práce (§ 202 odst. 2 StPO). Problematiku  

zprostředkování obecně prospěšných prací upravuje § 29b BewHG, podle kterého při 

zprostředkování prací spolupŧsobí sociální pracovníci (probační úředníci). Jejich 

úkolem je informovat pachatele o obsahu navrţených prací, napomáhat mu při jejich 

vykonávání či ve snaze o odčinění následkŧ trestného činu, poskytují mu rady a 

podporu. Jsou rovněţ v kontaktu se zařízeními, u nichţ se práce vykonávají, obstarávají 

jejich souhlas s výkonem a uvědomují je o povaze a rozsahu vykonávané práce a 

v neposlední řadě informují státního zástupce o prŧběhu výkonu obecně prospěšných 

prací a o jejich ukončení.
134

 

Odpovědnost za škodu zpŧsobenou pachatelem při výkonu obecně prospěšných 

prací upravuje § 202 odst. 3 a násl. StPO. 

Lze uzavřít, ţe vykoná-li pachatel obecně prospěšné práce ve stanoveném 

rozsahu a lhŧtě, eventuálně odčiní-li následky svého činu, rozhodne státní zástupce (a 

po podání obţaloby soud) o definitivním zastavení trestního stíhání, ledaţe by bylo 

v řízení dodatečně pokračováno dle § 205 StPO. Pokud však pachatel obecně prospěšné 

práce řádně a včas nevykoná, případně neodčiní-li následky trestného činu, bude 

rozhodnuto o pokračování trestního stíhání. 
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 V oblasti sociální práce, respektive probační pomoci sehrává v Rakousku stěţejní roli nestátní 

organizace NEUSTART, kterou lze v mnoha ohledech připodobnit k české PMS. 
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8. PENĚŢITÝ TREST 

 

 

 Peněţitý trest představuje v našem trestním právu základní majetkovou sankci. 

Výhody daného trestu lze spatřovat v tom, ţe újma zpŧsobená jeho uloţením pachateli a 

znamenající odnětí stanovených peněţních prostředkŧ sice omezuje obvyklou kvalitu 

pachatelova ţivota, nemá však za následek zpřetrhání jeho existujících rodinných a 

sociálních vazeb. Další předností je jeho odstupňovatelnost, tedy ţe umoţňuje 

přizpŧsobení trestu v konkrétním případě jak stupni společenské nebezpečnosti 

spáchaného činu, tak také osobním a majetkovým poměrŧm pachatele. Ve prospěch 

tohoto trestu hovoří i moţnost rozloţit jeho výkon na delší časové období a dosáhnout 

tak náleţitého zabraňujícího účinku. Nelze opominout ani skutečnost, ţe jde o příjem 

pro státní rozpočet.
135

 Za negativum moţno povaţovat, ţe peněţitý trest nepostihuje 

pouze osobu pachatele trestného činu, ale rovněţ jeho rodinu a osoby, vŧči nimţ má 

pachatel závazky, a to včetně poškozeného. Tím se ovšem nijak neliší od jiných druhŧ 

trestŧ, neboť i ty mají obdobný efekt. Dalším negativním rysem je silná závislost jeho 

citelnosti na majetkových poměrech pachatele, které se mohou podstatně lišit u rŧzných 

osob. Navíc v případě nevykonání peněţitého trestu a nemoţnosti jeho vymoţení 

nastupuje náhradní trest odnětí svobody, který má všechny nevýhody krátkodobých 

trestŧ odnětí svobody.
136

 Problémem mŧţe být rovněţ převzetí zaplacení peněţitého 

trestu třetí osobou.
137

 

 Aplikace peněţitého trestu bude přicházet v úvahu zejména v případech, kdy se 

pachatel dopustil trestného činu majetkové povahy, ať jiţ motivovaného snahou o 

neoprávněný majetkový prospěch, nebo negativním vztahem k ochraně a 

nedotknutelnosti cizího  majetku, tedy při postihu trestných činŧ proti majetku, 

hospodářských, proti pořádku ve věcech veřejných a obecně nebezpečných. V těchto 

případech je jeho funkcí především postihnout majetkový prospěch pachatele z trestné 

činnosti, jestliţe takový prospěch nelze odčerpat jinak (například propadnutím věci či 

jiné majetkové hodnoty anebo povinností k náhradě škody). Dalším okruhem trestných 
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činŧ, při jejichţ postihu mŧţe mít peněţitý trest své opodstatnění, jsou trestné činy, ke 

kterým pachatel potřebuje určité finanční prostředky, ačkoliv tyto činy nemají 

majetkovou povahu. V těchto případech vystupuje do popředí zábranná funkce 

peněţitého trestu. Konečně mŧţe být tento trest vhodným prostředkem pro postih 

trestných činŧ majetkově indiferentních, pokud je spáchaly osoby dosud netrestané a jde 

o méně závaţné delikty, zejména přečiny. V těchto případech bude mnohdy stačit 

uloţení peněţitého trestu jako trestu samostatného.
138

 

 K četnosti jeho ukládání v České republice lze uvést, ţe v roce 2011 byl 

peněţitý trest uloţen jako hlavní sankce 3 078 pravomocně odsouzeným a jako trest 

vedlejší v 1 314 případech. V roce 2012 byl jako hlavní sankce uloţen 2 847 

odsouzeným a jako trest vedlejší v 1 335 případech. 

 

8.1 Peněţitý trest v českých právních dějinách 
 

Peněţitý trest je jedním z nejstarších druhŧ trestŧ. Jiţ v období raného 

feudalismu a stavovské monarchie se vedle trestŧ smrti a trestŧ mrzačících uţívalo i 

sankcí  majetkových, konkrétně konfiskace majetku ve prospěch panovníka a 

peněţitých pokut.
139

 Od 12. století byl vrchností zaváděn přísnější trestně právní reţim 

mezi jejich poddanými, přičemţ hrály úlohu i momenty zištné, neboť trestat poddané 

formou pokut bylo pro pány velmi výnosné. Běţným jevem pak bylo kolektivní trestání 

celých poddanských vesnic peněţitými pokutami, například za krádeţ nebo za zabití, 

kdyţ nebyl zjištěn pachatel individuální.
140

  V prŧběhu 13. a 14. století je pak zásadně 

vţdy (vyjma psancŧ) přípustná milost, proměna trestu smrti a trestu na těle v trest 

mírnější, zvláště v trest peněţitý.
141

  Aţ do roku 1627 u nás přeţívala krevní msta, 

projevující se v moţnosti narovnání mezi vrahem a pozŧstalými. V tomto narovnání se 

zřetelně projevuje sociální aspekt: za zabití sedláka platí šlechtic či měšťan 300 kop 

grošŧ (na Moravě 5 hřiven). Ublíţení na zdraví bylo sice právem stíháno, ale rovněţ jen 
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na základě iniciativy poškozeného.
142

 Peněţitých trestŧ bylo hojně uţíváno i v právu 

městském. V období feudálního absolutismu pak byla peněţitá pokuta jedním z trestŧ 

za přestupek.  

Základem rakouského a později československého trestního práva se stal trestní 

zákoník ze dne 27.5.1852, č. 117 ř.z., který za přečiny a přestupky stanoví v § 240 

kromě jiných trestŧ i peněţité pokuty či propadnutí věci.
143

 Zmiňovaný zákoník byl na 

území Československa platný aţ do roku 1950, kdy nabyl účinnosti trestní zákon č. 

86/1950 Sb. Ten rozlišoval mezi tresty hlavními a vedlejšími s tím, ţe peněţitý trest byl 

jedním z trestŧ vedlejších.
144

 Bylo jej moţno uloţit vedle trestu odnětí svobody, 

projevil-li pachatel úmyslným trestným činem nepřátelství k lidově demokratickému 

řádu nebo spáchal-li trestný čin ze ziskuchtivosti. Při jeho výměře měl soud přihlédnout 

k osobním a majetkovým poměrŧm pachatele a bylo moţné jej uloţit ve výši od 100 

Kčs do 50 000 Kčs. Vydobytá částka připadla státu. Ukládal-li soud peněţitý trest vedle 

trestu dočasného odnětí svobody, stanovil zároveň pro případ jeho nedobytnosti 

náhradní trest odnětí svobody. Zákon rovněţ upravoval ručení majitele soukromého 

podniku, při jehoţ provozu byl trestný čin spáchán, nebo osoby odpovědné za vedení 

takového podniku, jestliţe tyto osoby z nedbalosti přispěly k spáchání trestného činu.
145

 

Dalším významným mezníkem stran úpravy peněţitého trestu byl rok 1961, kdy k 1.1. 

vstoupil v účinnost trestní zákon č. 140/1961 Sb. Peněţitý trest bylo moţno uloţit, 

jestliţe pachatel úmyslnou trestnou činností získal nebo se snaţil získat majetkový 

prospěch, a to v rozmezí od 500 do 50 000 Kčs. Bez uvedených podmínek jej bylo 

moţné uloţit pouze v případě, ţe jeho uloţení trestní zákon ve zvláštní části dovoloval 

nebo ukládal-li jej soud  za trestný čin, u něhoţ horní hranice trestní sazby odnětí 

svobody nepřevyšuje tři léta, a vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a 

moţnosti nápravy pachatele trest odnětí svobody současně neuloţil. Jako samostatný 

trest mohl být uloţen, jestliţe vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a moţnosti 

nápravy pachatele uloţení jiného trestu k dosaţení účelu trestu nebylo třeba. Soud mohl 
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rovněţ připustit jeho zaplacení v přiměřených měsíčních splátkách. Při jeho výměře se 

přihlíţelo k osobním a majetkovým poměrŧm pachatele. Pro případ nevykonání trestu 

stanovil soud zároveň náhradní trest odnětí svobody aţ na dvě léta.
146

  Mezi významné 

novely tr. zák. přijaté po roce 1989 patří zejména zák. č. 175/1990 Sb., kterým byla 

například zvýšena výměra peněţitého trestu na rozpětí od 2 000 Kč do 1 milionu Kč. 

Novelou č. 290/1993 Sb. byla pak zvýšena horní hranice peněţitého trestu na 5 milionŧ 

Kč. 

 

8.2 Současná právní úprava 
 

 Peněţitý trest upravuje § 67 aţ § 69 TZ. Soud jej mŧţe uloţit, jestliţe pachatel 

úmyslným trestným činem získal nebo se snaţil získat pro sebe či jiného majetkový 

prospěch (§ 67 odst. 1 TZ).
147

 Bez této podmínky mŧţe soud peněţitý trest uloţit 

jestliţe TZ ve zvláštní části uloţení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje (§ 67 

odst. 2 písm. a) TZ)
148

 nebo jestliţe jej soud ukládá za přečin a vzhledem k povaze a 

závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrŧm pachatele nepodmíněný trest odnětí 

svobody současně neukládá (§ 67 odst. 2 písm. b) TZ). Kombinace s podmíněně 

odloţeným trestem odnětí svobody však není vyloučena.
149

 

Ve všech uvedených případech lze peněţitý trest uloţit jak jako trest samostatný, 

tak vedle jiného trestu. Neslučitelný je však s trestem propadnutí majetku (§ 53 odst. 1 
                                                           
146

 Srov. § 53 a § 54 tr. zák. 
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TZ) a peněţitý trest ukládaný dle § 67 odst. 2 písm. b) TZ je pak neslučitelný rovněţ 

s nepodmíněným trestem odnětí svobody. Jako trest samostatný mŧţe být uloţen jen 

v případech, kdy vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a osobě a 

poměrŧm pachatele není uloţení jiného trestu potřebné (§ 67 odst. 3 TZ). Dle § 68 odst. 

6 TZ jej soud nesmí uloţit, je–li zřejmé, ţe by byl nedobytný. 

 Peněţitý trest se ukládá v denních sazbách (§ 68 odst.1 TZ). Jedná se o 

podstatnou změnu oproti právní úpravě tr. zák., kde se peněţitý trest určoval 

stanovením konečné částky, kterou byl odsouzený povinen zaplatit.
150

  Vyměřovat 

peněţitý trest, respektive peněţité opatření takovýmto zpŧsobem jiţ tehdy umoţňoval 

ZSVM. Jednalo se nicméně o postup fakultativní a stanovit peněţité opatření formou 

denních sazeb bylo moţné pouze tehdy, byl-li mladistvý výdělečně činný.
151

  

 Podstata systému denních sazeb spočívá v tom, ţe soud v rámci zákonného 

rozpětí stanoví v odsuzujícím rozsudku, jímţ daný trest ukládá, počet denních sazeb, 

čímţ vyjádří  přísnost peněţitého trestu ve vztahu k závaţnosti spáchaného činu, včetně 

osoby pachatele. Následně pak určí výši jedné denní sazby, přičemţ zohledňuje zejména 

majetkové poměry pachatele. Výsledná výše peněţitého trestu je pak dána součinem 

stanoveného počtu denních sazeb a výší jedné sazby.
152

  Je však vhodné podotknout, ţe 

se jedná o zpŧsob stanovení výměry peněţitého trestu, nikoliv o zpŧsob jeho výkonu. 

Pachatel je  tudíţ povinen zaplatit celý peněţitý trest najednou, ledaţe by bylo soudem 

rozhodnuto o jeho splácení v denních splátkách dle § 68 odst. 5 věty druhé TZ či dle § 

342 odst. 1 písm. b) TŘ (viz níţe).
153

 

Počet denních sazeb činí nejméně 20 a nejvíce 730 a určuje se s přihlédnutím 

k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu. Soud tedy musí zhodnotit všechna 

relevantní kritéria vyplývající z § 39 odst. 2 TZ, přičemţ zohlednit by měl téţ typovou 

závaţnost trestného činu.
154

 Čím závaţnější bude povaha spáchaného trestného činu a 
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čím vyšší bude jeho společenská škodlivost, tím vyšší počet denních sazeb peněţitého 

trestu odŧvodní. Výše jedné denní sazby pak mŧţe činit nejméně 100 Kč a nejvýše 

50 000 Kč a odvíjí se od osobních a majetkových poměrŧ pachatele. Měla by odpovídat 

odlišným moţnostem a schopnostem rŧzně situovaných pachatelŧ a případně korigovat 

celkovou výši peněţitého trestu danou i počtem denních sazeb v tom smyslu, aby 

peněţitý trest nebyl dŧvodně pociťován jako příliš mírný, ani jako příliš přísný či 

dokonce nedobytný. Při určování výše jedné denní sazby soud zpravidla vychází 

z čistého příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít prŧměrně za jeden den. Kromě 

toho se přihlíţí i k majetku pachatele a k výnosŧm z něj, ale téţ k dalším okolnostem 

charakterizujícím celkové osobní a majetkové poměry pachatele. Příjmy pachatele, jeho 

majetek a výnosy z něj, jakoţ i jiné podklady pro určení výše denní sazby, mohou být 

stanoveny rovněţ odhadem soudu  (§ 68 odst. 4 TZ). Jedná se však o moţnost 

subsidiární, která by měla být vyuţívána jen v případech, kdy výši denní sazby nelze 

stanovit shora nastíněným postupem, tj. kdy nebudou k dispozici ţádné, anebo jen 

nedostatečné podklady pro zjištění pachatelova denního příjmu a majetkových poměrŧ, 

zejména neposkytne-li pachatel v tomto směru potřebnou součinnost. Odhad soudu 

bude vycházet především z případného srovnání postavení, situace, vzdělání, pracovní 

kvalifikace a dalších charakteristik pachatele s jinými osobami, u nichţ lze zjistit čistý 

příjem.
155

 Zaplacené částky peněţitého trestu připadají státu (§ 68 odst. 7 TZ). 

S ohledem na shora uvedené lze konstatovat, ţe TZ ve srovnání s dřívější právní 

úpravou výrazně zvýšil horní hranici peněţitého trestu, kdy se jeho celková výše mŧţe 

pohybovat v rozmezí od 2 000 Kč do 36,5 milionu Kč, kdeţto dříve bylo moţné 

peněţitý trest uloţit  pouze ve výši od 2 000 Kč do 5 milionŧ Kč.   

Nelze-li od pachatele podle jeho osobních a majetkových poměrŧ očekávat, ţe 

peněţitý trest ihned zaplatí, mŧţe soud stanovit, ţe peněţitý trest bude zaplacen 

v přiměřených měsíčních splátkách. Mŧţe rovněţ určit, ţe výhoda splátek peněţitého 

trestu odpadá, jestliţe pachatel nezaplatí dílčí splátku včas (§68 odst. 5 TZ). Nebylo-li 

stanoveno placení peněţitého trestu tímto zpŧsobem, má odsouzený ještě moţnost 

poţádat v rámci vykonávacího řízení o povolení splátek, ovšem jen z dŧleţitých dŧvodŧ, 

přičemţ splácení mŧţe být povoleno po částkách tak, aby byl celý peněţitý trest 
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zaplacen do jednoho roku od právní moci rozsudku, jímţ byl uloţen (§ 342 odst. 1 písm. 

b) TŘ).  

Ukládá-li soud peněţitý trest, stanoví pro případ, ţe by ve stanovené lhŧtě nebyl 

vykonán, náhradní trest odnětí svobody aţ na čtyři léta. Náhradní trest nesmí však ani 

spolu s uloţeným trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby (§ 69 

odst. 1 TZ). Pokud by soud uloţil trest odnětí svobody vyměřený na horní hranici 

zákonné trestní sazby, mohl by sice vedle něj uloţit i peněţitý trest, avšak náhradní trest 

odnětí svobody by pak vŧbec neukládal. Určení konkrétní výše náhradního trestu by se 

mělo odvíjet především od výměry peněţitého trestu, neboť jeho základní funkcí je 

odstrašení pachatele od nezaplacení uloţeného peněţitého trestu.
156

  

Novelou TZ provedenou zákonem č. 390/2012 Sb. bylo s účinností od 8.12.2012 

nově stanoveno, ţe nevykoná-li pachatel v určené lhŧtě peněţitý trest, mŧţe jej soud 

přeměnit buď v trest domácího vězení za podmínek § 60 odst. 1 TZ, nebo v trest obecně 

prospěšných prací, aniţ by však stanovil bliţší pravidla pro tento postup (srov. § 69 odst. 

2 TZ). O přeměně rozhodne předseda senátu ve veřejném zasedání (§ 344 odst. 2 TŘ).  

Jde-li o přeměnu peněţitého trestu v trest domácího vězení, TZ výslovně stanoví, 

ţe tak lze učinit za podmínek § 60 odst. 1 TZ, tedy jestliţe lze mít vzhledem k povaze a 

závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrŧm pachatele dŧvodně za to, ţe je 

uloţení domácího vězení postačující a pachatel dá písemný slib, ţe se ve stanovené 

době bude zdrţovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou 

potřebnou součinnost. Domácí vězení pak mŧţe být uloţeno v maximální výměře dvou 

let. Zákon ovšem mlčí stran pravidel, jak postupovat při přepočtu peněţitého trestu 

v trest domácího vězení. Bude tak záleţet pouze na úvaze soudu, v jaké konkrétní 

výměře trest domácího vězení udělí, jsa přitom vázán nejvyšší přípustnou výměrou 

tohoto trestu v délce trvání dvou let a obecnými pravidly pro stanovení druhu trestu a 

jeho výměry (srov. § 39 odst. 1 TZ), za obdobného uţití ustanovení TZ o trestu 

domácího vězení a jeho výkonu. Myslím, ţe by bylo namístě uvaţovat o zavedení 

konkrétního pravidla pro přepočet peněţitého trestu na trest domácího vězení, tak jako 

tomu je například při přeměně trestu obecně prospěšných prací. Jako ideální se mi jeví 

vycházet z počtu stanovených denních sazeb, při jejichţ určení soud vychází z povahy a 
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závaţnosti spáchaného trestného činu a jejichţ počet tak odráţí typovou závaţnost 

spáchaného trestného činu. Poměr při transformaci by měl být 1:1, tedy jedna denní 

sazba by odpovídala jednomu dni domácího vězení. Jestliţe zákon připouští uloţení 

peněţitého trestu v maximální výměře 730 denních sazeb, pak by při přeměně mohl být 

uloţen trest domácího vězení v délce trvání nejvýše 730 dnŧ. Takový přepočet by 

reflektoval i poţadavek zákona, ţe trest domácího vězení mŧţe být uloţen nejvýše na 

dvě léta.  

Rovněţ v případě přeměny trestu peněţitého v trest obecně prospěšných prací 

zákon neuvádí, jak by k této přeměně mělo dojít, soud tedy opět bude muset vycházet 

z obecných pravidel pro stanovení druhu trestu a jeho výměry za analogického pouţití 

ustanovení o trestu obecně prospěšných prací (§ 62 aţ 65 TZ). I v tomto případě by při 

přeměně měl zohledňovat zejména počet denních sazeb, jimiţ pŧvodně soud vyjádřil 

typovou závaţnost spáchaného trestného činu. Tak například, pokud byl počet denních 

sazeb určen v polovině zákonného rozmezí (365 denních sazeb), uloţil by soud obecně 

prospěšné práce v poloviční výměře, to jest 150 hodin. Do budoucna by mohlo být 

uzákoněno fixní pravidlo pro přepočet peněţitého trestu na trest obecně prospěšných 

prací tak, ţe by jedné denní sazbě odpovídal určitý počet hodin obecně prospěšných 

prací. Za stávající právní úpravy by se však vhodné pravidlo pro přepočet stanovovalo 

velmi obtíţně, kdyţ obecně prospěšné práce lze uloţit ve výměře nejvýše 300 hodin. Při 

maximální výměře 730 denních sazeb nepřichází v úvahu ani poměr 1:1 (1 denní sazba : 

1 hodina prací), ani 2:1 (2 denní sazby : 1 hodina práce), neboť by byla překročena 

maximální přípustná výměra obecně prospěšných prací. Ideální poměr je 2,43 : 1 (2,43 

denní sazby : 1 hodina práce), který je však pro přepočítávání velmi nepraktický a jeho 

uzákonění by nebylo nijak přínosné.  

Dle § 69 odst. 3 TZ jestliţe pachatel v době od přeměny peněţitého trestu v trest 

domácího vězení nebo trest obecně prospěšných prací do skončení výkonu tohoto trestu 

nevede řádný ţivot, vyhýbá se nástupu jeho výkonu, bez závaţného dŧvodu poruší 

sjednané podmínky jeho výkonu, jinak maří jeho výkon nebo zaviněně tento trest ve 

stanovené době nevykonává, soud jej přemění v náhradní trest odnětí svobody, který 

uloţil spolu s peněţitým trestem. Mám za to, ţe dojde-li k porušení podmínek výkonu 

přeměněného trestu, soud bez dalšího nařídí výkon náhradního trestu odnětí svobody 

(srov. podmínky pro nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody v případě, kdy 
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„nepřichází v úvahu“ přeměna peněţitého trestu na domácí vězení či obecně prospěšné 

práce - § 344 odst. 3 TŘ).   

V souvislosti s přeměnou peněţitého trestu se nabízí otázka, nakolik budou 

soudy shora uvedených moţností vyuţívat. S ohledem na stávající spíše negativní 

postoj soudcŧ k trestu domácího vězení, který souvisí prvořadě se skutečností, ţe dosud 

nebyl zaveden systém elektronického monitorování odsouzených, jsem přesvědčena, ţe 

přeměny peněţitého trestu v trest domácího vězení bude vyuţíváno minimálně. Jako 

pravděpodobnější se jeví vyuţívání druhé varianty a nahrazování peněţitého trestu 

obecně prospěšnými pracemi. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o právní úpravu účinnou 

teprve několik málo měsícŧ, nevytvořila se dosud jednotná soudní praxe, jak ve 

výše nastíněných případech postupovat, a nelze tak vyloučit, ţe soudy budou tato nová 

ustanovení  vykládat odlišně, neţ jak stojí shora.  

 Výkon peněţitého trestu je upraven v § 341 aţ § 344 TŘ.  Jakmile se stal 

vykonatelným rozsudek, podle něhoţ je odsouzený povinen zaplatit peněţitý trest, 

vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnŧ, a upozorní ho, ţe 

jinak bude zaplacení vymáháno. Předseda senátu mŧţe z dŧleţitých dŧvodŧ na ţádost 

odsouzeného odloţit výkon peněţitého trestu, a to na dobu nejvýše tří měsícŧ ode dne, 

kdy rozsudek nabyl právní moci, či povolit odsouzenému splácení peněţitého trestu po 

splátkách (srov. § 342 odst. 1 TŘ). Odpadnou-li dŧvody pro odklad výkonu trestu anebo 

nedodrţuje-li odsouzený bez závaţného dŧvodu splátky, mŧţe předseda senátu povolení 

odkladu či splátek odvolat.  

 Předseda senátu nařídí, aby peněţitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej 

odsouzený: a) do patnácti dnŧ poté, co byl k zaplacení vyzván, b) do patnácti dnŧ poté, 

co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímţ povolený odklad nebo povolené splácení byly 

odvolány, nebo c) do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odloţen. Peněţitý trest 

smí být vymáhán, jen pokud tím nebude zmařeno uspokojení přiznaného nároku 

poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 

bezdŧvodného obohacení. Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří 

měsícŧ ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímţ byl peněţitý trest uloţen, mŧţe 

být peněţitý trest vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného.
 
Při správě placení 

peněţitého trestu se postupuje podle daňového řádu (srov. § 343 TŘ). 



 94 

 Dle § 344 odst. 1 TŘ soud upustí od výkonu peněţitého trestu nebo jeho zbytku, 

jestliţe se odsouzený v dŧsledku okolností na jeho vŧli nezávislých stal dlouhodobě 

neschopným peněţitý trest zaplatit nebo by výkonem trestu byla váţně ohroţena výţiva 

nebo výchova osoby, o jejíţ výţivu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen 

pečovat. 

 Výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části mŧţe soud 

nařídit jedině tehdy, jestliţe peněţitý trest nebyl zaplacen, nepřichází v úvahu ani 

upuštění od výkonu peněţitého trestu nebo jeho zbytku, ani odklad jeho výkonu nebo 

povolení splátek či jeho přeměna v trest domácího vězení nebo obecně prospěšných 

prací, a lze-li dospět k závěru, ţe by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, pouhá 

nečinnost nebo neochota pachatele zaplatit peněţitý trest nepostačuje (§ 344 odst. 3 

TŘ).
157

 Výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části mŧţe 

odsouzený kdykoli odvrátit zaplacením peněţitého trestu nebo jeho poměrné části. 

Jestliţe zaplatí pouze část peněţitého trestu, rozhodne předseda senátu o tom, jakou část 

náhradního trestu je třeba vykonat (srov. § 344 TŘ).  

 Nová právní úprava tak podstatným zpŧsobem oslabila funkci náhradního trestu 

odnětí svobody jakoţto sankce za nevykonání peněţitého trestu. Podle tr. zák. 

nezaplacení peněţitého trestu ve stanovené lhŧtě přímo vedlo k nařízení náhradního 

trestu odnětí svobody. Nezaplacení peněţitého trestu má však nyní primárně za 

následek buď jeho přeměnu v trest domácího vězení či obecně prospěšných prací, nebo 

vymáhání zaplacení peněţitého trestu jako pohledávky v občanskoprávním řízení 

prostřednictvím výkonu rozhodnutí či exekuce dle exekučního řádu. Nařízení výkonu 

náhradního trestu odnětí svobody je chápáno jako nejzazší prostředek.
158

 Mám za to, ţe 

právě tato skutečnost je hlavním dŧvodem, proč soudy neukládají peněţitý trest častěji. 

Na pachatele, kterému byl uloţen peněţitý trest za přečin spáchaný z nedbalosti, 

se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu 

nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 69 odst. 4 TZ). U úmyslných trestných činŧ 

se pak odsouzení k danému trestu zahlazuje za podmínek dle § 105 odst. 1 písm. e) TZ. 
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 Peněţité opatření lze uloţit i mladistvým pachatelŧm dle § 27 ZSVM, a to za 

podmínek stanovených TZ, je-li mladistvý výdělečně činný nebo jeho majetkové 

poměry uloţení takového trestního opatření umoţňují. Soud pro mládeţ mŧţe vedle 

peněţitého opatření uloţit i vhodná výchovná opatření. Peněţité opatření lze uloţit 

v rozmezí od 10 do 365 denních sazeb, kdy denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 

5 000 Kč.
159

  Náhradní trestní opatření stanoví soud aţ na jeden rok, nesmí však ani 

spolu s uloţeným odnětím svobody přesahovat horní hranici trestní sazby sníţené podle 

§ 31 odst. 1 ZSVM.
160

 Soud pro mládeţ mŧţe po právní moci rozhodnutí o uloţení 

peněţitého opatření po vyjádření mladistvého rovněţ rozhodnout, ţe zaplacení 

peněţitého opatření nebo nevykonaný zbytek bude nahrazen tím, ţe mladistvý vykoná 

obecně prospěšnou činnost v rámci probačního programu podle § 17 odst. 1, odst. 2 

ZSVM pro tento účel zřízeného, nebo společensky prospěšnou činnost v rámci 

výchovné povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. c) ZSVM. Jedná se o specifický zpŧsob 

upuštění od výkonu peněţitého opatření.
161

  Pokud však mladistvý nevysloví souhlas 

s uloţením probačního programu, nelze jej zvolit, neboť povinnost absolvovat probační 

program není moţné mladistvému uloţit bez jeho souhlasu. Na druhé straně povinnost 

provést společensky prospěšné činnosti v rámci výchovné povinnosti dle § 18 odst. 1 

písm. c) ZSVM není vázána na souhlas mladistvého. Nicméně při jeho nesouhlasu 

zpravidla nemŧţe takové řešení plnit svŧj účel.
162

 

 ZSVM obsahuje právní úpravu institutu, jehoţ obdobu TZ nezná, a to 

peněţitého opatření s podmíněným odkladem výkonu (§ 28 aţ 30 ZSVM). Soud pro 

mládeţ mŧţe podmíněně odloţit výkon peněţitého opatření jestliţe vzhledem k osobě 

mladistvého, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu ţivotu a prostředí, ve kterém 

ţije a pracuje, a k okolnostem případu má dŧvodně za to, ţe účelu trestního opatření 

bude dosaţeno i bez jeho výkonu, anebo přijme-li záruku za nápravu mladistvého 

a vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, má dŧvodně za to, ţe účelu 

trestního opatření bude dosaţeno i bez jeho výkonu. Povolení podmíněného odloţení 

výkonu peněţitého opatření se netýká výkonu ostatních trestních opatření uloţených 
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vedle tohoto trestního opatření, pokud není v rozsudku stanoveno jinak. Soud pro 

mládeţ zároveň stanoví zkušební dobu aţ na tři léta, jeţ počíná právní mocí rozsudku, a 

podmíněně odsouzenému mŧţe rovněţ uloţit výchovná opatření.
163

 Doba, po kterou 

podmíněně odsouzený mladistvý vedl ve zkušební době řádný ţivot a vyhověl 

uloţeným podmínkám, se započítá do zkušební doby nově stanovené při podmíněném 

odloţení výkonu peněţitého opatření pro týţ skutek nebo do zkušební doby stanovené 

při uloţení úhrnného nebo souhrnného trestního opatření. 

 Jestliţe mladistvý, kterému byl podmíněně odloţen výkon peněţitého opatření, 

vedl ve zkušební době řádný ţivot a vyhověl uloţeným podmínkám, vysloví soud pro 

mládeţ, ţe se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě jiţ během zkušební doby, 

ţe se peněţité opatření vykoná. Fikce osvědčení se uplatní, neučiní-li soud dané 

rozhodnutí do jednoho roku od uplynutí zkušební doby, aniţ na tom měl mladistvý vinu. 

Jakmile soud vysloví, ţe se mladistvý osvědčil, nebo nastane-li fikce osvědčení, hledí se 

na něj, jako by nebyl odsouzen (srov. § 30 odst. 1, odst. 3, odst. 4 ZSVM). Jestliţe byla 

záruka za nápravu mladistvého, kterému byl podmíněně odloţen výkon peněţitého 

opatření, odvolána tím, kdo ji poskytl, přezkoumá soud pro mládeţ chování mladistvého 

během zkušební doby, a shledá-li, ţe podmíněné odloţení výkonu peněţitého opatření 

neplní své poslání, rozhodne, ţe se peněţité opatření vykoná; jinak podmíněné odloţení 

výkonu peněţitého opatření ponechá v platnosti. Rozhodne-li soud pro mládeţ ve shora 

uvedených případech, ţe se trestní opatření vykoná, rozhodne zároveň o náhradním 

trestním opatření odnětí svobody. I v tomto případě lze vyuţít moţnost nahradit 

zaplacení peněţitého opatření nebo jeho nevykonaného zbytku vykonáním obecně 

prospěšné činnosti v rámci probačního programu nebo společensky prospěšné činnosti 

v rámci výchovné povinnosti (§ 30 odst. 6 ZSVM).
164

  

 Rovněţ se zde uplatní speciální právní úprava vzniku fikce neodsouzení, podle 

níţ se na mladistvého, kterému bylo uloţeno peněţité opatření, hledí, jako by nebyl 

odsouzen, jakmile bylo peněţité opatření vykonáno nebo bylo od výkonu tohoto 
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Jednotlivá výchovná opatření lze v souvislosti s podmíněným odloţením výkonu peněţitého opatření uţít 

jak samostatně tak v nejrŧznějších vzájemných kombinacích. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: 

komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
164

 Dané ustanovení omylem odkazuje na § 27 odst. 4 ZSVM namísto správného § 24 odst. 5 ZSVM. 

Tamtéţ. 
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trestního opatření nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 35 odst. 4 ZSVM). O 

vzniku této fikce v případě uloţení peněţitého opatření s podmíněným odkladem 

výkonu jiţ bylo pojednáno výše.   

 Závěrem této podkapitoly povaţuji za vhodné uvést, ţe zákonem č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byla do našeho 

právního řádu s účinností od 1.1.2012 zavedena moţnost trestněprávního postihu 

právnických osob. V této souvislosti se peněţitý trest stal jednou ze stěţejních sankcí, 

jíţ lze právnickou osobu za spáchaný trestný čin potrestat.
165

 Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob je ve vztahu speciality k TZ, a proto nestanoví-li tento 

zákon jinak, pouţije se TZ, není-li to z povahy věci vyloučeno (srov. § 1 odst. 2 cit. 

zák.). Dle § 18 cit. zák. mŧţe soud peněţitý trest uloţit, odsuzuje-li právnickou osobu 

za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti, jeho uloţení však nesmí 

být na újmu práv poškozeného. Zákonodárce tak poskytuje široký prostor pro aplikaci 

daného trestu, kdyţ jej lze uloţit v podstatě za všechny spáchané trestné činy, ledaţe by 

jeho uloţení bylo na újmu práv poškozeného. Určitá omezení pro jeho ukládání pak 

vyplývají i z TZ, především z § 53 odst. 1 TZ, dle něhoţ nelze peněţitý trest uloţit 

vedle trestu propadnutí majetku, a z § 68 odst. 6 TZ, kdy soud daný trest neuloţí, je-li 

zřejmé, ţe by byl nedobytný. Denní sazba peněţitého trestu činí nejméně 1 000 Kč a 

nejvíce 2 miliony Kč. Při určení výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry 

právnické osoby. Jde-li o banku a další subjekty vyjmenované v § 17 odst. 4 cit. zák., 

mŧţe soud peněţitý trest uloţit aţ po vyjádření České národní banky k moţnostem a 

dŧsledkŧm jeho uloţení. Chceme-li určit minimální a maximální výměru peněţitého 

trestu, musíme vycházet i z TZ, který stanoví počet denních sazeb od 20 do 730. Činí-li 

denní sazba nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 miliony Kč, lze dospět k závěru, ţe peněţitý 

trest lze právnické osobě uloţit ve výši od 20 000 Kč do 1,46 miliardy Kč. Zákon o 

trestní odpovědnosti právnických osob obsahuje speciální úpravu promlčení výkonu 

trestu, včetně trestu peněţitého, kdy je délka promlčecí doby odstupňována dle 

uloţeného druhu trestu a dle trestní sazby (srov. § 24 cit. zák.), stejně jako stanoví 

speciální pravidla pro zahlazení odsouzení (srov. § 27 cit. zák.). 

                                                           
165

 Dle § 15 cit. zák. lze za trestné činy spáchané právnickou osobou uloţit pouze tyto tresty: a) zrušení 

právnické osoby, b) propadnutí majetku,  c) peněţitý trest, d) propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty, e) zákaz činnosti, f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěţi, g) zákaz přijímání dotací a subvencí a h) uveřejnění rozsudku. 
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8.3 Institut peněţitého trestu v rakouském trestním právu 
 

 Peněţitý trest zaujímá v rakouském trestním právu postavení hlavní alternativy 

k trestu odnětí svobody. Soud je povinen uloţit namísto trestu odnětí svobody peněţitý 

trest ve výměře nejvýše 360 denních sazeb, jestliţe odsuzuje pachatele za trestný čin, za 

který lze uloţit trest odnětí svobody v trvání nejvýše pět let, a za předpokladu, ţe by 

soud jinak uloţil trest odnětí svobody nepřevyšující šest měsícŧ. Nutnou podmínkou je i 

závěr soudu o tom, ţe uloţení trestu odnětí svobody není potřebné k tomu, aby bylo 

pachateli či jiným osobám zabráněno v dalším páchání trestné činnosti (37 odst. 1 

StGB). 

 Dle odst. 2 cit. ust. hrozí-li za spáchaný trestný čin vyšší trestní sazba neţ pět let 

odnětí svobody, avšak nikoli více neţ deset let odnětí svobody, je uloţení peněţitého 

trestu v maximální výměře 360 denních sazeb namísto trestu odnětí svobody 

nepřevyšujícího šest měsícŧ přípustné jen tehdy, pokud není uţití trestu odnětí svobody 

třeba k zabránění pachateli v další trestné činnosti a zároveň uloţení peněţitého trestu z 

dŧvodŧ zvláštního zřetele hodných postačuje k tomu, aby bylo i statním osobám 

zabráněno v trestné činnosti, například blíţí-li se okolnosti případu okolnostem 

vylučujícím protiprávnost.
166

 

 Peněţitý trest se ukládá v denních sazbách s tím, ţe jeho minimální výše činí 

nejméně dvě denní sazby (§ 19 odst. 1 StGB).
167

 Výše denní sazby se určuje dle 

osobních a výdělečných poměrŧ pachatele, jeţ tu jsou v okamţiku rozhodování soudu 

prvního stupně. Minimální výše denní sazby činí nejméně 4 eura a nejvýše 5 000 euro. 

Pro případ nevykonatelnosti peněţitého trestu se pak stanoví náhradní trest odnětí 

svobody. Jeden den náhradního trestu odnětí svobody odpovídá dvěma denním sazbám 

(§ 19 odst. 2, odst. 3 StGB). 

 Dle § 31a odst. 1 StGB lze vyměřený počet denních sazeb dodatečně zmírnit, 

vyjdou-li najevo skutečnosti, jeţ by vedly k uloţení peněţitého trestu v niţší výměře.  

V takovém případě soud peněţitý trest přiměřeně sníţí. Zhorší-li se osobní a výdělečné 
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 § 37 StGB je určitým protějškem § 55 odst. 2 TZ a dotýká se případŧ ukládání peněţitého trestu 

namísto trestu odnětí svobody. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je uloţení peněţitého trestu 

povinností soudu. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, 

s. 267, 268. 
167

 Zákon tedy nestanoví ţádnou obecnou maximální hranici počtu denních sazeb. Namísto toho zákon u 

kaţdé skutkové podstaty, u níţ připouští uloţení peněţitého trestu, stanoví i maximální počet denních 

sazeb. Tamtéţ, s. 269. 
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poměry odsouzeného nikoliv pouze nepatrně, stanoví soud u nesplaceného peněţitého 

trestu nově výši denní sazby v rozmezí dle § 19 odst. 2 StPO, ledaţe by odsouzený 

zhoršení svých poměrŧ zpŧsobil úmyslně či tím, ţe zanechal únosné výdělečné činnosti.  

 Dle § 409a StPO platí, ţe pokud by bezodkladné zaplacení peněţitého trestu 

zasáhlo odsouzeného nepřiměřeně tvrdě, rozhodne předsedající k návrhu odsouzeného 

usnesením, ţe se výkon trestu přiměřeně odkládá. Odklad však nesmí být delší neţ  

jeden rok (v případě zaplacení celého peněţitého trestu najednou či v případě 

částečného splácení peněţitého trestu nepřevyšujícího 180 denních sazeb) a dva roky 

pro případ částečného splácení peněţitého trestu převyšujícího 180 denních sazeb. Soud 

při svém rozhodování o návrhu na odklad rovněţ zohlední, poskytl-li odsouzený 

poškozenému náhradu škody či zadostiučinění za vzniklou újmu. Byla-li náhrada škody 

poskytnuta ještě v době trvání lhŧty pro zaplacení peněţitého trestu, mŧţe soud 

přiměřeně prodlouţit dobu, po kterou bude peněţitý trest odloţen, a to maximálně o 

jeden rok. 

 Nezaplatí-li odsouzení uloţený peněţitý trest bezodkladně poté, co nabyde 

rozsudek právní moci, soud jej písemně vyzve, aby tak učinil do 14 dnŧ, jinak bude 

započato s jeho vymáháním (§ 409 StPO). Zpŧsob vymáhání stanoví zákon o soudním 

vymáhání 1962/288 BGBl.  

 Výkon náhradního trestu odnětí svobody je upraven StVG (o nařízení a výkonu 

trestu odnětí svobody). Platí, ţe náhradní trest odnětí svobody se nařídí, jestliţe je 

peněţitý trest nedobytný a za předpokladu, ţe odsouzenému byla doručena výzva k jeho 

zaplacení.
168

 Zákon dává odsouzenému moţnost odvrátit výkon náhradního trestu 

dvěma zpŧsoby – buď zaplacením neuhrazeného peněţitého trestu, nebo vykonáním 

obecně prospěšných prací. Zvolí-li si odsouzený druhou variantu, přepočítávají se tresty 

tak, ţe jednomu dni odnětí svobody odpovídají čtyři hodiny obecně prospěšných prací 

(§ 3a StVG). Práce se vykonávají ve volném čase odsouzeného u příslušného zařízení a 

po jejich úplném provedení se povaţuje trest za vykonaný. Sociální pracovník (probační 

úředník) vypracuje spolu s odsouzeným časový rámec pro výkon obecně prospěšných 

prací, přičemţ dbá, aby tyto nebyly uloţeny na dobu, kdy se odsouzený vzdělává či 

vykonává povolání. Dále je odsouzenému nápomocen při vyhotovování potřebných 
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 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 269. 
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podání či ţádostí soudu. Soud stanoví pro výkon obecně prospěšných prací časový 

rámec, jenţ nesmí být delší neţ doba, kterou by odsouzený potřeboval k provedení prací 

při výkonu deseti pracovních hodin týdně. Přiměřeně se pak pouţije § 202 odst. 1 

poslední věta a odst. 3 aţ 5 StPO (srov. podkapitolu 7.3 o institutu obecně prospěšných 

prací v rakouském trestním právu). 

 Dle § 3a odst. 2 StVG sdělí-li odsouzený ve lhŧtě jednoho měsíce od písemné 

výzvy k nástupu trestu, ţe je ochotný vykonat trest obecně prospěšných prací, lhŧta 

k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se staví. Odsouzený poté musí ve lhŧtě 

jednoho měsíce uzavřít dohodu s vhodným zařízením, ţe u něj obecně prospěšné práce 

vykoná, a oznámit její dosaţení soudu.
169

  V takovém případě se bere výkon trestu 

odnětí svobody od oka mţiku dojití oznámení soudu do doloţení dané dohody za 

odloţený. Neuzavře-li však odsouzený takovou dohodu ve stanovené lhŧtě, pokračuje 

v běhu lhŧta k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Nevykoná-li odsouzený 

obecně prospěšné práce ve stanovené lhŧtě, respektive vykoná-li je pouze částečně, je 

odklad trestu zrušen a trest se vykoná. Jiţ vykonané práce se při tom přiměřeně 

zohlední. Prokáţe-li odsouzený, ţe úplný výkon prací byl zmařen nepředvídatelnými či 

neodvratnými událostmi, prodlouţí soud odklad trestu na nezbytnou a přiměřenou dobu 

(odst. 4 cit. ust.). 

 Rakouský trestní zákon umoţňuje i podmíněné prominutí peněţitého trestu, 

stejně jako jeho části (§ 43, § 43a StGB). Obdobný institut, peněţité opatření 

s podmíněným odkladem výkonu, zná i české trestní právo a bylo o něm pojednáno 

výše. Lze jej však uplatnit pouze ve vztahu k mladistvým pachatelŧm, a proto by de 

lege ferenda bylo moţné uvaţovat o jeho zavedení i ve vztahu k dospělým pachatelŧm, 

kdy by se mohlo jednat o vhodnou variantou například pro postih méně závaţné 

majetkové trestné činnosti, kdy by u řady pachatelŧ i hrozba výkonu peněţitého trestu 

mohla zcela dostačovat k naplnění účelu trestu.
170

 O podmíněném odkladu peněţitého 

trestu by soud mohl rozhodnout, jestliţe vzhledem k osobě a poměrŧm pachatele, 

zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu ţivotu a prostředí, ve kterém ţije a pracuje, 
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 Podle odst. 3 cit. ust. neodpovídá-li dohoda zákonným poţadavkŧm, upozorní soud odsouzeného na 

tyto nedostatky a umoţní mu jejich nápravu, a to ve lhŧtě 14 dnŧ. Neučiní-li tak odsouzený a nepředloţí-

li soudu změněnou dohodu, bude vykonán náhradní trest odnětí svobody. 
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 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 236  
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a s odhledem na okolnosti případu má dŧvodně za to, ţe pouhá pohrŧţka výkonu trestu 

postačovala k dosaţení účelu trestu. Soud by stanovil zkušební dobu v délce trvání od 

jednoho roku do pěti let s tím, ţe by odsouzenému na dobu podmíněného odsouzení 

mohl zároveň uloţit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4 TZ 

směřující k tomu, aby podmíněně odsouzený vedl řádný ţivot, případně pachateli ve 

věku blízkém věku mladistvých uloţit téţ některá z výchovných opatření dle ZSVM. 

Tím by došlo k umocnění výchovných účinkŧ trestu a soud by zároveň jejich uloţením 

mohl reagovat na výskyt kriminogenních faktorŧ v ţivotě podmíněně odsouzeného a 

uloţením vhodného omezení či povinnosti vést odsouzeného k jejich potlačení. Pro 

osvědčení by platilo obdobně to, co bylo uvedeno u podmíněného odkladu výkonu 

trestu odnětí svobody, tedy podmíněně odsouzený by se buď osvědčil, respektive 

uplatnila by se fikce osvědčení, anebo by soud, popřípadě jiţ během zkušební doby, 

rozhodl, ţe se podmíněně odloţený peněţitý trest vykoná. Pak by byl postup totoţný 

s tím, co stálo výše o nařízení peněţitého trestu, jeho přeměňování a výkonu.     

  



 102 

9. TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ 
 

 

Domácí vězení bylo do našeho právního řádu zavedeno jako nový druh trestu TZ. 

Česká republika tak následovala praxi osvědčenou v mnoha evropských zemích jako 

jsou Velká Británie, Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko, Rakousko, ale i Slovensko 

a Polsko.
171

  Tento trest by měl být ukládán pachatelŧm, které je třeba s přihlédnutím 

k povaze a závaţnosti trestného činu, jejich osobě i moţnostem jejich resocializace sice 

bezprostředně postihnout omezením osobní svobody (nestačí jen podmíněné odsouzení), 

ale zároveň, vzhledem k jejich osobním vlastnostem a rodinným poměrŧm, postačuje 

vŧči nim podstatně menší intenzita zásahŧ.
172

 Dle systematického zařazení domácího 

vězení v TZ mŧţeme dospět k závěru, ţe se jedná o nejpřísnější alternativu trestu odnětí 

svobody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zákonodárce si od zavedení domácího vězení sliboval sníţení počtu ukládaných 

nepodmíněných trestŧ odnětí svobody, neboť tento trest představuje určitý kompromis 

                                                           
171

 První moderní pojetí trestu domácího vězení se začalo uţívat v USA během 80. let 20 stol. V popředí 

nestála snaha o nápravu pachatele, spíše se kladl dŧraz na jeho potrestání a omezení. Roku 1986 se 

v USA začalo při kontrole odsouzených uţívat elektronického monitoringu. V USA a Kanadě je hojně 

uplatňován tzv. „back–end“ typ domácího vězení, kdy se odsouzený domácímu vězení podrobuje po 

odpykání trestu odnětí svobody. Vychází se z předpokladu, ţe takové opatření sniţuje pravděpodobnost 

opětovného spáchání trestných činŧ, popřípadě ţe se prodluţuje interval mezi propuštěním z výkonu 
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dekádu později, přičemţ se evropský přístup od výše zmíněného amerického v podstatných rysech 

odlišuje. Především se klade větší dŧraz na nápravnou funkci trestu, jeţ je spojována s rŧzně účinnými 

rehabilitačními programy, zaměřenými na osobnost pachatele. V Anglii a Walesu bylo domácí vězení 

zavedeno jako samostatný trest jiţ v roce 1991. Od roku 1999 se uplatňuje „back-end“ model v podobě 

tzv. domácí vazby (Home Detention Curfew). Osoby, které si odpykávají trest odnětí svobody v trvání do 

4 let, mohou být na určitou dobu (max. 2 měsíce) před propuštěním umístěny do domácího vězení a 

podrobeny elektronické kontrole. Dále je v Británii uţíván soudní zákaz vycházení (Curfew Order), 

alternativní trest s maximální délkou 6 měsícŧ, přičemţ odsouzená osoba starší 16 let je podrobena 

zákazu vycházení aţ na dvanáct hodin denně jeden aţ sedm dní v týdnu. Soudní zákaz vycházení lze v 

Británii uţít i jako alternativu k vyšetřovací vazbě nebo místo záruky v podobě kauce. Ve Francii má 

elektronicky monitorované domácí vězení charakter alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

respektive jeho zbytku o délce nepřekračující jeden rok. Podobně jako v Británii je i ve Francii moţno 

domácím vězením nahradit vyšetřovací vazbu. Ve Švédsku byl zaveden „back-end“ typ elektronické 

kontroly umoţňující nahrazovat krátké tresty do tří měsícŧ odnětí svobody. K uloţení domácího vězení je 

nutný nejen souhlas odsouzeného, ale i dospělých příslušníkŧ jeho domácnosti. Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. Zkušenosti ze zahraničí, americký vs. evropský model.  [online]. [cit. 2013-04-10]. 

Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5272&d=310185. 
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mezi omezením svobody pachatele trestného činu a jeho ponecháním na svobodě.
173

 

V roce 2011 byl však trest domácího vězení uloţen pouze 238 odsouzeným pachatelŧm 

(to jest v 0,33 % případŧ), v roce 2012 pak 398 odsouzeným (tedy v 0,56 % případŧ). 

Hlavní dŧvod, proč se očekávání zákonodárce dosud nenaplnila a soudy se zdráhají trest 

domácího vězení ukládat, spatřuji v nedostatečně zajištěné kontrole výkonu tohoto 

trestu, kdyţ dosud nebylo zavedeno elektronické monitorování domácích vězňŧ. 

Namátkové kontroly prováděné probačními úředníky nepostačují, odsouzeným se za 

této situace vyplatí riskovat a porušovat pravidla výkonu trestu, protoţe šance na 

odhalení takového porušení je poměrně nízká. Dokud nebude kontrola domácího vězení 

kontinuální, nelze dle mého názoru očekávat změnu postoje soudcŧ k udílení této 

sankce. O problematice provádění kontroly výkonu trestu je blíţe pojednáno níţe. 

Přínos trestu domácího vězení lze spatřovat v tom, ţe nedochází k vytrhnutí 

odsouzeného z jeho přirozeného prostředí a jeho rodinné, sociální a pracovní vazby 

zŧstávají zachovány.
174

 Výkon trestu domácího vězení také není natolik finančně 

náročný jako výkon trestu odnětí svobody, kdyţ denní náklady na jednoho odsouzeného 

ve výkonu trestu odnětí svobody činí zhruba 1 000 Kč, kdeţto náklady na domácího 

vězně za jeden monitorovací den jsou předběţně odhadovány na 300 Kč, odsouzený 

navíc pracuje, odvádí státu daně, sociální a zdravotní pojištění a na financování trestu se 

spolupodílí  částkou 50 Kč denně.
 175

 Uloţení této sankce lze povaţovat za lepší řešení i 

pro poškozeného, který tím, ţe odsouzený není uvězněn a mŧţe nadále vykonávat své 

zaměstnání, získává větší šanci obdrţet plnou a včasnou kompenzaci vzniklé škody či 

utrpěné újmy. U trestu domácího vězení je patrná vysoká míra flexibility a prostoru pro 

individualizaci trestu, neboť doby, které podléhají kontrole, respektive jsou z ní vyňaty, 
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mohou být přizpŧsobovány konkrétním potřebám odsouzeného. V neposlední řadě tento 

trest představuje alespoň částečné řešení pro přeplněné věznice.
176

 

Jeden z argumentŧ uváděný proti trestu domácího vězení souvisí s otázkou 

resocializace. Na první pohled se mŧţe zdát, ţe ponechat delikventa v jeho domácím 

prostředí je velice humánní, přesto však v případě elektronicky hlídaného domácího 

vězení nedochází k resocializačnímu pŧsobení na pachatele. Je zde totiţ moţný jen 

minimální kontakt mezi pachatelem a zaměstnancem ústavu pro výkon trestu 

(probačním úředníkem), tudíţ individuální porada a penitenciární péče jsou zajištěny 

nedostatečně.
177

  Do popředí zde tedy vystupuje potřeba vytvoření vhodných 

doprovodných programŧ, orientovaných právě na resocializaci, reintegraci a 

převýchovu pachatele. Odpŧrci tohoto trestu se dále zaměřují na jeho zásah do práv a 

svobod, jakoţ i do intimní sféry odsouzených a jejich blízkých, přičemţ vychází hlavně 

z etického hlediska. Domácí vězení dle nich představuje ještě citelnější zesílení 

psychologického nátlaku na odsouzeného oproti tradičnímu zpŧsobu výkonu trestu 

odnětí svobody. Uzavřené dveře bytu totiţ představují pro odsouzeného neustálé 

pokušení trest porušit. Navíc z právního hlediska je nutné zohlednit i osobní práva 

spolubydlících potrestaného. Neustálé elektronické zaznamenávání a zprostředkovávání 

údajŧ o přítomnosti, respektive nepřítomnosti odsouzeného v jeho bytě, které mají 

osobní povahu, mohou porušovat lidskou dŧstojnost. Jako další argument proti je 

uváděno porušení principu rovnosti, tedy příkazu, aby stejné okolnosti činu byly 

posuzovány stejným zpŧsobem. Trest domácího vězení totiţ přichází v úvahu pouze u 

pachatelŧ, které lze povaţovat za sociálně integrované. Například u bezdomovcŧ by pak 

nebyl aplikovatelný a tito by museli krátkodobé tresty odnětí svobody odpykávat 

tradiční zpŧsobem. Konečně se také namítá, ţe se jedná o příliš mírný trest, který pro 

svou nedostačující zastrašující funkci nebude zabraňovat budoucí recidivě.
178
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9.1  Trest domácího vězení v českých právních dějinách 
 

Institut domácího vězení má dlouhou historii, v prŧběhu níţ bylo dané sankce  

uţíváno jak ve sféře soukromé, tak v oblasti veřejné jako omezujícího prostředku ze 

strany státu. Domácí vězení se ukládalo zejména významným lidem, kteří pro svou moc, 

vliv či pŧvod nemohli být bez dalšího  drţeni v klasickém ţaláři. Jednalo se o vládce, 

náboţenské vŧdce či politiky, jejichţ uvěznění by mohlo vyústit aţ k povstání jejich 

příznivcŧ a sympatizantŧ. Pokud ale bylo na tyto významné osoby uvaleno domácí 

vězení, mohly pohodlně a bezpečně ţít ve svých domovech, avšak navenek o svŧj 

faktický vliv přišly.
179

 

Na našem území byl trest domácího vězení poprvé zaveden jako alternativa 

vězení prvního stupně zákonem č. 117 z roku 1852, o zločinech, přečinech a 

přestupcích, účinným aţ do roku 1950, kdy byl zrušen trestním zákonem č. 86/1950 Sb. 

Bylo moţno jej uloţit namísto vězení v případě, ţe trestanec byl člověk bezúhonné 

pověsti a kdyby, jsa vzdálen ze svého příbytku, nemohl si hleděti svého úřadu, svého 

obchodu nebo svého výdělku (§ 262). Odsouzený se zavazoval, ţe se nevzdálí z domu. 

Někdy stačil jeho slib, jindy byla před jeho příbytek postavena stráţ. V případě porušení 

závazku musel odsouzený zbývající trest vykonat ve věznici.
180 

     

 

9.2  Současná právní úprava 
 

Trest domácího vězení upravuje § 60 a 61 TZ. Soud jej mŧţe uloţit aţ na dvě 

léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliţe vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného 
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přečinu a osobě a poměrŧm pachatele lze mít dŧvodně za to, ţe postačí uloţení tohoto 

trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a pachatel dá písemný slib, ţe se ve 

stanovené době bude zdrţovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne 

veškerou potřebnou součinnost. Na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací, kde soud 

sice přihlíţí ke stanovisku pachatele, ale není jím vázán, uloţení domácího vězení 

fakticky vyţaduje souhlas pachatel. Pokud tedy pachatel nebude s uloţením tohoto 

trestu souhlasit, jednoduše nedá svŧj slib a trest nemŧţe být uloţen. Tímto zpŧsobem je 

alespoň do jisté míry odstraněna kolize s principem nedotknutelnosti obydlí (čl. 12 

LZPS). De lege ferenda by pak bylo namístě zakotvit i písemný souhlas osob 

obývajících obydlí společně s odsouzeným s tímto druhem trestu.
 181

 Dolní hranice 

trestu stanovená není, soud jej tedy mŧţe uloţit i na dobu výrazně niţší, například i na 

pouhých 14 dní. Uloţení domácího vězení na tak krátkou dobu by však zpravidla 

postrádalo svŧj výchovný smysl, a proto bude v praxi přicházet v úvahu spíše jeho 

uvalení minimálně na dobu několika týdnŧ.
182

  

Trest domácího vězení mŧţe být uloţen i samostatně, jestliţe vzhledem 

k povaze a závaţnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrŧm pachatele uloţení jiného 

trestu není třeba (§ 60 odst. 2 TZ). Je ovšem vyloučeno jeho uloţení vedle trestu odnětí 

svobody (jak nepodmíněného, tak podmíněného) a vedle trestu obecně prospěšných 

prací.  

Vlastní podstata domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdrţovat se  

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

časovém období, nebrání-li mu v tom dŧleţité dŧvody, zejména výkon povolání nebo 

zaměstnání nebo poskytnutí zdravotních sluţeb u poskytovatele zdravotních sluţeb 

v dŧsledku jeho onemocnění nebo úrazu. Soud stanoví časové období, ve kterém je 

odsouzený povinen se zdrţovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, 

ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní 

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

nutných osobních a rodinných záleţitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb 

odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud mŧţe odsouzenému 
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povolit navštěvování pravidelných bohosluţeb nebo náboţenských shromáţdění i ve 

dnech pracovního klidu a pracovního volna (§ 60 odst. 4 TZ). V této souvislosti byla 

stěţejní novela TZ provedena zák. č. 330/2011 Sb., která s účinností od 1.12.2011 

změnila podstatu trestu domácího vězení v tom směru, ţe došlo k vypuštění příkladmo 

uváděné specifikace doby, po kterou má být podle rozhodnutí soudu odsouzený ve 

svém obydlí a vykonávat trest domácího vězení.
183

 Z dŧvodové zprávy novely se 

podává, ţe tímto zákonodárce reagoval na potřeby praxe, neboť specifikace doby (od 

20.00 hodin do 5.00 hodin) se ukázala jako příliš návodná pro soudní rozhodování, a to 

i přesto, ţe podle tehdejší právní úpravy mohl soud rozhodnout v rozsudku jinak a 

vymezit dobu odlišně. Zákonodárce dále nově zavedl kritéria, ke kterým by soud měl 

přihlíţet při vymezování doby, v níţ se pachatel musí zdrţovat v určeném obydlí.  

Odstranění zákonného „vodítka“ pro určení doby výkonu trestu domácího 

vězení povaţuji za správný krok prohlubující princip individualizace trestu, kdy má 

soud při ukládání trestu zhodnotit veškeré okolnosti a specifika konkrétního případu. 

Uvedená změna by mohla vést k tomu, ţe soudy, jsouce zbaveny moţnosti stanovit 

dobu výkonu trestu odkazem na zákonné ustanovení, budou v jednotlivých případech 

mnohem podrobněji zjišťovat poměry konkrétních pachatelŧ a snad i hlouběji rozjímat, 

jak u toho kterého pachatele nastavit dobu výkonu trestu tak, aby jej trest domácího 

vězení skutečně přiměřeně postihl na svobodě, ale na druhou stranu, aby nebránil výše 

zmiňovaným pozitivŧm, jeţ s sebou uloţení trestu domácího vězení nese (mj. moţnost 

vykonávat zaměstnání, pečovat o rodinu apod.). Svá rozhodnutí stran doby výkonu 

trestu domácího vězení budou pak soudy, při neexistenci návodu pro její určení, nuceny 

i náleţitě odŧvodnit. Nastaví-li soud trest domácího vězení pachateli „na míru,“ 

zohlední-li plně při jeho ukládání kaţdodenní povinnosti pachatele vyplývající 

především z jeho rodinného ţivota a zaměstnání, mohlo by se to pozitivně promítnout 

v respektování a dodrţování podmínek trestu ze strany pachatele. 

Pŧsobení trestu domácího vězení lze doplnit i účinkem stanovených 

přiměřených omezení a přiměřených povinností dle § 48 odst. 4 TZ a soud pachateli téţ 
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zpravidla uloţí, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, 

kterou trestným činem zpŧsobil, nebo aby vydal bezdŧvodné obohacení. Pachateli ve 

věku blízkém věku mladistvých mŧţe soud uloţit téţ některá z výchovných opatření 

uvedených v ZSVM za obdobného uţití podmínek stanovených pro mladistvé, a to buď 

samostatně, nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností. 

Povaţuji za vhodné zmínit, ţe při ukládání trestu domácího vězení probíhá velmi 

intenzivní spolupráce mezi soudem a PMS stran zjištění, je-li u pachatele uloţení tohoto 

trestu vhodné. Ukládá-li soud domácí vězení trestním příkazem, má předtím, neţ tak 

učiní, povinnost vyţádat si od probačního úředníka zprávu o moţnostech výkonu tohoto 

trestu. K této zprávě pak soud při ukládání trestu přihlédne (§ 314e TŘ). Je však běţnou 

soudní praxí, ţe si soud zprávu probačního úředníka o moţnostech uloţení domácího 

vězení vyţádá i v ostatních případech.
 184

 

Jestliţe se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího 

vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závaţného dŧvodu poruší sjednané podmínky 

výkonu trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně 

nevykonává ve stanovené době uloţený trest, mŧţe soud přeměnit, a to i během doby 

stanovené pro jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí 

svobody a rozhodnout zároveň o zpŧsobu jeho výkonu.
185

 Přitom kaţdý i jen započatý 
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bylo moţné umístit elektronické monitorovací zařízení nebo provádět namátkovou fyzickou kontrolu, 

jestli zpŧsob ţivota, sociální a rodinné poměry obviněného nevytvářejí v případě uloţení trestu rizika 

selhání či zvýšenou zátěţ pro rodinné příslušníky nebo pro příslušníky rodinného a sociálního okolí 

(například u případŧ drogové nebo jiné závislosti, neuspořádaných rodinných poměrŧ a častých 

vzájemných konfliktŧ, v případě psychiatrické diagnózy nebo agresivního a ohroţujícího chování 

obviněného vŧči vlastní rodině), zjišťuje, zda zaměstnání obviněnému umoţňuje bez problémŧ trest 

vykonat a dodrţovat stanovený reţim, zajímá se o postoje obviněného k jeho trestné činnosti, o jeho 

zájem odčinit dŧsledky trestného činu včetně konkrétních krokŧ k postupné úhradě škody a dalších 

následkŧ a v neposlední řadě téţ poskytuje adekvátní informace obviněnému o výkonu trestu domácího 

vězení a na základě tohoto poučení zjišťuje jeho postoj a motivaci k výkonu trestu. Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. Činnost PMS v rámci zajištění a zabezpečení trestu domácího vězení.  [online]. [cit. 

2010-12-20]. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5272&d=310183. 
185

 Ščerba ve svém článku upozorňuje, ţe se zákonodárce v souvislosti s dŧvody pro přeměnu domácího 

vězení na trest odnětí svobody dopustil pochybení, kdyţ do právní úpravy domácího vězení zjevně 

zkopíroval ustanovení § 65 odst. 2 TZ, které upravuje přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest 

odnětí svobody, přičemţ však ani nebyl dŧsledný, neboť „vypustil“ jako dŧvod pro přeměnu trestu 

domácího vězení na trest odnětí svobody skutečnost, ţe odsouzený během výkonu trestu nevede řádný 

ţivot. Na druhou stranu byl odstraněn jeden nedostatek dosavadní právní úpravy a nyní jiţ lze postihnout 

porušení slibu pachatele poskytnout potřebnou součinnost při kontrole trestu. Dosud v takovém případě 

přicházela v úvahu pouze odpovědnost pachatele za trestný čin maření úředního rozhodnutí. Blíţe srov. 

ŠČERBA, F. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. In: Trestněprávní revue, 11. ročník, číslo 1, 

2012, s. 4-5. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5272&d=310183
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jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody 

(§ 64 TZ). O přeměně trestu rozhodne předseda senátu na návrh probačního úředníka 

nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání (§ 334g TŘ). Do novelizace TZ 

provedené zák. č. 330/2011 Sb. musel soud při ukládání trestu domácího vězení uloţit 

náhradní trest odnětí svobody aţ na jeden rok pro případ, ţe by výkon tohoto trestu byl 

zmařen. Nově nebude soud stanovovat náhradní trest odnětí svobody vŧbec a v případě 

naplnění shora uvedených podmínek bude moci rozhodnout o přeměně trestu domácího 

vězení nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody. Pravidlo přepočtu při této přeměně je 

obdobné jako u trestu obecně prospěšných prací, tedy kaţdý i jen započatý den 

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

právní úprava by dle mého názoru mohla být přínosná tím, ţe pro odsouzeného bude 

lépe představitelná doba ukončení trestu, neboť si bude moci lehce spočítat, jakou 

dlouhou dobu by v případě přeměny trestu strávil ve výkonu trestu odnětí svobody. To 

by jej mohlo motivovat k dodrţování reţimu domácího vězení a plnění stanovených 

podmínek trestu tak, aby k přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody 

vŧbec nedošlo. Nabízí se však i varianta zcela opačná, tedy ţe si odsouzený spočítá, 

kolik dní trestu odnětí svobody by mu hrozilo v případě porušení podmínek trestu 

domácího vězení, a dospěje k závěru, ţe se mu vyplatí riskovat a reţim výkonu trestu 

domácího vězení poruší. K takovému kalkulování by se odsouzení mohli uchylovat 

zejména s blíţícím se koncem výkonu trestu domácího vězení, kdy jim uţ – při 

přepočtu tohoto trestu na trest odnětí svobody v poměru 1:1 – nebude hrozit tolik dní 

uvěznění. Osobně se přikláním k názoru, ţe nařízení náhradního trestu odnětí svobody 

poskytovalo trestu domácího vězení větší autoritu, protoţe odsouzený nebyl s to určit, 

v jaké délce trvání mu bude náhradní trest odnětí svobody uloţen.
186

 De lege ferenda 

bych tak v této souvislosti navrhovala znovuzavedení náhradního trestu odnětí svobody, 

jehoţ délka trvání by však měla být výrazně vyšší, neţ jak tomu bylo před shora 

zmiňovanou novelou, kdy soud mohl uloţit náhradní trest odnětí svobody v délce trvání 

nejvýše jednoho roku. Soud by měl mít moţnost stanovit tento náhradní trest v délce 

alespoň 4 let, která by odpovídala skutečnosti, ţe trest domácího vězení je nejpřísnější 

alternativou trestu odnětí svobody. Hrozba takového trestu by pro odsouzeného mohla 
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 Tamtéţ. 
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být dostatečně motivující k tomu, aby neporušoval podmínky výkonu trestu domácího 

vězení a odvrátil tak nařízení trestu náhradního.   

Domácí vězení lze jako trestní opatření uloţit i mladistvému, a to za podmínek 

stanovených v TZ. Horní hranice sazby tohoto trestního opatření však u mladistvého 

nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v TZ. Soud pro mládeţ vedle tohoto 

trestu mŧţe uloţit i vhodná výchovná opatření (§ 26 odst. 2 ZSVM). Je rovněţ nezbytné 

zohlednit související ustanovení ZSVM, která reflektují specifika dospívajících, a 

kladou při tom mnohem větší dŧraz na výchovně preventivní pŧsobení na mladistvé, 

neţ je tomu u dospělých pachatelŧ.
187

  

 Výkon trestu domácího vězení upravuje § 334a aţ 334g TŘ. Jakmile se 

rozhodnutí o uloţení trestu stane vykonatelným, nařídí předseda senátu výkon trestu a 

určí počátek výkonu trestu a místo výkonu trestu, tj. obydlí, v němţ je odsouzený 

povinen se po stanovenou dobu zdrţovat. Stanoví ho v obydlí odsouzeného v místě 

trvalého pobytu nebo v místě, kde se odsouzený zdrţuje, a to s přihlédnutím k jeho 

osobním a rodinným poměrŧm; je-li odsouzený zaměstnán, přihlédne i k místu, kde je 

zaměstnání vykonáváno a k moţnostem dopravy do zaměstnání. Kontrola výkonu trestu 

domácího vězení mŧţe být zajišťována dvojím zpŧsobem, a to buď elektronickým 

kontrolním systémem, který umoţňuje detekci pohybu odsouzeného (tzv. elektronické 

monitorování), anebo prostřednictvím namátkových kontrol prováděných probačním 

úředníkem, kdy je odsouzený povinen umoţnit probačnímu úředníkovi vstup do místa 

výkonu trestu. TŘ stanoví i dŧsledky nedodrţování podmínek výkonu trestu domácího 

vězení včetně nedodrţování uloţených přiměřených omezení nebo povinností. 

V takovém případě provozovatel elektronického systému nebo probační úředník, který 

nedodrţování zjistil, sdělí tuto skutečnost bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil. 

Výkon trestu mŧţe předseda senátu z dŧleţitých dŧvodŧ na potřebnou dobu 

odloţit nebo přerušit (srov. § 334d TŘ). Za podmínek § 334e TŘ předseda senátu 

z dŧleţitých dŧvodŧ rozhodne o změně místa výkonu trestu, doby, kdy se zde má 

odsouzený zdrţovat, a přiměřených omezeních a povinnostech stanovených 

odsouzenému. Přitom nesmí změnit v neprospěch odsouzeného počet hodin v týdnu, po 

                                                           
187

 Konkrétně to bude znamenat, ţe by v ţádném případě nemělo uloţení tohoto trestního opatření vést 

k tomu, aby bylo ohroţeno zapojení mladistvého v zájmových krouţcích, sportovních klubech  a jiných 

sdruţeních či aktivitách, které se příznivě podílejí na rozvoji jejich osobnosti a prosociálního zpŧsobu 

ţivota vŧbec. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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které se má odsouzený zdrţovat v obydlí, ani rozsah přiměřených omezení a povinností. 

Bez zbytečného odkladu rozhodne o změně trestu i za situace, kdy je odsouzený 

vykázán ze společného obydlí dle jiného právního předpisu. TŘ dále upravuje upuštění 

od výkonu trestu domácího vězení (srov. § 334f TŘ), o čemţ mŧţe rozhodnout buď 

ministr spravedlnosti, jestliţe odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo předán 

jinému členskému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu, 

anebo soud, jestliţe má být odsouzený vyhoštěn nebo onemocněl nevyléčitelnou ţivotu 

nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou duševní nemocí nebo z jiných obdobně 

závaţných dŧvodŧ.  

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 458/2009 Sb. stanoví denní sazbu 

připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení částkou  50 Kč za 

kaţdý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího 

vězení. Soud po výkonu trestu domácího vězení po právní moci rozhodnutí, kterým byla 

stanovena povinnost k náhradě nákladŧ spojených s výkonem trestu domácího vězení, 

vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhŧtě 

třiceti dnŧ ode dne doručení s upozorněním, ţe nebude-li ve stanovené době zaplacena, 

bude vymáhána podle jiných právních předpisŧ. 

Na základě zmocňujícího ustanovení § 334h TŘ byla vydána vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, 

jeţ nabyla účinnosti 1.1.2010. Kontrola spočívá zejména v provádění namátkových 

fyzických kontrol odsouzených, v uţití elektronického kontrolního systému, ve vedení 

spisové dokumentace o všech úkonech spojených s kontrolou, v prověřování, zda 

odsouzený plní soudem uloţená přiměřená omezení a povinnosti a nahrazuje 

zpŧsobenou škodu,  v prověřování dŧvodŧ porušení podmínek trestu, případně 

informování soudu o jejich porušení. Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly 

trestu domácího vězení spočívá zejména v umoţnění kontroly přítomnosti odsouzeného 

v místě a době výkonu tohoto trestu probačním úředníkem, včetně umoţnění jeho 

vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem stanovených 

přiměřených omezení a přiměřených povinností, při náhradě škody apod. 

 Kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťovaná PMS ve spolupráci s 

provozovatelem elektronického kontrolního systému spočívá zejména v instalaci a 

deinstalaci elektronického kontrolního systému v místě výkonu trestu a technického 
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zařízení na těle odsouzeného, jeho poučení o fungování elektronického kontrolního 

systému, sledování odsouzeného v určeném místě po stanovenou dobu elektronickým 

kontrolním systémem, prověření dostupnosti a funkčnosti elektronického kontrolního 

systému a evidenci zaznamenaných případŧ nepřítomnosti odsouzeného v místě a čase 

výkonu trestu. Odsouzený je povinen poskytnout součinnost především v tom rozsahu, 

ţe umoţní za přítomnosti probačního úředníka vstup do obydlí zástupci provozovatele 

elektronického kontrolního systému, a to za účelem instalace a deinstalace 

elektronického kontrolního systému a za účelem údrţby a kontroly funkčnosti. Rovněţ 

musí na svém těle strpět 24 hodin denně technické zařízení po dobu výkonu trestu 

domácího vězení.  

Z hlediska efektivity trestu domácího vězení sehrává stěţejní roli právě kontrola 

jeho výkonu. Zpŧsob jejího zajištění představuje ten největší problém spojený s daným 

alternativním trestem. Jak jiţ bylo uvedeno výše, provádí ji probační úředník, a to buď 

ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, který umoţňuje 

detekci pohybu odsouzeného, anebo prostřednictvím namátkových kontrol. Je otázkou, 

zda výkon trestu prostřednictvím namátkové kontroly je dostačující a efektivní a zda by 

nebylo vhodnější ponechat pouze formu elektronického monitoringu. Odhalení porušení 

povinností při namátkové kontrole je spíše věcí náhody, navíc se zřejmě nedá očekávat 

vysoká četnost kontrol vzhledem k tomu, ţe počty probačních úředníkŧ nejsou 

dostačující a míra jejich úkolŧ v trestním řízení je vysoká.
188

  

Na rozdíl od namátkových kontrol, elektronický monitoring lze naopak 

povaţovat za velmi efektivní, byť je jeho zavedení bezpochybně velmi nákladné.
189

 

Případné ekonomické obtíţe, které by byly spojeny s nákupem technického vybavení a 

se zajištěním personálu obsluhujícího elektronické monitorovací zařízení, by bylo 

moţné řešit prostřednictvím nákupu sluţeb poskytovaných soukromým subjektem, 

který by byl schopen s vyuţitím vlastní techniky a personálu dodávat přesvědčivé a 
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 KALVODOVÁ, V. Filozofie trestání v návrhu nového trestního zákoníku. In: Pocta Otovi Novotnému 

k 80. narozeninám / editor VANDUCHOVÁ, M., GŘIVNA, T. Praha: Aspi, 2008. 
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 Dle dŧvodové zprávy k trestnímu zákoníku by zavedení systému elektronického dohledu pro cca 700 

osob vyšlo v prvním roce pořízení na částku cca 559 mil. Kč. Při počtu cca 700 sledovaných osob by 

roční náklady činily přibliţně 50 mil. Kč. Podle výroční zprávy Generálního ředitelství Vězeňské sluţby 

ČR za rok 2006 činil denní prŧměrný náklad na jednoho odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody 

872 Kč, coţ představuje roční náklady ve výši 318 280 Kč. Náklady na kontrolu jednoho odsouzeného 

k trestu domácího vězení v systému elektronického dohledu představují zhruba 71 429 Kč, tedy o více 

neţ ¾ úspor oproti nákladŧm na 1 vězně v „klasickém“ vězení. 



 113 

dŧkazně podloţené údaje o pohybu odsouzeného. Stát by si tedy zajištění 

elektronického monitoringu kupoval od soukromé firmy jako sluţbu. Tento zpŧsob 

vyuţívají i jiné státy a mŧţe být často výhodnější, neţ monitorování vlastními 

prostředky.
190

 

S elektronickým sledováním se započalo v USA v polovině 80. let minulého 

století a v současné době se realizuje jiţ v řadě evropských státŧ.
191

 Samotnému 

elektronickému sledování předcházela obyčejná hlasová kontrola odsouzeného 

prostřednictvím pevné telefonní linky. To ale vyţadovalo na straně kontrolujících osob 

dobrou znalost svých klientŧ, včetně jejich hlasového projevu. To je také jeden 

z dŧvodŧ, proč se od této formy kontroly prakticky upustilo, a v současné době se 

praktikují dvě základní varianty sledování – buď prostřednictvím elektronického 

náramku spojeného s řídící jednotkou v bytě odsouzeného, 
192

  nebo prostřednictvím 

vysílačky umístěné na jeho těle (moţnosti satelitního sledování se však vyuţívá jen 

zřídka).
193
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 V provádění elektronického monitoringu panují značné rozdíly. Například v Anglii provádějí 

monitorování soukromé bezpečnostní společnosti, ve Švýcarsku se jedná o propojení soukromých firem a 

sociálních pracovníkŧ, v Itálii monitoring zajišťuje policie. 
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 První monitorovací zařízení bylo vyvinuto jiţ v polovině šedesátých let minulého století harvardským 

psychologem Robertem Schwitzgebelem. Ten cítil, ţe jeho vynález by mohl vhodně poslouţit jako lidská 

a levná náhraţka vazby během soudních přelíčení. Zařízení, které se začalo nazývat „schwitzgebelŧv 
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bylo toto zařízení patentováno jiţ v roce 1969, skutečná praxe elektronického monitorování provinilcŧ 

začala aţ během 80. let minulého století. THAN, A. Home Arrest. [online]. [cit. 2010-12-20]. Dostupné z: 

www.uta.fi/isss/monnetcentre/pepipheries2/.../Alexandra-Than.pdf. 
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 Odsouzenému je na kotník nohy připevněn plastový pásek, uvnitř s elektrickým obvodem, jehoţ 

součástí je zařízení velikosti náramkových hodinek, které neustále vysílá signál přijímaný řídící 

jednotkou. Ta je umístěna v bytě odsouzeného a skrývá v sobě vysílačku a jednoduchou pevnou telefonní 

linku. Pokud je navázáno spojení mezi náramkem a řídící jednotkou (tedy pokud se odsouzený zdrţuje ve 

svém bytě), řídící jednotka to v pravidelných několikaminutových intervalech sděluje kontrolnímu 

středisku, které prŧběh sledování eviduje prostřednictvím počítače. Jakmile se spojení přeruší, upozorní 

řídící jednotka středisko, které automaticky vzniklou situaci vyhodnocuje. Pokud je odsouzený mimo své 

bydliště v povolené době, počítač tuto skutečnost pouze eviduje. Pokud je však mimo v době, kdy je 

povinen zdrţovat se doma, řídící jednotka to ihned signalizuje kontrolnímu středisku. Zaměstnanec 

střediska zavolá odsouzenému a pokud se dovolá, zjišťuje příčinu poruchy a současně na místo vysílá 

terénního pracovníka. Pokud je příčinou poruchy chování odsouzeného, podle míry zavinění nebo 

recidivy takového chování kontrolní středisko informuje buď probačního úředníka, nebo soud. Dŧleţité 

také je, ţe reakce na porušení podmínek, včetně např. nařízení náhradního výkonu trestu odnětí svobody, 

je velmi rychlá, pohybuje se řádově v hodinách, coţ samozřejmě velmi zvyšuje účinnost tohoto trestu. 
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 Osvědčenou praxí většiny státŧ, které zavedly trest domácího vězení, bylo 

v první řadě provést experimentální projekt, v němţ se zkušebně realizoval elektronický 

monitoring odsouzených, a teprve na podkladě takto získaných poznatkŧ přijmout 

novou právní úpravu a zavést domácího vězení včetně elektronického monitoringu 

v praxi. V našich podmínkách tomu bylo přesně naopak – zákonodárce jiţ při zavedení 

trestu domácího vězení, to jest k 1.1.2010, počítal s jeho kontrolou prováděnou „ve 

spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému,“ avšak pilotní projekt 

elektronického monitoringu zorganizovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

ve spolupráci s PMS aţ ve druhé polovině roku 2012 (konkrétně od 1. července 2012 do 

30. listopadu 2012). Během projektu probíhal ve všech osmi soudních krajích zkušební 

provoz elektronického monitoringu odsouzených pomocí náramkŧ.
194

 Výsledky 

prokázaly, ţe zavedením tohoto nového nástroje do praxe by se především výrazně 

sníţily náklady spojené s vězněnými osobami, kdyţ náklady na jednu osobu za jeden 

den vězení dosahují částky 1 000 Kč, kdeţto náklady elektronického monitoringu na 

jednu osobu za jeden den pouze částky 165 Kč. Testování rovněţ prokázalo zpŧsobilost 

pouţité technologie a její bezpečnostní odolnost.
195

   

 Provozovatelem systému elektronického monitoringu odsouzených se má stát 

PMS, coţ by mělo přinést výraznou finanční úsporu na jeho pořízení. Zadavatelem 

veřejné zakázky má být rovněţ PMS v součinnosti a s dohledem Ministerstva 

spravedlnosti ČR.
196

 Předmětem chystané veřejné zakázky je zejména dodávka a 

zajištění provozu 500 kusŧ monitorovacích zařízení s moţností navýšení tohoto počtu 

dle potřeby (maximálně však na 2 000 kusŧ), dále monitorovacího centra (dodávka 

hardwaru a softwaru nutného k centrálnímu monitorování přítomnosti odsouzených 

                                                                                                                                                                          

Toto zařízení umoţňuje nepřetrţitě s dostatečnou přesností sledovat pohyb odsouzeného. KRÁL, V. 
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osob v určeném místě a čase), servis dodaných zařízení po dobu platnosti smlouvy (5 

let), dodávka technického řešení pro agendový informační systém PMS (dodávka 

serverŧ, diskového pole, systému zálohování a servrovny) a související proškolování 

zaměstnancŧ PMS. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 229 500 

000 Kč bez DPH za 5 let provozu elektronického monitoringu.
197

  Ačkoli měla být 

veřejná zakázka vyhlášena počátkem roku 2013, rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti 

ČR v součinnosti s PMS, ţe v přímém dŧsledku amnestie prezidenta republiky 

z 1.1.2013 je nutné zcela přehodnotit veřejnou zakázku ohledně elektronického 

monitoringu. Amnestie totiţ na delší dobu výrazně sníţila počet odsouzených vhodných 

pro vyuţití tohoto typu trestu. Podle pŧvodního záměru by tedy zakázka mohla být 

vnímána jako finančně předimenzovaná, protoţe počítala s prŧměrnými stavy 

odsouzených před amnestií. Z dŧvodu právní jistoty tak bude starý záměr zrušen a 

vypsán nový, který by měl být zveřejněn v prŧběhu června 2013.
198

 Otázka, kdy dojde 

k zavedení elektronického monitoringu odsouzených, tak zŧstává nadále nezodpovězena, 

nicméně opětovné odloţení vyhlášení veřejné zakázky nasvědčuje, ţe v dohledné době 

tomu tak s největší pravděpodobností nebude. 

 

 V souvislosti s domácím vězením povaţuji za vhodné rovněţ poznamenat, ţe 

zákonem č. 390/2012 Sb. byla s účinností od 1.10.2012 do našeho právního řádu 

zakotvena moţnost přeměnit trest odnětí svobody v trest domácího vězení. Soud mŧţe 

po výkonu poloviny uloţeného nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky 

zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest 

domácího vězení, jestliţe odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu 

trestu svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení a mŧţe se od něho 

očekávat, ţe v budoucnu povede řádný ţivot. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest 

domácího vězení se kaţdý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za 

jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou 

v § 60 odst. 1 TZ soud není vázán (§ 57a TZ). Touto právní úpravou byl u nás zaveden 
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tzv. „back-end“ systém domácího vězení, kdy se odsouzený podrobuje domácímu 

vězení po vykonání trestu. Jakkoli lze ocenit snahu zákonodárce zavádět nové 

alternativy uvěznění a sniţovat počty uvězněných osob, povaţuji takový krok za 

předčasný. Domácí vězení se zatím, především díky absenci elektronického 

monitoringu odsouzených, neosvědčilo ani jako alternativní trest a je tak více neţ 

pravděpodobné, ţe nepřesvědčí ani jako alternativa podmíněného propuštění z výkonu 

trestu. 

 

9.3 Institut domácího vězení v rakouském trestním právu 
 

K zavedení trestu elektronicky monitorovaného domácího vězení do rakouského 

právního řádu došlo s účinností od 1.9.2010 zákonem č. 64/2010 BGBl, jímţ byl 

novelizován rakouský zákon o výkonu trestu (StVG), rakouský trestní řád (StPO) a 

další zákony. Tomuto kroku předcházely dva pilotní projekty. První proběhl jiţ v roce 

2006 a do projektu bylo vybráno 18 podmíněně propuštěných pachatelŧ. K 

monitorování jejich pohybu docházelo prostřednictvím satelitu. Významnou úlohu 

plnili probační úředníci, kteří prováděli předběţné šetření a získávali souhlas od 

odsouzených k účasti v projektu, zejména však zhotovovali a kontrolovali týdenní 

harmonogram (ten určoval konkrétní hodiny, ve kterých má být odsouzený doma, 

v zaměstnání, respektive v probačních kurzech apod.). S ohledem na velké mnoţství 

falešných poplachŧ a jiné technické problémy spojené se satelitním monitoringem nebyl 

projekt dokončen. Počátkem roku 2008 odstartoval nový projekt, kdy po zkušenostech 

se satelitním sledováním bylo zvoleno monitorování prostřednictvím pevné sítě 

(telefonní linky). 
199

  

Trest odnětí svobody ve formě elektronicky monitorovaného domácího vězení 

lze uloţit pachateli, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výměře maximálně 

12 měsícŧ, anebo pachateli, který jiţ tento trest vykonává a do jeho ukončení mu zbývá 

maximálně 12 měsícŧ. Další podmínkou je, ţe odsouzený disponuje vhodným obydlím 

na území Rakouska, je zde zaměstnán, pobírá příjem, jenţ mu umoţní hradit své ţivotní 

potřeby, má uzavřené zdravotní a úrazové pojištění a lze mít za to, ţe odsouzený nebude 

tento zpŧsob výkonu trestu odnětí svobody zneuţívat a ţe bude dodrţovat stanovené 

                                                           
199

 Die Österreichische Justiz. Stafvollzug. [online]. [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 

 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2010/11_12/files/STRAFVOLLZUG.pdf. 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2010/11_12/files/STRAFVOLLZUG.pdf


 117 

podmínky. Nezbytným předpokladem uloţení trestu je rovněţ písemný souhlas osob 

ţijících s odsouzeným ve společné domácnosti. Jak jsem jiţ uvedla výše, zakotvit 

takovou povinnost by bylo vhodné i do naší právní úpravy. U nás sice PMS pro účely 

vyhotovení zprávy o vhodnosti uloţení domácího vězení zjišťuje stanovisko osob 

bydlících s odsouzeným, nicméně jejich výslovný písemný souhlas s tímto trestem by 

měl mnohem větší relevanci. 

Podstatou domácího vězení je povinnost odsouzeného zdrţovat se v určeném 

obydlí po stanovenou dobu, vykonávat „vhodné zaměstnání“
200

 a podrobit se uloţeným 

podmínkám výkonu trestu.
 
Odsouzenému se naopak zakazuje opustit své obydlí vyjma 

výkonu povolání, obstarání základních ţivotních potřeb, vyhledání nezbytné lékařské 

péče či v jiných konkrétně specifikovaným případech (§ 156b StVG, § 156c StVG).  

Ministr spravedlnosti je na základě zákonného zmocnění obsaţeného v § 156b 

odst. 2 StVG oprávněn k vydání vyhlášky, kterou stanoví podobu podmínek výkonu 

trestu, stejně jako zpŧsob a podmínky provádění elektronického monitorování (vyhl. č. 

279/2010 BGBl). Konkrétní podmínky výkonu trestu jsou pak odsouzenému stanoveny 

individuálně a určují především místo výkonu trestu, dobu, po kterou je pachatel 

povinen zdrţovat se v určeném obydlí, druh, místo a čas výkonu zaměstnání, přičemţ 

odsouzený by měl týdně odpracovat minimálně 38 a pŧl hodiny. V podmínkách se dále 

stanoví čas, kdy si odsouzený mŧţe obstarat nutné záleţitosti nebo vyuţívat lékařskou, 

sociální či terapeutickou péči.  

Mezi další povinnosti odsouzeného patří povinnost ohlásit změny, jeţ by mohly 

mít vliv na výkon trestu domácího vězení, poskytovat všestrannou součinnost při 

výkonu tohoto trestu, dodrţovat denní reţim, být neustále dosaţitelný na mobilním 

telefonu a podrobit se zákazu vstupu na určitá místa, respektive zákazu kontaktu 

s určitými osobami. V neposlední řadě je odsouzený povinen platit náhradu nákladŧ 

výkonu domácího vězení, jeţ je v současné době stanovena vyhláškou ministra 

spravedlnosti ve výši 22 eur za jeden den domácího vězení.
201

  

V návaznosti na podmínky výkonu trestu domácího vězení je vypracováván 

„profil dohledu“, jímţ se pevně stanoví denní reţim. Zmiňovaný profil dohledu je pak 
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vyuţíván sledovací centrálou, která zaznamenává dodrţování denního reţimu a 

odchylky od něj. 

Domácí vězení mŧţe být zrušeno z následujících dŧvodŧ: a) odpadne-li některý 

z předpokladŧ pro povolení výkonu trestu ve formě domácího vězení, b) poruší-li 

odsouzený uloţené povinnosti závaţným zpŧsobem, nebo poruší-li uloţené povinnosti 

méně závaţným zpŧsobem, byl-li jiţ v minulosti za poručení povinností formálně 

napomenut, c) je-li odsouzený déle neţ měsíc v prodlení s úhradou náhrady nákladŧ 

elektronického monitorování (v tomto případě nepřichází v úvahu opětovné uloţení 

domácího vězení do doby, neţ bude celý dluh uhrazen), d) prohlásí-li odsouzený, ţe jiţ 

není schopen plnit uloţené povinnosti, e) existuje-li dŧvodné podezření, ţe se 

odsouzený v prŧběhu výkonu trestu domácího vězení dopustil  úmyslné trestné činnosti 

a f) vyhýbá-li se odsouzený výkonu trestu. Zrušení domácího vězení má za následek 

nastoupení odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody (§ 156c odst.2 StVG). 

O uloţení domácího vězení, stejně jako o jeho zrušení, rozhoduje vedoucí 

vězeňského zařízení, v němţ odsouzený vykonává trest odnětí svobody, respektive 

v němţ by tento trest měl vykonávat v případě, ţe by nebylo rozhodnuto o uloţení 

domácího vězení (§ 156d odst. 1 StVG). Soudu dává zákon pouze moţnost stanovit 

v odsuzujícím rozsudku při ukládání trestu odnětí svobody, ţe výkon trestu odnětí 

svobody ve formě elektronicky monitorovaného domácího vězení se po určitou dobu 

nepřipouští, neboť by takovým postupem nedošlo k odrazení pachatele od dalšího 

páchání trestné činnosti. Tento výrok je součástí výroku o trestu a lze se proti němu 

odvolat (§266 StPO). I u nás se čas od času rozvíří diskuze na obdobné téma, tedy ţe by 

o uloţení domácího vězení mohli rozhodovat ředitelé věznice, například tomu tak bylo 

v polovině roku 2012 v souvislosti s  novelou Ministerstva spravedlnosti ČR dotýkající 

se reformy vězeňství. Osobně bych zavedení obdobné právní úpravy do našeho 

právního řádu nedoporučovala. Platí, ţe jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné 

činy (článek 40 odst. 1 LZPS), a delegování tohoto práva na jiný subjekt shledávám 

nepřípustným. Nadto jen soud jakoţto nezávislý státní orgán mŧţe objektivně posoudit, 

je-li uloţení domácího vězení v konkrétním případě moţné a vhodné či nikoli, a 

takováto objektivita a nezávislost nemŧţe být u ředitelŧ věznic nikdy zaručena.  

V Rakousku je během výkonu trestu domácího vězení odsouzenému 

poskytována péče a pomoc sociálního pracovníka (probačního úředníka). Ten 
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odsouzeného poučí o podstatě domácího vězení a je mu nápomocný při dodrţování 

uloţených podmínek výkonu trestu.
202

  

Dohled nad výkonem trestu domácího vězení je vykonáván pomocí 

elektronického monitorovacího zařízení - plastového náramku, jenţ má odsouzený 

připevněn okolo kotníku. V bytě odsouzeného je pak instalován přijímač (stacionární 

zařízení), jenţ je prostřednictvím GSM (mobilní sítě) nebo pevné sítě propojen se 

serverem a zároveň prostřednictvím rádiové frekvence je spojen s kotníkovým 

náramkem.
 
Ten je voděodolný a nárazuvzdorný a lze jej nosit pod oblečením. Pokusí-li 

se jej někdo odstranit, případně pokusí-li se někdo přemístit monitorovací zařízení, 

spustí se ve sledovací centrále alarm. Stacionární zařízení shromaţďuje data o 

přítomnosti a nepřítomnosti odsouzeného v určeném obydlí a porovnává je se 

stanoveným rozvrhem (profilem dohledu). Pokud je zjištěna odchylka, zařízení vyšle 

zprávu sledovací centrále, jeţ situaci prověří a pokud je shledáno porušení podmínek 

výkonu trestu domácího vězení, přijme vedoucí vězeňského zařízení příslušná opatření. 

203
  

Zajímavostí je, ţe v Rakousku lze domácí vězení uloţit i jako formu vyšetřovací 

vazby, a to na návrh státního zástupce nebo obviněného. Rozhodnutí se vydává v rámci 

vazebního řízení. Uloţení domácího vězení je v tomto případě přípustné, lze-li účelu 

vazby dosáhnout i tímto zpŧsobem.  Soud rozhodne o zrušení domácího vězení a o 

vykonání vazby ve vězeňském zařízení v případě, ţe obviněný odvolá svŧj souhlas 

s domácím vězením nebo na návrh státního zástupce, pokud obviněný nedodrţuje 

stanovené podmínky či nelze-li tímto zpŧsobem dosáhnout účelu vazby (§ 173a StPO).  

Uvedenou právní úpravu povaţuji za velmi inspirativní. Obvinění, u nichţ dosud 

nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem prokázána jejich vina a které je tak dle 

zásady presumpce neviny nutno povaţovat za nevinné, by v případě uvalení vazby 

nebyli vytrţeni ze svého přirozeného prostředí a podrobeni negativním vlivŧm 

vězeňského prostředí. Nicméně jak jsem jiţ uvedla výše, zavádění nových funkcí 

domácího vězení předtím, neţ se u nás zavede a osvědčí elektronický monitoring 
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 §156d StVG; § 29c BewHG. 
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 Die Österreichische Justiz. Stafvollzug. [online]. [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 

 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2010/11_12/files/STRAFVOLLZUG.pdf.; Vyhl. 

č. 279/2010 BGBl. 
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domácích vězňŧ, povaţuji za předčasné a neuváţené. Proto je dle mého názoru zavedení 

domácího vězení jakoţto alternativy vazby spíše hudbou budoucnosti. 
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10.  TREST ZÁKAZU VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ 

SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

 

Vedle domácího vězení byl trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce (dále jen trest zákazu vstupu) zakotven TZ jako zcela nový druh trestu. 

Je určen k postihu specifického druhu trestné činnosti páchané v souvislosti s konáním 

rŧzných sportovních, kulturních a jiných společenských akcí (typicky pŧjde například o 

výtrţnictví a trestné činy páchané na sportovních stadionech apod.).
204

 Dle dŧvodové 

zprávy k TZ dopadá tato sankce v první řadě na pachatele diváckého násilí, ale najde 

uplatnění i v jiných oblastech, zejména při boji proti rŧzným projevŧm extremismu. 

Potřebu jejího zavedení vyvolal jednak zvláštní charakter této trestné činnosti, 

respektive její nárŧst v poslední době, dále pak zvláštní hodnotový systém pachatelŧ 

těchto činŧ. Podstatou sankce je znemoţnit pachateli navštěvovat takový druh akcí, 

v jejichţ souvislosti ke spáchání trestného činu došlo, čímţ dojde k omezení  jeho 

ústavně zaručené svobody pohybu. Stejně jako u trestu zákazu činnosti a trestu zákazu 

pobytu zde do popředí vystupuje preventivní účel trestu. Rozdílné však jsou, kromě 

jiného, oblasti, do nichţ tyto sankce směřují. V případě trestu zákazu vstupu je zásah do 

práv odsouzené osoby zaměřen na oblast, ve které k trestné činnosti dochází, coţ ho 

odlišuje od trestu zákazu činnosti, který je nerozlučně spjat se zaměstnáním, funkcí 

nebo činností na základě zvláštního povolení, i od trestu zákazu pobytu, který se svým 

charakterem váţe k většímu území, neţ jsou místa, kde se nacházejí sportovní a jiná 

zařízení.
205

 

Inspirativní pro našeho zákonodárce byly zejména zahraniční právní úpravy, 

především ta britská. Velká Británie se totiţ potýkala s problémy zejména fotbalového 

výtrţnictví jiţ od počátku šedesátých let minulého století a mŧţeme ji proto označit za 

jakousi kolébku fotbalového chuligánství.
206
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 ŠČERBA, F. Právní úprava nových alternativních trestů. In:  Bulletin advokacie, číslo 10/2009 
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 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 

2009. 1216 s. 
206

 Postupně zde bylo přijato několik zákonŧ, které měly projevŧm chuligánství zabránit (např. Football 

Spectators Act 1989, Violent Crime Reduction Act 2006 atd.). Právní úpravu rovněţ doprovázela řada 

bezpečnostních opatření, například došlo k zavedení evidence fanouškŧ, neustálého monitorování hlediště 

kamerou, úplného zákazu prodeje alkoholických nápojŧ během zápasŧ apod. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní 

zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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V našem trestním právu je trest zákazu vstupu upraven v § 76 TZ a § 77 TZ.  

Soud jej mŧţe uloţit aţ na deset let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v 

souvislosti s návštěvou sportovní, kulturní či jiné společenské akce.
207

 Maximální 

výměra trestu, která činí deset let, představuje dostatečně přísný postih pro pachatele 

této specifické trestné činnosti a zároveň moţnost tak dlouhého znemoţnění návštěv, 

například utkání oblíbeného sportovního klubu by mohla mít na pachatele výrazný 

odstrašující účinek, někdy moţná dokonce větší neţ trest odnětí svobody. Minimální 

výměru trestu zákon nestanoví.
208

  

Samostatně lze daný trest uloţit tehdy, jestliţe vzhledem k povaze a závaţnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrŧm pachatele uloţení jiného trestu není třeba. TZ 

výslovně nevylučuje uloţení tohoto trestu vedle jakéhokoli jiného druhu trestu, avšak 

z povahy věci lze jeho uloţení vyloučit vedle trestu vyhoštění. Spíše vzácně se bude 

ukládat vedle trestu domácího vězení, i kdyţ časový prostor, kdy se odsouzený mŧţe 

zdrţovat mimo obydlí, není-li modifikován soudem, skýtá moţnost návštěv některých 

společenských akcí. Je-li uloţen vedle trestu odnětí svobody, tak se do něj doba výkonu 

odnětí svobody nezapočítává.
209

  

Trest spočívá v tom, ţe se odsouzenému po dobu výkonu trestu zakazuje účast 

na stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.
210

 Soud musí 

                                                           
207

 Dle Navrátilové by v budoucnu mohl činit problémy výklad této základní podmínky, aby trestný čin 

byl spáchán „v souvislosti s určitou akcí.“ Soudy by dle ní měly tuto podmínku vykládat víc zeširoka a 

měly by sledovat účel trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Tato podmínka 
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JELÍNEK, J. Praha: Leges, 2009. Dle Šámala nelze tento trest  uloţit za spáchání trestného činu, který 

souvisí s fandovstvím, ale nikoliv s konkrétní sportovní akcí  (například rvačka v restauraci z dŧvodu 

příslušnosti k odlišným fandovským klubŧm). ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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 ŠČERBA, F. Právní úprava nových alternativních trestů. In:  Bulletin advokacie, číslo 10/2009. 
209

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s.  
210

 Sportovní akcí lze rozumět organizovanou sportovní událost za účasti divákŧ. I kdyţ se bude jednat 

především o sportovní událost s placeným vstupem divákŧ, úplatnost není jejím nezbytným znakem. 

Pokud jde o pojem kulturní akce, tím měl zákonodárce na mysli události, které se týkají „vznešenějších 

lidských činností,“ tedy vybraných lidských činností, zejména uměleckých, jako je literatura, umění, 

hudba, filozofie, věda apod. Budou sem spadat především kulturní akce, které navštěvují obecně diváci, 

ale i uţší skupiny lidí zpravidla určitého zaměření, tedy hudební koncerty, filmové produkce, umělecké 

výstavy, divadelní a folklorní představení atd. Pojem společenské akce pak pokrývá nejen akce sportovní 

a kulturní, které výslovně zmiňuje trestní zákoník, ale i akce jiného druhu, při nichţ dochází 
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v odsuzujícím rozsudku, kterým tento trest ukládá, specifikovat dobu, na kterou se 

zákaz účasti ukládá, a druh akce, jíţ se týká.
211

 

Při výkonu trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem 

zpŧsobem, který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného probačního plánu, 

vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy 

psychologického poradenství, a povaţuje-li to probační úředník za potřebné, dostavovat 

se podle jeho pokynŧ v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k 

určenému útvaru Policie České republiky (§ 76 TZ). Bliţší úprava výkonu trestu je 

obsaţena v § 350i TŘ. Po právní moci rozhodnutí, dle něhoţ se má daný trest vykonat,  

zašle předseda senátu jeho opis středisku PMS v obvodu okresního soudu, ve kterém 

odsouzený bydlí, a nemá-li stálé bydliště, v jehoţ obvodu se zdrţuje nebo pracuje,  a 

zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu 

kontrolou nad výkonem trestu zákazu vstupu. Probační úředník pověřený kontrolou 

výkonu trestu vyzve odsouzeného, aby se dostavil v jím stanoveném termínu na 

příslušné středisko PMS za účelem projednání podmínek výkonu trestu. Pověřený 

probační úředník s odsouzeným projedná podmínky výkonu trestu a povaţuje-li za 

potřebné stanovit odsouzenému povinnost dostavovat se podle jeho pokynŧ k určenému 

útvaru Policie České republiky, stanoví konkrétní podmínky po dohodě s Policií České 

republiky. Při stanovení a kontrole podmínek výkonu tohoto trestu postupuje probační 

úředník v součinnosti s příslušným útvarem Policie České republiky, k němuţ se má 

odsouzený v určené době dostavovat. Z uvedeného se podává, ţe dosaţení individuálně 

i generálně preventivního účelu tohoto trestu tedy bude do značné míry záviset na 

zabezpečení jeho efektivního výkonu, coţ je úkolem právě úředníkŧ PMS. Nicméně 

klíčová bude i spolupráce všech zainteresovaných subjektŧ – vedle PMS také Policie 

                                                                                                                                                                          

k uspokojování společenských potřeb, k sociální interakci, například diskotéky, plesy, lidové zábavy, 

ceremoniály, manifestace apod. Tamtéţ. 
211

 Vţdy bude nutné přesně vymezit, o jaký zákaz vstupu se jedná. Taková konkretizace je však obtíţná, 
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Příliš úzké vymezení nebude zaručovat dostatečnou ochranu společnosti před opakováním trestného činu 

ze strany pachatele, příliš široký zákaz mŧţe bezdŧvodně omezovat společenské potřeby pachatele. Nelze 

proto zakázat vstup na všechny společenské akce. Společenské akce, na které soud pachateli zakazuje 

vstoupit, musí být v rozsudku určeny přesně a jednoznačně tak, aby nevznikaly pochybnosti při výkonu 

trestu a aby byl výkon trestu kontrolovatelný. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, 3285 s. 
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České republiky, organizátorŧ zakázaných akcí (například Českomoravského 

fotbalového svazu) a poskytovatelŧ specifických programŧ, jejichţ absolvování mŧţe 

být odsouzenému uloţeno.
212

  

Soud mŧţe podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu, pokud odsouzený 

vykonal polovinu trestu a jestliţe v době výkonu trestu zpŧsobem svého ţivota prokázal, 

ţe dalšího výkonu trestu není třeba, anebo jestliţe soud přijme záruku za dovršení 

nápravy odsouzeného. Soud v tomto případě také stanoví zkušební dobu aţ na pět let, 

nikoliv však na dobu kratší neţ zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí 

rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu (§ 90 TZ). Zákon tímto 

ustanovením zmírňuje trest zákazu vstupu a dává tak odsouzenému šanci, aby svým 

vzorným chováním a dodrţováním podmínek výkonu trestu dosáhl shora předvídaných 

účinkŧ.
213

 

Za porušení podmínek výkonu trestu nestanoví TZ náhradní trest či přeměnu 

trestu zákazu vstupu na trest jiný. Navštíví-li tedy odsouzený akci, na kterou se vztahuje 

trest zákazu vstupu, popřípadě jiným zpŧsobem maří výkon tohoto trestu (kupříkladu 

bez váţných dŧvodŧ nebude spolupracovat s probačním úředníkem a dodrţovat jeho 

pokyny), spáchá tak trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 

písm. d) TZ.
214

 

Stran zahlazení trestu zákazu vstupu se uplatní § 105 odst. 1 písm. e) TZ, dle 

kterého soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí tohoto 

trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný ţivot nepřetrţitě po dobu nejméně 

jednoho roku. 
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Za podmínek § 26 odst. 3 ZSVM lze uloţit trestní opatření zákazu vstupu 

i  mladistvému. Horní hranice trestní sazby však nesmí převyšovat pět let. Soud pro 

mládeţ mŧţe vedle trestního opatření zákazu uloţit mladistvému i vhodná výchovná 

opatření uvedená v § 15 aţ 20 ZSVM. 

V roce 2011 byl trest zákazu vstupu uloţen jako hlavní sankce 5 pravomocně 

odsouzeným, v roce 2012 pouze 3 pravomocně odsouzeným. Vedle hlavního trestu jej 

soudy za rok 2011 uloţily 33 pravomocně odsouzeným, za rok 2012 pak 43 

pravomocně odsouzeným. Z uvedeného se podává, ţe trest zákazu vstupu je soudy 

ukládán spíše ojediněle a v dosavadní praxi se zatím velmi neosvědčil. 

Závěrem je namístě upozornit na neţádoucí duplicitu v rámci TZ a vyjasnit 

vztah tohoto trestu k přiměřeným omezením a přiměřeným povinnostem dle § 48 odst. 4 

písm. e).
215

 Toto ustanovení totiţ umoţňuje, aby soud uloţil pachateli omezení 

spočívající ve zdrţení se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami. Obsah tohoto omezení je tedy svou 

podstatou téměř identický jako obsah předmětného trestu. Dle judikatury (32/1964 – I. 

Sb. Rozh. tr) přiměřená omezení a povinnosti nesmí mít takovou povahu, aby se jimi 

nahrazoval některý druh trestu. Omezení tedy je moţné uloţit jen tam, kde nejsou 

splněny podmínky pro uloţení tohoto trestu (například trestný čin nebude spáchán 

v souvislosti se společenskou akcí).
216
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11.  ZÁVĚR 
 

 

Po roce 1989 došlo v České republice k významným změnám trestní politiky 

v oblasti sankcionování pachatelŧ trestných činŧ. Dosavadní středobod české sankční 

politiky - trest odnětí svobody - začal býti kritizován pro jeho neefektivnost, a to jak co 

do nápravy pachatele trestného činu, tak z hlediska finanční náročnosti jeho výkonu. 

Tato kritika se nejvýrazněji projevila u krátkodobých trestŧ odnětí svobody. V dŧsledku 

nárŧstu kriminality v devadesátých letech minulého století a s tím související 

přetíţenosti věznic a justičních orgánŧ počalo hledání nových forem zacházení 

s pachateli trestných činŧ. Do našeho právního řádu tak postupně pronikly alternativní 

tresty a další druhy alternativních opatření, které nahrazují trest odnětí svobody, 

respektive zavádí specifické postupy řízení uplatňující se vedle klasického trestního 

řízení. Pod vlivem konceptu restorativní justice došlo ke zdŧraznění postavení oběti 

trestného činu a vedení pachatele k přijmutí odpovědnosti za jeho čin a odčinění vzniklé 

újmy. Nepodmíněný trest odnětí svobody se tak postupně stal tím nejzazším opatřením, 

jehoţ aplikace připadá v úvahu buď u více narušených pachatelŧ závaţných trestných 

činŧ, nebo v případě recidivistŧ, u nichţ obvykle alternativní sankce selhávají a pobyt 

ve vězení je nutnou podmínkou jejich resocializace. 

V předkládané rigorózní práci jsem si kladla za cíl podat komplexní přehled o 

alternativních trestech a opatřeních, jeţ se uplatňují v českém trestním právu, o jejich 

východiscích, vývoji a současné právní úpravě. S ohledem na rozsáhlost zkoumané 

materie byla má pozornost zaměřena především na vybrané alternativní sankce ve 

vztahu k dospělým pachatelŧm, konkrétně na podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody, včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, trest 

obecně prospěšných prací, peněţitý trest, trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Snaţila jsem se nastínit východiska a 

historický vývoj uvedených trestŧ v českém trestním právu, popsat jejich stávající 

právní úpravu a představit právní úpravu obdobných institutŧ v rakouském trestním 

právu, případně formulovat náměty na změnu právní úpravy. O procesních alternativách, 

alternativách k trestnímu právu (to jest o mediaci a probaci) a právní úpravě 

jednotlivých sankcí ve vztahu k mladistvým pachatelŧm je pojednáno spíše okrajově. 

Věnovala jsem se i významné instituci na poli trestní politiky, Probační a mediační 
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sluţbě, která v oblasti trestního práva vykonává úkony mediace a probace a je 

významným subjektem spolupŧsobícím jak při ukládání alternativních sankcí, tak při 

organizaci a zajišťování jejich výkonu. 

V souvislosti s alternativními sankcemi sehrála stěţejní roli nová kodifikace 

trestního práva hmotného provedená trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., účinným od 

1.1.2010. Jednou z hlavních filozofií tohoto zákoníku je totiţ posilování úlohy 

alternativních sankcí. Nejen, ţe došlo ke změně právní úpravy jiţ existujících trestŧ, ale 

byly jím zavedeny dvě zcela nové alternativní sankce – trest domácího vězení a trest 

zákazu vstupu na kulturní, sportovní a jiné společenské akce.  

O jednotlivých alternativních trestech je zevrubně pojednáno v příslušných 

kapitolách této práce, nicméně povaţuji za vhodné závěrem shrnout pozitivní změny v 

právní úpravě alternativních sankcí a zaměřit se zároveň na její úskalí, včetně 

doporučení de lege ferenda. 

Jde-li o „novinku“ v našem trestním právu, trest domácího vězení, údaje o 

počtech jeho uloţení uvedené v grafech č. 2 a 3 (viz příloha – grafy, data) naznačují, ţe 

se daná sankce doposud příliš neosvědčila. Dle mého názoru zákonodárce v tomto 

případě pochybil jiţ při zavádění domácího vězení, kdyţ nebylo dbáno osvědčené praxe 

jiných evropských státŧ a trest byl do našeho právního řádu implementován, aniţ by 

tomuto kroku předcházelo testování a zajištění jeho výkonu prostřednictvím 

elektronického monitoringu. Dozor nad domácími vězni je tak prováděn pouze ve formě 

namátkových kontrol odsouzených ze strany probačních úředníkŧ. V uvedeném spatřuji 

hlavní dŧvod, proč soudci aplikují tento trest spíše výjimečně, jsouce při tom vedeni 

úvahou, ţe není v silách probačních úředníkŧ při občasných návštěvách odsouzené 

uhlídat. Jsem přesvědčena, ţe dokud nebude zavedeno elektronické monitorování 

domácích vězňŧ, nemŧţe se trest domácího vězení stát plnohodnotnou alternativní 

sankcí. Co naopak hodnotím v souvislosti s právní úpravou trestu domácího vězení 

pozitivně, je odstranění zákonného vodítka pro určení doby výkonu trestu (§ 60 TZ věta 

před středníkem) a zavedení povinnosti soudu vyţádat si před uloţením trestu domácího 

vězení trestním příkazem zprávu probačního úředníka o moţnostech výkonu trestu a 

stanovisku pachatele (§ 314e odst. 4 TŘ). Mám však za to, ţe k zákonnému zakotvení 

této povinnosti by mělo dojít i v ostatních případech, kdy soud uloţení trestu domácího 

vězení zvaţuje. Sporně vnímám novou úpravu § 61 TZ, kdy soud přemění trest 
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domácího vězení na trest odnětí svobody, nastane-li některá z podmínek uvedených 

v citovaném ustanovení, přičemţ kaţdý i jen započatý jeden den nevykonaného trestu 

domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody. Mám za to, ţe předcházející 

právní úprava, kdy soud ukládal náhradní trest odnětí svobody, poskytovala trestu 

domácího vězení větší autoritu. De lege ferenda bych tedy navrhovala znovuzavedení 

náhradního trestu odnětí svobody, který by měl být stanovován v délce trvání alespoň 

čtyř let. Takto dlouhá doba by dle mého názoru plně korespondovala s pojetím trestu 

domácího vězení jakoţto nejpřísnější alternativy trestu odnětí svobody. Negativně 

vnímám i zavedení tzv. „back-end“ systému domácího vězení, kdy od 1.10.2012 lze 

přeměnit trest odnětí svobody v domácí vězení (§ 57a TZ). K zavádění nových funkcí 

domácího vězení by však nemělo docházet za situace, kdy se domácí vězení prozatím 

neosvědčilo ani jako alternativní sankce. Je totiţ více neţ pravděpodobné, ţe se 

neosvědčí ani v těchto nových polohách. Do budoucna by pak bylo moţné uvaţovat i o 

zavedení domácího vězení jakoţto alternativy k uvalení vazby, osobně však povaţuji 

další vyuţití domácího vězení za faktické neexistence elektronického monitoringu 

domácích vězňŧ za neuváţené.  

Jde-li o nejčastěji udílenou alternativní sankci v České republice, podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody, včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí 

svobody s dohledem, došlo zde ke sjednocení délky trestu, který lze podmíněně odloţit. 

Díky tomuto opatření jiţ nebudou soudy ukládat dohled v těch případech, v nichţ sice 

nebylo nutné zvýšeně kontrolovat chování pachatele, kdy však soud, s ohledem na 

typovou závaţnost spáchaného trestného činu a osobu pachatele, neshledal trest odnětí 

svobody v délce trvání dvou let adekvátním. Jsem toho názoru, ţe by v případě 

podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody bylo vhodné zavést širší spolupráci 

soudu a PMS při zjišťování poměrŧ pachatele, konkrétně zakotvením povinnosti soudu 

vyţádat si před rozhodnutím o uloţení daného trestu osobní charakteristiku pachatele 

vyhotovenou probačním úředníkem, respektive stanovisko pachatele k zamýšlenému 

trestu. V případě podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem bych pak 

de lege ferenda navrhovala legislativní zakotvení moţnosti stanovit dohled probačního 

úředníka pouze na část zkušební doby. V tomto směru by inspirací pro našeho 

zákonodárce mohla být rakouská právní úprava, dle níţ lze podmíněně prominout pouze 

část trestu odnětí svobody s tím, ţe jeho zbývající část pachatel vykoná ve vězení. 
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K výrazným změnám došlo i u trestu obecně prospěšných prací. Především se 

rozšířil okruh trestných činŧ, za něţ lze tuto sankci uloţit, to jest za všechny přečiny. 

Do této kategorie však mŧţeme řadit i závaţné nedbalostní trestné činy. Mám za to, ţe 

by v případě obecně prospěšných prací bylo vhodnější omezit moţnost jejich uloţení 

pouze na méně společensky nebezpečné trestné činy, jejichţ hranice nepřevyšuje tři 

roky. Oproti předchozí právní úpravě pak došlo ke sníţení horní hranice výměry trestu 

obecně prospěšných prací na 300 hodin, coţ lze hodnotit kladně. Na druhou stranu však 

byla prodlouţena doba pro vykonání trestu z jednoho roku na dvě léta. Konec takového 

trestu je však pro odsouzeného těţko představitelný, coţ se mŧţe negativně promítnout 

do jeho motivace k výkonu trestu a nerespektování stanovených podmínek. Řešení 

nastíněného problému spatřuji v individuálním určování jak rozsahu obecně 

prospěšných prací stanovením počtu hodin, jeţ má odsouzený odpracovat, tak doby, 

v níţ má uloţené práce vykonat. Jednoznačně pozitivně pak vnímám rozšíření okruhu 

vykonávaných činností, které se jiţ neomezují jen na práce spočívající v údrţbě 

veřejných prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací nebo jiných 

obdobných činnostech, a lze tak v rámci obecně prospěšných prací vykonávat i práce 

kvalifikované. Zákonodárci je v souvislosti s tímto trestem často vytýkáno, ţe 

nestanovil povinnost pachatele vyslovit s uloţením obecně prospěšných prací souhlas. 

Osobně se však domnívám, ţe není podstatná otázka, zda vázat uloţení tohoto trestu na 

souhlas pachatele nebo na jeho stanovisko, a pozornost by se měla zaměřit na zajištění 

větší informovanosti pachatelŧ o tomto druhu trestu předtím, neţ vyjádří své stanovisko, 

respektive udělí souhlas tak, aby se jednalo o jeho informované rozhodnutí. V současné 

justiční praxi je běţné, ţe PMS zjišťuje stanovisko pachatele a poskytuje mu potřebné 

informace stran daného trestu, avšak pouze v situaci, kdy soud ve věci rozhoduje 

trestním příkazem (§ 314e odst. 3 TŘ). De lege ferenda by bylo vhodné zakotvit uţší 

spolupráci mezi soudem, PMS a pachatelem i v ostatních případech. Poměrně čerstvou 

novinkou je pak moţnost soudu přeměnit trest obecně prospěšných prací na trest 

domácího vězení (§ 65 odst. 2 písm. a) TZ) či trest peněţitý (§ 65 odst. 2 písm. b) TZ). 

Ve druhém uvedeném případě negativně vnímám fakt, ţe zákonodárce neuvádí ţádné 

vodítko, jak mají soudy při přeměně obecně prospěšných prací v trest peněţitý 

postupovat, a bude tak záleţet na soudech, jak se k této transformaci postaví. Moţnou 

podobu takového přepočtu navrhuji v kapitole sedmé, podkapitole druhé. Pokud jde o 
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přeměnu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody dle § 65 odst. 2 písm. c) TZ, 

zde by dle mého názoru mělo dojít ke zvýšení počtu dní odnětí svobody udělených za 

nevykonané hodiny trestu obecně prospěšných prací tak, aby kaţdé i jen započaté 

hodině nevykonaných obecně prospěšných prací odpovídaly dva dny odnětí svobody. 

Vzhledem k široké moţnosti aplikace trestu obecně prospěšných prací lze totiţ 

maximální výměru trestu odnětí svobody v délce trvání 300 dnŧ shledat neadekvátní k 

sankci, jeţ pachateli hrozila pŧvodně (tedy aţ pět let odnětí svobody, u nedbalostních 

trestných činŧ i více). 

K obdobné změně došlo i u tresu peněţitého, který lze nově přeměnit v trest 

domácího vězení (§ 69 odst. 2 písm. a) TZ) nebo trest obecně prospěšných prací (§ 69 

odst. 2 písm. b) TZ). Zákonodárce ani v tomto případě nestanoví bliţší pravidla pro 

přepočet peněţitého trestu na výše uvedené, de lege ferenda by tak bylo vhodné zakotvit 

základní pravidla této přeměny. Mnou navrhované řešení je uvedeno v kapitole osmé, 

podkapitole druhé. V právní úpravě peněţitého trestu hodnotím kladně změnu 

vyměřování peněţitého trestu, kdy byl zaveden tzv. systém denních sazeb. Ten 

umoţňuje soudu lépe přizpŧsobit trest povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a 

majetkovým poměrŧm pachatele. Zároveň byla zvýšena maximální výměra peněţitého 

trestu, který mŧţe nyní být uloţen aţ do částky 36,5 milionu Kč. Co však jednoznačně 

nepřispívá četnosti ukládání tohoto trestu, je zpŧsob jeho výkonu. TZ totiţ 

upřednostňuje vymáhání peněţitého trestu, pokud nebyl dobrovolně zaplacen, namísto 

nařízení náhradního trestu odnětí svobody. Uvedený závěr podporuje i skutečnost, ţe 

zatímco v roce 2009, tedy před nabytím účinnosti TZ, byl peněţitý trest uloţen v 5 280 

případech, v roce 2010 pouze v 3 462 případech a v roce 2011 v 3 078 případech. Dle 

mého názoru by proto bylo vhodné navrátit se k pŧvodní koncepci, kdy nařízení 

náhradního trestu odnětí svobody následovalo ihned po nezaplacení peněţitého trestu. 

De lege ferenda bych pak navrhovala zakotvit peněţitý trest s podmíněným odkladem 

výkonu i pro dospělé pachatele, nejen jako peněţité opatření dle § 28 aţ 30 ZSVM 

dopadající pouze na mladistvé. Své opodstatnění by tato sankce měla zejména u 

pachatelŧ méně závaţné trestné činnosti, u nichţ by i hrozba výkonem peněţitého trestu 

mohla představovat dostatečný postih. 
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Jde-li o alternativní tresty a jiná alternativní opatření, shledávám naši legislativu 

na úrovni odpovídající evropskému standardu a mám za to, ţe v tomto směru nikterak 

nezaostáváme za ostatními evropskými státy.  

Co však v našich podmínkách vnímám negativně, je unáhlené přijímání nových 

institutŧ, aniţ by takovým krokŧm předcházelo zkoumání a testování, nakolik je ta která 

úprava vhodná a reálně aplikovatelná. To se nyní nejmarkantněji projevuje v souvislosti 

s trestem domácího vězení, který byl u nás zaveden, aniţ by byla zajištěna kontinuální a 

efektivní kontrola jeho výkonu prostřednictvím elektronického monitoringu. Takové 

kroky však vedou ke sniţování dŧvěry v alternativní tresty, a to jak u orgánŧ činných 

v trestním řízení, tak u laické veřejnosti.  

Mám za to, ţe další zásadní problém české trestní politiky spočívá v 

nedostatečném personálním i materiálním zabezpečení justičních orgánŧ a PMS. Na 

několika místech této práce navrhuji zavedení intenzivnější spolupráce mezi soudem a 

PMS, coţ by však znamenalo nutnost posílení PMS v personální oblasti tak, aby byla 

s to soudŧm promptně dodávat potřebné informace o pachatelích. Zavádění 

alternativních trestŧ je však vţdy spojeno s vyššími náklady a jakkoli se jejich efektivita 

projeví aţ po určité době, je třeba povaţovat kaţdý vklad do systému nahrazujícího 

nepodmíněný trest odnětí svobody za přínosný.  

Odpověď na otázku, jak zvýšit účinnost alternativních trestŧ a opatření, dle 

mého názoru nespočívá pouze ve zdokonalování právní úpravy, ale především v jejím 

praktickém naplňování. I kdyby se všechna shora navrhovaná opatření stala součástí 

platné právní úpravy, neznamená to, ţe bude dosaţeno kýţeného efektu, neboť vše 

závisí na samotné aplikační praxi orgánŧ činných v trestním řízení, které o nich 

rozhodují. Je nutné právní úpravu nastavit tak, aby alternativní zpŧsoby řešení trestních 

věcí  byly pro subjekty, jeţ je aplikují, dŧvěryhodné, aby je vnímaly jako adekvátní 

reakci na spáchaný trestný čin a v případě alternativních sankcí jako skutečnou a 

účinnou náhradu za nepodmíněný trest odnětí svobody. Pochybnosti o efektivnosti a 

spravedlivosti těchto institutŧ totiţ mohou vést k tomu, ţe jich justiční orgány nebudou 

vyuţívat. 

Jakkoli jsem ve své práci upozornila na stinné stránky české právní úpravy 

alternativních sankcí a opatření, povaţuji za nutné na tomto místě uvést, ţe prosazování 

principŧ restorativní justice a vyuţívání z ní vycházejících institutŧ shledávám 
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jednoznačně přínosným pro celou naši společnost a mělo by být pokračováno v jejich 

rozvíjení. Věřím, ţe se časem podaří nastavit právní úpravu alternativních trestŧ a 

opatření zakotvených v našem právním řádu tak, ţe budou běţným a hojně uţívaným 

nástrojem v rukou trestních soudcŧ a státních zástupcŧ a nastane tak stav, kdy se 

pozitiva těchto přístupŧ plně projeví i v praxi, nikoli pouze v rovině teoretické. 
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12.  PŘÍLOHA – GRAFY, DATA 

 
Graf č. 1: Uloţené alternativní sankce v České republice v roce 2009.
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Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html  

 

Graf č. 2: Uloţené alternativní sankce v České republice v roce 2010. 
 

 
Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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 Uvedená data vypovídají o počtech ukládaných alternativních sankcí před nabytím účinnosti TZ. 
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Graf č. 3: Uloţené alternativní sankce v České republice v roce 2011. 
 

 
Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

 

 

Graf č. 4: Porovnání četnosti ukládání vybraných alternativních sankcí v letech 2009 aţ 

2011. 
 

 
Zdroj: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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Graf č. 5: Celkový počet případŧ evidovaných PMS – souhrn za Českou republiku 

Zdroj:https://www.pmscr.cz/download/010111_311211_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS_CR.pdf 

 

 Ze statistického vyhodnocení činnosti středisek PMS v České republice za rok 

2011 vyplývá, ţe v posuzovaném roce střediska PMS evidovala celkem 27 150 nových 

případŧ. Ve srovnání s celkovým počtem nově evidovaných případŧ v roce 2010 (25 

821 případŧ) došlo k nárŧstu nově evidovaných případŧ o 5,15% bodŧ (to jest o 1 329 

případŧ).  

 

 

Tabulka č. 1: Dílčí počet případŧ evidovaných v rámci vykonávacího řízení dospělých 

klientŧ 

rok 
OPP 

dohledová činnost 
(parole, probace, TDV, TZV, OLD) 

počet % podíl počet % podíl 

2007 14 038 71,7 % 4 752 24,1 % 

2008 12 870 70,3 % 4 647 25,4 % 

2009 12 951 70,3 % 4 708 25,6 % 

2010 9 034 59,3 % 5 480 36,0 % 

2011 7 267 49,9 % 6 518 44,9 % 
Zdroj:https://www.pmscr.cz/download/010111_311211_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS_CR.pdf 
 

Jde-li o souhrnnou statistiku nově evidovaných případŧ PMS pro oblast 

vykonávacího řízení v kategorii dospělí, tak z celkového počtu 14 556 projednávaných 

případŧ byla střediska PMS nejvíce vytíţena agendou spojenou s výkonem kontroly 

výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) – jednalo se celkem o 7 267 případŧ ( to 

jest 49,9 % případŧ). Druhou nejvytíţenější oblastí činnosti středisek PMS byla oblast 

27 648 

25 465 
25 851 

25 821 

27 150 

24 000 
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26 000 
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27 000 
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28 000 
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probačních činností, to jest zajištění dohledu a kontroly uloţených přiměřených 

povinností a omezení v rámci institutŧ podmíněného odsouzení, podmíněného 

propuštění, podmíněného upuštění od potrestání a výkonu ochranného léčení. Jednalo se 

celkem o 44,9 % případŧ.  

Ve srovnání s rokem 2010 byl počet případŧ OPP projednávaných v roce 2011 

niţší (o 1 767). Pokles lze vysvětlit sníţením četnosti ukládaných trestŧ OPP související 

se změnou legislativy. S poklesem počtu případŧ kontroly výkonu trestu OPP došlo 

zároveň k nárŧstu počtu případŧ výkonu dohledu PMS nad pachateli, a to jak 

podmíněně odsouzenými, tak i podmíněně propuštěnými. 
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národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České 

republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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TZ   Zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník. 

ZPMS  Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě. 

ZSVM  Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe. 

 

Ostatní zkratky 
 

PMS  Probační a mediační sluţba České republiky. 

BGBl  Bundesgesetzblatt (spolkový věstník, spolková sbírka zákonŧ). 

z.ř.  říšský zákoník 

 

cit. zák. citovaného zákona 

 

cit. ust.  citovaného ustanovení 
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15.  RESUMÉ 

 

 
Alternative Sanctions in Czech Criminal Law 

 

 This thesis deals with the alternative forms in Czech criminal law. We can 

define them as specific procedures which are being applied alternatively instead of 

standard criminal proceedings and also all forms, which represent specific response to 

crime and are not associated with imprisonment. The aim of this thesis is to make the 

reader acquainted with the bases and implementation of these alternative forms, 

especially alternative sanctions, and with the system of alternatives in Czech criminal 

law. The main attention is paid to the current legislation of chosen sanctions - 

suspended prison sentence, community work, fine, house arrest and restriction of going 

to the sport, cultural and other social actions. The thesis also reflects changes in the 

legal regulation according to our new Criminal Code that became effective on January 

1, 2010 and defines proposals de lege ferenda. Finally, it compares the Czech legislation 

of above mentioned sanctions with similar institutes in Austrian criminal law. 

 It is composed of sixteen chapters. Chapter Two briefly defines the term of 

punishment and it ´s fundamental purposes and reasons, Chapter Three deals with the 

origins and bases of alternative forms and alternative sanctions in criminal law, as well 

as with the concept of restorative justice. Chapter Four  attends to the system of 

alternative forms in Czech criminal law, detailing to alternatives „in the criminal law“ 

and „to the criminal law“. This part is also dedicated to Probation and Mediatory 

service, which highly contributes to effective realization of alternative punishments. 

Chapter Five bring out the term of alternative sanctions and describes their types and 

system in the Czech Criminal Code. Consequent five chapters concentrate on Czech 

legal regulation of five selected alternative punishments - suspended prison sentence, 

community work, fine, house arrest and restriction of going to the sport, cultural and 

other social actions. The structure of these chapters is identical – at the beginning of 

each chapter there is short discursion to the history of concrete sanction, then succeeds 

passage about current Czech legislation including proposals de lege ferenda and legal 
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regulation relating to juvenile offenders. At the end of each chapter we can find 

description of similar sanctions in Austrian criminal law.   

 Chapter Eleven contains my conclusions, Chapter Twelve graphs and other data, 

list of abbreviations, used literature and key words are in Chapter Thirteen, Fourteen 

and sixteen. 

 I find alternative sanctions and other alternative approaches as a pertinent 

reaction on less dangerous criminal offences and as a way how to deal with 

overcrowded prisons and growing expenses on prison system. These sanctions also 

aren’t accompanied with so many negative consequences as unconditional prison 

sentence. Principles of restorative justice, alternative forms and sanctions in criminal 

law represent big benefit for our society and the utmost number of states should support 

their wide assertion. 
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