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Úvod 

 
Nejzávažnější trestné činy by měly být v každé společnosti velmi přísně 

postihovány. Jejich trestání by tak nemělo probíhat pomocí obvyklých druhů trestů, 

ale naopak by měl být zvolen výjimečný právní nástroj, který by bezpečně ochránil 

společnost před pácháním takovýchto deliktů. V našem právním řádu je za nejtěžší 

zločiny udělován trest odnětí svobody na doživotí, který je vůbec nejpřísnější možnou 

sankcí, jež může být soudem vyřčena. 

 

Jelikož mne problematika trestu odnětí svobody na doživotí velmi zajímá, 

rozhodla jsem se, že si ji zvolím jako téma své diplomové práce. Navíc z důvodu, že je 

tento trest v našem právním řádu poměrně nový, je zde stále prostor pro jeho 

zkoumání a navrhování možných změn, o což bych se ráda v této práci pokusila. 

Pro mne samotnou jsou nejzajímavějšími aspekty tohoto tématu srovnání trestu odnětí 

svobody na doživotí s tresty jemu nejbližšími, exkurz do zahraničních úprav a také 

dopad doživotního trestu na samotné odsouzené.  

 

Touto diplomovou prací bych tedy chtěla důkladně analyzovat nejpřísnější 

trestní sankci českého právního řádu, trest odnětí svobody na doživotí, která slouží 

k potrestání nejzávažnějších zločinů páchaných v naší společnosti. Tento trest byl 

u nás zaveden novelou trestního zákona ze dne 2. května 1990, která nabyla účinnosti 

1. července téhož roku, a nahradil tak trest smrti. Vzhledem k tomu, že se jedná o trest 

výjimečný, jeho výjimečnost spatřujeme nejen v délce odnětí svobody ale 

i v jeho dalších aspektech, je třeba tomuto trestu věnovat zvláštní pozornost, a to nejen 

po stránce trestněprávní, ale i po stránce penologické, psychologické, morální 

a sociální. 

 

V úvodu práce budou definovány základní pojmy trestný čin a trest, které jsou 

pro toto téma zásadní, a které budou užívány v průběhu celé této práce. Také 

se pozastavím nad jednotlivými teoriemi trestání a pokusím se vytyčit, jaký je vlastně 

samotný účel trestu. V závěru této části práce se budu zabývat systémem druhů trestů 

a jaké místo v něm zaujímá trest doživotní. 
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Pro proniknutí do problematiky trestu odnětí svobody je důležité zmínit 

i historický vývoj tohoto institutu, a to především od vzniku samostatného 

československého státu až po dnešní právní úpravu účinnou od 1. ledna 2010. Zároveň 

tato práce poskytne srovnání i se zahraničními právními řády, které mohou přinést nový 

pohled na problematiku doživotního trestu. 

 

Touto diplomovou prací bych chtěla čtenářům vysvětlit samotnou podstatu trestu 

odnětí svobody na doživotí, budu se věnovat současné právní úpravě trestu odnětí 

svobody na doživotí, za jakých okolností je tento trest ukládán, jak probíhá trestní 

řízení, následný samotný výkon trestu a případné podmíněné propuštění.  

 

V této práci se budu také zabývat tresty, které jsou trestu odnětí svobody 

nejbližší, tedy přísnějšímu trestu smrti, a naopak mírnějšímu trestu odnětí svobody 

na předem stanovený počet let. Budu se snažit najít odpověď na otázku, zda by trest 

odnětí svobody na doživotí neměl být nahrazen jedním z výše zmíněných trestů. Trest 

smrti znamená porušení jednoho z nejvyšších lidských práv, práva na život, a tím 

i nedodržení zásady humánnosti, a proto je jeho abolice nutná. Na druhou stranu by 

znamenal jisté zamezení v dalším páchání trestné činnosti. Trest odnětí svobody 

na určitý počet let by mohl být příliš mírný a nemuselo by dojít k nápravě pachatele. 

Pro správné pochopení trestu odnětí svobody na doživotí je třeba se věnovat i těmto 

potenciálním alternativám tohoto trestu. 

 

Závěrečná část nám poodhalí, jaký dopad má trest odnětí svobody na doživotí na 

samotné odsouzené, jak se cítí, jak je výkon tohoto trestu změnil a co je samotné nejvíce 

trápí. 

 

Cílem této práce je komplexně pojmout problematiku trestu odnětí svobody 

na doživotí, zhodnotit současnou právní úpravu, rozebrat její kladné i stinné stránky 

a především definovat problémy tohoto trestu. Následně se pokusím navrhnout řešení 

těchto problémů a také zvážím, zda je tento trest legitimní sankcí v našem právním 

řádu.
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1. Vymezení základních pojmů 

V úvodu této práce je nezbytné vymezit pojmy, které budou nejčastěji používány 

v průběhu celé této práce. Těmito pojmy jsou trestný čin a trest. Pro správné pochopení 

trestu je třeba jej nejen definovat, ale i vysvětlit jeho účel a funkci. Na závěr této 

kapitolky vysvětlím, jaké místo zaujímá trest odnětí svobody na doživotí v systému 

trestů. 

 

1.1 Trestný čin 

 

Odborná literatura nám nabízí mnoho různých definic a pohledů na trestný čin. 

Obecně můžeme říci, že trestným činem se rozumí chování protiprávní a trestné. 

Trestný čin je pojmem obecným, který v sobě zahrnuje jednak zločiny a jednak přečiny 

dle § 14 trestního zákoníku (dále jen TrZ)
1
. Trestný čin je výslovně definován 

v ustanovení § 13 odst. 1 TrZ: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Jedná se tedy 

pouze o legální definici, materiální část definice, která říkala, že trestný čin musí 

představovat i určitý stupeň společenské škodlivosti, nebyla do TrZ ze starého trestního 

zákona (dále jen tr. zák.)
2
 převzata. Díky tomuto formálnímu pojetí trestného činu musí 

být i jasněji vymezeny jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, protože takovéto 

definování trestného činu neumožňuje ponechat osvětlení vágních pojmů na judikatuře 

soudů. Formální vymezení trestného činu důsledně naplňuje nejen zásadu nullum 

crimen sine lege, ale i nullum crimen sine lege certa, tedy nutnost určitosti 

trestněprávních norem.  

Prvními slovy zákonné definice jsou, že trestným činem je protiprávní čin. 

Protiprávnost činu znamená, „že jednání pachatele je v rozporu s právem, že pachatel 

porušuje nebo neplní povinnost stanovenou v zákoně. Protiprávnost je třeba posuzovat 

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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z pohledu celého právního řádu, neboť trestným činem může být pouze jednání právním 

řádem zakázané a nedovolené.“
3
 

Dále se pojmem trestného činu zabývá TrZ v § 111, který říká, že „trestným 

činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního 

zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, 

organizátorství, návod a pomoc.“ Pod pojem trestného činu můžeme tedy zahrnout 

i jednotlivá vývojová stadia trestné činnosti a formy účastenství. 

Pojmovými znaky trestného činu jsou jednak znaky skutkové podstaty trestného 

činu, tedy protiprávnost, objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka, dále je 

pojmovým znakem stanovený věk, který je dle § 25 TrZ patnáct let věku pachatele, 

a posledním pojmovým znakem je příčetnost pachatele.
4
 Naplněním těchto pojmových 

znaků se bude jednat o trestný čin. 

 

1.2 Trest 

  

 Trest můžeme definovat jako jeden z právních následků jednání contra legem, 

tedy v rozporu s platnou právní normou. Dalšími právními následky při shledání viny 

pachatele mohou být například tzv. upuštění od potrestání dle § 46TrZ, podmíněné 

propuštění od potrestání s dohledem na základě § 48 TrZ, či lze využít odklonů 

ve formě narovnání
5
 nebo podmíněného zastavení trestního stíhání

6
. Tyto způsoby 

řešení pachatelova protiprávního jednání nejsou ale příliš často užívány, a tak je trest 

stále nejtypičtější trestní sankcí ukládanou soudy v rámci trestního řízení. Uložením 

trestu  je pachateli působena újma, a to na jeho právech, svobodě, majetku atd., 

a zároveň uložením trestu dochází k jakémusi morálnímu odsouzení činu i samotné 

osoby, která tento čin spáchala. 

 

 

                                                 
3
 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 

2011, s. 26. 
4
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 109.  

5
 § 309 až § 314 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TrŘ). 

6
 § 307 a § 308 TrŘ. 
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1.2.1 Teorie trestání 

 

V průběhu dějin lidstva se názory na trestání značně lišily, v každé společnosti 

plnil trest odlišnou funkci. Pojďme se nyní společně podívat nejdříve na stručný 

historický vývoj a poté podrobněji rozebrat základní teorie. 

 Nejstarší orientální civilizace věřily, že spácháním zločinu se rozhněvá božstvo 

a že pro jeho usmíření je třeba zločince potrestat. Zároveň je trest pojímán jako odplata 

za spáchání daného činu. Obrat přichází ve starověkém Řecku, kdy Platón odmítá 

uložení trestu jako odplaty, čímž „tak zřetelně formuluje utilitární trestní teorii 

a naznačuje rozdělení individuální a generální prevence“
7
. Posun zpět k teistickým 

koncepcím přišel v dobách starého Říma, kdy si Římané obřady, oběťmi a zejména 

potrestáním viníka usmiřovali své bohy. Zároveň se ale částečně navázalo na starověké 

Řecko a opět uplatňovalo tzv. utilitární pojetí, ke kterému se klonil i např. Seneca: 

„Nemo prudens punit quia pecatum est, sed ne peccetur.“ (Žádný rozumný muž 

netrestá, protože se stalo zlo, ale aby se v budoucnu nestalo“.
8
 Naopak ve středověku 

tresty sloužily hlavně jako nástroj k zastrašení před pácháním zločinu, vyznačovaly se 

svou krutostí a vykonávány byly zpravidla veřejně. Takovéto pojetí nazýváme teorií 

absolutní, která převažovala až do dob absolutistických monarchií. První kritiky 

absolutní teorie trestání sahají již do konce 17. století, kdy osvícenský filosof John Lock 

píše, že člověk může potrestat druhého pouze z důvodu, „aby mu oplatil, pokud klidný 

rozum a svědomí nařizují, tím, co je úměrné jeho přestupku, a tolik, co může sloužit 

k nápravě a k výstraze. Neboť toto dvojí jsou jediné důvody, proč kdo může oprávněně 

působit škodu druhému, tedy to, co nazýváme trestem“.
9
 Na Locka pak volně 

v utilitaristických myšlenkách navazovali markýz Cesare Beccaria, Ch. L. Montesquieu 

či J. Bentham. Proti jejich utilitaristickému přesvědčení se ostře stavěli zastánci teorie 

absolutní, kterými byli například myslitelé jako Immanuel Kant a Georg Hegel.
10

 

Tento stručný historický přehled nám naznačuje, že v minulosti existovalo 

několik přístupů k trestání, mezi ty nejvýznamnější patří teorie absolutní, relativní 

a později vznikaly teorie smíšené. Dovolte mi nyní je trochu podrobněji rozebrat. 

                                                 
7
 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha : LexisNexis, 2007, str. 12. 

8
 Tamtéž. 

9
  Lock, J. Druhé pojednání o vládě, Svoboda, Praha 1992, s. 33.  

10
 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha : LexisNexis, 2007, s. 13-17. 
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Zastánci absolutní teorie trestání zastávají názor, že hlavním smyslem trestu je 

odplata za spáchaný trestný čin. Tato teorie je vyjádřena formulí punitur, quia peccatum 

est (trestá se, protože bylo spácháno zlo), tedy účel a podstata trestu je spatřována 

v trestu samotném. Tyto teorie jsou charakterizovány i jako „zahleděné“, a to 

do minulosti, na odplatu za to, co se stalo, co bylo spácháno.
11

 Mohlo by se zdát, 

že takovéto teorie jsou dnes minulostí, ale opak je pravdou. Například v USA 

a ve Skandinávii tyto teorie prožívají v posledních letech jakousi renesanci hlavně 

z důvodů neúčinnosti resocializačních metod zacházení s pachateli.
12

 

Protikladem absolutní teorie je teorie relativní, podle níž má trestání zejména 

sociálně užitečné funkce, jako je preventivní působení na ostatní členy společnosti 

a polepšení zločince samotného. Trest je tedy ukládán proto, aby v budoucnu nebylo 

pácháno zlo, punitur, ne peccetur. Trest je považován za jakési léčení, které má bránit 

budoucímu páchání trestných činů. Hlavními představiteli této koncepce byli F. von 

Liszta, C. Lombrosa či C. Beccaria, jehož řadíme do tzv. školy odstrašení trestem 

a který v duchu tohoto učení konstatoval: „odstrašující účinek nespočívá v přísnosti, 

ale v neodvratnosti trestu“.
13

 Ve svém díle O zločinech a trestech (Dei delitti e delle 

pene) upozorňuje, že je potřeba zavést tresty, které by despotického ducha každého 

jedince zapudily a zároveň neponořovaly společnost zpět do minulosti. Také říká, 

že tresty, které by překračovaly nutnost, aby byl zachován soubor veřejného blaha, jsou 

tresty nespravedlivými svou povahou. Dále klade důraz na srozumitelnost zákonů, 

aplikaci zásad zákonnosti a všeobecnosti a staví se proti krutosti zákonů. Kruté tresty by 

totiž odporovaly osvícenému rozumu, ale především spravedlnosti a společenské 

smlouvě.
14

 Jako nejvhodnější náhradu trestu smrti vidí Beccaria v trestu nucených prací: 

„Aby byl trest spravedlivý, nesmí míti nežli onen stupeň rozsahu, který postačuje, aby 

oddálil lidi od zločinů... rozsah trestu věčného otroctví nahraženého za trest smrti stačí 

k tomu, aby odstranil nějak rozhodnou mysl...“
15

 Na Beccariu navazující Albert Camus 

myšlenky doživotních nucených prací podrobněji rozvádí. Thurgood Marshall, první 

afroamerický soudce Nejvyššího soudu Spojených států, také velmi bojoval za abolici 

                                                 
11

 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 544. 
12

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 38. 
13

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 3. vyd., Praha: Linde, 2008, s. 342. 
14

 Beccaria, C. O zločinech a trestech. 1. vyd., Praha: J. Otto, 1893, s. 11. 
15

 Tamtéž, s. 47. 
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trestu smrti a navrhoval pro nejtěžší zločince doživotní samovazbu.
16

 Beccariovo dílo je 

svou povahou nadčasové, protože v něm definoval principy trestního práva a samotného 

trestání, které jsou platné dodnes. Beccaria říká, že čím dříve bude pachatel za svůj čin 

potrestán, tím více bude trest spravedlivý a užitečný. Dále vyzdvihuje skutečnost, 

že lepší je páchání trestných činů předcházet než pak za ně trestat.
17

 Dle mého názoru 

Beccaria v díle O zločinech a trestech položil základy trestnímu právu a myšlenky 

v něm vyřčené budou i za stovky let stále aktuální. 

Z těchto dvou teorií se vyvinuly tzv. teorie smíšené, které, jak už z jejich názvu 

vyplývá, sjednocují prvky obou výše zmíněných teorií. Jedná se o snahu, aby trest 

představoval propojení „prvků ochrany, odplaty, spravedlnosti a přiměřenosti s prvky 

výchovnými a terapeutickými, tedy akcentem na speciálně preventivní (individuální) 

působení na pachatele“.
18

 Myslím si, teorie absolutní i relativní v sobě zahrnují prvky, 

které by trest v žádném případě neměl postrádat. Proto souhlasím s tím, že je u nás 

aplikována teorie smíšená, kdy je pachatel potrestán nejen za svůj čin, ale zároveň zde 

je snaha o napravení jeho osobnosti. 

1.2.2 Účel trestu 

 

 Účel trestu byl výslovně definován v ustanovení § 23 tr. zák., současná právní 

úprava nám však takovéto vymezení nedává. Toto ustanovení říkalo, že účelem trestu je 

chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším 

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

výchovně i na ostatní členy společnosti. Pojí se zde jednak individuální pohled 

na funkci trestu, tedy snaha zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti 

a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a zároveň generální přístup, tedy působit 

výchovně na ostatní členy společnosti. Hlavním cílem uložení trestu by pak měla být 

ochrana společnosti před pachateli trestných činů. Vyjádření účelu trestu se několikrát 

dotkla i judikatura, například Ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. ÚS 47/1998 řekl, 

že „trest nesmí být prostředkem k řešení jiných společenských problémů nebo nástrojem 

společenských přeměn“. 

                                                 
16

 Sheleff, L. S. Ultimate penalties. U.S.A.: Ohio State University Press, 1987, s. 44. 
17

 Beirne, P. Criminology. 4. vyd., U.S.A., Los Angeles: Roxbury publishing, 2006, s. 267. 
18

 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha : C. H. Beck, 2009, s. 

1133. 
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 Ustanovení určující účel trestu tedy do TrZ převzato nebylo, současná právní 

úprava explicitně účel trestu nevymezuje. Dle důvodové zprávy
19

 k trestnímu zákoníku 

byly do TrZ na místo ustanovení o účelu trestu nově zakotveny tyto obecné zásady 

trestání: 

- zásada zákonnosti; 

- zásada přiměřenosti trestní sankce spáchanému trestnému činu; 

- zásada individualizace použitých sankcí; 

- zásada personality sankce; 

- zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož pachatele; 

- zásada humanity sankcí.  

 

I přesto, že účel trestu není TrZ jasně definován, jeho základním cílem stále 

zůstává ochrana společnosti před trestnými činy a jejich pachateli, které je dosahováno 

individuální represí a individuální a generální prevencí. Individuální represe znamená 

„zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti použitím prostředků negativní 

povahy, které odsouzenému technicky, fyzicky znemožňují další trestnou činnost nebo 

mu kladou výrazné překážky pro její spáchání“.
20

 Individuální prevencí je myšleno 

působení trestu na samotného pachatele a generální spočívá v působení na ostatní 

občany. Aby účinnost obou druhů prevencí byla co nejvyšší, je nutné 

usilovat i o dosažení neodvratnosti trestní odpovědnosti a trestu.
21

 

Osobně bych se přiklonila k variantě, aby byl účel trestu výslovně definován, 

jako tomu bylo v trestním zákoníku. Tímto ustanovením bylo jasně řečeno, proč se 

vlastně tresty ukládají, takže účel ukládání trestů byl jasný i laické veřejnosti, což si 

myslím, že z obecných zásad jasné není. 

 

 

 

                                                 
19

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku (online). Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>. 
20

 Kratochvíl, V. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2009. s. 472. 
21

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 39-43. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0
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1.2.3 Zařazení doživotního trestu v systému trestů 

 

Jeden ze základních principů trestního práva hmotného nulla poena sine lege 

znamená, že pachateli trestného činu lze uložit jen ty druhy trestů, které jsou uvedeny 

v trestním zákoníku. Trestní zákon by tak měl vždy obsahovat systém druhů trestů, jímž 

se rozumí výčet druhů trestů, sestavený dle určitého kritéria.
22

 Ustanovení § 52 TrZ 

obsahuje taxativní vyčet dvanácti druhů trestů, které je možné v rámci našeho právního 

systému uložit, čímž současně dochází k naplnění čl. 39 Listiny základních práv 

a svobod (dále jen LZPS)
23

, která říká: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným 

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

uložit.“ Takovýmto výčtem druhů trestů je zároveň vytvořen i jejich systém, protože je 

stanoveno jejich uspořádání a vzájemné vztahy mezi nimi.
24

 

 Jak uvádí § 52 odst. 2 a 3 TrZ, trest odnětí svobody může nabývat těchto forem: 

- nepodmíněný trest odnětí svobody, 

- podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, 

- podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem a  

- výjimečný trest, který má dva podtypy: trest odnětí svobody nad 20 do 30 let 

a trest odnětí svobody na doživotí. 

Trest odnětí svobody na doživotí je vůbec nejpřísnější sankcí v celé škále trestů 

našeho právního řádu, je proto zapotřebí k němu přistupovat jako k prostředku ultima 

ratio, tedy mělo by jej být užíváno pouze v případech, kdy by nešlo účelu trestu 

dosáhnout jinou trestní sankcí. 

Dle mého názoru je systém trestů vytyčený TrZ dostatečně pestrý, obsahuje 

širokou škálu trestů, čímž může dojít k individualizaci a personalitě uloženého trestu. 

Zároveň náš systém trestů naplňuje všechny elementární zásady, které by měly být 

aplikované v každém systému trestů demokratického státu, jako je zásada humanismu, 

protože neobsahuje kruté a lidskou důstojnost ponižující tresty, ale zároveň tyto tresty 

představují základ pro dostatečnou ochranu společnosti. 

                                                 
22

 Novotný, F.; Souček, J. et al. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. s. 253 a 254. 
23

 Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem ČNR dne 16. prosince 1992 jako součást 

ústavního pořádku České republiky pod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
24

 Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 

620 a 621. 
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2. Historický pohled na trest odnětí svobody na doživotí 
 

Trest odnětí svobody, potažmo trest doživotní, prošel v průběhu dějin lidstva 

mnoha etapami. Tato kapitola nabízí stručné pojednání o tomto druhu trestu od dob 

nejstarších civilizací až po vznik České republiky. Od roku 1918 je už popis detailnější 

a zahrnuje téměř veškerou hmotněprávní úpravu tohoto trestu. 

 

2.1 Od římského impéria až po vznik ČSR 

 

O tom, jak zda a jak byl trest odnětí svobody užíván v dobách nejstarších 

civilizací toho příliš nevíme. První zmínky o vězení pocházejí až z dob římského 

impéria, která měla sloužit k trestu smrti hladem a také k převýchově křesťanů. Zákon 

dvanácti desek říkal, že dlužníci mohli být drženi ve zvláštním druhu soukromého 

vězení jejich věřiteli po dobu šedesáti dní, následně po tři dny byly jejich dluhy 

zveřejněny a pokud za dlužníka někdo dluh neuhradil, pak mohl být zabit nebo prodán 

do otroctví.
25

 

Úprava vězeňství jako takového přichází až později. Císařové Theodosius II. 

a následně Justinián I. vydali v pátém a šestém století našeho letopočtu první vězeňské 

předpisy, které určovaly pravidla provozu vězení, jak má být zacházeno s vězni a také 

způsob financování věznic.
26

 

Ve středověku byl hlavním účelem trestu odplata za spáchaný zločin a tresty 

měly převážně odstrašující charakter, vyznačovaly se hlavně svou krutostí. Uplatňovalo 

se „odplatné pojetí trestu lex talionis,  tedy pravidlo, že pachateli má být způsobeno to 

samé, co on učinil oběti, život za život, oko za oko, zub za zub.“
27

 V této době se trest 

odnětí svobody příliš neuplatňuje, obvyklými tresty jsou například oběšení, upálení, 

zahrabání za živa, zmrzačení, prodej do otroctví za hranice, vyhnání ze země, mrskání 

(bití), peněžité pokuty či ztráta cti.
28

 

                                                 
25

 Morris, N. The Oxford History of the Prison. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 14 a 15. 
26

 Mezník, J. a kol. Základy penologie, Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 8. 
27

 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha : LexisNexis, 2007, s. 45. 
28

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita, 2004, s. 3, 4 a 7. 
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Co se týče českých zemí, trestní právo v dobách feudálního státu mělo spíše 

soukromý charakter, který se projevoval například institutem soukromé msty. Ta byla 

ale počínaje Dekrety Břetislavovými částečně omezována, a to „placením náhrady za 

způsobenou škodu či výkupem z krevní msty, který se ve staré terminologii nazýval 

příhlavní peníze (peníze za hlavu – vraždu).“
29

 

Na našem území se postupně výkon trestu odnětí svobody ve vězení začíná 

uplatňovat od poloviny 16. stol. První jednotná kodifikace trestního práva přichází až 

teprve roku 1579 a jedná se o tzv. Koldínův zákoník neboli Práva městská království 

českého učitele a právníka Pavla Kristiána z Koldína. Tato kodifikace přináší úpravu 

života obyvatel, správy města, soudnictví a pro nás významné rozdělení trestů. „Podle 

Koldína jsou tresty rozděleny do pěti skupin: trest smrti, tresty majetkové, ztráta cti, 

vypovězení, vězení dočasné nebo doživotní. Trest odnětí svobody neměl příliš velký 

význam, neboť vězení sloužilo především k zajištění podezřelých nebo obviněných 

osob.“
30

 Zde tedy můžeme najít první zmínku v českých zemích o trestu odnětí svobody 

na doživotí. 

Další kodifikací je trestní zákoník Josefa I. Habsburského z počátku 18. století, 

ten měl však jen podpůrnou platnost vůči starému českému právu. I následující 

Constitutio Criminalis Thereziana nebyla příliš povedenou kodifikací, a to z důvodu její 

zaostalosti a přetrvání pojetí trestu jako msty na odsouzeném. Naopak velký pokrok 

představuje Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně panovnickéko představitele 

osvícenství Josefa II. z roku 1787. Přestože v tomto zákoníku nalezneme stále ještě 

velmi kruté tělesné tresty, byla zde snaha, aby tresty vedly k převýchově pachatele 

a dokonce se tímto zákoníkem rušil trest smrti. Bohužel nedlouho po Josefově smrti byl 

trest smrti opět obnoven.  

Trest odnětí svobody na doživotí byl upraven v Knize práv nad přečiněními 

hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky z roku 1803 a také v na ní  

navazujícím  trestním zákoně z roku 1852
31

, jehož ustanovení § 17 říká: „K trestu žaláře 

odsuzuje se zločinec buď na celý život nebo na určitý čas.“ Doživotní trest mohl být 

uložen například matce při usmrcení svého dítěte u porodu dle ustanovení § 139, nebo 

                                                 
29

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vyd. Praha : Leges, 2010, s. 

142. 
30

 Nováková, J., Problematika trestu odnětí svobody na doživotí. Všehrd 2/1999, s. 5. 
31

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita, 2004, s. 28-31. 
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došlo-li při loupeži k těžkému poškození na těle dle § 195. Tento trestní zákon byl 

na svou dobu velmi pokrokový a propracovaný hned v několika směrech. Upravoval 

totiž detailně pouze právo hmotné a procesní nechal na zvláštní úpravě, také zlikvidoval 

některé feudální přežitky a na rozdíl od zákoníku z r. 1803 rozlišuje nejen zločiny 

a přestupky, ale i přečiny. Další „předností tohoto zákona byly jeho přesné a stručné 

formulace, odstupňování deliktů podle společenské nebezpečnosti a přesné vymezení 

trestů.“
32

 Je až překvapující, jak byl tento trestní zákon moderně a důkladně 

vypracován, proto není divu, že byl později převzat i do československé právní úpravy. 

 

2.2.  Československá republika do roku 1945 

 

 Prvním zákonem nově vzniklého československého státu byl zákon ze dne 28. 

října 1918 o zřízení samostatného československého státu, který byl vyhlášen ve Sbírce 

zákonů a nařízení pod číslem 11/1918. Tímto zákonem byl prozatímně recipován 

rakousko – uherský právní řád, a to jak sám zákon ve svém úvodu uvádí, z důvodu, 

„Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby 

nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu...“. Proto 

i nadále pilířem naší trestněprávní úpravy zůstal trestní zákon 117/1852 ř.z. 

a na Slovensku byl převzat trestní zákon z roku 1878. 

Ovšem s převzetím předpisů z bývalého Rakousko - Uherska nesouhlasila 

především odborná veřejnost, a proto se začala formovat snaha o vytvoření nového 

trestního zákona pro Čechy a Slovensko. Proto byla sestavena v roce 1920 čtyřčlenná 

Komise pro reformu trestního práva, která začala sestavovat Přípravnou osnovu nového 

trestního zákona o zločinech a přečinech. Jednalo se o projekt soukromý, ale 

realizovaný za podpory Ministerstva spravedlnosti. Dle této Osnovy měl být v oblasti 

obecných trestných činů úplně zrušen trest smrti a nahrazen doživotním žalářem, který 

měl být ukládán za některé trestné činy proti republice či trestné činy proti životu a tělu. 

Bohužel tato moderní a pokroková Osnova zůstala nerealizována.
33

 

                                                 
32

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vyd. Praha : Leges, 2010, s. 

276 - 278. 
33

 Malý, K., Soukup, L. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich 

místo ve střední Evropě. Svazek 2. 1.vyd. Praha : Karolinum, 2010. Stať 5. Trestní právo a jeho vývojové 

tendence. Fenyk, J. a Císařová, D. Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu. s. 

822, 827 a 828. 
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Trest odnětí svobody na doživotí upravoval v Československu i převzatý zákon 

č. 19/1885 ř.z., který zakotvoval udělení doživotního trestu např. pokud byla v čase 

války zpronevěřením v příčině vojenských operací proti nepříteli způsobena veliká 

škoda
34

 nebo při spáchání podvodu křivou přísahou a naplnění zvláštních okolností.
35

  

 Trest odnětí svobody na doživotí umožňovaly udělit při naplnění daných 

skutkových podstat i tyto následující zákony: 

- zákon č. 134/1855 ř.z., o opatřeních proti obecně nebezpečnému užívání 

třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi, ve znění předpisů jej 

měnících a doplňujících, 

- zákon č. 269/1919 Sb., o padělání peněz a cenných papírů, 

- zákon č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, 

ve znění pozdějších zákonů,  

- zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, ve znění pozdějších zákonů, 

- zákon č. 123/1931 Sb., o státním vězení, ve znění pozdějších zákonů  

- zákon č. 91/1934 Sb. z. a n., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech. 

 

Za protektorátu Čechy a Morava došlo k úplnému potlačení demokratických 

zásad trestního práva i zákonnosti jako takové. Došlo k zavedení právního dualismu 

mezi českým a německým oktrojovaným právem, které se výrazně projevilo i v oblasti 

práva trestního. To německé platilo pro říšské státní příslušníky a v případech trestných 

činů proti Říši i na příslušníky Protektorátu. Samotné tresty byly nepřiměřené vůči 

spáchaným deliktům a měly sloužit k zastrašení obyvatelstva. Nejčastěji používaným 

trestem byl trest smrti, který byl ukládán dokonce i za nedbalostní delikty. Došlo 

k prolomení zásad „nullum crimen, nulla poena sine lege“ a zásady rovnosti před 

zákonem, což se projevovalo různou aplikací práva dle rasové a politické příslušnosti 

obžalovaného.
36

  

 

 

                                                 
34

 § 473  uvozovacího zákona č. 19/1855 ř.z., k vojenskému trestnímu zákonu o zločinech a přečinech, 

ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. 
35

 § 509  uvozovacího zákona č. 19/1855 ř.z., k vojenskému trestnímu zákonu o zločinech a přečinech, 

ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. 
36

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita, 2004, s. 41 a 42. 
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2.3 Československo v letech 1945 - 1960 

 

Po skončení druhé světové války byla všechna opatření z doby nacistické 

okupace zrušena a ústavním dekretem č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, 

ze dne 8. srpna 1944, došlo k obnovení předválečného právního pořádku, tedy z doby 

do 30. září 1938. Vzhledem ke svébytnému slovenskému vývoji za druhé světové války 

zde po roce 1945 existovala dualita trestněprávních předpisů. I proto se v poválečném 

období let 1945 – 1948 objevily snahy o unifikaci či novou kodifikaci trestního práva, 

které navazovaly na obdobné prvorepublikové snahy. Ani tyto ovšem nebyly úspěšné
37

 

Po skončení druhé světové války bylo třeba potrestat ty, kteří se za druhé 

světové války provinili proti Československu. K tomu došlo díky dekretu presidenta 

republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů 

a o mimořádných lidových soudech. Tento dekret stanovoval trest odnětí svobody 

na doživotí pro ty, kteří se dopustili „přípravy úkladů, ohrožení bezpečnosti republiky, 

prorady, zrady státního tajemství, vojenské zrady a násilí proti ústavním činitelům...“
38

 

Dalšími dekrety, které umožňují uložení doživotní sankce, byly dekret presidenta 

republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu, a dekret č. 38/1945 Sb., o přísném trestání 

drancování. 

Poválečnými zákony, které umožňovaly uložení doživotního trestu, byly zákon 

č. 165/1946 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků 

pod národní správou, dále zákon č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu 

a podobných pletich, a také zákon č. 40/1948 Sb., o trestní ochraně proti požárům, který 

stanovil, že doživotím byl potrestán pachatel například za žhářství, pokud mělo 

za následek smrt člověka. Dalším zákonem připouštějícím doživotní trest byl zákon 

č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, jenž stanovoval trest 

doživotí u šesti skutkových podstat. 

Co se trestního práva týče, stále platil trestní zákon z roku 1852. Bylo tedy 

potřeba nově unifikovat trestní právo, k čemuž došlo přijetím trestního zákona, 

                                                 
37

 Kuklík, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, s. 49 a 

52. 
38

 § 1 dekretu presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů a 

o mimořádných lidových soudech. 
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č. 86/1950 Sb., trestního řádu, č. 87/1950 Sb., trestního zákona správního, č. 88/1950 

Sb., a trestního řádu správního, č. 89/1950. Trestní právo hmotné bylo kodifikováno 

novým trestním zákoníkem, který byl silně ovlivněn politickou situací 

v Československu, odrážel socialistickou ideologii a diktaturu proletariátu. Třídní 

podstata byla vyjádřena jednak přímo v textu zákona, jednak vyplývala z jednotlivých 

ustanovení, zejména části zvláštní. O tom ostatně svědčí hned první ustanovení 

upravující účel zákona: „Trestní zákon chrání lidově demokratickou republiku, její 

socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování 

pravidel socialistického soužití.“
39

 Socialistickou ideologii odráželo i ustanovení 

o účelu trestu, jenž stanovovalo, že účelem trestu je zneškodnit nepřátele pracujícího 

lidu, zabránit pachateli v dalším páchání trestných činů a vychovávat ho k tomu, 

aby dodržoval pravidla socialistického soužití a působit výchovně na ostatní členy 

společnosti.
40

 Tento zákon nařizoval až do konce roku 1956 obligatorní uložení trestu 

odnětí svobody na doživotí při naplnění kvalifikované skutkové podstaty u dvaceti 

různých trestných činů, kterými byli například trestný čin  

- velezrady,
41

 

- zničení, poškození nebo učinění neupotřebitelným majetek národní nebo majetek 

lidového družstva v úmyslu mařit nebo ztěžovat provoz nebo rozvoj státního, 

národního, komunálního nebo jiného veřejného podniku anebo lidového 

družstva, nebo provoz důležitého obecně prospěšného zařízení,
42

 

- nesplnění nebo porušení povinnosti svého povolání, zaměstnání nebo své služby 

anebo plnění takové povinnosti obchází nebo se dopustí jiného jednání v úmyslu 

mařit nebo ztěžovat provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu 

v některém úseku, nebo způsobit vážnou poruchu v činnosti úřadu anebo 

veřejného orgánu nebo podniku,
43

 nebo 

- úmyslné ublížení na zdraví presidentu republiky nebo jeho náměstku.
44

 

 

                                                 
39

 Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 561 a 562. 
40

 § 17, odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
41

 § 78, odst. 1, písm. d) zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
42

 § 84, odst. 3 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
43

 § 85, odst. 3 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
44

 § 105, odst. 2 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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Trest odnětí svobody na doživotí byl novelou trestního zákona z roku 1950 

zrušen. Tato novela, vydaná pod č. 63/1956 Sb. a účinná od počátku roku 1957, 

výslovně stanovuje, že na místo trestu odnětí svobody na doživotí nastupuje trest odnětí 

svobody na pětadvacet let.
45

 Zároveň však ponechává trest smrti. 

Domnívám se, že zrušení trestu odnětí svobody na doživotí nebylo správným 

krokem, protože tento trest je jakýmsi mezičlánkem mezi trestem smrti a trestem odnětí 

svobody na stanovený počet let. Myslím si, že logičtějším postupem by bylo zrušení 

trestu smrti, jehož vhodnou alternativou by byl trest doživotní. 

 

2.4 Období 1960 – 1989 

 

 Nová, tzv. Socialistická ústava, která byla vyhlášena jako zákon č. 100/1960 Sb., 

spustila rozsáhlé kodifikační práce, jejichž cílem bylo reflektovat ideologická 

východiska nové ústavy. Výsledkem těchto prací byly i nový trestní zákon č. 140/1961 

Sb. (tr. zák.) a zákon o trestním řízení soudním vydaný pod č. 141/1961 Sb. Oba tyto 

trestněprávní předpisy nabyly účinnosti od 1. 1. 1962. Zatímco trestní zákon byl zrušen 

k 1. 1. 2010, trestní řád je i po desítkách novelizací účinný dodnes. Nový trestní zákon 

byl připraven poměrně rychle, a to díky tomu, že navazoval na novelizaci trestního 

zákona z roku 1956 a „do určité míry se uplatnila i původní úprava trestního zákona 

z roku 1950, i když na druhou stranu z trestního zákona zmizela některá ustanovení 

vázaná na otevřeně potlačovatelský charakter státu „diktatury proletariátu“ a byla 

nahrazena novou terminologií vztahující se k „socialistické“ ústavě.“
46

 Dobová 

literatura ke zdůraznění kontrastu s předchozí úpravou uváděla jako klady nového 

trestního zákona např. to, že významně rozšiřuje zásadu o pouze pomocné úloze trestní 

represe v socialistickém státě, prohlubuje výchovné poslání trestního práva, rozvíjí 

zásadu socialistického humanismu a demokratismu, či že upevňuje zásady socialistické 

zákonnosti.
47

 

 Tento trestní zákon až do poloviny roku 1990 vůbec neznal trest odnětí svobody 

na doživotí. Místo něj mohl být uložen pouze výjimečný trest - trest smrti, a to na 

                                                 
45

 Čl. 1 zákona č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. 
46

 Kuklík, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, s. 252. 
47

 Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 567 - 569. 
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základě ustanovení § 29, nebo trest odnětí svobody v maximální délce trvání patnácti 

let. Tím tedy vznikla velká mezera mezi oběma tresty, která byla překlenuta 

až prodloužením maximální délky trvání trestu, k čemuž došlo novelizací tr. zák. 

č. 45/1973 Sb., která stanovila, že „Místo trestu smrti může soud uložit trest odnětí 

svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, jestliže považuje takový trest ke splnění 

účelu trestu za dostatečný.“ Toto ustanovení zůstalo nezměněno až do července 1990. 

 Významnou právní normou byl i zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů, který byl používán až do roku 2000. Tento 

zákon po novele účinné od roku 1994 upravoval v § 63 i výkon doživotního trestu. 

Stanovoval, že „vnitřní řád věznice, obsah a formy resocializačních programů a vnitřní 

diferenciace zásadně přihlížejí k psychickým, fyziologickým a věkovým zvláštnostem 

odsouzených a k dalším skutečnostem vyplývajícím z povahy trestu. Dále že návštěvy, 

vycházky a výkon kázeňského trestu umístění do uzavřeného oddělení zásadně 

probíhají odděleně od ostatních odsouzených a je-li vzhledem k předchozím projevům 

odsouzeného důvodná obava, že by se mohl chovat násilným způsobem, lze 

při předvádění odsouzeného použít předváděcí řetízky, pouta nebo pouta s poutacím 

opaskem“. 

 Jak z výše uvedeného plyne, celé období po roce 1960 můžeme charakterizovat 

vysokým stupněm faktické i právní trestní represe, k jejímuž prolomení došlo až po roce 

1989. 

 

2.5 Porevoluční úprava 

  

Zásadní polistopadové politické změny se promítly i do českého právního řádu. 

Pro téma této diplomové práce je významné zrušení trestu smrti a jeho nahrazení 

trestem výjimečným.  

Ještě před přijetím doživotního trestu panovaly rozsáhlé diskuse, jakým trestem 

by měl být trest smrti nahrazen. Krom návrhu nahradit trest smrti doživotním trestem 

zde byla i řešení, že by trest smrti byl nahrazen trestem odnětí svobody v délce trvání 

15 – 25 let, nebo mohl být trest smrti nahrazen souběžně oběma těmito variantami, jak 

doživotním trestem, tak odnětím svobody nad 15 do 25 let. Další možností pak bylo 

ponechat  některou z předchozích variant a zároveň ponechat možnost uložení trestu 
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smrti,  a to buď vojáku za branné pohotovosti státu za vojenské či jiné, přesně určené 

trestné činy, nebo pachateli, který by se ve výkonu trestu odnětí svobody na doživotí 

dopustil závažného deliktu proti životu. Nakonec byla zvolena varianta, že trest odnětí 

svobody bude nahrazen trestem výjimečným, který bude mít dvě formy.
48

 

Ke zrušení trestu smrti tedy došlo novelou tr. zák. č. 175/1990 Sb., která nově 

zavedený výjimečný trest upravuje následovně: 

 

§ 29 Výjimečný trest 

(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad patnáct až do 

dvaceti pěti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být 

uložen jen za trestný čin, u něhož to tento zákon ve zvláštní části dovoluje. 

(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal 

trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2, nebo který při trestném činu vlastizrady 

(§ 91), teroru podle § 93 nebo § 93a odst. 3, obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 

nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že 

a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně 

vysoký vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo 

k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 

následku, 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a 

c) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 

patnáct až do dvaceti pěti let.
49

 

 

Tímto ustanovením se tedy do našeho právního řádu vrátil  po více než třiceti 

letech trest odnětí svobody na doživotí a zároveň byl definitivně zrušen trest smrti. Výše 

uvedený výčet trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody na doživotí, byl 

v minulosti dvakrát rozšířen, a to novelou tr. zák. č. 537/2004 Sb. o trestný čin 

teroristického útoku, pokud jím byla úmyslně zaviněna smrt člověka, a dále pak 

novelou č. 320/2006 Sb., která do ustanovení § 29 přidala čtvrtý odstavec, v němž je 

uvedeno dalších šest trestných činů, za něž lze uložit i trest doživotní. Jednalo se 

                                                 
48

 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, s. 

49. 
49

 Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. 
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o trestné činy ublížení na zdraví podle § 222 odst. 3, trestný čin loupeže podle § 234 

odst. 3, trestný čin braní rukojmí podle § 234a odst. 3, trestný čin vydírání podle § 235 

odst. 4, trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 4 nebo trestný čin pohlavního 

zneužívání podle § 242 odst. 4, a to za podmínky, že daný trestný čin byl spáchán 

opakovaně a pachatel byl již za takový trestný čin potrestán. Tímto odstavcem došlo 

k zásadní změně v ukládání doživotního trestu, protože tento nový čtvrtý odstavec 

umožňoval uložení doživotí i za trestné činy spáchané nedbalostně. Tato změna byla 

odbornou veřejností často kritizována, dle mého názoru je ale takováto právní úprava 

správná, protože i tak požaduje k uložení doživotního trestu splnění několika podmínek 

a zároveň se jedná o nejtěžší trestné činy s následkem smrti člověka, za něž by doživotí 

bez pochyby mělo být uloženo. 

Právní úprava umožňovala podmíněné propuštění nejméně po dvaceti letech 

výkonu trestu odnětí svobody. Avšak novelou tr. zák. účinnou od roku 1994 bylo 

uzákoněno, že „Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu 

trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby 

výkonu trestu nezapočítává.“ 

Hmotněprávní úpravě zrušení trestu smrti bylo třeba přizpůsobit i úpravu 

procesního práva, a tak zákonem č. 178/1990 Sb. byla zrušena ustanovení § 316 až 319 

trestního řádu upravující výkon trestu smrti. 

Tento trestní zákon i přes velké množství novelizací nebyl schopen reagovat 

na měnící se společenské prostředí, navíc i nedostatečně zajišťoval ochranu práv 

a svobod občanů. I z těchto důvodů byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestním 

zákoníkem, který má bezpečně zajistit ochranu demokratického zřízení České republiky 

a práv a svobod jednotlivců. 
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3. Právní úprava trestu odnětí svobody na doživotí v ČR 
 

3.1 Obecná právní úprava 

 

Současnou kodifikaci trestního práva hmotného představuje trestní zákoník, 

který vyšel pod č. 40/2009 Sb., a který nahradil předešlý trestní zákon č. 140/1964 Sb. 

V mnoha aspektech nový trestní zákoník navazuje na ten předešlý, ale zároveň přináší 

celou řadu nových institutů a změn. Z hlediska zaměření této diplomové práce je 

důležité uvést nové zavedení bipartice trestných činů ustanovením § 14 TrZ. 

To stanovuje, že trestné činy se dělí na přečiny a zločiny, přičemž přečiny jsou 

definovány pozitivně a zahrnují „všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné 

činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

do pěti let“, naopak u zločinů je použita negativní definice: „Zločiny jsou všechny 

trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny“. Jakýsi podtyp zločinů 

představují zvlášť závažné zločiny, jimiž jsou „ty úmyslné trestné činy, za něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let“. 

Na základě tohoto rozdělení dochází k rozlišování jednotlivých trestních sankcí.  

 

3.2 Výjimečný trest 

 

Trest odnětí svobody na doživotí je jedním ze dvou trestů patřících do kategorie 

tzv. výjimečného trestu. Ten byl upraven i trestním zákonem v ustanovení § 29. Dnešní 

právní úprava se od té předchozí téměř neliší, definici výjimečného trestu najdeme 

v první části trestního zákoníku, obecné části, Hlavě V. : Trestní sankce, § 54 odst. 1 

TrZ : „výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až 

do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí“. Jediným zásadním rozdílem 

od předchozí právní úpravy je zvýšení délky výjimečného trestu odnětí svobody, 

a to z původních 15 až 25 let na 20 až 30 let. 

Výjimečnost trestu odnětí svobody na 20 až 30 let a trestu odnětí svobody 

na doživotí je dána těmito třemi aspekty: 

a) doba jejich trvání je delší, než je obecně nejvyšší přípustná horní hranice trestu 

odnětí svobody, 
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b) je možné je uložit jen za přesně vymezených podmínek, odlišných od ukládání 

nepodmíněného trestu odnětí svobody v jiných případech,  

c) je stanoven obligatorní způsob jeho výkonu a jsou ztížené možnosti podmíněného 

propuštění z jeho výkonu. 

 

Nejvyšší přípustnou výši trestu odnětí svobody určuje ustanovení § 55 odst. 1 

na dvacet let, výjimkou může být pouze mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody, 

ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny nebo právě výjimečný trest. S touto právní úpravou 

plně souhlasím. Trest odebrání svobody jedinci na dobu delší než dvacet je opravdu 

velmi silným zásahem do života člověka, který by měl přijít jen v krajních 

nejzávažnějších případech a měl by být ukládán na základě zákonem přesně 

vymezených podmínek. 

Základní předpoklady pro uložení výjimečného trestu jsou následující:  

1) trest může (uložení je tedy fakultativní) být uložen jen za zvlášť závažný zločin, 

tedy za úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let a  

2) trestní zákoník musí uložení výjimečného trestu výslovně dovolit. 

Oba tyto předpoklady musí být splněny kumulativně.  

Není bez zajímavosti, že „Ani v jedné skutkové podstatě není výjimečný trest 

uveden jako trest samostatný nebo jediný, vždy je spolu s trestem odnětí svobody 

kratšího trvání.“
50

 

Je-li výjimečný trest uložen, pak je pachatel na základě ustanovení § 56 odst. 2 

písm. d) TrZ zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, jedná-li se o trest odnětí 

svobody na doživotí, pak musí být pachatel do věznice se zvýšenou ostrahou zařazen 

vždy (§ 56 odst. 3 TrZ). K podmíněnému propuštění může v případě výjimečného trestu 

odnětí svobody nad dvacet do třiceti let dojít nejdříve po výkonu dvou třetin uloženého 

trestu odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla osoba 

odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného 

zvlášť závažného zločinu. Podmíněnému propuštění z doživotního trestu bude věnována 

jedna z následujících kapitol. 

                                                 
50

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vyd., Praha: Leges, 2010, s. 365 a 366. 
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Výjimečný trest lze uložit pouze osobám, které v době spáchání trestného činu 

dovršily osmnáctý rok svého věku. Na osoby mladší osmnácti let se aplikuje zvláštní 

právní úprava obsažená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
51

 Spáchají-li osoby 

mladší osmnácti let provinění
52

, za které TrZ dovoluje uložení výjimečného trestu, 

může soud uložit odnětí svobody na pět až deset let.
53

 Tímto je tak naše právní úprava 

nejen v souladu, ale dokonce dále než čl. 37 Úmluvy o právech dítěte
54

, která výslovně 

zakazuje ukládání trestu odnětí svobody bez možnosti podmíněného propuštění dětem 

do 18 let. Myslím si, že tato zvláštní úprava pro mladistvé je nutná, a to především 

z důvodu jejich psychické nedozrálosti. Bohužel toto zohlednění není samozřejmostí ani 

ve všech evropských státech. Například dodnes je i po novele trestního práva v Anglii
55

 

možné dítě starší deseti let odsoudit na doživotí. Jen pro zajímavost dodávám, 

že ve Skotsku je trestní odpovědnost již od osmi let věku.
56

 

 

3.3 Úprava doživotního trestu 

 

Zatímco přechozí kapitola se zabývá obecnými aspekty a náležitostmi 

pro uložení výjimečného trestu, nyní se zaměříme na podmínky, které se vztahují pouze 

na trest odnětí svobody na doživotí, a za jaké trestné činy může soud doživotí uložit.  

Trest odnětí svobody představuje mezi tresy, které je možné v České republice 

uložit, největší možný zásah do lidských práv, a proto je možné jej uložit pouze za 

spáchání těch nejtěžších trestných činů. Taxativní výčet těchto deliktů najdeme 

v ustanovení § 54 odst. 3 TrZ. Jedná se o následujících jedenáct zvlášť závažných 

zločinů - vražda podle § 140 odst. 3 a dále tyto trestné činy, při kterých pachatel 

úmyslně zavinil smrt jiného člověka: obecné ohrožení (§ 272 odst. 3), 

vlastizrada (§ 309), teroristický útok (§ 311 odst. 3), teror (§ 312), genocidium (§ 400), 

útok proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené 

vedení boje (§ 411 odst. 3), válečná krutost (§ 412 odst. 3), perzekuce obyvatelstva 

(§ 413 odst. 3) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415 odst. 3). 

                                                 
51

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

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSVM). 
52

 § 6 odst. 1 ZSVM: „Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.“ 
53

 § 31 odst. 3 ZSVM. 
54

 K dispozici zde: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf>  
55

 Criminal Justice and Immigration Act 2008. 
56

 Epstein, R. Punishing Children. In Criminal Law & Justice Weekly. 45/2009. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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Myslím si, že je správné, aby trestní zákoník jasně vyčetl, za které trestné činy je možné 

doživotní trest uložit a tím a contrario vyloučil, za které trestné činy doživotí uložit 

nelze. Například v zemích anglo-amerického práva takovéto jasné ustanovení nemají, 

což dle mého názoru může vést i k částečné právní nejistotě. 

Trest odnětí svobody na doživotí je u nás nejpřísnějším trestem vůbec, proto je 

jeho udělení podmíněno několika podmínkami. Doživotí může být uloženo pouze za 

výše jmenované delikty a za současného splnění podmínek stanovených § 54 odst. 3 

TrZ písm. a) a b).: 

1) Takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu; 

Bylo judikováno, že zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu u vraždy 

předpokládá vyšší míru surovosti, zvláštní lsti, zákeřnosti, brutality či zvrhlosti, než jaká 

obvykle bývá spojena s tímto trestným činem.
57

 Zvlášť zavrženíhodný způsob můžeme 

nalézt buď v samotné povaze chování pachatele, např. vyšší míra surovosti, nebo 

v povaze situace, místa, času okolností spáchání atd., např. za živelné pohromy, útok 

mířen na osobu nějakým způsobem handicapovanou (dítě, starý člověk) atd. 

2) nebo takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodné pohnutce; 

Zvlášť zavrženíhodnou pohnutku u vraždy soud definoval jako pohnutku 

svědčící o morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a naprosté neúctě 

k lidskému životu.
58

 V praxi takovou pohnutkou může být snaha vyhnout se trestní 

odpovědnosti za předchozí trestnou činnost i za cenu zmaření lidského života nebo 

může být pohnutka spatřována v sexuální zvrhlosti či zvrácenosti. 

3) nebo takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

těžkému a těžko napravitelnému následku; 

Nenapravitelným následkem může být nejen úmyslné usmrcení alespoň jedné 

osoby, ale i majetková škoda mimořádně velkého rozsahu nebo negativní dopad 

v mezinárodním měřítku.
59

 

                                                 
57

 Judikát uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek – část trestní – pod č. 41/76. 
58

 Tamtéž. 
59

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vyd., Praha : C. H. Beck, 2009, s. 641 a 

642.  



24 

 

Rozsudkem R 61/1971-III
60

 bylo judikováno, že vždy alespoň jedno z výše 

uvedených kritérií musí být jako podmínka uložení trestu splněno.
61

 

4) a zároveň uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo 

není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let. 

Toto ustanovení tedy jasně říká, že musí být jisté, že pachatel by se nenapravil 

trestem kratším. Takovou jistotu můžeme získat jedině až po pečlivé analýze osobnosti 

pachatele, která musí prokázat, že pachatele není možno převychovat, a proto musí být 

doživotně izolován od společnosti. 

Poslední podmínkou pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí je, aby trestní 

odpovědnost pachatele nebyla promlčena. Smyslem hmotněprávního institutu promlčení 

je fakt, že plynutím času slábne potřeba potrestat pachatele, navíc pokud pachatel 

nespáchal další trestný čin, předpokládá se, že došlo k nápravě jeho osobnosti. Plynutím 

času se také oslabuje síla důkazních prostředků nebo je dokonce již nelze opatřit. Délka 

promlčecí doby u trestných činů, za které je možné uložit výjimečný trest, je mimořádně 

dlouhá, činí dle § 34 odst. 1 písm. a) dvacet let. Objevují se názory, že trestní 

odpovědnost za nejzávažnější delikty by neměla být promlčena vůbec. Osobně 

zastávám názor, že i nejzávažnější trestná činnost může být promlčena, ale dvacet let 

vidím jako příliš krátkou dobu. Proto bych navrhovala prodloužit promlčecí dobu 

na alespoň třicet let. 

Myslím si, že je správné, aby právní řád jasně určil taxativně stanovené 

předpoklady, za kterých může být doživotní trest udělen. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o vůbec nejpřísnější trest, jaký náš právní řád zná, nesmí existovat žádné pochybnosti 

o podmínkách jeho uložení. V tomto ohledu si myslím, že je naše právní úprava plně 

vyhovující. 

 

 

 

                                                 
60

 Judikát uveřejněný v trestní části Sbírky rozhodnutí a stanovisek. Pořadové číslo/ročník- číslo právní 

věty. 
61

 Vantuch, P. Trestní zákoník s komentářem, 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2011, s. 183. 



25 

 

3.4. Uložení trestu odnětí svobody na doživotí jako dovolací důvod 

 

V roce 2001 byl novelou trestního řádu
62

 (TrŘ) zaveden mimořádný opravný 

prostředek dovolání, který slouží k nápravě vad rozhodnutí soudů. Do této doby 

existovala pouze jediná možnost, jak dosáhnout zrušení pravomocného rozhodnutí, a to 

návrh na obnovu řízení podle ustanovení § 277 a následujících TrŘ. O dovolání zásadně 

rozhoduje Nejvyšší soud, ale podává se u soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. 

Dovolání slouží pouze k odstranění právních vad pravomocných rozhodnutí, 

resp. rozhodnutí, jež jim předcházela. K nápravě skutkových vad může dojít pouze 

za předpokladu, že vznikly v důsledku nesprávného právního posouzení skutku. 

Zároveň je zde podmínka, která dovolání odlišuje od stížnosti pro porušení zákona 

a obnovy řízení, že dovolání lze podat pouze pokud soud rozhodl ve druhém stupni, 

musí tedy být využito řádného opravného prostředku. Pokud došlo k některé z vad 

v řízení, které napadenému rozhodnutí předcházelo, nebo je zde některá z vad 

samotného napadeného řízení vyčtených § 265b odst.1 TrŘ, pak může být dovolání 

podáno.
63

 

Krom těchto vad je zde i další zvláštní dovolací důvod stanovený odstavcem 2 

§ 265b TrŘ, jímž je skutečnost, že byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. Toto 

ustanovení není nijak dále zákonem specifikováno a jak říká Jelínek: „Zákon zde 

nedává vůbec žádné směrnice v tom ohledu, jaké výroky napadeného rozhodnutí by měl 

dovolací soud přezkoumat, v jakém rozsahu a z jakých důvodů...“
64

 Ale vzhledem 

k tomu, že „dovolání je opravným prostředkem, byť mimořádným, a stejně jako jiné 

opravné prostředky slouží k odstranění vad napadeného rozhodnutí, pokud je jimi 

zatíženo, je třeba učinit závěr, že i prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 265b 

odst. 2 musí být napadenému rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, vytýkány 

určité vady. Jinak by opravné řízení – dokonce mimořádné – nemělo žádný smysl.“
65

 

Prostřednictvím § 265b odst. 2 lze tedy napadnout pouze výrok o uložení trestu odnětí 

svobody na doživotí, takže lze namítat pouze to, že při stávajícím výroku o vině nebylo 

možné uložit výjimečný trest odnětí svobody na doživotí, a naopak nelze napadat výrok 

                                                 
62

 Zákon č. 265/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2002. 
63

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 2. vyd., Praha: Leges, 2011, s. 651-655. 
64

 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 

2011, s. 904. 
65

 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 603 a 

604. 
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o vině.
66

 Ustanovení § 265b odst. 2 TrŘ lze uplatnit buď samostatně nebo jej lze podat 

zároveň s jedním z důvodů uvedených v prvním odstavci tohoto ustanovení. 

Přezkoumání Nejvyšším soudem není automatické, ale je ponecháno na vůli 

osob oprávněných podat dovolání, zda dovolání podají. Těmito osobami jsou obviněný 

prostřednictvím svého obhájce a nejvyšší státní zástupce.
67

 Institut dovolání je jakousi 

paralelou k předrevoluční úpravě trestu smrti, kdy ovšem Nejvyšší soud byl povinen 

k přezkumu rozsudků, návrh tak nebyl nutný. Je otázkou, zda by i dnes nemělo být 

přezkoumání uložení nejpřísnějšího trestu našeho právního řádu obligatorně 

přezkoumáváno. Já osobně zastávám názor, že takovéto ustanovení není nutné. Chce-li 

oprávněná osoba podat dovolání, pak zde má tu možnost, pokud jsou okolnosti případu 

jasné a není zde pochyb o správnosti uložení tohoto trestu, pak je zbytečné touto materií 

Nejvyšší soud zatěžovat. 

Zákon bohužel jasně nespecifikuje, zda může být v dovolacím řízení 

přezkoumáváno rozhodnutí pouze po stránce právní nebo i po stránce skutkové, a tak 

byla tato otázka ponechána judikatuře soudů. Ty však ve svých rozhodnutích nebyly 

jednotné. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2002, sp. zn. 11 Tdo 79/2002, bylo 

následující: „...mohou být přezkoumávány nejen vlastní zákonné podmínky pro uložení 

trestu odnětí svobody na doživotí,...nýbrž též splnění zákonných předpokladů pro 

vyslovení viny obviněného, a to jak z hlediska správnosti použité kvalifikace, 

tak i z hlediska správnosti a úplnosti skutkových zjištění“. Ovšem následující rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2003, sp. zn. 15 Tdo 138/2003
68

, dospělo přesně 

k opačnému názoru: „...je rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem 

při uplatnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 2 TrŘ omezen jen na posouzení 

toho, zda byly splněny všechny zákonné podmínky pro uložení takového druhu trestu...“ 

Soud se tedy nemá zabývat správností skutkových zjištění, ale pouze zákonnými 

podmínkami pro uložení doživotního trestu. Názory na otázku, jaký by měl být rozsahu 

přezkumu v dovolacím řízení, se v rámci odborné veřejnosti liší. Podle mého názoru je 

dostačující přezkoumání skutkové stránky v rámci dnešního dvojinstančního řízení, tedy 

jednak v řízení prvního stupně a následně v řízení odvolacím. 
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 Hrachovec, P. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. část. In Bulletin advokacie, 3/2012, str. 15. 
67

 § 265d TrŘ. 
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 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek – část trestní – 58/03. 
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Jestliže po zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části rozhodne dovolací 

soud ve věci sám, pak rozhodne formou rozsudku. Ve všech ostatních případech 

rozhoduje formou usnesení. Pokud by mělo na základě dovolání podaného ve prospěch 

obviněného dojít ke změně napadeného rozhodnutí, pak se uplatní zákaz reformationis 

in peius neboli zákaz změny k horšímu. V případě trestu odnětí svobody na doživotí 

by ale jediným případným zhoršením mohlo být rozhodnutí, že doba výkonu trestu 

ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu 

trestu nezapočítává (§ 54 odst. 4 TrZ). V rozhodování dovolacího soudu převažuje 

kasační princip s některými apelačními prvky, takže je zde pouze velmi omezená 

možnost pro dokazování či doplňování rozhodných zjištění.
69

 

Z mého pohledu je ustanovení § 265b odst. 2 příliš stručné. Nevymezuje, jak by 

měl dovolací soud napadené rozhodnutí přezkoumat, zda mají být vytýkány konkrétní 

vady napadeného rozhodnutí nebo zda má soud věc přezkoumávat pouze po stránce 

právní nebo i po stránce skutkové. Toto jsou zásadní otázky, na které by měl zákon 

jasně poskytnout odpověď, čemuž tak dle současné legislativy není. 
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 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 617 - 
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4. Výkon trestu odnětí svobody na doživotí 
 

Předchozí kapitola nás uvedla do právní úpravy trestu odnětí svobody 

na doživotí a objasnila, jaké náležitosti musí být splněny, aby takovýto druh trestu mohl 

být vůbec uložen. Následující část této diplomové práce nás seznámí s mezinárodní 

úpravou výkonu doživotního trestu, která se do značné míry promítla i do české právní 

úpravy. Dále bude pojednáno o průběhu trestního řízení a navazujícího období 

po vydání odsuzujícího rozsudku, tedy o samotném výkonu trestu odnětí svobody 

na doživotí. 

4.1 Mezinárodní dokumenty upravující výkon doživotního trestu 

 

Hlavním cílem mezinárodních dokumentů v oblasti výkonu doživotního trestu je 

zajistit určitý minimální standard pachatelům ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Prvním úspěšným pokusem byla „Standardní minimální pravidla pro zacházení 

s vězni“
70

 (dále jen Standardní pravidla), jež byla přijata v roce 1955 jako doporučení 

pro všechny členské státy Organizace spojených národů (dále jen OSN). Tato pravidla 

se snaží stanovit obecné zákonitosti a zásady pro zacházení s osobami ve výkonu trestu 

odnětí svobody a pro vedení věznic. Pravidla se obecně zabývají zásadami řízení 

věznic, režimy věznic a jejich významem, klasifikací a diferenciovaným zacházením 

s vězni, možností poskytování výhod jako prostředku motivace ke korekci chování 

odsouzených, dále výchovnými aspekty práce vězňů a významem vzdělávání 

pro odsouzené. Také řeší důležitost udržení sociálních vztahů s lidmi mimo věznici 

a nutnost poskytování péče po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
71

 Tato 

Standardní pravidla byla i v několika aspektech zapracována do zákona č. 59/1965 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody, který byl od roku 2000 nahrazen novým zákonem 

o výkonu trestu odnětí svobody.
72

 

                                                 
70

 Dostupné z internetových stránek OSN v anglickém originále: 

<http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Pris

oners.pdf>. 
71

 Srov. Štěrba, V. Penologie. 1. vydání. Praha: Armex publishing, 2007. s. 27. 
72

 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o výkonu trestu odnětí svobody, ZVTOS). 

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf
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Další významný dokument v oblasti výkonu trestu je rezoluce Evropské rady 

„Evropská vězeňská pravidla“ (dále jen EVP), která byla přijata v roce 1973 a následně 

revidována v letech 1987 a 2006. Tento dokument je pro nás zásadním, protože se stal 

východiskem pro reformu českého vězeňství. EVP stanovují minimální standardy 

pro obviněné, odsouzené i pro vězeňský personál. Pravidla upravují téměř všechny 

aspekty života ve věznici, včetně hygieny, výživy, zdravotní péče, vzdělávání 

a přemisťování vězňů mezi zařízeními. Dále se zabývají výběrem a výcvikem 

vězeňského personálu a vedoucích pracovníků. Jejich hlavním přínosem je, že stanovují 

vyčerpávající soubor řídících principů platných pro všechny věznice a zajišťují, 

že na osoby zbavené svobody jsou aplikovány přijatelné minimální standardy. EVP také 

vedla k posílení lidských práv v oblasti zacházení s odsouzenými i obviněnými.
73

  

Z našeho pohledu je velmi důležitá osmá část EVP, která vytyčuje cíle výchovy 

vězňů a jak by měl vypadat vězeňský režim. EVP v této části stanovuje, že odnětí 

svobody je trestem samo o sobě, proto podmínky výkonu trestu nemají dále zhoršovat 

samotnou skutečnost uvěznění. Pravidla upozorňují na potřebu zahájit nápravný režim 

co možná nejdříve po přijetí odsouzeného do věznice. Dále by měl být vypracován 

za aktivní účasti vězně plán výkonu trestu, který by měl zahrnovat práci, vzdělávání, 

další činnosti a přípravu na případné propuštění. Součástí režimu pro odsouzené má být 

také sociální práce, lékařská a psychologická péče. Myslím si, že takovéto plány jsou 

důležité zejména pro doživotně odsouzené a další vězně s dlouhodobými tresty, protože 

tyto osoby stráví ve vězení většinu svého života. Proto je zapotřebí, aby byl tento čas 

využit smysluplně a aby se po celou dobu výkonu trestu intenzivně pracovalo 

na nápravě osobnosti pachatele. 

Dalším důležitým dokumentem je také Doporučení Výboru ministrů Rady 

Evropy k provádění výkonu doživotních trestů a dalších dlouhodobých trestů odnětí 

svobody z roku 2001, které stanovuje základní cíle, které by měly být dosaženy 

při výkonu trestů: 

- „Zabezpečit, aby věznice byly spolehlivým a bezpečným místem pro vězně 

a pro všechny, kteří s těmito vězni pracují nebo je navštěvují. 

- Zabránit škodlivým účinkům doživotních a dlouhodobých trestů odnětí svobody. 

                                                 
73

 Zdroj: 

<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/ICEPS/Reforma_evr_vezenstvi_cze_verze.pdf>. 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/ICEPS/Reforma_evr_vezenstvi_cze_verze.pdf
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- Rozšířit a zlepšit možnosti pro tyto vězně k úspěšnému znovu začlenění 

do společnosti a k vedení řádného života po propuštění.“
74

 

 

Dále Doporučení stanovuje principy, které by měly vězeňské správy 

při zajišťování výkonu doživotních či dlouhodobých trestů zajišťovat. Zejména by se 

měla věnovat pozornost osobnosti vězňů, při sestavování plánů výkonu trestu - 

programu zacházení - by mělo být přihlíženo k jejich charakterovým vlastnostem. Vedle 

tohoto principu individualizace by se měl uplatňovat i princip normalizace, tedy že život 

ve věznici by měl být v co nejvyšší možné míře přizpůsoben reálnému životu 

ve společnosti. Rovněž by mělo být zajištěno, že vězni nebudou pro sebe samotné ani 

pro okolní svět představovat nebezpečí a také by doživotní vězni neměli být 

segregováni od ostatních vězňů. Stejně tak je nežádoucí, aby osoby vykonávající trest 

odnětí svobody přerušily vztahy s jejich rodinami, a proto by měly být zařazovány 

do zařízení co nejbližších jejich domovům.
75

 Myslím si, že tresty odnětí svobody 

by měly být vykonávány v přiměřených podmínkách, a právě díky mezinárodním 

dokumentům může dojít k částečnému sjednocení podoby výkonu odnětí svobody 

v jednotlivých zemích a k prosazení humánní formy výkonu trestu. 

Na závěr této kapitolky bych ráda zmínila i skutečnost, že trest odnětí svobody 

na doživotí a jeho výkon je ovlivňován nejen mezinárodními dokumenty, ale 

i judikaturou. Tak například  Evropský soud pro lidská práva se v roce 2008 v případu 

Kafkaris v Kypru
76

 zabýval otázkou, zda ukládáním trestu odnětí svobody na doživotí 

není porušován čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech
77

, jež říká, že nikdo nesmí 

být mučen nebo podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. Soud 

rozhodl, že článek 3 není porušován tehdy, pokud je zde možnost, ať už de jure nebo 

de facto, propuštění z výkonu tohoto trestu. S tímto rozhodnutím mi nezbývá než 

souhlasit, trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění 

považuji za nehumánní či dokonce jak je někdy nazýván „trest smrti na splátky“. 

 

                                                 
74

 Blatníková, Š., Diblíková, S., Karabec, Z. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. 1. vydání. Praha: Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. s. 155. 
75

 Tamtéž. s. 155 až 157. 
76

 Kafkaris v Cyprus [2008] ECHR 21906/04. 
77

 Dostupné z: <http://www.euroskop.cz/gallery/2/772-umluva_o_ochrane_lidskych_prav_a_svobod.pdf> 

http://www.euroskop.cz/gallery/2/772-umluva_o_ochrane_lidskych_prav_a_svobod.pdf
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4.2 Trestní řízení v případech možného uložení doživotního trestu 

 

Průběh trestního řízení v případech, kdy je zde možnost udělení trestu odnětí 

svobody na doživotí, má svá specifika. 

Řízení v prvním stupni bude vedeno krajským soudem, a to na základě § 17 

odst. 1 písm. a) TrŘ, který obligatorně stanovuje, že v případech řízení o trestných 

činech, za které je možné uložit výjimečný trest, vede řízení krajský soud. U tohoto 

soudu se koná i hlavní líčení, které vzhledem k závažnosti trestného činu i možné délce 

uloženého trestu odnětí svobody, bude náročnější zejména z hlediska nutného 

zkoumání, zda byly splněny všechny podmínky pro uložení takového trestu. Zároveň 

soud musí zvážit a rozhodnout, jestli se bude započítávat doba strávená ve věznici 

se zvýšenou ostrahou do doby pro podmíněné propuštění.
78

 

Pokud se jedna ze stran řízení odvolá, pak odvolací řízení bude probíhat 

u vrchního soudu,
79

 který bude rozhodovat v senátu stejně jako krajský soud v prvním 

stupni. Jak již bylo výše uvedeno, mimořádným opravným prostředkem v případě 

uložení trestu odnětí svobody na doživotí je dovolání, pro jehož podání je dostačující 

samotná skutečnost, že byl doživotní trest uložen. 

Je-li rozhodnutí o odsouzení k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

vykonatelné, pak předseda senátu zašle příslušné věznici nařízení výkonu trestu a je-li 

odsouzený na svobodě, pak jej vyzve, aby k výkonu trestu nastoupil. V případě trestu 

odnětí svobody na doživotí bude pravděpodobnější druhá varianta, že stal-li se výrok 

o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, 

pak nařídí výkon tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu 

odvolacího soudu hned po vyhlášení rozhodnutí.
80

 

 

4.3 Současná úprava výkonu doživotního trestu v ČR 

 

Výkon trestu odnětí svobody, potažmo odnětí svobody na doživotí, je upraven 

v několika právních předpisech, zejména v trestním zákoníku, trestním řádu a v zákoně 

o výkonu trestu odnětí svobody. Nyní se zaměřím na základní úpravu, kterou najdeme 

                                                 
78

 Ustanovení § 54 odst. 4 TrZ. 
79

 § 252 TrŘ. 
80

 § 321 odst. 1 TrŘ. 
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v ustanoveních § 55 – 59 TrZ, níže zmíním jen ustanovení bezprostředně se vztahující 

k doživotnímu trestu. 

Ustanovení § 55 odst. 3 TrZ stanovuje, že nepodmíněný trest odnětí svobody se 

vykonává ve věznicích, a to podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášky 

č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS), 

ve znění pozdějších předpisů. Dalšími předpisy upravujícími výkon trestu jsou jednací 

řád pro okresní a krajské soudy
81

 a také vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské 

a vrchní soudy. Vzhledem k charakteru výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

jímž dochází k nejzávažnějšímu zásahu do lidských práv a svobod, je detailní úprava 

tohoto trestu nutná a jeho pravidla musí být přesně stanovena.
82

 

Následující ustanovení § 56 TrZ upravuje typy věznic a do jakého z nich by měl 

být pachatel zpravidla zařazen. V případě uložení trestu odnětí svobody na doživotí 

musí být pachatel umístěn do věznice se zvýšenou ostrahou.
83

  V této věznici ale nemusí 

odpykávat celý udělený trest, je zde totiž možnost přeřazení do mírnějšího typu věznice, 

jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, 

že přeřazení přispěje k jeho nápravě.
84

 Ale § 57 odst. 4 písm. a) stanovuje pro doživotně 

odsouzené podmínku, že z věznice se zvýšenou ostrahou je nelze přeřadit do věznice 

mírnějšího typu, dokud nevykonali alespoň deset let tohoto trestu. Vzhledem k tomu, 

že lze přeřadit pachatele vždy jen o jeden stupeň mírnější věznice,
85

 tak by doživotně 

odsouzený mohl být nejprve přeřazen do věznice s ostrahou, poté do věznice s dozorem 

a nakonec do nejmírnějšího typu věznice, tedy věznice s dohledem. 

Zákon o výkonu trestu obsahuje jedno ustanovení, § 71, které je zaměřeno 

výhradně na výkon trestu doživotního, a to z důvodu, že tito odsouzení a samotná 

povaha trestu si vyžaduje zvláštní přístup. To ostatně říká hned první odstavec daného 

ustanovení: „Vnitřní řád věznice, jakož i obsah a formy zacházení s odsouzenými 

k doživotnímu trestu musí přihlížet též k povaze tohoto trestu a nebezpečnosti 

odsouzených, kterým je takový trest uložen.“ Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že je 

v těchto případech nutný zvláštní přístup, a to z důvodu, že se jedná o závažné případy 

                                                 
81

 Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. 
82

 Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 

652 a 653.  
83

 § 56 odst. 3 TrZ. 
84

 § 57 odst. 2 TrZ. 
85

 § 57 odst. 1 TrZ. 
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trestných činů, jejichž pachatelé jsou pro společnost vysoce nebezpeční vzhledem 

k vysokému stupni narušení a psychopatickým rysům osobnosti a v podstatě 

nenapravitelní.
86

 Těžiště práce s doživotně odsouzenými by mělo spočívat 

v psychiatricko-psychologicko-terapeutickém působení na odsouzeného
87

, aby došlo 

k nápravě jeho osobnosti. I vzhledem k nebezpečnosti odsouzených probíhá výkon 

jejich trestu v odděleních se zesíleným stavebnětechnickým zabezpečením a odsouzení 

i případně pracují uvnitř těchto oddělení.
88

  

Další opatření související s nebezpečností doživotně odsouzených je, 

že návštěvy, vycházky a výkon kázeňských trestů probíhají zpravidla odděleně 

od ostatních odsouzených.
89

 Slovem „zpravidla“ se nechává prostor pro opačné případy, 

kdy by např. společné vycházky či návštěvy společenských místností s ostatními 

odsouzenými mohly být z hlediska účelu trestu pro odsouzeného příhodnější. 

Ustanovení § 71 odst. 3 zákona o výkonu trestu určuje, že doživotně 

odsouzenému nelze přerušit výkon trestu nebo mu udělit kázeňskou odměnu spočívající 

v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo s programem 

zacházení. Takovéto ustanovení je vzhledem k závažnosti trestu odnětí svobody 

na doživotí i nebezpečnosti k němu odsouzených pachatelů logické a je jím tak 

naplňován samotný smysl tohoto trestu. 

Poslední odstavec § 71 říká, že odsouzení k doživotnímu trestu by měli být 

ubytováni zpravidla po jednom. Toto ustanovení je logické, jeho účelem je prevence 

možných konfliktů, které by mohly plynout z dlouhodobého a celodenního soužití 

s případným spoluvězněm. 

Jak již bylo řečeno, výkon doživotního trestu upravuje i ŘVTOS, a to speciálně 

v ustanoveních § 95 - § 97. Zajímavým ustanovením je, že například vzhledem 

k nebezpečnosti odsouzeného, může být v průběhu vycházek poután (§ 96 odst. 3 

ŘVTOS). Co se týče návštěv doživotně odsouzených, ty jsou prováděny zpravidla 

za přímého dohledu příslušníka Vězeňské služby. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, česká právní úprava výkonu trestu odnětí 

svobody a potažmo výkonu trestu odnětí na doživotí je poměrně podrobně 

                                                 
86

 Srov. Řeháček, J. Trest odnětí svobody na doživotí a možnost podmíněného propuštění odsouzených 

z jeho výkonu. Státní zastupitelství, č. 9, 2007, s. 12. 
87

 Karabec, Z. a kol., Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Praha: IKSP, 2004, s. 104. 
88

 § 95 a § 96 ŘVTOS. 
89

 § 71 odst. 2 VTOS. 
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rozpracovaná, čímž jí určitě můžeme postavit na roveň ostatních vyspělých 

západoevropských států. 

 

4.4 Možnosti propuštění z výkonu doživotního trestu 

4.4.1 Podmíněné propuštění 

 

Dle českého právního řádu má každý odsouzený šanci být podmíněně propuštěn, 

avšak až po uplynutí nejméně dvaceti let výkonu trestu. Institut podmíněného 

propuštění byl poprvé do našeho právního řádu zakotven zákonem č. 562/1919 Sb., 

o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, a následně byl přejat i trestními 

zákony. 

Ustanovení § 88 odst. 5 TrZ stanovuje, že soba odsouzená k výjimečnému trestu 

odnětí svobody na doživotí může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti 

letech výkonu tohoto trestu, ovšem pouze za splnění podmínky, že nehrozí s ohledem 

na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti opakování 

spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. Návrh na podmíněné 

propuštění může podat samotný odsouzený, státní zástupce, ředitel věznice, zájmové 

sdružení občanů nebo může dát soud vlastní podnět.
90

 Nejvyšší soud rozsudkem TR NS 

48/2008-T 1120
91

 rozhodl, že pro rozhodnutí o žádosti odsouzeného o podmíněné 

propuštění je nutné provedení důkazu obsahem spisu vedeného v dané trestní věci.
92

 

Zpřísňující podmínka, že podmíněné propuštění je možné pouze pokud nehrozí 

s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti 

opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu, má za cíl 

vyloučit případnou možnost recidivy pachatele. Tímto se zákon snaží ochránit 

společnost před nejzávažnějšími trestnými činy a jejich pachateli. S takovýmto 

ustanovením souhlasím, a to z důvodu, že trest odnětí svobody je udělován jen za pro 

společnost nejnebezpečnější trestné činy, a proto i navrácení pachatele takového činu 

zpět do společnosti by mělo být pouze v případě naprosté jistoty, že skutečně došlo 
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 § 331 odst. 1 a 2 TrŘ. 
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k napravení pachatele. Proto by takováto osoba měla být před propuštěním důkladně 

zkoumána, a to zejména po stránce psychologické a sociální. 

Dále je nutné zmínit další možnost ztížení podmíněného propuštění, kterou 

zakotvuje § 54 odst. 4 TrZ: „Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může 

zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely 

podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.“ Jak ze samotného 

ustanovení plyne, soud takto může rozhodnout, jedná se tedy pouze o fakultativní 

zpřísnění možnosti propuštění, které by mělo být aplikováno na ty opravdu nejvážnější 

případy. O takovémto zpřísnění musí být rozhodnuto týmž rozsudkem, kterým soud 

uložil daný trest. Jako problém tohoto ustanovení vidím, že je příliš stručné 

a to zejména v tom, že neupřesňuje, za jakých podmínek soud o vyloučení započítání 

rozhoduje. Navíc takto může rozhodnout pouze v době vynesení rozsudku a nemá 

později žádné prostředky k tomu, aby mohl své rozhodnutí případně změnit. 

Návrh na podmíněné propuštění může dle § 331 odst. 1 a 2 TrŘ podat soudu 

odsouzený, státní zástupce, ředitel věznice, v níž se trest vykonává, nebo může soud 

rozhodovat z vlastního podnětu. Návrh je oprávněno podat též zájmové sdružení, 

ale pouze za podmínky, že nabídne záruku za dovršení nápravy odsouzeného. 

O takovémto návrhu rozhodne okresní soud, v jehož obvodu je trest vykonáván.
93

 

Než soud ve věci rozhodne, musí odsouzeného vyslechnout (§ 333 odst. 2 TrŘ), vyžádat 

si zprávu věznice o chování a pracovní morálce odsouzeného a o dosaženém stupni jeho 

převýchovy.
94

 Soud by měl tedy zkoumat, zda došlo ke skutečné nápravě pachatele 

a navíc zda je schopen se po svém propuštění začlenit do společnosti. Pokud toto soud 

neshledá a návrh zamítne, pak může odsouzený podat stížnost (§ 333 odst. 3 TrŘ) nebo 

svůj návrh opakovat, ale to po uplynutí nejméně šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí 

(§ 331 odst. 1 TrŘ). 

V případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí 

soud stanoví podmíněně propuštěnému zkušební dobu (§ 89 odst. 1 TrZ) v rozmezí 

jednoho až sedmi let, a zároveň je zde možnost propuštěnému stanovit určité povinnosti 

či naopak omezení. Během této doby se má zjistit, zda trest splnil svůj účel a skutečně 

tak došlo k nápravě dané osoby. Pokud by se tato propuštěná osoba neosvědčila a opět 
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by nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody, pak už by nemohla být znovu 

podmíněně propuštěna (§ 91 odst. 4) a trest by tak pro ní byl opravdu doživotním.  

Zastávám názor, že institut podmíněného propuštění by měl být přístupný 

i pachatelům, kteří spáchali nejzávažnější trestné činy a byl jim tak udělen trest odnětí 

svobody na doživotí. Přestože obligatorní doba výkonu trestu odnětí svobody před první 

možností podat žádost o podmíněné propuštění je velmi dlouhá a vězni by díky tomu 

mohli upadnout do stavu jakési apatie, domnívám se, že díky možnosti propuštění jsou 

odsouzení motivováni ke své nápravě, což je smyslem samotného trestání. Podmíněné 

propuštění může pro doživotně odsouzené představovat naději, že se v budoucnu vrátí 

zpět do společnosti a díky tomu se i při výkonu trestu budou snažit připravit se na své 

případné propuštění. Naopak zde ale stále zůstává možnost, jak společnost před 

případně nepolepšeným pachatelem ochránit, kterou je právo soudu pachatelovu žádost 

o podmíněné propuštění zamítnout. 

Z mého pohledu je nelogické, že z trestu odnětí svobody na doživotí může být 

pachatel podmíněně propuštěn už po dvaceti letech výkonu tohoto trestu, což je kratší 

doba, než je doba výkonu druhého typu výjimečného trestu - odnětí svobody nad dvacet 

do třiceti let, který by měl být mírnější variantou trestu odnětí svobody na doživotí. 

V případě podmíněného propuštění po dvaceti letech z výkonu doživotního trestu 

by tedy byl doživotní trest ve skutečnosti mírnější než je druhá forma výjimečného 

trestu. Z tohoto důvodu bych navrhla, aby se doba pro možné podmíněné propuštění 

z výkonu doživotního trestu zvýšila na třicet let. 

Velmi zajímavým je výzkum prováděný na konci sedmdesátých let a počátkem 

let osmdesátých, kdy anglický sociolog Coker vyhledal 239 podmíněně propuštěných 

osob z trestu odnětí svobody na doživotí a zjistil, že většina z nich si po určitém čase 

našla bydlení i práci a žijí normálními životy. Jak samotní propuštění uvedli, v podstatě 

jejich jediným a závažným problémem života na svobodě jsou špatné předsudky okolí 

vůči jejich osobě s ohledem na jejich kriminální minulost.
95

 Vzhledem k tomu, že zatím 

v České republice nebyl podmíněně propuštěn žádný z doživotně odsouzených 

pachatelů, myslím si, že bychom se v tomto ohledu měli nechat inspirovat zahraničními 

kladnými zkušenostmi s podmíněným propuštěním a nebát se, samozřejmě při splnění 

všech podmínek, naše doživotně odsouzené podmíněně propustit. 
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4.4.2 Milost a amnestie 

Další možností, jak by mohl být odsouzený propuštěn, je udělení milosti nebo 

amnestie prezidentem republiky. „Právo udílet milost spočívá v tom, že právo, které 

bylo, anebo které by bylo nalezeno pro daný konkrétní případ, se neuskuteční. Důvody 

pro to byly převážně humanitárního rázu.“
96

 Milost je tedy aktem individuálním 

a prezident ji může udělit na základě čl. 62 písm. g) Ústavy
97

 a § 366 TrŘ. Takovéto 

prominutí trestu nebo jeho zbytku může být uděleno pod určitými podmínkami, jejichž 

plnění a také převýchovu odsouzeného sleduje soud, který ve věci rozhodoval v prvním 

stupni.
98

 

Amnestie se naopak vztahuje na předem neurčený okruh osob a o tom, zda se 

vztahuje na konkrétního pachatele, který je výkonu trestu odnětí svobody, rozhodne 

soud, v něhož obvodu je trest vykonáván. Tuto pravomoc uděluje prezidentovi 

republiky § 63 odst. 1 písm. j) Ústavy a také § 368 TrŘ. 

Možnost propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí 

fakticky znamená, že tento trest přestává být trestem, který si bude odsouzený 

odpykávat do konce svého života. Přesto si myslím, že institut propuštění z doživotního 

trestu má v našem právním řádu své významné místo, a to zejména s ohledem 

na psychiku a možnou nápravu odsouzeného. Pokud by v našem právní řádu 

neexistovala možnost propuštění z doživotního trestu, pak si myslím, že by byl tento 

trest z pohledu sociálního kontextu v podstatě trestem smrti. 

4.5 Věznice, kde je trest odnětí svobody vykonáván 

 

Trestní zákoník v ustanovení § 56 odst. 3 ukládá, že je-li osoba odsouzená 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na doživotí, pak takový trest musí být 

vykonáván ve věznici se zvýšenou ostrahou. Z celkového počtu 36 věznic Vězeňské 

služby ČR jsou zřízeny jako zařízení se zvýšenou ostrahou věznice v Karviné, Mírově, 

Plzni a ve Valdicích. Ženy odsouzené k doživotnímu trestu jej vykonávají ve věznici 

v Opavě. Čtyři doživotně odsouzení vězni byli přeřazeni do věznice s ostrahou 

v Rýnovicích, a to na oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením. 

                                                 
96

 Šín, Z. Ústavní oprávnění presidenta republiky udělovat milost. In Právní rádce, 10/1995, s. 7. 
97

 Ústava České republiky vydaná pod č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Ústava). 
98

 § 369 TrŘ. 



38 

 

K 27. březnu 2013 u nás trest odnětí svobody vykonávalo 13 800 osob, trest odnětí 

svobody na doživotí celkem 46 osob, z toho 43 mužů a 3 ženy.
99

  

K datu 18. března 2013 jsou doživotně odsouzení rozmístěni takto: 

- Věznice Horní Slavkov: 7 osob 

- Vazební věznice Hradec Králové: 1 osoba 

- Věznice Karviná: 5 osob 

- Věznice Mírov: 5 osob 

- Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Opavě: 3 osoby 

- Věznice Rýnovice: 4 osoby 

- Věznice Valdice: 21 osob 

 

Věznice Karviná zahájila provoz v dubnu 1997 a její kapacita činí 205 míst. 

Programy zacházení s vězni koncipují odborní zaměstnanci podle individuálních 

zvláštností odsouzených, kteří mají možnost zapojit se do kurzů angličtiny, práce s PC, 

nebo mohou být pracovně zařazováni na vnitřní pracoviště v režii věznice, nebo vnější 

pracoviště cizích zaměstnavatelských subjektů. Nyní je zde ve výkonu trestu odnětí 

svobody 146 osob. 

Věznice Mírov má velmi dlouhou historii, jako vězení sloužila již od konce 

14. století. V dnešní době má tato věznice kapacitu 374 míst, ale trest odnětí svobody 

zde nyní vykonává o deset vězňů více. Skutečnosti, že většina vězňů si zde odpykává 

dlouhodobý trest, jsou přizpůsobeny i aktivity a využívání volného času odsouzených. 

Zajímavým je například vězeňský časopis, do kterého mohou svými názory přispívat 

nejen odsouzení, ale i zaměstnanci věznice. Kladnou stránkou věznice také je, 

že zaměstnanost vězňů se pohybuje kolem 60%, vězni mohou pracovat ve dřevovýrobě, 

kovovýrobě, výrobě žaluzií či keramiky. 

 Věznice Plzeň byla zřízena v roce 1997 k zajišťování výkonu trestu odnětí 

svobody odsouzených mužů zařazených do věznice s ostrahou. Je zde také zřízeno 

oddělení pro výkon trestu odsouzených zařazených v typu věznice se zvýšenou 

ostrahou. Celková kapacita věznice je 1004 osob, ve výkonu trestu odnětí svobody 

je zde v současnosti 929 osob. 
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Věznice se zvýšenou ostrahou Valdice slouží jako vězení již od roku 1856, její 

kapacita je 1092 míst, v současnosti zde svůj trest vykonává 959 odsouzených. V této 

věznici mají odsouzení poměrně široké možnosti vzdělávání, mohou zde i skládat 

učňovské a maturitní zkoušky. V současné době zde svůj trest vykonává 22 doživotně 

odsouzených. Těm jsou sestavovány individuální programy zacházení, jejichž cílem 

je zvýšení nebo prohloubení vzdělání, posilování poznávacích funkcí odsouzených, 

udržení tělesného a duševního zdraví, eliminace důsledků vyplývajících 

z dlouhodobého uvěznění – sociální izolace, která s sebou nese ztrátu osobní 

zodpovědnosti, krizi identity, popřípadě závislost na trestní instituci, možnost přeřazení 

z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s mírnějším režimem a po uplynutí zákonem 

stanovené doby též příprava na případné podmíněné propuštění z výkonu trestu. 

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Opavě má kapacitu 449 

míst, z toho 287 je vyhrazeno pro výkon odnětí svobody žen, které zde mohou 

vykonávat trest odnětí svobody ve všech kategoriích. Tato věznice je jedinou v České 

republice, kde trest odnětí svobody vykonávají i ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí 

svobody na doživotí. Vzhledem k charakteru trestné činnosti a délce pobytu ve věznici 

je u takovýchto žen zpracován speciální program zacházení, který je zaměřen především 

do oblasti speciálních výchovných aktivit (skupinová a individuální terapie) a do oblasti 

zájmových aktivit (ruční práce, literární kroužek, keramický kroužek, sport). Také je 

zde snaha, aby jejich kontakt s rodinou nebyl odsouzením narušen.
100

 

4.6 Programy zacházení s odsouzenými k trestu odnětí svobody 

 

Jedním z cílů trestu odnětí svobody má být takové výchovné působení 

na odsouzeného, které má dosáhnout napravení jeho osobnosti, připravit jej na návrat 

do společnosti a zajistit, aby se nevrátil k páchání trestné činnosti. Aby tohoto bylo 

dosaženo, tak se vězni musí podřídit nejen vnitřnímu řádu věznice, ale i programu 

zacházení.  

Takovéto programy zacházení jsou zpracovávány v souladu se zákonem 

o výkonu trestu odnětí svobody, dále vyhláškou, kterou se stanoví řád výkonu trestu, 

a Metodickým listem ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR č. 17/1994. 

Velký důraz je kladen na požadavek, aby programy zacházení byly individualizovány, 
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aby zohlednily osobnost pachatele, zejména z hlediska jeho psychického i fyzického 

zdraví, příčiny jeho trestné činnosti, délku trestu a další aspekty. Takovýmto 

programem je určen cíl, kterého má být dosaženo a metody, jakými by se k těmto 

výsledkům mělo dospět. 

Dovoluje-li to zdravotní stav odsouzeného, pak program zacházení určí pracovní 

aktivitu, kterou má vězeň vykonávat, což má sloužit k osvojení si pracovních návyků. 

Dále se může určit, jakým způsobem se odsouzený bude vzdělávat. Zpravidla zde bývá 

možnost dokončit si během výkonu trestu své vzdělání, které je zakončeno učňovskou 

či maturitní zkouškou, a dále je nabízena škála vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. 

Programy se zabývají i volným časem odsouzených, aby jej trávili aktivně 

a smysluplně. Velmi významnými jsou programy zaměřující se na získávání a udržení 

sociálních vazeb odsouzeného se svým okolím a v neposlední řadě také duchovní 

služby. V případě, že by přicházelo v úvahu několik variant takového programu, pak je 

odsouzenému umožněno vybrat si tu, která mu bude nejlépe vyhovovat. 

Programy zacházení jsou čas od času kritizovány pro jejich nákladnost a častou 

neúčinnost. Dle mého názoru jsou tyto programy elementárním prvkem pro nápravu 

odsouzeného. I kdyby jimi došlo k nápravě jen zlomku pachatelů, pak i přesto by měly 

být aplikovány, bylo by nelidské nad odsouzenými zlomit hůl a nechat je bez jakékoli 

náplně času. 

Myslím si, že takového programy mají nedocenitelný význam především 

u doživotně odsouzených vězňů, protože ti jsou dlouhodobě izolováni od společnosti 

a bez vhodného programu by u nich mohl převládat velmi špatný psychický stav 

či apatie a lhostejnost nejen k okolnímu světu, ale i ke své budoucnosti. 

4.7 Práva a povinnosti odsouzených 

 

Osobám ve výkonu trestu odnětí svobody náleží právními předpisy určený okruh 

práv a povinností. Jejich výčet a úpravu bychom našli zejména v Hlavě druhé zákona 

o výkonu trestu odnětí svobody, práva jsou specifikována v ustanoveních § 15 až § 27 

a naopak povinnosti v § 28 až § 36 ZVTOS. 

Okamžikem odsouzení zanikají nebo jsou omezena určitá práva, která mohla být 

na svobodě vykonávána. Takovými jsou například právo na nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu či právo na zachování listovního tajemství 
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nebo svobodné volby povolání.
101

 Na druhou stranu odsouzením dojde k nabytí práv 

nových, která mohou za určitých podmínek vykonávat. Takovými právy jsou právo 

na poskytování zdravotní péče, základních sociálních služeb, korespondence, užívání 

telefonu, přijímání návštěv, duchovní služby nebo také právo na uplatnění svých práv 

a oprávněných zájmů prostřednictvím stížností či žádostí příslušným orgánům. 

Naopak jsou odsouzení povinni například dodržovat stanovený pořádek a kázeň, 

plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby, pracovat, plnit úkoly vyplývající 

z programu zacházení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, 

dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, a i jinak 

zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice. 
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5. Doživotní trest jako alternativa trestu smrti či 

dlouhodobého trestu odnětí svobody 
 

V předchozích kapitolách jsme se poměrně důkladně seznámili s trestem odnětí 

svobody na doživotí, a proto jej nyní můžeme porovnat s tresty jemu nejbližšími, tedy 

s trestem smrti a dlouhodobým trestem odnětí svobody. 

 

5.1 Trest smrti 

5.1.1 Právní úprava trestu smrti na našem území 

 

Trest smrti má na rozdíl od trestu odnětí svobody dlouhou historii, jež sahá až do 

období počátků lidstva. Například nejstarší černošské kmeny házely provinilce 

krokodýlům nebo byli přivazováni na zem mezi termitiště. Jedním z nejstarších 

a nejpoužívanějších hrdelních trestů je římské summum supplicum neboli ukřižování.
102

 

Co se týče trestu smrti na našem území, má i u nás dlouhou tradici. Už například 

trestní zákon č. 117/1852 ř.z., který na našem území platil až do poloviny roku 1950, 

říkal, že „trestem zločinů jest smrt zločincova nebo přidržení ho v žaláři“ a že „trest 

smrti vykonává se provazem“ (§12 a 13). Následující trestní zákon č. 86/1950 Sb. 

v ustanovení § 29 stanovoval, že „trest smrti se vykoná oběšením; v době zvýšeného 

ohrožení vlasti může být vykonán zastřelením.“ Trest smrti byl v této době hojně 

udělován hlavně za politické delikty. Poslední trestní zákon, který u nás trest smrti 

zakotvoval, byl trestní zákon z roku 1961. Jeho novelou č. 175/1990 Sb. byl ale trest 

smrti zrušen a nahrazen dvěma formami výjimečného trestu, trestem odnětí svobody 

na doživotí a trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let. Vysoké 

množství trestů smrti bylo vykonáno zejména v době Protektorátu, dále bezprostředně 

po válce, v letech 1949 – 1953 bylo popraveno za politické delikty více než dvě stě osob 

a dále pak mnoho dalších až do roku 1989. Celkem od roku 1945 do roku 1989 bylo 
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na našem území vykonáno 1176 trestů smrti.
103

 Úplně poslední poprava byla u nás 

vykonána 2. února 1989 v pankrácké věznici, kde byl popraven pětinásobný vrah.
104

  

Česká republika je vázána Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod, která zpočátku omezovala ukládání trestu smrti a nakonec jej Protokolem č. 6 

úplně zakázala. To se promítlo i do čl. 6 odst. 3 Listiny, který přímo stanovuje, že trest 

smrti se nepřipouští. 

5.1.2 Retencionisté vs. abolicionisté 

 

Na otázku zavedení trestu smrti se vytvořily dva protichůdné tábory, 

abolicionisté a retencionisté, které přinášejí mnoho argumentů pro a proti trestu smrti. 

Abolicionisté trest smrti odmítají hlavně z důvodu, že tento trest porušuje nejvyšší 

lidské právo, tedy právo na život. Další z jejich argumentů je, že může dojít 

k justičnímu omylu a bude usmrcena nevinná osoba. Abolicionisté také zpochybňují 

odstrašující funkci trestu smrti, protože nebyla dokázána souvislost mezi zrušením 

trestu smrti a následným růstem počtu nejzávažnějších zločinů. Naopak retencionisté, 

zastánci trestu smrti, argumentují odstrašujícím účinkem trestu smrti, poměrně silnou 

podporou veřejnosti, jistotou zneškodnění pachatele a také nízkou ekonomickou zátěží 

pro stát. Velmi zajímavým zjištěním dle výzkumů prováděných v USA je, že výkon 

trestu smrti je ve skutečnosti mnohem dražší než doživotní vězení, a to zejména 

vzhledem k ekonomické náročnosti soudního řízení a všemi nutnými postupy 

s výkonem trestu smrti spojenými.
105

 

Vždy jsem jako jedinou kladnou stránku trestu smrti viděla to, že hrozba uložení 

takovéhoto trestu má generálně-preventivní zastrašující účinky na potenciální pachatele. 

Rozbor této otázky v knize Trest odnětí svobody na doživotí mě však přesvědčil 

o opaku. Existují základní dvě skupiny pachatelů. První tvoří ti, kteří vraždí v afektu, 

pod vlivem alkoholu atd., ale tyto osoby si v dané situaci neuvědomují, že vůbec 

a jakým způsobem budou za svůj čin potrestáni, takže hrozba trestu smrti je od spáchání 

takového činu neodradí. Druhou skupinou jsou pachatelé, kteří zabíjejí dle předem 

naplánovaného scénáře a s rozvahou. Tito vědí, že trest smrti může přijít, ale přesto 

tímto nejsou odrazeni a vraždu spáchají. Tato myšlenka je podložena i vědeckými 
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výzkumy, které neprokázaly kauzální souvislost mezi zrušením a ponecháním trestu 

smrti (de facto i de iure) a výskytem kriminálních deliktů, za které jej lze uložit.
106

 

Odvážila bych si tvrdit, že pokud osoba páchá trestný čin, vždy je to s myšlenkou, 

že v budoucnu nebude dopadena a za svůj čin potrestána. Myslím si, že právě i z tohoto 

důvodu by trest smrti takovéto osoby od spáchání závažného trestného činu neodradil. 

5.1.3 Trest smrti v zahraničí 

 

Několik mezinárodních dokumentů upravujících lidská práva výslovně deklaruje 

právo člověka na život, a tím tedy znemožňuje signatářským státům udělení trestu 

odnětí svobody. Jsou jimi také Všeobecná deklarace lidských práv, Protokol č. 6 a č. 13 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a také Druhý opční protokol 

k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. 

Počet států, kde je trest smrti vykonáván, rok od roku klesá, za posledních 

dvacet let více než padesát zemí tento trest zrušilo, v roce 2012 to byla Beninská 

republika, Mongolsko, Lotyšsko, Honduras a Dominikánská republika. I přes tuto 

tendenci stále je tu stále 57 států, které je trest možno uložit.
107

 

Celosvětové hnutí Amnesty International (AI) dlouhodobě sleduje vývoj 

v oblasti trestu smrti a každoročně vypracovává detailní zprávu na toto téma. Nyní, 

březen 2013, je zatím k dispozici zpráva vyhodnocující rok 2011 – Death sentences and 

executions 2011.
108

 Z této zprávy vyplývá, že ke konci roku 2011 byl trest smrti úplně 

zrušen v 96 zemích a naopak 58 zemí si trest smrti zachovává. Dále v devíti zemích byl 

trest smrti zrušen pouze pro běžné (nepolitické) trestné činy a v 35 zemích je trest 

zrušen jen v praxi. Dle zprávy AI v roce 2011 minimálně dvacet států vykonalo trest 

smrti, a to dohromady 676 případech. Toto jsou ovšem pouze údaje oficiální, skutečná 

čísla jsou pravděpodobně mnohem vyšší, například tisíce poprav je vykonáváno v Číně, 

ty ale nejsou oficiálně evidovány či jsou považovány za státní tajemství. Přestože počet 

států vykonávajících tento trest dlouhodobě klesá, počet samotných výkonů naopak 
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stoupá.
109

 Co se týče Spojených států amerických, tam byl trest smrti v loňském roce 

vykonán celkem v 43 případech.
110

 

 

5.2 Optimální východisko 

 

Na pomyslné přímce přísnosti trestů bychom za trestem smrti a trestem odnětí 

svobody na doživotí hledali dlouhodobý trest odnětí svobody na určitý počet let. 

Ten může mít tyto tři základní alternativy: 

- odsouzení na jasně stanovený počet let a automatické propuštění po uplynutí 

této doby, bez ohledu na skutečnost, zda se pachatel napravil; 

- odsouzení na jasně stanovený počet let s možností podmíněného propuštění 

před uplynutím této doby; 

- odsouzení na stanovený počet let s podmínkou propuštění po uplynutí této 

doby pouze pokud by byl pachatel způsobilý k návratu do společnosti.
111

 

   

V praxi se tyto alternativy doživotního trestu užívají ve Španělsku, Portugalsku, 

Chorvatsku, Brazílii nebo například v Norsku, kde je nejtěžším trestem trest odnětí 

svobody na 21 let a jen ve výjimečných případech může být prodlužován. Dle mého 

názoru je takovýto trest příliš mírný. Myslím si, že dobrým argumentem pro můj názor 

je norský případ Anderse Behringa Breivika, který zabil 77 lidí a byl odsouzen 

na “pouhých” 21 let trestu odnětí svobody s možností prodlužování o pět let pokud bude 

shledáno, že odsouzený stále představuje hrozbu pro společnost. Dle mého názoru 

by takovýto člověk měl strávit ve vězení mnohem delší čas než zmíněných 21 let. 

Jako nespornou výhodu tohoto trestu vidím samotnou jeho podstatu, že je jasně 

určeno, jak dlouho odsouzený bude ve výkonu trestu, protože by se možná dalo 

považovat až za nelidské, že doživotně odsouzený vlastně neví, kdy a zda vůbec bude 

propuštěn, a tak žije v neustálé nejistotě. Z tohoto důvodu se objevují i názory, že trest 

odnětí svobody na doživotí by měl být spíše nazýván trestem na neurčitou dobu odnětí 
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svobody.
112

 K dobru časově omezeného trestu přispívá i jeho spravedlnost, protože 

všichni odsouzení by jej vykonávali po stejný čas. Naopak u doživotního trestu jsou 

v nevýhodě hlavně mladší pachatelé, kterým zpravidla zbývá do konce života několik 

desítek let, a tak je pro ně doživotní trest fakticky delší než pro odsouzeného 

v pokročilém věku. Jako řešení tohoto problému by se nabízelo, aby byla délka odnětí 

svobody určena na např. čtyřicet let, takže trest by byl dostatečně přísný, určitý 

a do značné míry ke všem stejně spravedlivý. 

Ohledně trestu smrti zastávám názor jako většina odborné veřejnosti, tedy 

že by v žádném případě neměl patřit mezi trestní sankce v demokratickém státě. Trest 

smrti totiž nerespektuje právo každého člověka na jeho život a nedotknutelnost fyzické 

integrity, a proto je absolutně neslučitelný s principy demokratické společnosti. Naopak 

trest odnětí svobody toto právo dodržuje a přestože odsouzený může strávit ve vězení 

většinu života, díky účelným programům pro odsouzené může odsouzený žít 

v přiměřených lidských podmínkách. Navíc možnost podmíněného propuštění může 

pozitivně působit na psychiku pachatele a motivovat jej k jeho nápravě. Další 

nezpochybnitelnou výhodou doživotního trestu je možnost propuštění odsouzeného 

v případech, kdy by se zjistilo, že došlo k justičnímu omylu a osoba byla odsouzena 

neprávem.  

Dle mého názoru je velice sporný argument ekonomický, tedy že doživotně 

vězněná osoba je finančně náročná pro daný stát. Proti tomuto tvrzení stojí výzkumy 

provedené v USA, které dokazují, že s trestem smrti je spojeno mnohem více nákladů 

než s trestem doživotním.
113

 Toto si myslím, že je pouze specifikum anglo-amerického 

soudního systému, který je obecně velmi nákladný. Dle mého názoru ve většině států 

trestní proces není tak finančně náročný, takže by byl levnější, než doživotní vězení, 

a proto je argument, že doživotní věznění je jednoduše drahé, na místě. Přesto si ale 

myslím, že finanční hledisko by nemělo vystupovat nad základní lidská práva, z tohoto 

důvodu jsem pro upřednostnění trestu odnětí svobody na doživotí. Tento trest nejenže 

dokáže naplnit stejné požadavky jako trest smrti, ale dokonce jej předčí v mnoha 

oblastech, jako jsou například právě lidská práva. 
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Myslím si, že diskuse s argumenty pro a proti jednotlivým druhům trestů je 

jakýsi začarovaný kruh, protože každý z těchto trestů má své klady i zápory. I přes 

mnohá negativa trestu odnětí svobody na doživotí, kterými jsou bezvýchodnost, 

nepříznivý vliv na psychiku či nerovnost postavení odsouzených, vidím tento druh 

trestu jako jakousi zlatou střední cestu, která v sobě obsahuje mnohá pozitiva trestů 

jemu nejbližších, a proto bych jej preferovala jako nejvhodnější trest ultima ratio 

v právních řádech států. 
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6. Doživotní trest z pohledu zahraničních úprav 
 

V minulých kapitolách jsme se seznámili s problematikou trestu odnětí svobody 

na našem území. Nyní bych ráda provedla malý exkurz do zahraničních úprav, díky 

kterému budeme mít možnost porovnat zákonnou úpravu v jednotlivých státech a snad 

bychom se některými zahraničními instituty mohli nechat inspirovat. V této kapitole 

budu uvádět především instituty, které se od naší úpravy odlišují a pokusím se je 

zhodnotit. Vzhledem k tomu, že zde zmíním i právní systémy států, jejichž jazyk 

neovládám, informace v anglickém jazyce jsem získala z <https://en.wikipedia.org> 

a také ze studie Parlamentního institutu „Trest doživotí jako výjimečný trest“ 

vypracované v březnu 2013.
114

 

Velice cením práce Rady Evropy, která se problematikou trestání dlouhodobě 

zabývá a snaží se řešit problémy s trestem odnětí svobody. Vypracovává také 

každoroční statistiky o ukládání trestů, jako přílohu této práce přikládám statistiku 

s počty doživotně odsouzených k 1.9.2010. Myslím si, že je správné vést mezinárodní 

statistiky, protože nám umožní nejen srovnání mezi jednotlivými zeměmi, ale mohou 

i upozornit na problémy v konkrétních zemích, například v případech, kdy by čísla 

odsouzených byla extrémně vysoká,  pak by to mohlo znamenat přílišnou represi státní 

mocí. 

V současnosti může být trest odnětí svobody na doživotí udělen pouze 

za nejzávažnější trestné činy téměř ve všech evropských státech a je udělován jako trest 

výjimečný. Právní úprava tohoto trestu je zpravidla obsažena v trestních kodexech 

a na ně navazujících právních předpisech, které vymezují za jakých podmínek může být 

doživotní trest udělen. Je velice zajímavé pozorovat, že uložení trestu odnětí svobody 

na doživotí je ukládáno v každém státě za různých podmínek a uložení takového trestu 

nemá pro odsouzeného v jednotlivých státech stejné důsledky. Základním rozlišením 

mezi úpravami doživotního trestu by mohla být skutečnost, zda lze či zda je vyloučeno 

podmíněné vyloučení a trest je tedy pak opravdu vykonáván až do pachatelovy smrti. 

Druhým kritériem členění by mohl být fakt, zda je tento trest ukládán při spáchání 
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daného činu obligatorně nebo zda má soud prostor pro své uvážení a uložení je tedy 

fakultativní. 

6.1 Kontinentální Evropa 

6.1.1 Slovensko 

 

Přehled zahraničních úprav bych ráda začala zemí nám nejbližší, Slovenskem, 

kde je trestní právo hmotné kodifikováno trestním zákonem č. 300/2005 Z.z. (dále jen 

STZ). Ustanovení § 47 odst. 1 upravuje, že trest odnětí svobody na doživotí může soud 

uložit pouze za trestný čin, za který to tento zákon ve zvláštní části dovoluje a současně 

za podmínek, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a zároveň 

nelze předpokládat, že by pachatele nebylo možné napravit trestem odnětí svobody 

na dobu do dvaceti let.  

Slovenská úprava se odlišuje od naší zejména v širším okruhu trestných činů, 

za které lze doživotí uložit. Dalším rozdílem je uplatnění zásady „třikrát a dost“ 

upravené v § 47 odst. 2 trestního zákoníku. Ten říká, že pokud je spáchán jeden 

ze zákonem vymezených nejzávažnějších trestných činů a zároveň za některý z nich byl 

pachatel v minulosti dvakrát potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody, 

pak takovému pachateli bude obligatorně uložen doživotní trest. Navíc dle § 67 odst. 2 

STZ nelze takovouto osobu podmíněně propustit. 

Myslím si, že slovenská úprava je až nepřiměřeně přísná. Jak už jsem výše v této 

práci uvedla, domnívám se, že i když je osoba odsouzena doživotním trestem, stále 

by zde měla být šance na její podmíněné propuštění. Pokud zde tato možnost není, tento 

trest se stává až nehumánním, protože pak odsouzená osoba pouze čeká ve vězení 

na svou smrt.  

6.1.2 Rakousko 

 

Dalším naším sousedním státem je Rakousko, které má podobnou úpravu 

doživotního trestu jako my, liší se však nutnou délkou výkonu trestu před podáním 

návrhu o podmíněné propuštění. Tato doba je pouze patnáct let, je tedy o pět let kratší 

než u nás. Rakouská úprava je také mírnější z pohledu mladých pachatelů. Ti, kteří 

v době spáchání deliktu nedosáhli věku 21 let, mohou být odsouzení k trestu odnětí 

svobody na nejdéle 20 let. Takovéto ustanovení mi přijde velmi adekvátní. Osobnost 
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mladého člověka se stále vyvíjí a odsoudit ho na celý život by dle mého názoru bylo 

příliš přísné. Proto si myslím, že takovéto ustanovení by mělo mít své místo i v českém 

TrZ. 

6.1.3 Spolková republika Německo 

 

Ráda bych ještě stručně zmínila právní úpravu další sousední země České 

republiky, tedy Spolkovou republiku Německo. Ve všech spolkových zemích je možné 

udělit trest odnětí svobody na doživotí, avšak možnosti propuštění se mezi spolkovými 

zeměmi liší, zpravidla v konzervativnějších státech je doba pro podmíněné propuštění 

delší.  Zajímavé je, že německé trestní právo nezná pojem výjimečný trest, není tedy 

nijak zvlášť upraven jako je tomu například v našem ustanovení § 54 TrZ. Trest odnětí 

svobody je za nejtěžší trestné činy jako vražda či genocidium ukládán obligatorně, 

fakultativně pak za např. loupež a žhářství s následkem smrti. 

Odlišnou úpravu bychom našli u podmíněného propuštění, které je uděleno 

na žádost a probíhá formou přerušení výkonu trestu se zkušební dobou v délce pěti let. 

K takovémuto přerušení trestu nedojde, pokud zvláštní tíha viny odsouzeného 

(besondere Schwerde der Schuld) vyžaduje další výkon trestu. Ovšem tato zvláštní tíha 

viny není nijak zákonem definována, takže je na uvážení soudu, zda v daném případě 

najde zvláštní tíhu viny odsouzeného. Domnívám se, že podmíněné propuštění 

odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody na doživotí je velmi závažná 

problematika, kde by měla být jasně stanovena pravidla pro přijetí či zamítnutí žádosti 

o propuštění. Německá koncepce zvláštní tíhy viny odsouzeného se mi zdá být poměrně 

vágní, a proto bych si jí dovolila označit za poněkud nešťastnou. Naopak plně 

souhlasím s judikátem Ústavního soudu SRN, který shledal trest odnětí svobody 

bez možnosti podmíněného propuštění nekonformním se základními lidskými právy, 

takže každý by měl mít možnost, aby po určité době mohl podat návrh na podmíněné 

propuštění. Myslím si, že soud nemůže odhadnout, že odsouzený se ani po desítkách let 

strávených ve vězení nenapraví, a právě proto by odsouzený měl mít možnost, 

aby po uplynutí určitého času byl jeho případ přezkoumán. 
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6.1.4 Itálie 

 

I v Itálii je možné uložit doživotní trest, jehož délka není předem jasně 

stanovena. Velice zajímavým institutem, který si myslím, že by mohl být zaveden 

i našem právním řádu, je možnost povolení pracovat přes den mimo věznici nebo 

dokonce strávit 45 dnů v roce doma, ovšem až po 10 letech výkonu trestu odnětí 

svobody. Domnívám se, že takovéto opatření pomůže odsouzenému se více socializovat 

a neztratit kontakt se světem mimo věznici, což odsouzenému může velmi prospět 

s ohledem na jeho případné propuštění z výkonu trestu. 

6.1.5 Nizozemí 

 

Překvapivě přísnou úpravu bychom našli v Nizozemí, kde doživotní trest 

znamená opravdové uvěznění až do konce života. V Nizozemí totiž vůbec neexistuje 

možnost podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po určité 

době. Jedinou možností je podání žádosti hlavě státu, ovšem šance na propuštění jsou 

téměř nulové, zatím k tomu došlo jen ve dvou případech, a to z vážných zdravotních 

důvodů. Takovouto úpravu bych posoudila jako ne příliš vhodnou. Není nutné, 

aby právní řády výslovně zakotvovaly možnost podat žádost o podmíněné propuštění 

po určité době výkonu trestu, takže by teoreticky bylo v pořádku, kdyby odsouzení 

mohli své žádosti podávat hlavě státu, ale negativním mi přijde samotný fakt, 

že podmíněné propuštění je fakticky nemožné. To musí být pro samotné vězně velmi 

demotivující, ti pak opravdu nemají žádný podnět ke své nápravě, čímž udělení trestu 

zčásti ztrácí svůj smysl. 

6.1.6 Norsko 

 

Snad jednu z nejmírnějších úprav vůbec bychom hledali v Norsku. Zde totiž 

může trest odnětí svobody dosahovat maximální délky 21 let, přičemž ve většině 

případů jsou odsouzení propuštěni na svobodu nejdéle po čtrnácti letech. Navíc 

po vykonání třetiny trestu či sedmi letech odnětí svobody jsou odsouzení na víkendy 

propouštěni, a to bez stanovení dohledu.  

Takto mírná úprava může existovat jen v opravdu velmi vyspělých státech, 

myslím si, že v ostatních by takto mírné tresty téměř nesplňovaly odstrašující funkci 

trestu. Zároveň v případech trestů proti lidskému životu a zdraví by měl být trest 
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satisfakcí pro případné pozůstalé. Těm by ale takto mírný trest mohl přijít neadekvátní 

jejich ztrátě a závažnosti spáchaného trestného činu.  

Naopak jako dobrou myšlenku vidím možnost propuštění odsouzeného 

na víkend. Určitě bych podpořila myšlenku, aby po stanoveném počtu let a při dobrém 

chování, bylo odsouzenému umožněno, aby víkendy trávil mimo věznici. 

Tato koncepce by určitě pomohla k udržení sociálních vazeb odsouzeného a podpořila 

by jeho snahu o co nejrychlejší nápravu a následné možné podmíněné propuštění. 

6.1.7 Švédsko 

 

I švédský právní řád obsahuje zvláštní institut, který u nás neznáme, ale dle 

mého není nejpříhodnějším řešením. Švédské právo zná totiž buď trest odnětí svobody 

v maximální možné délce deseti let, nebo trest doživotní. Ovšem doživotně odsouzený 

může po deseti letech výkonu trestu požádat švédskou vládu o zmírnění trestu, 

což v praxi znamená, že doživotní trest se přemění na trest časově určený, a to v řádech 

několika let. 

Myslím si, že trestní zákon by měl obsahovat celou škálu různých trestních 

sankcí, a to včetně sankcí odnětí svobody. Takto velké vakuum mezi doživotním 

trestem a odnětím svobody na maximálně deset let by mohlo mít za následek to, 

že pachateli by nebyl udělen trest přesně odpovídající závažnosti jím spáchaného 

trestného činu. 

 

6.2 Anglo-americký právní systém a další vybrané státy světa 

6.2.1 Anglie a Wales 

 

V této části Spojeného království, jak je v anglo-americkém právu zvykem, 

neexistuje jednotný kodex trestního práva, a tak je úprava doživotního trestu obsažena 

v několika právních předpisech, tím základním je Criminal Justice Act 2003, a zároveň 

je tradičně dotvářena judikaturou soudů.  

Anglická učebnice penologie definuje doživotní trest jako časově neomezený 

výkon trestu odnětí svobody, který je případně doživotní, a ze kterého bude odsouzený 

propuštěn v případě, kdy Parole Board (viz dále) je přesvědčena, že u pachatele nehrozí 
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recidiva. Zároveň upozorňuje na fakt, že v Anglii a Walesu je více doživotně 

odsouzených než v celé Evropské Unii dohromady.
115

 

Dle anglického práva trest odnětí svobody musí být obligatorně uložen za trestný 

čin vraždy a fakultativně za mnoho jiných deliktů. Podmínky fakultativního uložení 

byly stanoveny v případě R v Hodgson (1968)
116

. Jsou jimi dostatečná závažnost 

odůvodňující dlouhý trest, pravděpodobnost recidivy pachatele a zároveň pokud byla 

způsobena zvlášť závažná újma. 

Každý případ spáchání závažného trestného činu je specifický a jedinečný. 

Proto si myslím, že je velkou výhodou, že je do značné míry ponecháno na soudci, jak 

daný případ rozhodne. Zároveň společnost a s ní i trestná činnost se neustále vyvíjejí 

a právě takovýto systém tvorby práva soudy je mnohem lépe schopen se tomuto vývoji 

přizpůsobit. Ovšem stinnou stránku vidím v poměrně velké míře právní nejistoty, 

protože zákon jasně nestanovuje, jaký druh trestu a v jaké výměře má být za konkrétní 

čin stanoven. Vzhledem k diametrální odlišnosti našeho a anglického systému práva 

bych nedoporučovala převzetí anglických institutů. 

Za pozitivní opatření považuji umisťování doživotně odsouzených do věznic 

společně s vězni odsouzenými ke kratším trestům, takže nedochází k soustředění 

nejpřísněji odsouzených vězňů v konkrétním zařízení. Myslím si, že takovéto 

rozmístění pomáhá k tomu, aby doživotně odsouzení nebyli úplně izolovaní od okolního 

světa a naopak pro odsouzené na kratší čas může setkání s doživotně odsouzenými 

představovat konkrétní hrozbu této sankce a odstrašit je od recidivy po propuštění 

z vězení. 

Jako velmi užitečný orgán shledávám poradní orgán Ministerstva vnitra, 

tzv. Parole Board, která rozhoduje o podmínečných propuštěních. Myslím si, že pokud 

by u nás o podmíněných propuštěních rozhodoval pouze jeden orgán, pak by 

propouštění probíhalo za pro všechny jednotných a tím i spravedlivějších podmínek. 

 

6.2.2 Irsko 

 

Irský právní systém je úzce provázaný se systémem Velké Británie, avšak 

za necelé století jeho samostatnosti se zde vyvinulo několik odlišných institutů. 
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Irské právo umožňuje uložení doživotního trestu, avšak ve většině případů dochází 

k předčasnému propuštění z výkonu trestu. Irské trestní právo zná institut obligatorního 

uložení doživotního trestu, a to za vraždu a vlastizradu. Návrh na podmíněné propuštění 

z doživotního trestu může být podán už po sedmi letech, v praxi je však minimem 

alespoň deset až dvacet let výkonu trestu.
117

 

Osobně považuji za velice užitečné obligatorní přezkoumávání výkonu 

doživotního trestu „parolovou radou“ (The Parole Board of Ireland), které je 

uskutečňováno každých sedm let, poprvé po vykonání dvanácti let odnětí svobody. 

Na návrh této rady ministr spravedlnosti rozhodne o případném podmíněném 

propuštění. 

Dle mého názoru by bylo velice efektivní vytvořit zvláštní orgán, který by se 

zabýval pouze podmíněným propuštěním, protože se tím dosáhne maximální 

specializace takového orgánu, který by byl schopen na základě zkušeností spravedlivě 

rozhodnout o případném podmíněném propuštění. 

6.2.3 Spojené státy Americké 

 

Jednotná právní úprava pro celé Spojené státy je pouze velmi obecná, zakotvuje 

pouze základní principy a zásady, a podrobnější zákonodárství je ponecháno 

jednotlivým státům. Proto se i úprava trestu odnětí svobody na doživotí 

se v jednotlivých státech značně liší. Právní řády některých států zakotvují jako 

nejpřísnější sankci trest smrti, v jiných je nejpřísnějším postihem trest odnětí svobody 

na doživotí bez možnosti propuštění (indeterminate life sentence), přičemž 

ve výjimečných případech má vláda možnost udělit odsouzenému milost, trest zmírnit 

nebo jej změnit na časově určený. 

Jako velmi zajímavý vidím průzkum veřejného mínění provedený 

prof. Bowersem v sedmi amerických státech. Z tohoto průzkumu plyne, že naprostá 

většina respondentů by se přiklonila ke zrušení trestu smrti a k jeho nahrazení trestem 

odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Naopak podobný 

průzkum konaný v Anglii ukázal, že 74% angličanů by bylo pro ukládání trestu smrti 

za nejtěžší zločiny.
118
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Velkým problémem při ukládání trestních sankcích v USA je diskriminace. 

Například ve státě Georgie v sedmdesáti procentech případů vraždy, kdy pachatel byl 

černé pleti a oběť bílé pleti, je pachateli udělen trest smrti. Ovšem v opačném případě, 

kdy pachatel byl bílé pleti a oběť černé, byl trest smrti udělen pouze v patnácti 

procentech případů.
119

 Myslím si, že v jednadvacátém století by měla být rasová 

diskriminace minulostí, takže i tresty by měly být udělovány bez ohledu na barvu pleti, 

pohlaví, náboženství či politického vyznání. Ve Spojených státech nejen barva pleti, ale 

i politické strany značně ovlivňují doživotní tresty. Průzkumy zaměřené na mladistvé 

ukázaly, že mnohem více doživotně odsouzených mladistvých najdeme ve státech, kde 

mají silné postavení Republikáni a naopak výrazně méně to je ve státech, kde převažují 

Demokraté. Jen pro zajímavost, v roce 2011 v USA téměř sedm tisíc mladistvých 

vykonávalo trest odnětí svobody na doživotí,
120

 přičemž z toho 84% je černé pleti.
121

 

Při ukládání trestů bývá stále užívána zásada kumulační, tedy tresty za jednotlivé 

trestné činy se sčítají. V některých státech je udělován trest „doživotí plus 99 let“ nebo 

trest odnětí svobody na sto, dvě stě let. Extrémním případem bylo uložení trestu odnětí 

svobody na dva tisíce let, čímž chtěl soud demonstrovat závažnost činů spáchaných 

odsouzeným.
122

 

6.2.4 Austrálie 

 

Každá provincie Austrálie upravuje trest odnětí svobody trochu jinak, některých 

je možné uložení trestu odnětí svobody bez možnosti propuštění, v jiných není. 

Velmi promyšlenou mi přijde úprava podmíněného propuštění v provincii 

Western Australia. Zde je totiž dle druhu spáchaného trestného činu odstupňován počet 

let, po kterých je možné podat žádost o propuštění. Například za vraždu je to sedm 

až čtrnáct let, ale u „promyšlené“ vraždy musí odsouzený vykonat nejméně patnáct 

až devatenáct let svého trestu. 

Myslím si, že takováto úprava by byla možná i u nás. Všechny trestné činy, 

za které je možné uložit doživotní trest, nejsou svou povahou a závažností stejné, 
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a proto bych navrhovala dle této závažnosti rozlišit i dobu nutného výkonu trestu odnětí 

svobody před možným podáním žádosti o podmíněné propuštění. 

Jak už jsem řekla, v některých australských provinciích je za vraždu automaticky 

udělován trest odnětí svobody na doživotí. Samotní Australané upozorňují na problém, 

že ne všechny vraždy jsou stejného charakteru a podle toho by měly být rozlišovány 

i tresty. Například článek o domácím násilí vypráví příběhy dvou žen s téměř 

identickými osudy. Obě pocházejí z rozvrácených rodin, už v dětství byly často bity 

a pohlavně zneužívány svými příbuznými, psychicky týrány, a poté se v naději na lepší 

život provdávají. Za několik let začnou být opět bity, tentokrát už ne rodiči, ale svými 

manžely, většinou pod vlivem alkoholu. Násilí se stále stupňuje a při jedné z domácích 

vyhrocených situací ženy své muže zabijí, za což jsou následně odsouzeny 

na doživotí.
123

 Věřím, že ve výjimečných případech mimořádně tragických lidských 

osudů by doživotní trest měl být zmírněn, za tímto účelem v našem právu existuje 

institut milosti. Na druhou stranu bych souhlasila s výrokem soudu, že v takovýchto 

případech ženy opouští své muže, nezabíjejí je, a proto je trest ospravedlnitelný. 

6.2.5. Japonsko 

 

Japonské trestní právo zná vedle trestu smrti i trest odnětí svobody na doživotí. 

Je-li uděleno doživotí, pak lze podat žádost o podmíněné propuštění už po deseti letech 

výkonu tohoto trestu. Myslím si, že tato doba je příliš krátká, aby byl naplněn účel 

uloženého trestu. Trest odnětí svobody na doživotí je ukládán za velmi těžké delikty, 

za které dle mého názoru, by měl odsouzený vykonávat trest odnětí svobody 

po mnohem delší čas než je deset let. 

Naopak jako velmi vhodné opatření shledávám japonský přístup 

k prvotrestaným osobám, kterým je zpravidla ukládán mnohem nižší trest než osobám 

trestaným již poněkolikáté. Vzhledem k tomu, že při dalším spáchání závažného zločinu 

hrozí těmto pachatelům i trest smrti, mírnější tresty po prvním spáchání deliktu jsou 

dostačující a recidiva není příliš vysoká. Například u prvotrestaných za vraždu druhého 

stupně bývá ukládán trest ve výměře pět až sedm let, navíc s možností podmíněného 

propuštění po třech až pěti letech. 
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7. Doživotně odsouzení 
 

Jako poslední kapitolu této práce jsem zvolila krátké zamyšlení o průběhu 

výkonu trestu a jeho dopadu na odsouzené k tomuto trestu. Základem pro formování 

mého pohledu na doživotně odsouzené byla kniha Doživotí od L. X. Veselého,
124

 

která zachycuje rozhovory a osudy doživotně odsouzených. Pro zajímavost přikládám 

jako přílohu č. 2 této práce stručné medailonky o životech vybraných doživotně 

odsouzených osob. 

Výkon doživotního trestu znamená obrovský zásah do života odsouzeného. 

Mnozí z nás si vlastně ani neuvědomují, že odsouzený v podstatě přichází o celý svůj 

dosavadní svobodný život, o jeho zvyky i prostředí v němž žil. Namísto toho přichází 

život s téměř nulovou možností volby ve smyslu základních potřeb, oblékání, 

stravování, doby spánku atd. Myslím si, že výkonem trestu odnětí svobody trpí 

především lidská důstojnost, jelikož jsou vězni převlečení do vězeňského oděvu, 

přichází o jejich dosavadní společenské postavení, ztrácí majetek, který vlastnili, ztrácí 

své soukromí a většinu času tráví v jedné cele včetně stravování a vykonávání denních 

potřeb.  

Dle mého názoru je nevyhnutelné, že odsouzení postupně přijmou jednání 

a chování typické pro vězeňské prostředí. Navíc po určitém čase stráveném ve vězení 

ztrácí dovednosti obvyklé pro běžný život, ztrácí schopnost jednat samostatně, nejsou 

schopni samostatného rozhodování ani triviálních problémů, což je následně činí 

neschopnými zvládnout život mimo věznici. Jednoduše si vězni po nějaké době 

ve vězení v podstatě zvyknou, přijmou vězeňské hodnoty, normy, přizpůsobí a adaptují 

se na vysoce organizovaný život ve vězení, což je označováno jako proces prizonizace. 

Vězení se tak stane domovem takového člověka a později i veškeré historky 

a vzpomínky jsou pouze jen ty z vězení. Když se pak ocitnou mimo vězení, logicky 

pak přichází šok ze svobody a zároveň pro ně propuštění znamená ztrátu pocitu bezpečí 

a jistoty. 

Dlouhodobě odsouzené osoby často trpí poruchami jejich psychiky, lhostejností 

a apatií vůči všem a všemu, demotivací či dokonce agresí a úmyslným vyvoláváním 

konfliktů. Navíc je pro ně ubíjející každodenní stereotyp ve věznici, kde 365 dní v roce 
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probíhá téměř identický režim. V knize Dlouhodobé tresty odnětí svobody 

charakterizují doživotně odsouzené pachatele jako osoby asociální, anomální, 

s psychopatickou strukturou osobnosti, která se projevuje hlavně v sociální sféře 

(porucha v interpersonálních vztazích) a to od relativně mladého věku. Dotyční jsou 

zaměření na sebe, své potřeby a projevují značnou rigiditu, postrádají empatii s jinými 

a jsou nevyzrálí.
125

 Zajímavý je výzkum provedený v Anglických věznicích, z jehož 

výsledků vyplývá, že výkon trestu u vězňů nezpůsobuje vážné duševní poruchy, 

pouze depresi, přičemž bylo zjištěno, že závažnost depresí není propojena s délkou 

vykonávaného trestu.
126

  

Velmi překvapující pro mě byly výpovědi zaměstnanců a osob pracujících 

s doživotně odsouzenými. Ti totiž hodnotí chování doživotně odsouzených mnohem 

lépe než odsouzených vykonávajících kratší tresty. Mezi klady doživotně odsouzených 

patří pracovitost, disciplína, udržují pořádek a konformnost. Naopak často 

se u doživotních vězňů setkávají se vznětlivostí, bezcitností, nechutí do života, jsou také 

často smutní a zamyšlení do sebe. Disciplínu a konformnost doživotně odsouzených 

si vysvětluji jako následek smíření se se životem v této instituci, takže odsouzení už pak 

nemají sílu nijak bojovat a vzpírat se vězeňskému režimu. 

 Pan Mgr. F. Richter pracující jako pedagog ve věznici Mírov říká, že téměř 

všichni doživotně odsouzení se považují za nevinné, a těch pár, co vinu přiznává, 

považuje doživotní trest za neadekvátně vysoký. Myslím si, že ve většině případů 

doživotně odsouzení vraždili z nějakého důvodu, který je zpravidla pro normálního 

člověka nepochopitelný, ale oni mají ospravedlnění pro svůj čin a sami sebe jako vinné 

nevidí. 

Dle mého názoru je velmi důležité, aby byly názory a psychologické stránky 

odsouzených zkoumány, protože jedině tak můžeme těmto vězňům porozumět a pomoci 

jim k jejich nápravě, což je jedním z hlavních důvodů, proč je trest vůbec ukládán. 

Po této stránce je velmi cenný výzkum doc. Navrátilové, konaný v českých věznicích 

v letech 1998 až 2009. Tento výzkum se zaměřil i na životy vězňů před odsouzením, 

tedy na jejich dosažené vzdělání, zaměstnání či rodinu. Stěžejní část výzkumu tvoří 
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seznam dvaceti problémů, které mají odsouzení hodnotit. Tím, že byl výzkum konán 

v dlouhém časovém rozmezí, můžeme pozorovat i vývoj problémů s přibývajícím 

počtem let ve výkonu trestu. Pokud bych jen velmi stručně měla shrnout výsledky 

tohoto výzkumu, pak nejčastějšími problémy a pocity doživotně odsouzených jsou 

následující: 

- Postrádám někoho. 

- Cítím, že zde promarňuji svůj život. 

- Toužím, aby se uplynulý čas vrátil zpět. 

- Zlobím se sám na sebe. 

- Postrádám život ve společnosti.
127

 

 

Myslím si, že programy zacházení s doživotně odsouzenými by měly být 

tvořeny na základě takovéhoto výzkumu a jemu podobných. Výše uvedený výzkum 

nám jasně ukazuje nejčastější problémy odsouzených, kterým může být díky vhodným 

programům zacházení předejito. 
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 Závěr 

 

V diplomové práci jsem se zabývala trestem odnětí svobody na doživotí, jeho 

historií, současnou právní úpravou, dále jsem zvážila, zda je vhodnou alternativou 

k trestu smrti a také jsem zmínila právní úpravu trestu odnětí svobody na doživotí 

v zahraničí. Na závěr jsem se zamyslela nad dopady doživotního trestu na odsouzené 

a v průběhu celé práce jsem se snažila uvádět výsledky nejrůznějších výzkumů 

týkajících se tohoto trestu. 

V této práci jsem narazila na několik problémů a otázek, které jsem se snažila 

zhodnotit a případně vyřešit. To bych nyní ráda stručně shrnula. 

Myslím si, že současná právní úprava trestu odnětí svobody je vyhovující 

až na dvě ustanovení. Prvním je § 265b odst. 2 TrŘ, který stanovuje uložení trestu 

odnětí svobody na doživotí jako zvláštní dovolací důvod. Dle mého názoru by tento 

dovolací důvod měl být podrobněji zákonem rozpracován. Navrhovala bych, aby 

do druhého odstavce § 265b TrŘ byly přidány další věty, které by říkaly, že je-li podáno 

dovolání, pak napadenému rozhodnutí musí být vytýkány určité vady, a také že 

takovéto napadené rozhodnutí by mělo být soudem přezkoumáváno pouze po stránce 

právní. Druhým, také velmi stručným a v důsledku toho nedostatečným, je ustanovení 

umožňující nezapočítání výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou pro účel 

podmíněného propuštění, a to zejména proto, že zákon nestanovuje podmínky, 

za jakých by o nezapočítávání této doby mělo být soudem rozhodnuto. Také jsem v této 

práci navrhla prodloužení promlčecí doby trestní odpovědnosti pachatele na třicet let, 

protože současných dvacet let vidím jako příliš krátký čas pro zánik odpovědnosti 

za spáchání těch nejzávažnějších trestných činů. 

V ostatních ohledech je současná právní úprava podmíněného propuštění vcelku 

v pořádku. Možná bychom se ale mohli nechat inspirovat zahraniční úpravou některých 

států, které ve svých právních řádech mají odstupňovanou dobu pro možné podání 

návrhu na podmíněné propuštění, a to s ohledem na závažnost spáchaného činu. Takže 

by zde nebyla jednotně stanovená lhůta dvaceti let, ale například při vraždě pěti a více 

osob by návrh na podmíněné propuštění mohl být podán až po 25 letech. Naopak nižší 

lhůta, kupříkladu patnáct let, by byla stanovena pro ty, kteří v minulosti nebyli trestáni 
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za žádný trestný čin nebo pro osoby, které v době spáchání daného trestného činu 

nepřekročily věk 21 let. 

Úprava výkonu trestu odnětí svobody je u nás velmi kvalitně a vcelku podrobně 

rozpracována. Možná bych do ní ale zahrnula i ustanovení, která by pomohla 

odsouzeným se více socializovat. Toho by mohlo být v případě trestu odnětí svobody 

dosaženo tím, že by po uplynutí určité doby ve výkonu trestu a splnění bezpečnostních 

podmínek byli odsouzení oprávnění jednou za čas jezdit na víkend domů nebo být doma 

jeden měsíc v roce. Tímto by odsouzení neztratili kontakt se světem mimo věznici 

a po svém případném propuštění by byli schopni se lépe začlenit do společnosti. 

Jedním z cílů této diplomové práce bylo také zvážit, zda trest odnětí svobody 

je legitimní sankcí, zda je vhodnou alternativou trestu smrti nebo zda by neměl být 

nahrazen sankcí jinou. Osobně se velmi ostře vymezuji proti trestu smrti, dovolila bych 

si užít myšlenku C. Beccarii: „Zdá se mi to náramně zpozdilé, když zákony, které jsou 

výrazem veřejné vůle, které zatracují a trestají vraždu, samy dopouštějí se této, a aby 

oddálily občany od vražd, veřejně tuto nařizují.“ Je samo o sobě nelogické, aby zákon 

zakazoval vraždění, ale stát sám mohl vykonávat trest smrti. Dle mého názoru takovýto 

trest odporuje základním lidským právům a z tohoto důvodu by neměl být užíván 

v žádném demokratickém státě. Myslím si, že nejčastěji zmiňované pozitivum trestu 

smrti, tedy úplné zneškodnění pachatele, naplňuje i trest odnětí svobody na doživotí, 

ze kterého by odsouzený neměl být propuštěn, pokud zde není jistota, že se k závažné 

trestné činnosti nevrátí. Jak jsem v této práci uvedla, i trest odnětí svobody na doživotí 

má své záporné stránky, jež už dlouhodobý trest odnětí svobody na stanovený počet let 

nemá. Myslím si ale, že takto bychom mohli postupovat dále, opět by bylo možné 

hledat chyby na časově omezeném trestu odnětí svobody a hledat jeho další alternativy. 

Proto jsem pro určení jasné hranice nejpřísnějšího trestu, a ta by měla být respektována. 

Dle mého názoru je nejvhodnějším trestem ultima ratio právě trest odnětí svobody 

na doživotí, protože respektuje lidská práva i základní zásady trestání a zároveň 

je dostatečným potrestáním odsouzeného za jím spáchané závažné trestné činy. 
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Příloha č. 1: Počet doživotně odsouzených v členských státech 

Rady Evropy 
 

Stav k 1. 9. 2010. 

 

Zdroj: 

<http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SP

ACE-1_2010_English.pdf>. 

 
 

Albánie   129 

Andorra   0 

Arménie   82 

Ázerbájdžán   243 

Belgie    239 

Bosna a Hercegovina  - 

Bulharsko   156 

Černá Hora   - 

Česká republika  38 

Dánsko   24 

Estonsko   36 

Finsko    160 

Francie   513 

Gruzie    94 

Chorvatsko   - 

Irská republika  284 

Island    0 

Itálie    1 500 

Kypr    18 

Lichtenštejnsko  0 

Litva    108 

Lotyšsko   51 

Lucembursko   13 

Maďarsko   233 

Makedonie   - 

Malta    - 

Moldavsko   86 

Monako   0 

Německo   2 048 

Nizozemsko   25 

Norsko    - 

Polsko    263 

Portugalsko   - 

Rakousko   141 

Rumunsko   138 

Rusko    - 

Řecko    829 

San Marino   0 

Slovensko   34 

Slovinsko   0 

Spojené království   8 456 

Srbsko    0 

Španělsko   - 

Švédsko   159 

Švýcarsko   38 

Turecko   4 300 

Ukrajina   1 664

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SPACE-1_2010_English.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SPACE-1_2010_English.pdf
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Příloha č. 2: Medajlonky doživotně odsouzených 
 

- informace sebrány ze zpravodajských internetových portálů 

 

 

Oto Biederman 

Tento muž byl odsouzen Krajským soudem v Ostravě za pět chladnokrevných 

vražd spáchaných za účelem obohacení se. Dle odborníků se jedná o jednoho 

z nejnebezpečnějších zločinců vůbec, kterého k násilí může vést i sebemenší podnět. 

Hrůznost jeho činu spočívá nejen v jeho brutalitě, ale i v detailních přípravách vražd 

a následném zakopání obětí na jeho vlastní zahradě či na zahradě příbuzných dalšího 

člena tzv. kolínského gangu, jehož byl členem. 

 

Ludvík Černý 

K doživotnímu trestu byl Ludvík Černý odsouzen za vraždu čtyř osob, kterou 

vykonal jako člen „orlického gangu“, přičemž motivem vraždění byly peníze a majetek 

obětí. Tento čin je závažný jak v počtu zavražděných, tak ve způsobu jejich ukrývání. 

Oběti totiž byly vloženy do sudů a poté shozeny ze Žďákovského mostu do Orlické 

přehradní nádrže. 

 

Jiří Kajínek 

I díky svému útěku z věznice Mírov v roce 2000 se stal Jiří Kajínek snad 

nejznámějším doživotně odsouzeným vězněm. Trest odnětí svobody na doživotí mu byl 

uložen za nájemnou vraždu podnikatele Štefana Jandy, jeho ochránce Juliána Pokoše 

a za pokus o vraždu Vojtěcha Pokoše. V tomto případu je ovšem dodnes mnoho 

otazníků. 

 

Josef Kott a Michal Kutílek 

Tyto dva doživotně odsouzené soud shledal vinnými za vraždu čtyř náhodně 

vybraných osob a zmrzačení páté. K tomuto hrůznému činu mělo dojít v květnu 1990 

a série vražd proběhla během pouhých 46 hodin. Michal Kutílek tvrdí, že tento hrůzný 

čin spáchal díky satanismu, byl prý v zajetí zla. Nyní se ve výkonu trestu naopak uchýlil 

k Bohu a prohlašuje, že v případě jeho propuštění by se odebral do kláštera, kde by svůj 
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život zasvětil Bohu. Josef Kott tvrdí, že je nevinný, že nikoho nezavraždil a že byl 

po celou dobu, kdy byl čin páchán, pod silným vlivem alkoholu. 

 

Juraj Kučerák 

Juraj Kučerák vyrůstal v dětském domově, protože jeho otec byl umístěn 

v psychiatrické léčebně a matka byla soudně trestána. Od dětství vykazoval známky 

brutality a agrese, dokonce zabil několik psů a koček. Byl odsouzen za vraždu svého 

strýce při hádce. Zavraždil jej několika údery židlí, sekyrou, šlápnutím na krk a nakonec 

strýce okradl o 350 Kč. Následující měsíc podobným způsobem zavraždil dalšího muže. 

 

Ivan Roubal 

Soud odsoudil Ivana Roubala za spáchání pěti vražd od roku 1992 do roku 1994, 

přičemž další tři lidé z jeho okolí se pohřešují. Ve vězení pan Roubal není příliš 

oblíbený, zejména ne mezi dozorci, a to z důvodu, že si na vše stěžuje a často podává 

nejrůznější stížnosti. 

 

Josef Schottenhammel 

Trest odnětí svobody na doživotí byl panu Schottenhammelovi uložen pouze 

za jednu vraždu, to ovšem jen díky tomu, že další dvě ženy, které byly terčem jeho 

útoku, nezemřely. Dle jeho psychologických posudků se jedná o nenapravitelného 

velmi agresivního sexuálního devianta, který je sadisticky orientovaný a po užití 

návykových látek není schopen své chování ovládat. 

 

Miloslav Sláma 

Pan Sláma byl odsouzen na za dvě vraždy, tři pokusy o vraždu a jedno ublížení 

na zdraví s následkem smrti. Dále se mnohokrát dopustil loupeží, krádeží, porušování 

domovní svobody a podvodů, dohromady se jedná o 84 trestných činů. Motivem jeho 

brutálních činů bylo obohacení se na jeho obětech. 

 

Jaroslav Stodola 

Velmi medializovaný případ manželů Stodolových zná snad každý z nás. 

Manželé v roce 2001 a 2002 zavraždili osm lidí důchodového věku, další dva 

se pokusili zavraždit a poslední jejich trestný čin byl podchycen ve stádiu přípravy 

vraždy. Své brutální činy kamuflovali jako sebevraždy důchodců, proto byl tento případ 
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dlouho řešen jako sebevraždy. Motivem jejich ohavného jednání bylo získání peněz 

a majetku obětí, svými činy si manželé přišli na zhruba 400 000 Kč. 

 

Jan Uhljar 

Tento muž byl odsouzen za dvojnásobnou brutální vraždu své manželky a syna, 

které provedl desítkami ran kuchyňským nožem. Důvodem tohoto činu bylo 

pachatelovo podezření, že má jeho žana milence, a proto se rozhodl, že když jí nemůže 

mít on, tak nikdo. Syna zabil z důvodu, že sám by se o něj starat nechtěl a také by si 

nepřál, aby skončil v dětském domově. Ovšem dle verze soudních znalců odsouzeného 

vedla k vraždám skutečnost, že jeho žena věnovala více lásky jejich synovi, na kterého 

pan Uhljar velmi žárlil. 

 

Zdeněk Vocásek 

Rodiče pana Vocáska byli alkoholici, kteří jej často bili, jeho sestra se dokonce 

pokusila o sebevraždu. Pan Vocásek byl v roce 1988 odsouzen k trestu smrti za velmi 

brutální dvojnásobnou vraždu a pokus vraždy, jeho oběti byly stejně jako jeho rodiče 

alkoholici. Motivem jeho chování bylo obohacení se na majetku obětí. Ovšem vzhledem 

k tomu, že trest smrti byl zanedlouho zrušen a nahrazen trestem doživotním, i trest pana 

Vocáska se změnil na odnětí svobody na doživotí. Dle znalců je resocializace pana 

Vocáska nereálná, a i z tohoto důvodu byla v roce 2007 zamítnuta jeho žádost 

o podmíněné propuštění. 
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ISSUE OF THE LIFE IMPRISONMENT 
 

SUMMARY 
 

The purpose of this diploma thesis is to analyse the issue of life incarceration 

and some of the matters, which are related to this kind of punishment. I have decided 

to choose this topic because I have always been interested in the question of how 

society should punish the most serious crimes. More over, this punishment was 

introduced into the Czech legal framework not that long time ago, so in my opinion, 

there is still much space for its improvement. 

 

The life incarceration, which is the severest punishment possible within 

the Czech legal framework can be imposed by court only in the cases of the most 

serious crimes such as aggravated murder, terrorist attack or high treason. It was 

implemented in 1990 by the Criminal Code Amendment Act, which abolished the death 

penalty and replaced it with the life sentence. 

 

This thesis is divided into seven main chapters. The first part defines the basic 

terms, also it explains the purpose of punishment and deals with the system 

of punishments available according to our Criminal Code. Next chapter shows us briefly 

the evolution of punishments, especially of the life imprisonment, from the oldest 

civilizations up to the present. The third and fourth part are the core parts of this thesis, 

because they concern with the actual legislation of the life imprisonment, when and 

under which conditions it can be imposed and under which circumstances the criminal 

can be paroled. Also I explain how this punishment is executed, which rights 

and obligations do the prisoners have and I try to stress the importance of the 

rehabilitation programs which each inmate has to go through. During these sections 

I attempt to valorise the current legislation and I try to suggest possible enhancement 

as well. 

 

There has been much discussion regarding the abolition of death penalty 

and replacing it by the life sentence. Because of this I also included in this thesis one 
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chapter, which compares both penalties. In this comparison I cover also the long-term 

imprisonment, I mention the most important strengths and weaknesses of all these three 

punishments and finally I assess which one I see as the most suitable punishment 

for the gravest crimes. I decided for the life imprisonment, because it is in accordance 

with the basic human rights and at the same time it is strict enough to sufficiently 

punish the criminals for the very serious crimes the have committed. 

 

As a very interesting and beneficial part of this thesis I consider the subsequent 

one, where I describe how the life sentence is imposed in the foreign countries. I draw 

inspiration from the foreign legislation and suggested a few changes, which could 

be applied into our legal framework in the manner of other countries. 

 

In the final part I try to show the personalities of prisoners, how the execution 

of punishment has changed them and also I mention a survey which shows lifers’ 

troubles and opinions. 

 

After considering all relevant information I have concluded that the life 

imprisonment is a legitimate legal sanction, which as a suitable alternative of capital 

punishment and it should succeed the capital punishment in every democratic country. 
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