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Úvod
Problematika alternativních opatření k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
vzbuzuje v poslední době časté diskuze, které jsou zapříčiněné neuspokojivými
výsledky ve způsobu sankciování trestných činů prostřednictvím uvěznění. Dlouhodobé
zkušenosti ukazují, že nepodmíněný trest odnětí svobody s sebou přináší řadu vážných
nevýhod spočívajících zejména v přetíženosti soudů, přeplnění věznic, ve vysokých
nákladech spojených s výkonem trestu odnětí svobody a v neposlední řadě také
s nedostatečným výchovným působením tohoto trestu.

České republiky se tento

problém týká obzvláště naléhavě, neboť dlouhodobě patří mezi země s vysokým
indexem uvězněných osob.1
V důsledku toho dochází zejména ve druhé polovině 20. století v systémech
trestního práva k rozšíření možností uplatnění alternativních procesních postupů a
ukládání alternativních trestů, tj. trestů, které nejsou spojeny s odnětím svobody
pachatele. Právě o využití těchto alternativ se opírá nový koncept tzv. obnovující trestní
spravedlnosti (restorative justice), představující určitý protiklad k tradičně represivnímu
pojetí odplatné trestní spravedlnosti (retributive justice). Nové pojetí restorativní justice
zcela odlišně přistupuje k trestnému činu a vidí v něm především poškození jedné osoby
jinou a nikoliv poškození veřejných zájmů. S tímto novým pojetím pak souvisí i snaha o
urovnání takového konfliktu a obnovení pokojného stavu především prostřednictvím
sankčních opatření nespojenými s odnětím svobody, tj. alternativními tresty. Filozofií
alternativního trestání je zejména ponechat odsouzené na svobodě a uložit jim takový
druh povinnosti nebo omezení, který na ně bude působit preventivně a zároveň ochrání
společnost, uspokojí zájmy obětí trestného činu a upevní v pachateli návyky a postoje
potřebné pro vedení řádného života.
Příklon k alternativnímu sankcionování trestných činů se přirozeně týká i
českého trestního práva. Významným milníkem v tomto směru představuje přijetí
dlouho očekávaného kodexu, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr.
zák.“), který nahradil s účinností od 1. 1. 2010 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
Jednou z hlavních filozofií nového trestního zákoníku je především zdůraznění
1

K indexu uvězněných osob v České republice srov. TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie. 1. vydání.
Praha: Grada Publishing a.s., 2010, s. 175.
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koncepce trestu odnětí svobody jako tzv. ultima ratio a posílení úlohy alternativních
trestů. V tomto duchu dochází k úpravě některých již existujících alternativních trestů
(peněžitý trest, trest obecně prospěšných prací) a zavedení nových alternativních trestů
(trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce).
Cílem mé diplomové práce je přiblížit a analyzovat alternativní sankce a zároveň
zmapovat situaci v oblasti alternativních trestů, která vykrystalizovala v českém
trestním právu po přijetí nového trestního zákoníku. Důležitým prostředkem pro
vymezení jednotlivých problémů souvisejících s alternativními tresty a pro nalezení
vhodného řešení de lege ferenda je komparace s právními úpravami jiných zemí. Pro
tyto účely jsem zvolila komparaci s rakouskou právní úpravou, neboť jejich systém
trestního práva je velmi obdobný systému trestního práva českého. V rámci mé práce se
pokusím vyzdvihnout především ty instituty, které mohou být pro našeho zákonodárce
přínosné a inspirativní.
Zároveň bych ráda zdůraznila, že se budu věnovat ukládáním trestů pachatelům
starším 18 let, nikoliv tedy trestáním mladistvých, byť mnohé z toho, co uvádím dále, se
s ohledem na ustanovení § 109 tr. zák. a § 1 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb., o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže, dále jen „ZSM“) uplatní i ve
vztahu k mladistvým.
Po formální stránce je práce členěna na úvod, vlastní text skládající se z šesti
kapitol a závěr. Samotný text je pak doplněn obsahem, seznamem použité literatury,
seznamem použitých zkratek a anglickým abstraktem.
První kapitola pojednává o základním východisku pro zpracování tématu mé
diplomové práce, tedy o pojmu a účelu trestu. Tato kapitola zároveň nastiňuje základní
zásady trestání a nejvýznamnější teorie účelu trestu, které lze z hlediska jejich
historického vývoje a podstaty rozlišit.
Druhá kapitola se v souhrnu zabývá aspekty alternativního řešení trestních věcí.
V rámci této kapitoly budu podrobněji mapovat etapy vývoje trestů odlišných od
nepodmíněného trestu odnětí svobody v období od sametové revoluce až po současný
trestní zákoník. Dále se pokusím nastínit systém členění alternativního řešení trestních
věcí na hmotněprávní alternativy k potrestání, jimiž se budu nadále v této práci zabývat,
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a procesněprávní alternativy trestního řízení neboli tzv. odklony. Jelikož myšlenkový
základ alternativních trestů vychází z koncepce restorativní justice, pojednám v této
kapitole také o ní; nejdříve objasním její podstatu a následně se budu věnovat jejím
stěžejním principům. Na závěr této kapitoly bych ještě ráda zaměřila pozornost na
činnost Probační a mediační služby České republiky, neboť tento orgán zajišťuje
přípravu aplikace i výkon většiny alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Činnost probačních úředníků má tak nepostradatelný význam pro efektivní dosažení
účelu alternativních opatření.
V dalších kapitolách se zabývám jednotlivými alternativami nepodmíněného
trestu odnětí svobody; postupně přibližuji institut podmíněného odsouzení a
podmíněného odsouzení s dohledem, trest obecně prospěšných prací, domácí vězení a
peněžitý trest. Na konci každé z těchto kapitol se snažím o komparaci s rakouskou
právní úpravou a vyzdvihávám některé instituty, které by české právní úpravě mohly
posloužit jako inspirace de lege ferenda.
Diplomová práce je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 10. 2014.
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1. Pojem a účel trestu
1.1 Pojem trestu
Trest je neoddělitelnou součástí lidské společnosti, neboť tam kde je společnost,
jsou i společenské normy a hodnoty a tam, kde jsou určitá obecná pravidla chování se
vždy najdou tací, kteří tato pravidla porušují. Trest je pak určitá reakce společnosti na
takové porušení společenské normy či ohrožení hodnoty, kterou tato společnost chrání.
Trest v té nejširší rovině lze označit za reakci v podobě sankce, která je zpravidla
namířena proti osobě, jež svým jednáním porušila společenskou normu či ohrozila
určitou hodnotu a toto jednání je společností chápáno jako nežádoucí či nesprávné.
Podle toho jaký druh normy je porušen, lze tresty rozdělit na tresty mimoprávní a tresty
uložené na základě právní úpravy.
Tresty mimoprávní jsou chápány jako tresty, které nejsou ukládány za porušení
právní normy a neukládají se na základě zákona. Jedním z nich je trest jako výchovný
prostředek, který užívají především rodiče k výchově svých dětí. Dále trest vyplývající
z porušení mimoprávních společenských norem, kterými jsou například sportovní
pravidla či morální normy společnosti. Trestem pak může být pohrdání jako výsledek
porušení některé morální normy, nikoli však omezení svobody a jiné tresty, které jsou
vyhrazeny k užití v rámci právního systému.
Pro účely této diplomové práce jsou podstatné tresty ukládané na základě právní
úpravy, konkrétně tresty jako prostředky trestního práva. Hodnoty a obecná pravidla
chování, která jsou podle úvahy zákonodárce pro společnost natolik zásadní, aby si
zasloužily zvláštní právní ochranu, jsou chráněny trestním právem. Trest je v trestním
právu prostředkem státního donucení, který stát užívá k ochraně zájmů chráněných
trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. Jedná se o
újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného. 2
Subjektem, který rozhoduje o trestu a taktéž o vině za trestné činy, je pouze
soud, tak jak to dovozujeme z čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 40 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, přičemž se jedná o soud trestní.

2

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 381.
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1.2 Účel trestu
Účelem trestu se rozumí důvod, pro který je trest ukládán, neboli co má být
trestem dosaženo. Pojem „účelu trestu“ byl dříve definovaný v ustanovení § 23 trestního
zákona z roku 1961, dle něhož je účelem trestu 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.
Nový trestní zákoník z roku 2009 již ustanovení o obecném účelu či funkcích
trestání nahrazuje úpravou obecných zásad trestání, které jsou jednak obecně
formulovány pro všechny trestní sankce (§ 36 až 38 tr. zák.), jednak speciálně pro tresty
(§ 39 až 45 tr. zák.) a ochranná opatření (§ 96 a 99 tr. zák.).
Jedná se především o tyto základní zásady trestání a ukládání ochranných
opatření:
-

zásada zákonnosti (§ 37 odst. 1 tr. zák.) – trestní sankce lze ukládat jen
na základě trestního zákona, tedy vyjádření zásady nulla poena sine lege
neboli žádný trest bez zákona. Pravidla pro ukládání trestů jsou obsažena
jak v části obecné (§ 55 a násl. tr. zák.), tak v části zvláštní v rámci druhů
trestů a rozpětí trestních sazeb u jednotlivých trestných činů.

-

zásada přiměřenosti (§ 38 tr. zák.) – trestní sankce je nutno ukládat
s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a
poměrům pachatele. Základní hlediska, důležitá pro přiměřenost
trestného činu a ochranných opatření, jsou podrobněji rozvedena v § 39,
§ 41 a § 42 tr. zák. v rámci obecných pravidel pro stanovení druhu trestu
a jeho výměry.

-

zásada individualizace použitých sankcí – druh a výměra sankce musí být
soudem ukládány s ohledem na okolnosti konkrétního případu
(závažnost trestného činu, přitěžující a polehčující okolnosti, poměry
pachatele, chování pachatele po činu, přiměřená satisfakce osob
poškozených trestným činem atd.).

-

zásada personality sankce – trest nebo ochranné opatření by měly
zásadně postihovat pouze pachatele trestného činu a jejich vliv na jeho
okolí by měl být minimalizován.
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-

zásada humanity sankcí (§ 37 odst. 2 tr. zák.) – pachateli nelze uložit
kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být
ponížena lidská důstojnost.

Ačkoliv nový trestní zákoník ustanovení o účelu trestu vypouští, bezesporu
vychází z myšlenky, že základním úkolem trestu je ochrana společnosti (právních
statků) před trestnými činy. Této ochrany se má docílit pomocí individuální a generální
prevence.
Individuální prevence spočívá v působení trestu na osobu pachatele. Má za cíl
jednak výchovně působit na pachatele trestného činu (pozitivní individuální prevence),
jednak zabránit pachateli v páchání dalších trestných činů prostřednictvím uloženého
trestu (negativní individuální prevence).
Generální prevence spočívá v působení trestu na ostatní občany. Může spočívat
v odstrašení potenciálních pachatelů, tresty mohou varovat před pácháním trestné
činnosti (negativní generální prevence), na druhé straně pak může mít pozitivní vliv na
řádné občany, posílit právní jistotu ve společnosti a prohloubit věrnost k zákonům
(pozitivní generální prevence). 3
Teorie o účelu trestání lze rozdělit z hlediska jejich historického vývoje a
podstaty na absolutní, relativní a smíšené, která v sobě mísí prvky dvou předchozích
teorií.
Absolutní teorie trestu
„Punitur, quia peccatum est“.4
Absolutní teorie trestu5 vychází z myšlenky, že trest představuje spravedlivou
odplatu za trestný čin a nespojuje s ukládáním trestu žádné společenské účely.
Vyjádření této teorie můžeme nalézt již v samotné Bibli, která pojednává o
známém přísloví „Oko za oko, zub za zub,…“. Mezi nejvýznamnější zastánce této
teorie patří Aristoteles6, Tomáš Akvinský7 či Immanuel Kant, podle kterého je trest
kategorickým imperativem, účelem sám o sobě. Dále na něj navazuje Georg Wilhelm

3

Srov. NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2010, s. 39.
4
Trestá se, protože bylo spácháno zlo.
5
Označována též jako teorie retributivní či taliační (z latinského slova ius talionis – právo msty).
6
Aristoteles uvádí, že trest vyrovnává bezpráví a odplatou znovu obnovuje spravedlnost.
7
Spatřuje účel trestu v odplatě za spáchané zlo a ve snaze napravit celou společnost.
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Friedrich Hegel, který tvrdí, že trest je opodstatněn sám sebou, v podstatě se podle něj
jedná o obnovení práva.
Dalšími představiteli této teorie je tzv. klasická škola trestního práva, která se
opírá o filosofii indeterminismu a tvrdí, že pachatel se sám ze své svobodné vůle
rozhoduje spáchat trestný čin a tímto přistupuje na to, že bude potrestán. Potrestáním se
naplňuje spravedlnost, která byla jeho jednáním porušena.
Neuspokojivé výsledky resocializačních a rehabilitačních metod zacházení
s pachateli vyvolávají v posledních letech renesanci takového přístupu k trestu, která
vyústila až ve zcela novou teorii „spravedlivé odměny“. Tento nový myšlenkový proud
lze vyjádřit myšlenkou, že pachatel si trestní sankci zasluhuje, a proto by se měla
ukládat.
Relativní teorie
„Punitur, ne peccetur.“8
Relativní teorie trestu9 již oproti absolutní teorii trestu přikládá určité cíle
užitečné pro společnost. Smysl trestu vidí jak v ochraně společnosti, tak i v polepšení
jedince. Připouští uložení trestu za předpokladu, že je pravděpodobné, že to přinese
lepší následky, než kdyby trest uložen nebyl. Trest je pouze nezbytné zlo, jež je nutné
ve společenském zájmu.
Mezi stoupence relativní teorie patří osvícenští filosofové a to zejména Charles
Louis Montesquieu, Jeremy Bentham, Cesare Beccaria 10. Významné místo zde náleží
teorii psychologického donucení Anselma von Feuerbacha, který rozlišuje prevenci na
generální a speciální. On sám zdůrazňuje generální prevenci11 založenou na pohrůžce
trestem, která měla od trestného činu odradit. Svoji teorii pak uskutečnil v bavorském
trestním zákoníku z roku 1813.
Tato teorie byla rovněž představována tzv. sociologickou školou Franze von
Liszta a Cesara Lambrosa. Oproti A. von Feuerbachovi F. von Liszt zdůrazňoval
speciální prevenci. Samotné pachatele rozdělil na tři skupiny – náhodné, napravitelné a
8

Trestá se, aby nebylo pácháno zlo.
Někdy též označována jako preventivní teorie.
10
Pozoruhodně pokrokový je jeho výrok, že „odstrašující účinek nespočívá v přísnosti, ale
v neodvratnosti trestu“.
11
Proti generální prevenci ostře vystoupil Immanuel Kant na základě imperativu, že s člověkem má být
zacházeno jako s osobou, jež má účel sama o sobě, a nikoliv jako s prostředkem pro dosažení nějakého
jiného účelu.
9

9

nenapravitelné a v závislosti na těchto skupinách volil odlišné způsoby prevence –
zastrašení, napravení a zneškodnění.
Smíšené teorie
Jako smíšené jsou označovány ty teorie, které se různým způsobem snaží
kombinovat pozitivní prvky teorií absolutních i relativních. Tyto teorie požadují
spravedlivý trest odpovídající závažnosti spáchaného činu, který současně spojuje jak
individuální tak i generální prevenci. V současné době dominují ve většině vyspělých
států, stejně tak je tomu i v České republice.

2. Aspekty alternativního řešení trestních věcí
2. 1. Vývoj alternativních trestů na území ČR
Rok 1989 byl zvratový, co se týče změn v politické a sociální sféře, ale zároveň
ho lze považovat i za nový počátek vývoje trestního práva. Nastává období, kdy dochází
k zavádění a dalšímu rozšiřování alternativních forem trestů do českého trestního práva
a to prostřednictvím řady novelizací trestních zákonů, tak i následným přijetím nového
trestního zákoníku v roce 2009.
První významnější porevoluční novelou je pak zákon č. 175/90 Sb., který zrušil
trest smrti a nahradil jej trestem odnětí svobody na doživotí. Pro zajímavost lze dodat,
že trest smrti byl v našem právním řádu od roku 1961 považován oficiálně za opatření
dočasné a výjimečné. Zakotven byl trestním zákonem z roku 1961, který jeho uložení
připouštěl za podobných podmínek, jaké jsou v současnosti stanoveny pro ukládání
trestů odnětí svobody na doživotí. Okruh trestných činů byl překvapivě velmi široký,
jednalo se o 33 trestných činů, z nichž většinu tvořily trestné činy proti lidskosti,
republice a trestné činy vojenské. Za posledních 29 let před jeho zrušením byl soudy
výlučně ukládán za trestný čin vraždy, a to v případech vícenásobných nebo mimořádně
brutálních vražd. 12
Tato novela významně zasáhla do systému trestů v naší společnosti, neboť
kromě výše uvedeného byl zrušen trest nápravného opatření, rovněž byla rozšířena
12

NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2010, s. 432.
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možnost uložení jiného druhu trestu namísto trestu odnětí svobody a v neposlední řadě
došlo k zakotvení výjimečnosti nepodmíněného trestu odnětí svobody za trestné činy
s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující jeden rok.
Další významnou změnu týkající se problematiky trestů přináší bezpochyby
novela trestního zákona č. 290/1993 Sb., která rozšířila u trestu zákazu činnosti okruh
činností, jejichž výkon lze zakázat, dále došlo k pětinásobnému zvýšení horní hranice
peněžitého trestu z dosavadního 1 000 000 Kč na 5 000 000 Kč a k diferenciaci výkonu
trestu odnětí svobody. 13
Diskuze v devadesátých letech ohledně zavedení nových alternativ trestů vrcholí
řadou novelizací, z nichž lze jako první zmínit novelu trestního zákona č. 152/95 Sb.,
která s účinností od 1. 1. 1996 zavedla do našeho právního řádu trest obecně
prospěšných prací jako reakci zákonodárce na vzrůstající kriminalitu a přeplnění
vězeňských zařízení.
Druhou významnou novelu v devadesátých letech přináší bezesporu zákon č.
253/1997 Sb., který zavádí s účinností od 1. 1. 1998 do našeho právního řádu dva nové
trestněprávní instituty, a to podmíněné upuštění od potrestání s dohledem a podmíněné
odsouzení s dohledem.
Další významný mezník ve vývoji českého trestního práva a trestního procesu
představuje přijetí zákona č. 265/2001 Sb., jenž je obecně označován za tzv. Velkou
novelu trestního řádu.

Tato novela s účinností od 1. 1. 2002 významně přispívá

k rozvoji alternativních přístupů v trestním právu, neboť posílila pozici trestu odnětí
svobody jako ultima ratio.

14

Dále dochází k rozšíření podmínek pro uložení

výjimečného trestu odnětí svobody od 15 do 25 let a pro uložení výjimečného trestu
odnětí svobody na doživotí. Podmínky pro uložení výjimečného trestu od 15 do 25 let
byly změněny způsobem, že jsou v zákoně stanoveny alternativně. Nadále tedy postačí
splnění jedné z uvedených podmínek (velmi vysoký stupeň nebezpečnosti pro

13

Ustanovení § 39a trest. zák. zavedlo čtyři základní typy věznic a dále stanovilo kritérium pro
zařazování odsouzených namísto dosavadních tří nápravně výchovných skupin.
14
Výjimečnost trestu odnětí svobody byla zakotvena již novelou trestního zákona z roku 1990, která
spočívala v tom, že za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšovala
jeden rok, bylo možné uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k
osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k dosažení účelu trestu. Novelou zákona č. 265/2001
Sb. zákonodárce hranici trestní sazby posunul na tři roky, čímž postavení nepodmíněného trestu odnětí
svobody jako trestu ultima ratio posílil.

11

společnost nebo obzvlášť ztížená možnost nápravy pachatele).

15

V podobném duchu se

mění i podmínky pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí, který bylo možné uložit
za splnění tří kumulativních podmínek: 1. Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je
mimořádně vysoký; 2. Uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti; 3.
Není naděje, že by pachatele bylo možné napravit trestem odnětí svobody nad patnáct
až do dvaceti pěti let. Po novele nadále postačí, že druhá a třetí podmínka jsou splněny
alternativně. Změn dále doznala i právní úprava trestu obecně prospěšných prací a to
tak, že zákonodárce výrazně rozšířil jejich okruh. Nově se stanoví, že při ukládání
tohoto trestu bude soud přihlížet ke stanovisku pachatele, k možnosti jeho uložení a
k pachatelově zdravotní způsobilosti. Nicméně nadále však není podmínkou uložení
tohoto trestu souhlas pachatele, tak jak se to vyskytuje v zahraničních úpravách. V praxi
se však neočekává, že by byl trest obecně prospěšných prací ukládán pachateli, který se
k takovému potrestání staví negativně, neboť lze předpokládat, že nebude stanovené
povinnosti plnit a bude nutno přikročit k přeměně trestu. 16 Z dalších změn, které novela
přinesla, je možné zmínit novou definici tzv. probačního dohledu, výslovné zakotvení
možnosti vyslovení dohledu v případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody a v neposlední řadě znemožnění ukládání nepodmíněného trestu odnětí
svobody trestním příkazem, což bylo do té doby soudům umožněno, pokud se jednalo o
trest v maximální délce trvání jednoho roku. 17
Dalším významným předpisem umožňujícím rozvoj alternativních forem je
ZSM, který poprvé od r. 1931 oddělil problematiku mladistvých delikventů a dětí
mladších 15 let od problematiky dospělých a tím významně změnil dosavadní českou
právní úpravu sankcionování mládeže a řízení ve věcech mladistvých. Tento zákon je
lex specialis ve vztahu k obecným právním předpisům, a to především k trestnímu
zákoníku a trestnímu řádu, ale i k občanskému soudnímu řádu, zákoně o rodině a
zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Jeho význam spočívá hlavně v tom, že trestné
činy mladistvých budou posuzovány podle zvláštních pravidel specializovanými soudy
s možností širší škály trestů či nápravných opatření. Dále tento zákon upravuje řízení ve

15

Trestní zákon před touto novelou vyžadoval pro uložení trestu odnětí svobody nad 15 až do 25 let
splnění dvou podmínek, které musely být dány současně a to stupeň nebezpečnosti trestného činu pro
společnost je velmi vysoký a možnost nápravy pachatele je velmi ztížena.
16
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 745.
17
Blíže k tzv. Velké novele JELÍNEK, J. Novela trestního zákona 2001. Bulletin advokacie. 2001, č. 1112, s. 144 - 145.
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věcech mladistvých a stanoví zvláštní zásady tohoto řízení, kterými jsou mimo jiné
zásada zvláštního přístupu při projednávání trestních věcí mladistvých, zásada
spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zásada ochrany soukromí
mladistvého, zásada rychlosti řízení a zásada uspokojení zájmů poškozeného. Pro účely
této diplomové práce je však důležité, že zde dochází k širokému využití alternativních
trestů, jak to jen vyplývá z § 3 odst. 2 ZSM. 18 Na dané ustanovení navazuje § 31 odst. 2
cit. zákona tím, že „nepodmíněné odnětí svobody může soud pro mládež uložit
mladistvému jen tehdy, jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého
nebo předchozí použitá opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo
k dosažení účelu tohoto zákona“. Ustanovení § 24 ZSM pak taxativně vyjmenovává
samotné alternativy k trestu odnětí svobody. Veliké novum zde pak představuje
především podmíněné odložení výkonu peněžitého opatření.
Další značný posun v oblasti trestního práva představuje přijetí nového trestního
zákoníku pod č. 40/2009 Sb., v kterém se promítá zásadní změna hodnotového systému
české společnosti po roce 1989. Velké odlišnosti lze spatřovat především v nové úpravě
pojetí trestného činu, neboť nový trestní zákoník je postaven na formální koncepci
trestného činu oproti dřívější kodifikaci, která byla založena na principu formálně –
materiálním. Nový trestní zákoník lze považovat za kodex, přestože některá
hmotněprávní ustanovení jsou obsažena i v jiných zákonech. 19 Pro účely mé diplomové
práce je však nutno zmínit viditelnou tendenci k posílení úlohy alternativních trestů,
spočívající v zavedení dosud neznámých trestů (trest domácího vězení, trest zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce) a v úpravě trestů stávajících tak,
aby jejich pojetí umožnilo efektivnější využití a dosažení účelu trestu. Za tímto účelem
se tedy rozšiřují možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry až do 36,5 mil. Kč 20

18

„Trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména obnovující
narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly k dosažení
účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.“
19
Příkladmo lze uvést zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání
nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti,
spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů či zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu.
20
Dříve bylo možné uložit peněžitý trest pouze do 5 mil. Kč.
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a nově je upraven trest obecně prospěšných prací tak, aby ještě před jeho uložením soud
zjišťoval podmínky pro jeho výkon. 21
První novelou trestních předpisů za účinnosti nového trestního zákoníku je
zákon č. 330/2011 Sb., který nabyl účinnosti 1. 12. 2011 a který značně zmírňuje
podmínky alternativních trestů a podmíněného propuštění. V první řadě zvyšuje horní
hranici trestní sazby odnětí svobody ze tří na pět let pro stanovení okruhu trestných
činů, u nichž se nepodmíněný trest odnětí svobody uplatní jen tehdy, jestliže by uložení
jiného trestu nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život (§ 55 odst. 2 tr. zák.). Dále
zmírňuje trest domácího vězení tím, že v případě jeho přeměny na trest odnětí svobody
se přeměňuje jen dosud nevykonaná část trestu domácího vězení a to tak, že za každý
jeden den dosud nevykonaného trestu domácího vězení se nařizuje jeden den trestu
odnětí svobody.

22

Změna se dotkla i podmínek trestu obecně prospěšných prací, kdy

nejvyšší možná doba pro jejich vykonání se prodlužuje z jednoho roku až na
dvojnásobek, tedy na dva roky. V případě, kdy odsouzený trest řádně nevykonává nebo
se dopustí další trestné činnosti, má soud možnost přeměnit trest obecně prospěšných
prací nejen na trest odnětí svobody (jak tomu bylo v předešlé úpravě), ale nově i na trest
domácího vězení. Každá neodpracovaná hodina trestu obecně prospěšných prací se
přitom počítá jako jeden den domácího vězení.

2. 2. Systém alternativních opatření
2. 2. 1. Pojem
Systém alternativních opatření je možné vymezit jako souhrn institutů, jejichž
primárním účelem je nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody, jejich
uspořádání a vzájemné vztahy mezi nimi.

23

V tomto směru jsou zde patrné dvě roviny

aktivit směřující k alternativnímu řešení trestních věcí. Rozlišujeme alternativy v oblasti
trestního práva, tedy instituty upravené trestním právem hmotným a procesním, a
alternativní postupy mimo systém trestního práva v prostředí, které samo není právem
21

Trestní zákoník přesněji vymezuje skupinu pachatelů, kterým má být tento trest uložen a zároveň
zamezuje jeho ukládání recidivistům, kteří tento trest již v minulosti nevykonali nebo jejich kriminální
minulost či aktuální životní situace neposkytuje dostatečnou záruku, že ho budou úspěšně plnit.
22
Dříve platilo, že pokud odsouzený porušil trest domácího vězení nebo páchal další trestnou činnost,
rozhodl soud o nařízení celého náhradního trestu odnětí svobody, jehož výměra byla již stanovena bez
ohledu na to, jakou část z trestu domácího vězení již vykonal.
23
Blíže viz SČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1. vydání. Praha: Leges,
2011. s. 30.
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regulováno, ale v němž lze podle platné právní úpravy dosáhnout řešení, které má určitý
dopad v trestněprávní oblasti.

24

Tyto postupy rozvíjené v každé z těchto rovin mají

společné to, že jsou reakcí státu na spáchaný trestný čin, a proto musí respektovat náš
právní řád a nesmí se s ním dostat do rozporu. V dalším textu pak budu věnovat
pozornost především první variantě, tj. alternativním opatřením, která jsou upravena
normami trestního práva.
Dále se systém alternativních opatření dá strukturovat v závislosti na tom, v jaké
fázi trestního řízení lze jednotlivé druhy alternativních opatření aplikovat. Na základě
tohoto kritéria pak rozlišujeme:
1. hmotněprávní alternativní opatření, a v jejich rámci
a) alternativní tresty
b) alternativy k potrestání
2. procesní alternativní opatření, tj. tzv. odklony v trestním řízení.

2. 2. 2. Hmotněprávní alternativní opatření
Alternativní tresty
V té nejobecnější rovině jsou alternativní tresty všechny tresty nespojené
s bezprostředním odnětím svobody. Při takovémto vymezení by pak do této skupiny
spadaly všechny druhy trestů uvedené v § 52 trestního zákoníku kromě nepodmíněného
trestu odnětí svobody. V užším pojetí můžeme alternativní tresty vymezit podle jejich
hlavního účelu, kterým je náhrada za nepodmíněný trest odnětí svobody. Tímto
způsobem pak lze určit kategorii alternativních trestů, do které bude v rámci českého
trestního práva spadat pouze trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací,
peněžitý trest a podmíněné odsouzení včetně podmíněného odsouzení s dohledem. Pro
tyto tresty je příznačné, že je nelze uložit vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody –
byť u peněžitého trestu to platí pouze zčásti, a to když je ukládán na základě § 67 odst. 2
písm. b) tr. zák. Přesně tento fakt je odlišuje od ostatních druhů trestů jako je např. trest
zákazu činnosti či zákaz pobytu a podtrhuje tak jejich alternativní povahu.

24

Typickým příkladem může být mediace, která je zvláštní neprocesní formou alternativního řešení
trestních věcí, jejíž výsledky se mohou promítnout do rozhodnutí ve věci, avšak sama jako taková není
právem upravena.
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Alternativy k potrestání
Alternativy k potrestání tvoří specifickou kategorii alternativních opatření
založených na tom, že soud pachatele uzná vinným ze spáchání trestného činu, avšak
nenastoupí nejpřísnější typ trestněprávní sankce v podobě uložení trestu. Toto
rozhodnutí o neuložení trestu pak může mít buď definitivní, nebo mezitímní povahu.
České trestní právo zná obě tyto varianty a to v podobě institutu upuštění od potrestání a
podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.

2. 2. 3. Procesní alternativní opatření
Procesními alternativami v trestním řízení neboli tzv. odklony rozumíme
zvláštní způsoby trestního řízení, které jsou alternativní ve vztahu k standardnímu
projednání věci v hlavním líčení. Trestní věc je v jejich rámci vyřízena procesněprávně
stejně plnohodnotně jako ve standardním trestním řízení, avšak zpravidla se neuplatní
stadium soudního projednání věci. Do našeho právního řádu byly zaváděny po roce
1989 pod vlivem zahraničních inspirací se snahou o odbřemenění soudů od enormního
náporu trestních věcí. Mezi přednosti odklonů patří bezesporu to, že jsou spojeny
s některými významnými výhodami pro osoby poškozené trestnou činností a zároveň
přispívají k lepší individualizaci trestněprávního postihu. Lze je zařadit do kategorie
sankčních opatření, neboť v jejich důsledku dochází k zastavení trestního stíhání, avšak
obviněný je se svým souhlasem jistým způsobem přesto sankcionován.
Odklon v trestním řízení je výjimkou z obecně platné zásady legality, jedná se o
procesní alternativu trestněprávní dekriminalizace. Doplňuje tradiční procesní schéma
obžaloba – hlavní líčení – rozsudek o jiné, často neformální způsoby vyřízení věci.
S odklonem bývá zpravidla spojena určitá reakce společnosti, kterou obviněný
dobrovolně přijímá, což má význam pro generálně preventivní účel trestního řízení.
Procesními alternativami jsou podle naší právní úpravy zejména:
- narovnání
- podmíněné zastavení trestního stíhání
- dohoda o vině a trestu
- podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
- odstoupení od trestního stíhání.
25

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 741.
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Zatímco první tři z těchto variant jsou univerzální instituty, podmíněné odložení
podání návrhu na potrestání je úpravou speciální určenou jen pro zkrácené přípravné
řízení a odstoupení od trestního stíhání se uplatní výhradně v řízení proti mladistvým.
Pro úplnost lze dodat, že někdy bývá mezi odklony v trestním řízení řazen i institut
trestního příkazu, jehož povaha jakožto jedné z forem odklonů je sporná, neboť má
povahu odsuzujícího rozsudku a nedochází tudíž k zastavení ani přerušení trestního
stíhání. 26

2. 3. Restorativní justice
2. 3. 1. Koncept restorativní justice
Pojem restorativní justice lze vyložit jako určitý koncept zacházení s pachateli,
odlišný od klasické „retributivní“ trestající justice. Vychází z názoru, že současná trestní
spravedlnost není adekvátní reakcí společnosti na růst kriminality a nevede k ochraně
jednotlivce ani společnosti. Lze ji chápat jako soubor postulátů, cílů a metod, které
charakterizují určitý přístup k řešení problematiky zločinnosti. Jde o takové pojetí
trestní justice, ve kterém jsou hojně zastoupeny prvky zdůrazňující práva oběti a jejich
ochranu a mimosoudní projednání trestních věcí. 27
Pro restorativní justici je příznačné, že nevnímá trestný čin pouze jako porušení
veřejného zájmu a útok na stát, ale vidí v něm především narušení sociálního vztahu
mezi pachatelem a obětí. Primární účel systému trestní justice proto spatřuje v náhradě
poskytované individuálním obětem. Úsilí je zde cíleně zaměřeno na maximální míru
obnovy toho, co bylo trestnou činností narušeno a na urovnání konfliktu mezi
pachatelem a poškozeným, který byl založen spácháním trestného činu.
Hned na úvod je třeba poznamenat, že restorativní justice není konkrétní
paralelní systém ke klasické trestní justici, jen ji vhodným způsobem doplňuje a působí
vedle ní. Vzniká jako reakce na problémy trestní justice, kterými jsou například vysoký
nárůst kriminality, přeplněné věznice, nízká účinnost trestů, vysoké zatížení soudů či
nedostatečná ochrana obětí. Zásadním problémem zůstává skutečnost, že restorativní
přístupy je možno aplikovat pouze ve vhodných případech (vzhledem k osobě
26

Vydání trestního příkazu představuje zkrácené písemné řízení bez provedení dokazování a součinnosti
stran. Trestní příkaz je vydáván v řízení před samosoudcem.
27
KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 8.
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pachatele, závažnosti trestného činu, k situaci oběti apod.), zatímco trestní justice musí
reagovat na všechny spáchané trestné činy. 28
Koncept restorativní justice tak můžeme považovat za myšlenkový pramen pro
legislativní

zakotvení

většiny

alternativních

způsobů

řešení

trestních

věcí.

Nejdůležitějším programem, který prosazuje hlavní myšlenky restorativní justice do
praxe, je bezesporu mediace.

29

Mediaci lze charakterizovat jako zprostředkování styku

pachatele s obětí, při kterém se hledají způsoby řešení situace způsobené trestným
činem. Uskutečňuje se v bezpečném prostředí a je vedena odborně vyškoleným
zprostředkovatelem (mediátorem). Takové setkání představuje pro oběť příležitost říct
pachateli, jak ho svým činem poškodil a to nejen po stránce materiální, ale zejména
emocionální, a jak obtížně se bude s následky vyrovnávat. Pachatelům pak osobní
setkání umožňuje slyšet, co svým činem způsobil, porozumět tomu a případně se
omluvit. Účastníci mediace by pak měli diskutovat a nalézat řešení, jakým způsobem se
pachatel vyrovná s poškozeným a jak nahradí způsobenou škodu a újmu.

2. 3. 2. Principy restorativní justice
Základní principy restorativní justice lze shrnout do následujících tezí:
1. Zločin nemá být považován za porušení společenského pořádku ani za
překročení abstraktních právních a morálních pravidel, ale má být chápán
především jako škoda, která byla způsobena oběti a jako hrozba pro
bezpečnost společnosti.
2. Škodu způsobenou oběti je třeba chápat široce, jde o újmu materiální,
fyzickou, psychickou, o ztrátu společenského postavení, narušení sociálních
vazeb, osobního a rodinného života.
3. Reakce na zločin má přispět ke snížení této škody a hrozby.
4. Hlavním účelem společenské reakce na spáchaný čin nemá být potrestání
pachatele, ani jeho převýchova nebo odstrašení, ale vytvoření takových
podmínek, aby mohly být odstraněny následky trestné činnosti.
5. Tendence ke zpřísňování trestní represe (ukládání přísnějších trestů) je
kontraproduktivní, zejména u mladistvých pachatelů.
28

KARABEC, Z.: Koncept restorativní justice. In Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 10.
29
Mediace z lat. medius = střední, ležící uprostřed, nestranný
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6. Pachatel se má aktivně podílet na náhradě způsobené škody (na odstranění
škodlivých následků trestného činu) a mají mu přitom být zachována
všechna práva jako ostatním občanům.
7. Jestliže pachatel nehodlá participovat na tomto odstranění nákladů, je k tomu
donucen soudem.
8. Státní orgány (orgány činné v trestním řízení) se mají v systému restorativní
justice angažovat pouze tehdy, jestliže čistě vyjednávací postup mezi
pachatelem a obětí nevede k cíli nebo jestliže spáchaný trestný čin je
takového druhu, že klasický trestní proces je nezbytný.
9. Oběť trestného činu nemůže být nucena k vyjednávání s pachatelem o
způsobu a rozsahu kompenzace za způsobenou škodu. 30
Pro úplnost dané problematiky uvádím i pohled Howarda Zehra, který je
odbornou veřejností považován za zakladatele konceptu restorativní justice. Dle jeho
názoru restorativní justice vychází z tradičního vnímání zločinu z pohledu „dobrého
selského rozumu“ a sám také definuje tři základní pilíře, na kterých je restorativní
justice vystavěna:
1. Restorativní justice se zaměřuje na újmy způsobené trestným činem.
2. Trestný čin a způsobená újma vede k závazkům a povinnostem.
3. Restorativní justice podporuje angažovanost a účast.

2. 4. Probace a mediace
2.4.1. Funkce a význam
Instituce Probační a mediační služby byla v českém právním řádu zakotvena
s účinností od 1. 1. 2001 zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který
se velmi úzce váže k základním trestněprávním předpisům, kterými jsou zákon č.
140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Za
nedílnou součást právní úpravy je také nutné považovat interní normy Probační a
mediační služby, kterými jsou zejména Statut Probační a mediační služby a Organizační
řád Probační a mediační služby.

30

KARABEC, Z.: Koncept restorativní justice. In Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 9.

19

Hlavním důvodem vytvoření Probační a mediační služby bylo především to, aby
justice mohla účinně uplatňovat trestní politiku v oblasti sankcí vykonávaných na
svobodě, a tím snížit počet uvězněných osob, omezit rizika opakování trestné činnosti,
motivovat pachatele k nápravě škod a účinně chránit společnost před kriminalitou.
Hlavní činnosti Probační a mediační služby můžeme, jak už název napovídá,
rozdělit do dvou skupin, a to na probaci a mediaci. Ačkoliv tyto dvě oblasti směřují
k naplnění velmi obdobných cílů, přesto by se neměly zaměňovat. Dle ustanovení § 2
odst. 1 Zákona o probační a mediační službě se probací rozumí „organizování a
vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu
trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení,
sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl
řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo
k obnově narušených právních i společenských vztahů.“ Tato definice probace
reflektuje pojetí obsažené v teorii, které za součást probace považuje jak prvek kontroly
(první část definice), tak i prvek pomoci pachateli (druhá část definice).
Ustanovení § 2 odst. 2 Zákona o probační a mediační službě pak vymezuje i
druhou hlavní složku činnosti Probační a mediační služby – mediaci, a to jako
„mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporů mezi obviněným a poškozeným a
činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním
řízením.“ Mediace se uplatní především v rámci odklonů v trestním řízení, ale může být
využívána i například při řešení otázky náhrady škody v adhézním řízení. K jejímu
provádění je nutný výslovný souhlas obviněného a poškozeného.
Probační a mediační služba usiluje v oblasti trestní spravedlnosti o naplnění
těchto cílů: 31
1. Integrace pachatele – Probační a mediační služba směřuje k začlenění
pachatelů do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace
je proces, který usiluje o obnovení respektu pachatelů k právnímu stavu
společnosti, o jejich uplatnění a seberealizaci.
2. Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o
zapojení poškozeného do procesu odčinění, řešení následků trestného
31

Koncepce rozvoje Probační a mediační služby České republiky v rámci reformy justice
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činu a obnovení jeho pocitu bezpečí a důvěry v systém trestní
spravedlnosti.
3. Ochrana společnosti – Probační a mediační služba chce prospívat
k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů
spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených
alternativních trestů a opatření.

2.4.2. Metody činnosti Probační a mediační služby
Činnost Probační a mediační služby má zásadní význam pro dosažení
požadované efektivity jednotlivých alternativních opatření. Důležitým předpokladem
pro řádné plnění úkolů probačních úředníků je pak využívání účinných metod, které
jsou primárně odvislé od cíle toho kterého alternativního opatření.
Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem
V souvislosti s podmíněným odsouzením trestní řád v § 329 uvádí, že
v případech, kdy je to s ohledem na povahu uložených omezení a způsob kontroly
chování podmíněně odsouzeného nutné, zašle předseda senátu ihned po právní moci
rozsudku ukládajícího trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, jeho
opis probačnímu úředníkovi k výkonu kontroly nad chováním odsouzeného a nad
dodržováním uložených omezení. Zároveň s tímto ho požádá, aby ve stanovených
pravidelných termínech mu podával zprávu o způsobu života odsouzeného a v případě,
že by zjistil důvody k nařízení výkonu trestu, aby to ihned oznámil soudu.
Pokud soud takto nepověří probačního úředníka k výkonu kontroly nad
chováním odsouzeného, musí provádět tuto kontrolu v pravidelných intervalech32 sám.
Trochu jiný zákonný podklad má podmíněné odsouzení s dohledem. Dle § 330a
trestního řádu jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí
svobody s dohledem, soud po právní moci rozsudku opatřením pověří probačního
úředníka, v jehož obvodu má odsouzený bydliště nebo pracoviště, aby sledoval jeho
chování a dodržování uložených omezení a povinností způsobem stanoveným zvláštním
zákonem.

32

Minimálně však jedenkrát za šest měsíců.
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Pro činnost probačního úředníka je charakteristické spojení represivní složky
trestněprávních opatření se složkou výchovnou a podporovací. V tomto smyslu se
dohledem rozumí určitá vyšší kvalifikovanější forma sledování chování podmíněně
odsouzeného obsahující nejen kontrolu, ale také prvky sociální, psychologické a
pedagogické pomoci a poradenství odsouzenému, jeho odborné vedení a kontrolování
s cílem snížit rizika páchání trestné činnosti, podporovat jeho schopnosti a motivovat jej
k tomu, aby žil v souladu s normami společnosti. 33
V rámci výkonu dohledu by se měl probační úředník řídit následujícími principy
a východisky: 34
1. Individuální přístup. Probační úředník individuálně přistupuje ke
každému klientovi, komplexně pohlíží na jeho sociální a rodinné zázemí,
objasňuje možné příčiny trestné činnosti, mapuje klientovy konkrétní
potřeby, posiluje jeho schopnosti řešit konfliktní situace a sám vhodná
řešení nabízí.
2. Respekt ke klientovi. Probační úředník ke klientovi přistupuje
s respektem a umožňuje mu dospět k vlastním rozhodnutím a závěrům.
3. Kontakt s blízkým sociálním okolí klienta. Probační úředník má potřebný
kontakt s rodinou klienta a jeho blízkým sociálním okolím a ve své
činnosti zohledňuje zájmy sociálního společenství, v němž se klient
pohybuje.
4. Součinnost s dalšími odborníky a koordinace sociálních služeb. Probační
úředník spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti prevence
a řešení sociálně nepříznivých jevů, zprostředkovává klientům na tyto
instituce kontakt a spolupráci v rámci lokální sítě koordinuje.
Z povahy věci vyplývá, že se odsouzený dostává do kontaktu s probačním
úředníkem zpravidla nedobrovolně, proto je velice důležité pochytit klientovu aktivitu a
získat jeho zájem v hledání nových perspektiv jeho života a to v co nejranější fázi
trestního řízení.

33

Blíže viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 1996, sp. zn. 7 To 169/96.
SOLOTÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2000, s. 307.
34

22

Zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací
Činnost probačních úředníků je v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací
významná ve třech základních oblastech. První je tzv. předsjednání trestu obecně
prospěšných prací, tedy zjišťování potřebných informací pro rozhodnutí, zda bude v
konkrétním případě aplikace tohoto trestu vhodná. Do této fáze spadá i zjištění
stanoviska obviněného k možnému uložení trestu obecně prospěšných prací, přestože
náš právní řád nevyžaduje souhlas obviněného s jeho uložením. Toto zjištění má však
zásadní význam z penitenciárního hlediska, protože je důležité zajistit, aby uložený trest
měl na odsouzeného pozitivní účinek ve smyslu dobrovolně přijaté resocializace.
Druhá hlavní oblast využití Probační a mediační služby ve vztahu k trestu
obecně prospěšných prací nastupuje v okamžiku, kdy probační úředník dospěje
k závěru, že uložení trestu obecně prospěšných prací je vhodné, nebo když soud již
tento trest uložil, ale nebyl dosud vykonán. V rámci této fáze dochází k vyjednávání
probačního úředníka s obviněným a se zástupci obcí a dalších institucí o možnosti
umístit k nim pachatele odsouzeného k výkonu tohoto trestu.35
Třetí oblastí, kde se realizuje Probační a mediační služba, je kontrola výkonu
trestu obecně prospěšných prací. Pokud se odsouzený chce vyhnout přeměně svého
trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, v trest domácího vězení nebo
v peněžitý trest musí vést do skončení výkonu trestu řádný život a vykonat uložený
trest, obě tyto povinnosti jsou pak probačním úředníkem důsledně kontrolovány. Za
tímto účelem probační úředník provádí úkony směřující k tomu, aby odsouzený36:
-

vedl v průběhu výkonu trestu řádný život

-

dodržoval soudem uložená přiměřená omezení a povinnosti

-

odčinil následky trestného činu a učinil kroky vedoucí k nápravě vztahů
s poškozeným

-

uhradil náklady trestního řízení

-

posiloval své schopnosti žít v souladu se zákony a odstraňoval případná
riziky své recidivy trestné činnosti.

35

Probační úředník zpravidla jedná s kontaktními osobami na příslušném obecním úřadu podle místa
bydliště obviněného a zjišťuje aktuální možnosti výkonu vhodné práce obviněným. Takový postup je
zvláště potřebný v případech kdy v dané obci ještě žádný odsouzený trest obecně prospěšných prací
nevykonal nebo pokud má obec negativní zkušenosti s výkonem trestu obecně prospěšných prací.
36
Probační a mediační služba České republiky [online]. [cit. 16. 6. 2014]. Dostupné z www:
https://www.pmscr.cz/download/OPP_metodika_bez_priloh.pdf.
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V rámci této kontroly zve probační úředník odsouzeného na pravidelné
konzultace a dle konkrétních okolností případu si vyžaduje zprávy obce či příslušné
instituce o počtu odpracovaných hodin, popř. o problémech vznikajících v rámci
výkonu trestu obecně prospěšných prací.
V případě, kdy probační úředník zjistí nedostatky ve výkonu trestu obecně
prospěšných prací ze strany odsouzeného, vyzve ho k jejich odstranění a zároveň o
těchto zjištěních bezodkladně informuje soud, který výkon tohoto trestu nařídil. Přitom
může postupovat podle § 7 odst. 3 zákona o Probační a mediační službě, který mu
dovoluje v případě méně závažného porušení stanovených podmínek, omezení či
povinností upozornit pouze obviněného na zjištěné nedostatky a poskytnout mu
poučení, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek,
omezení či povinností bude informovat předsedu senátu nebo samosoudce a
v přípravném řízení státního zástupce. Pokud odsouzený do 14 dnů od převzetí výzvy
nezačne trest vykonávat, podá probační úředník soudu návrh na přeměnu trestu obecně
prospěšných prací v trest odnětí svobody, v trest domácího vězení nebo v peněžitý trest,
na jehož základě soud rozhodne. 37
Probační úředník rovněž zjišťuje skutečnosti sloužící jako podklad pro
rozhodování soudu o případném odložení, přerušení nebo upuštění od výkonu trestu.
Dále je povinen bezodkladně informovat soud o tom, kdy odsouzený trest obecně
prospěšných prací vykonal. 38
Zajištění výkonu trestu domácího vězení
Probační a mediační činnost se ve vztahu k zajištění výkonu trestu domácího
vězení realizuje podobně jako u trestu obecně prospěšných prací v rámci tzv.
předběžného šetření, tj. spolupráce probačního úředníka s obviněným před uložením
trestu domácího vězení. Tato činnost spočívá v zjišťování informací významných pro
úvahy soudu stran o uložení tohoto trestu, tedy aktuálních sociálních a bytových poměrů
odsouzeného a dalších okolností, které mohou mít na uložení tohoto trestu vliv.
Významnou úlohu pak hraje Probační a mediační služba v souvislosti se
zajištěním kontroly výkonu trestu domácího vězení. V současnosti se provádí formou
namátkových kontrol s tím, že je odsouzený za tímto účelem povinen probačnímu
37
38

§ 340b trestního řádu
§ 337 trestního řádu in fine
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úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu. Do té doby, než bude zaveden
elektronický monitorovací systém, představuje tento postup jediný možný způsob
kontroly odsouzených.
Namátkové kontroly probíhají formou osobních návštěv probačního úředníka
v místě výkonu trestu v době, kdy se zde má podle rozhodnutí soudu zdržovat, tedy
typicky ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a všedních dnech v době od 20.
hodiny až do 5.00 hodin. 39 Návštěvy se provádí zpravidla alespoň třikrát do měsíce, ale
jejich frekvenci si může probační úředník stanovit sám v závislosti na vyhodnocení rizik
případného maření výkonu trestu. Kontroly mohou být doplněny konzultacemi
odsouzeného s probačním úředníkem na středisku Probační a mediační služby anebo
dalšími kroky, které mají nasměrovat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život.
Probační úředník současně kontroluje i jak odsouzený řeší náhradu škody z trestného
činu, placení nákladů trestního řízení a jak plní uložené povinnosti a omezení.
Pokud probační úředník zjistí porušení podmínek výkonu trestu domácího
vězení, měl by nejprve požadovat vysvětlení této okolnosti odsouzeným a teprve
v případě, že by odsouzený porušení podmínek domácího vězení nevysvětlil vůbec
anebo dostatečně, informovat o tomto zjištění soud, popř. navrhnout nařízení výkonu
náhradního trestu odnětí svobody.
Zajištění výkonu peněžitého trestu
V případě peněžitého trestu se probační a mediační činnost omezuje pouze na
tzv. zprávu před rozhodnutím nebo také soudní pomoc. Jedná se o fakultativní součást
trestního řízení a spočívá v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému
a sociálnímu prostředí.
Při výměře peněžitého trestu musí soud podle trestního zákoníku 40 přihlédnout
k osobním a majetkovým poměrům pachatele a zároveň tento trest neuloží, je-li zřejmé,
že by byl nedobytný. Z těchto okolností tedy vyplývá, jakou mimořádnou roli při
stanovení výše peněžitého trestu hraje zpráva o majetkových poměrech obviněného,
kterou může poskytnout probační úředník.

39

Z tohoto vyplývá, že kontroly probačních úředníků probíhají většinou v nočních hodinách, což může
být velmi nepříjemné jak pro odsouzeného ale i pro členy jeho domácnosti.
40
§ 68 odst. 3 a 6 tr.zák.
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Dále přichází v úvahu pomoc probačního úředníka při zajišťování výkonu
peněžitého trestu, která zahrnuje jednak pomoc odsouzenému, ale také dohled nad
dodržováním režimu plateb peněžitého trestu v případě, že byl uložen ve splátkách.
Zvlášť užitečná může být jeho práce v případech, kdy se vyskytnou u obviněného
finanční problémy spočívající v neschopnosti splácet peněžitý trest. 41

3. Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem42
3. 1. Obecná charakteristika trestu
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody představuje pro sankční systém
českého trestního práva dominantní43 a tradiční alternativu uvěznění, která byla na
našem území zavedena již zákonem č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a
o podmíněném propuštění.
Podstata podmíněného odsouzení spočívá v tom, že soud sice vynese odsuzující
rozsudek a uloží trest odnětí svobody, ale jeho výkon odloží pod podmínkou, že se bude
odsouzený ve stanovené zkušební době řádně chovat a vyhoví uloženým podmínkám. 44
Pachateli se tak dává určitá výstraha, jaké následky by mělo neplnění povinností
v rámci případně uloženého dohledu či nedodržení uložených přiměřených omezení
v průběhu zkušební doby. Pachatel má tak na výběr ze dvou alternativ. Buď povede ve
zkušební době řádný život a vyhoví uloženým podmínkám, pak soud vysloví, že se
41

Například když obviněný ztratí zaměstnání, je třeba požádat nejen o odklad výkonu peněžitého trestu,
ale také najít nové zaměstnání, aby mohl v budoucnu peněžitý trest zaplatit.
42
O právní povahu nepodmíněného odsouzení byly v teorii i praxi vedeny značné spory, neboť tento
institut lze považovat buď za samostatný druh trestu, anebo za formu nepodmíněného trestu odnětí
svobody. Zákonná úprava podmíněného odsouzení prošla v minulosti dvěma změnami, které se snažily
na tuto otázku najít odpověď. První z těchto změn představovalo přijetí ZSM, který uvádí odnětí svobody
podmíněně odložené na zkušební dobu a odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu
s dohledem jako samostatné druhy trestních opatření. Druhou změnu přineslo přijetí nového trestního
zákoníku, který pojímá podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem jako dvě zvláštní
varianty trestu odnětí svobody, nikoliv tedy jako samostatné druhy trestu. K této poslední variantě se také
přiklání Věra Kalvodová ve své knize Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí.
S tímto názorem se ovšem neztotožňuji, neboť považuji podmíněné odsouzení za samostatný druh trestu.
Důvod, který mě k tomuto názoru přivádí, je skutečnost, že podmíněné odsouzení vykazuje všechny
podstatné znaky samostatného druhu trestu a od nepodmíněného trestu odnětí svobody se podstatně
odlišuje především povinnostmi odsouzeného, které z tohoto trestu vyplývají. Stejný názor zastává i na
příklad Filip Ščerba ve své knize Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě nebo Jiří Jelínek ve
své učebnici Trestního práva hmotného.
43
Dominantní v tom smyslu, že v poslední době představuje vůbec nejčastěji ukládaný druh trestu, jak
vyplývá ze statistik zachycující ukládání trestů soudy v České republice v posledních deseti letech.
44
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 399.
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osvědčil a trest vykonán nebude, anebo svým chováním zavdá příčinu k rozhodnutí
soudu, že se trest vykoná. Jedná se o významný projev preventivní funkce trestního
práva, kterým se pachatel pozitivně motivuje k řádnému životu a poskytuje se mu
důvěra a možnost, aby bez izolace od společnosti se svým chování osvědčil. S ohledem
na výše uvedené můžeme podmíněné odsouzení označit za alternativu krátkodobých
nepodmíněných trestů odnětí svobody. Tomuto chápání nasvědčuje i současná právní
úprava podmíněného odsouzení v trestním zákoně (§ 81 a násl. tr. zák.), neboť soud
může podmíněně odložit výkon trestu, „má-li důvodně za to, že účelu trestu bude
dosaženo i bez jeho výkonu.“ 45
Současná právní úprava rozlišuje dvě formy podmíněného odsouzení, a to
„prosté“ bez dohledu, jako alternativu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nepřevyšujícího 3 léta (§ 81 odst. 1 tr. zák.) a s dohledem, je-li třeba zvýšeně sledovat a
kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební
době (§ 84 tr. zák.). Dle českého trestního práva lze odložit výhradně výkon trestu
odnětí svobody, avšak u mladistvých lze podmíněně odložit i výkon peněžitého
opatření.

3. 2. Zákonné podmínky
V trestním zákoníku je právní úprava podmíněného odkladu výkonu trestu
odnětí svobody je obsažena v ustanoveních § 81 až § 83 tr. zák. Podle § 81 odst. 1 tr.
zák. může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující tři léta46,
a to za podmínky, že vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím
k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije, pracuje, a okolnostem případu,
má soud důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba
jeho výkonu.
Základní podmínkou pro jeho uplatnění je skutečnost, že soud vyměří pachateli
trest odnětí svobody ve výměře nepřevyšující tři roky. Rozhodující je tedy konkrétní
výměra ukládaného trestu odnětí svobody, jelikož horní hranice trestní sazby trestu
45

KALVODOVÁ, V. : Podmíněné odsouzení před novelou trestního zákona č. 253/1997 Sb. a po jejím
přijetí. Trestní právo. 1998, č. 3, s. 2.
46
Podle trestního zákona z roku 1961 bylo možné podmíněně odložit pouze trest odnětí svobody
nepřevyšující dva roky; maximálně tříletý trest odnětí svobody bylo možné podmíněně odložit pouze při
stanovení dohledu probačního úředníka.
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odnětí svobody zde nehraje žádnou roli a dolní hranice této sazby pak hraje roli pouze
sekundární. Ve srovnání s jinými alternativními opatřeními tak lze podmíněné
odsouzení v podstatě využít u všech trestných činů, avšak u těch nejzávažnějších jde
samozřejmě o možnost v podstatě ryze teoretickou.
Druhou podmínkou pro postup, kterým soud podmíněně odloží výkon trestu
odnětí svobody, je závěr soudu o tom, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život,
není zapotřebí trest odnětí svobody vykonávat, a to vzhledem k osobě a poměrům
pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije
a pracuje, a vzhledem k okolnostem případu (§ 81 odst. 1 tr. zák.). Soud musí dospět
k závěru, že v daném konkrétním případě postačí pachateli k tomu, aby vedl řádný
život, pouze určité varování, tedy hrozba trestem odnětí svobody, aniž by se trest odnětí
svobody musel přímo vykonávat. Z povahy věci tak vyplývá, že se tento institut uplatní
především u prvopachatelů 47, a to v situacích, kdy z určitých důvodů není možné využít
některý z odklonů v trestním řízení či institut upuštění od potrestání. Avšak v některých
případech může být podmíněné odsouzení vhodným nástrojem i vůči osobám, které se
již dříve dopustily trestného činu a které potřebují kontrolu a určité usměrnění svého
chování, podporu a pomoc. 48
Při úvaze, zda bude výkon trestu odnětí svobody podle § 81 tr. zák. podmíněně
odložen, je na místě se zejména zabývat tím, zda může být účelu trestu dosaženo i bez
výkonu trestu odnětí svobody, jednak z hlediska osoby a poměrům pachatele, jednak
z hlediska okolností vztahujících se k danému trestnému činu. Na prvním místě zákon
ukládá hodnotit osobu49 pachatele. V rámci této úvahy je nutné přihlížet k celému
profilu pachatelovy osobnosti a to zejména k jeho charakterovým rysům a povahovým
vlastnostem, k jeho sklonům a zálibám a také k jeho vztahu k rodině, práci a
společnosti. Tyto povahové vlastnosti mají zásadní význam z toho hlediska, jak se
47

Tj. osob, které před spácháním trestného činu neměly za sebou žádnou kriminální minulost.
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 896.
49
K úvaze zabývající se osobností pachatele se vyjádřil Nejvyšší soud v rosudku ze dne 30. 5. 2001,
sp.zn. 7 Tz 91/2001: „U obviněného, u něhož je již šířeji založen celkový sklon k jednání nerespektující
zákony a jeho nyní posuzovaný čin tudíž není jen ojedinělým nebo nahodilým vybočením z jinak řádného
života, nýbrž určitým vyvrcholením tendence, která se u obviněného i jako řidiče motorového vozidla
projevovala po delší dobu a postupně zesilovala, nelze dojít k přesvědčivému závěru, že podmíněný
odklad výkonu trestu odnětí svobody má oporu v osobě obviněného, zejména v jeho dosavadním životě.
Podobně může být podmíněné odsouzení vyloučeno okolnostmi případu, pokud je např. způsob jízdy
obviněného celkově charakterizován tak, že ho nelze v žádném případě považovat jen za běžnou
nepozornost, neopatrnost či nesoustředěnost, nýbrž za evidentní projev hazardérství, agrese,
bezohlednosti a nedostatku jakékoliv sebekontroly.“
48
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projevují v chování pachatele a jak se konkrétně projevily při spáchání předmětného
trestného činu. Dále je chování pachatele významně determinováno prostředím, v němž
žije a pracuje, a celkovými sociálními vztahy, v nichž se v určité době nachází. Zásadní
význam bude mít rovněž okolnost, zda jde o prvopachatele, nebo o pachatele, který se
dopustil trestného činu opětovně. Tato skutečnost automaticky nevylučuje možnost
podmíněného odkladu výkonu trestu, ale bude záležet na úvaze soudu, zda je recidiva
takové povahy, že se zřetelem k ní není na místě podmíněné odsouzení. Může se jednat
o případy, kdy uplynula od předchozího odsouzení delší doba, v níž se pachatel řádně
choval, nebo jsou tu jiné okolnosti, které opravňují k optimistické prognóze, pokud jde
o další vývoj osoby pachatele. 50
Od osoby pachatele, která je hodnocena v rámci stupně nebezpečnosti trestného
činu pro společnost, je třeba odlišovat „poměry pachatele“, které charakterizují osobu
pachatele jako objekt trestu, a proto mají také podstatný význam pro jeho druh, typ i
výměru. Jde zejména o rodinné a osobní poměry pachatele, které tu jsou v době
rozhodování o trestu a které významně ovlivňují zejména u alternativních trestů způsob
výkonu trestu, jeho účinnost i akceptaci výchovného působení takového trestu
pachatelem. 51
Dosavadní život pachatele, který by odůvodňoval závěr o tom, že účelu trestu
může být dosaženo i bez jeho výkonu, bude typicky naplněn za předpokladu, že
pachatel dosud vedl řádný život, nebo sice měl nějaké problémy, ale ty nebyly takového
charakteru, aby podmíněné odsouzení vylučovaly, a zároveň jsou prostředky trestního
práva (zejména přiměřenými omezeními a povinnostmi či probačním dohledem) dobře
odstranitelné či kompenzovatelné. V rámci této úvahy je důležité nepřihlížet jen
k některým skutečnostem svědčícím v prospěch nebo neprospěch pachatele, ale snažit
se hodnotit dosavadní život pachatele a okolnosti spáchaného činu jako celek.
Okolnosti případu představují takové skutečnosti, které charakterizují spáchaný
trestný čin, jeho společenskou závažnost a jeho vliv na ostatní členy společnosti. Mohou
jimi být tak zejména způsob provedení trestného činu a jeho následky, míra zavinění
50

Dle judikatury Krajského soudu v Hradci Králové (rozhodnutí ze dne 30. 4. 1965, sp.zn. 1 To 96/65)
„při hodnocení recidivy pachatele z hlediska možnosti jeho nápravy musí soud přihlížet k povaze
předchozí trestné činnosti, k odstupu doby od posledního odsouzení, k celkovému způsobu jeho života a
k pohnutce jeho dalšího trestného činu, aby mohl učinit správný závěr o trestu ve smyslu ustanovení § 23
odst. 1, § 31 odst. 1, § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák.“
51
SOLOTÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2000, s. 281.

29

pachatele, jeho pohnutka, prostředí a situace, za nichž k činu došlo, míra rozmáhání se
podobných trestných činů či odezva veřejnosti na spáchaný trestný čin.
Soud se musí zabývat všemi výše uvedenými okolnostmi v jejich vzájemné
souvislosti a to jak z hlediska prevence individuální, tak i z hlediska prevence generální,
tj. měl by přihlížet i k působení případného podmíněného odkladu výkonu trestu na
ostatní členy společnosti. Závěr soudu o tom, zda určitá okolnost nevylučuje podmíněné
odsouzení, se musí opírat o náležité a všestranné zhodnocení osoby pachatele, zejména
jeho dosavadního života a prostředí, v němž žije a pracuje, jakož i okolností případu a
nesmí být s těmito skutečnostmi v logickém rozporu.

3. 3. Výkon trestu
Soud stanoví při podmíněném odsouzení zkušební dobu v délce od jednoho roku
až do pěti let52 a tato doba počíná běžet od právní moci odsuzujícího rozsudku.
Zkušební doba by měla být určena v prvé řadě v závislosti na povaze a závažnosti
spáchaného trestného činu, délce uloženého a podmíněně odloženého trestu odnětí
svobody a v neposlední řadě také na poměrech odsouzeného, tj. celkovém profilu jeho
osoby.
Ustanovení § 82 odst. 4 tr. zák. stanoví pravidlo, podle kterého se doba, po
kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým
podmínkám, započítává do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení
pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného
trestu nebo společného trestu za pokračování v trestném činu. Půjde zejména o situace,
kdy dřívější pravomocné rozhodnutí, jímž byl pachatel podmíněně odsouzen, bylo zcela
nebo zčásti zrušeno na základě mimořádného opravného prostředku a následně bylo
vydáno rozhodnutí nové, jímž byl pachatel opět podmíněně odsouzen, anebo po nabytí
právní moci prvního odsuzujícího rozsudku soud uložil souhrnný trest či společný trest
za pokračující trestný čin, jímž sice musel výrok o trestu z prvního rozsudku zrušit,
avšak opět přistoupil k podmíněnému odsouzení.
Základní

povinnosti

vyplývají

pro

podmíněně

odsouzeného

pachatele

z ustanovení § 83 odst. 1 tr. zák. spočívají ve vedení řádného života a vyhovění
uloženým podmínkám během zkušební doby.
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Resp. u mladistvých od jednoho roku do tří let. (§ 33 odst. 1 zák. mládeže)
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Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu (rozhodnutí ze dne 31. 7. 2013, sp.
zn. 6 Tdo 659/2013) „vedení řádného života je základní podmínkou osvědčení a z toho
vyplývá, že ke splnění zákonné podmínky vedení řádného života by se měl odsouzený
ve zkušební době zdržet veškerého jednání naplňujícího nejen zákonné znaky trestných
činů, ale i přestupků, aniž je nutno mu to zvlášť ukládat podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku.“
Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že povinnost vést řádný život ve zkušební době
primárně předpokládá, že se odsouzený nedopustí dalšího trestného činu 53 a ani jiného
protiprávního jednání, např. přestupku či jiného správního deliktu. V tomto ohledu by
měla být důvodem pro nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobodu
zejména skutečnost, že se odsouzený dopustil přestupku či správního deliktu stejného
druhu, jako byl trestný čin, za nějž byl odsouzen (např. pachatel odsouzený pro trestný
čin krádeže se dopustí majetkového přestupku či správního deliktu).
Při úvaze, zda podmíněně odsouzený pachatel vedl řádný život, se nelze omezit
jen na zjišťování, zda odsouzený nespáchal ve zkušební době další trestný čin. Pro
učinění závěru, že se odsouzený osvědčil, záleží na celkovém chování pachatele během
zkušební doby. K této úvaze se vyjádřil i Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 13.
10. 2005, sp. zn. III. ÚS 439/05: „Závěr o tom, že podmíněně odsouzený vedl ve
zkušební době řádný život, lze učinit tehdy, jestliže dodržoval právní řád a další
základní normy občanské společnosti, plnil své povinnosti vůči státu i vůči společnosti,
nezneužíval svých práv proti spoluobčanům, nenarušoval občanské soužití v bydlišti ani
v zaměstnání, nedopouštěl se přestupků, jiných deliktů a trestných činů.“ Vedení
řádného života tedy předpokládá plnění i dalších povinností pachatele, kterými může
být například vyživovací povinnost, povinnost vůči zaměstnavateli a samozřejmě též
povinnost nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem.
Součástí vedení řádného života by mělo být rovněž odstranění určitých
kriminogenních faktorů ze života odsouzeného. Stát by o to měl usilovat již ve zkušební
době a využít tak toho, že může chování odsouzeného intenzivně ovlivňovat. Může se
jednat např. o léčení závislosti na návykových látkách či léčení syndromu patologického
hráčství. Pokud se soudu v průběhu řízení podaří některou z těchto negativních příčin,
která vedla ke spáchání trestného činu, identifikovat, měl by přistoupit k podmíněnému
53

Na druhé straně spáchání nového trestného činu nemusí nutně znamenat, že podmíněně odsouzený
nevedl řádný život. To se týká především nedbalostních trestných činů (srov. č. 87/1953 a č. 19/1976 Sb.
rozh. tr.).
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odsouzení spojenému s dohledem probačního úředníka či odsouzenému specifikovat
povinnosti stanovením přiměřených omezení a povinností.
Ustanovení § 82 odst. 2 tr. zák. umožňuje soudu, aby podmíněně odsouzenému
zostřil zkušební dobu tím, že mu uloží přiměřená omezení a přiměřené povinnosti podle
§ 48 odst. 4 tr. zák. směřující k tomu, aby odsouzený vedl řádný život. Samotný pojem
přiměřených povinností či omezení není trestným zákoníkem nijak definován. Obecně
je lze vymezit jako zásahy do svobody jednání a chování pachatele po stanovenou
zkušební dobu, které jej mají směřovat k vedení řádného života.
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Mohou mít formu

zákazu určitého jednání (např. zákaz návštěv nočních podniků či sportovních utkání),
anebo formu příkazu k pozitivnímu konání (např. příkaz plnit zákonnou vyživovací
povinnost). Tyto povinnosti a omezení lze ve všech jejich formách ukládat pouze tak,
aby byly přiměřené. Primárně se musí kritérium přiměřenosti vztahovat k zákonnému
účelu takových omezení a povinností, tj. musí směřovat k tomu, aby odsouzený vedl
řádný život. Dále by mělo být přiměřené trestnému činu, jímž byl pachatel uznán
vinným. Za nepřiměřené by se pak dalo zajisté považovat takové omezení, které by
s trestným činem nemělo nic společného 55, anebo omezení, které by svou závažností
bylo neúměrné stupni nebezpečnosti spáchaného trestného činu. Stejně tak nelze uložit
omezení a povinnosti, které by dokonce nahrazovaly obsah jiného druhu trestu, např.
trestu zákazu činnosti. 56
Pokud jde o jednotlivé omezení a povinnosti, které lze podmíněně odsouzenému
uložit, půjde zejména o ty přiměřené omezení a povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 tr.
zák.:
a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,
b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,
c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není
ochranným léčením podle tohoto zákona,
d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,
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KALVODOVÁ, V.: Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno:
Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 121.
55
Dle judikatury Nejvyššího soudu (rozhodnutí ze dne 22. 7. 2003, sp. zn. Tz 112/2003) „Omezení a
povinnosti, které nemají žádný vztah ke spáchanému trestnému činu, nelze uložit, ani kdyby jinak mohly
přispět k převýchově odsouzeného.“
56
To je také důvodem, proč nelze uložit odsouzenému jako přiměřené omezení zákaz řízení motorových
vozidel ve zkušební době.
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e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných
společenských akcí a styku s určitými osobami,
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů
jiných osob,
g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,
h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,
i) uhradit dlužné výživné nebo jinou částku,
j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo
k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.
Zákonný výčet těchto přiměřených omezení a povinností je demonstrativní,
proto soud může uložit i jiná omezení a povinnosti, jestliže je splněna podmínka
přiměřenosti. Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých57, může pak soud
v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 tr. zák., též
některá z výchovných opatření uvedených v ZSM za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.58 Při volbě vhodných opatření motivujících mladé pachatele
k žádoucím změnám v chování je pečlivé zjištění jejich poměrů, osobnostních
charakteristik a společenského prostředí, v němž žijí, stejně jako to, co je k trestné
činnosti vedlo. Byla-li trestným činem způsobena škoda, měl by soud zpravidla uložit,
aby odsouzený podle svých sil nahradil způsobenou škodu (§ 82 odst. 2 tr. zák.).
V zájmu naplnění požadavku právní jistoty je důležité dbát o jasnost a
jednoznačnost ukládaných práv a povinností. V tomto směru se vyjádřil Nejvyšší soud
ve svém rozhodnutí ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. 4 Tz 84/2007: „Ukládané přiměřené
povinnosti musí být dostatečně určité, aby nevzbuzovaly pochybnosti, jaká jednání (tj. v
posuzované věci návštěvy jakého prostředí a styk s kterými osobami) jsou pachateli,
jemuž jsou omezení či povinnost uloženy, zakázána a naopak jaká jsou mu povolena.
Bez splnění této podmínky neposkytují jasné pravidlo chování a jsou postiženy vadou
57

Osoby blízké věku mladistvých trestní předpisy přesně nevymezují, ale v praxi se dovozuje, že jde
nejčastěji o pachatele ve věku do 20 let, popřípadě pokud to je odůvodněno jejich rozumovou a mravní
vyspělostí, až do dovršení 21 let.
58
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže řadí mezi výchovná opatření:
a) dohled probačního úředníka (§ 16 ZSM)
b) probační program (§ 17 ZSM)
c) výchovné povinnosti (§ 18 ZSM)
d) výchovná omezení (§ 19 ZSM)
e) napomenutí s výstrahou (§ 20 ZSM).
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neurčitosti. Ani soudní orgán ani obviněný poté nemají možnost bez důvodných pochyb
posoudit, zda určité jednání, jež obviněný zrealizoval, je jednáním dovoleným či
zakázaným, a popřípadě zda tedy má být za takové jednání postižen.“ Z uvedeného tedy
vyplývá, že při ukládání přiměřených omezení či povinností musí soud ve vztahu
k pachateli dostatečně konkretizovat příkaz či zákaz, který je obsahem takového
omezení nebo povinnosti.
Během stanovené zkušební doby musí odsouzený vést řádný život a vyhovět
uloženým podmínkám. Pokud soud dojde po uplynutí zkušební doby při přezkoumání
chování odsouzeného k závěru, že odsouzený nevyhověl podmínkám, které pro něj
vyplývají z podmíněného odsouzení, rozhodne, že trest vykoná a zároveň určí způsob
výkonu trestu, tj. rozhodne o zařazení odsouzeného do některého ze čtyř typů věznic
podle § 56 odst. 2 tr. zák. Ustanovení § 83 odst. 1 tr. zák. umožňuje soudu, aby takové
rozhodnutí o výkonu trestu učinil již v průběhu zkušební doby. Zcela výjimečné 59 řešení
takové situace pak nabízí ustanovení § 83 odst. 1 věta druhá tr. zák., podle něhož může
soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné
odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a
a) stanovit nad odsouzeným dohled,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž
nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1,
nebo
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
V opačné situaci, tedy jestliže po uplynutí zkušební doby dojde soud k závěru,
že odsouzený v celém jejím průběhu vedl řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,
vysloví, že se osvědčil (§ 83 odst. 1 tr. zák.). Zákonným důsledkem tohoto výroku je
skutečnost, že zaniká právo státu nařídit výkon podmíněného trestu odnětí svobody a
současně vzniká fikce neodsouzení, tj. na pachatele se nadále hledí, jako by nebyl
odsouzen (§ 83 odst. 4 tr. zák.). Stejné právní důsledky nastávají i v případě tzv. fikce
osvědčení se, která nastává, jestliže soud v lhůtě jednoho roku od konce zkušební doby
neučiní žádné rozhodnutí podle § 83 odst. 1 tr. zák. (tj. rozhodnutí o tom, že se
podmíněně odsouzený osvědčil, či naopak o tom, že se neosvědčil a že se trest odnětí
59

Bude se jednat především o méně závažné porušení uložených přiměřených omezení nebo přiměřených
povinností či méně závažné vybočení z mezí řádného života.
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svobody vykoná, anebo rozhodnutí o tom, že se podmíněně odsouzení výjimečně
ponechají v platnosti), aniž by měl na této nečinnosti podmíněně odsouzený vinu.

3. 4. Podmíněné odsouzení s dohledem
Podstata podmíněného odsouzení s dohledem spočívá v tom, že výkon
uloženého trestu odnětí svobody je podmíněně odložen na zkušební dobu, v jejímž
průběhu je pachatel oproti prostému podmíněnému odsouzení ještě vystaven dohledu
probačního úředníka. Dohledem se podle § 49 tr. zák. rozumí „osobní kontakt pachatele
s úředníkem Probační a mediační služby, spolupráce při vytváření a realizaci
probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených
pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.“ Účelem dohledu je pak podle zákonné
úpravy „sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana
společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti a odborné vedení a pomoc
pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.“
Soud může přistoupit k podmíněnému odsouzení s dohledem podle § 84 tr. zák.
za týchž podmínek, jejichž splnění se vyžaduje pro prosté podmíněné odsouzení, a to
včetně délky uloženého trestu odnětí svobody, jehož výkon lze takto odložit. Oproti
prostému podmíněnému odsouzení se však jedná o přísnější alternativu, neboť nad
pachatelem je vykonáván dohled, který je spojen s intenzivnějším výchovným
působením na pachatele směřující k jeho resocializaci. Podmíněné odsouzení
s dohledem je určeno zejména takových pachatelům s výrazněji narušenou osobností,
které je nutné intenzivněji sledovat a pozitivně ovlivňovat v průběhu zkušební doby, a
pro něž by uložení podmíněného odsouzení bez dohledu nebylo dostačující. V tom lze
spatřovat základní prvky probačního dohledu, které v sobě účelně kombinují prvky
kontroly a pomoci.
Podmíněně odsouzený pachatel musí kromě povinností vést řádný život a
respektovat uložená omezení a povinností plnit i veškeré povinnosti, které pro něj
vyplývají z dohledu. Takový pachatel je povinen podle § 50 tr. zák.:
a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační
úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační
úředník stanoví,
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c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích
obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a
přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon
dohledu určených probačním úředníkem,
d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.
Naopak v § 51 tr. zák. jsou stanoveny povinnosti a oprávnění probačního
úředníka, který sleduje chování odsouzeného a dodržování uložených omezení a
povinností. Na rozdíl od prostého podmíněného odsouzení zde není možné, aby
kontrolu na chováním pachatele prováděl soud sám.
Stejně jako v případě prostého podmíněného odsouzení soud při bezvadném
dodržení stanovených povinností vysloví, že se podmíněně odsouzený osvědčil.
V opačném případě může naopak již v průběhu zkušební doby rozhodnout, že se
podmíněně odložený trest odnětí svobody vykoná. Za zcela shodných podmínek jako u
prostého podmíněného odsouzení nastává i fikce o osvědčení pachatele a případ, kdy se
na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

3. 5. Podmíněné odsouzení v rakouské právní úpravě (resp. institut
podmíněného prominutí trestu – der Bedingte Strafnasicht)
Dříve než přistoupím k samotnému výkladu o podmíněném odsouzení
v rakouské právní úpravě, ráda bych stručně nastínila systém trestů používaný
v Rakousku. Právní úprava trestů v Rakousku zahrnuje trest odnětí svobody, peněžitý
trest, propadnutí majetku, odnětí neoprávněného prospěchu a ztrátu úřadu či jiný právní
následek odsouzení. Vedle trestů existují také zabraňovací opatření, kterými jsou
umístění do ústavu pro duševně choré, umístění do ústavu pro nebezpečné recidivisty,
umístění do ústavu pro odvykání závislosti a zabrání věci. Rakouský trestní zákon
umožňuje uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 1 dne do 20 let. Výjimečným trestem
je odnětí svobody na doživotí, jakožto obligatorní trest v případě spáchání trestného
činu genocidia. Fakultativně pak může být tento trest uložen za vraždu, vydírání či
loupež s následkem smrti a za obecně nebezpečné delikty spáchané s úmyslem způsobit
smrt více lidí. Pokud soud dojde k závěru, že krátkodobý trest odnětí svobody není
nezbytný pro potřeby individuální nebo generální prevence, je povinen namísto tohoto
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trestu uložit trest peněžitý. Pokud má soud pouze pochybnosti o účinnosti krátkodobého
trestu, musí uložit peněžitou sankci.
Rakouským protějškem podmíněného odsouzení je institut podmíněného
prominutí trestu, který je upraven v § 43 a násl. zák. 1974/60 BGBI, Strafgesetzbuch
(dále jen SGB). Soud může pachateli prominout trest odnětí svobody nepřevyšující dva
roky nebo peněžitý trest, má-li za to, že odklad výkonu trestu sám o sobě nebo ve
spojení s dalšími opatřeními je dostatečný k tomu, aby zabránil pachateli v další trestné
činnosti (individuálně preventivní funkce trestu) a zároveň výkon trestu není potřebný
k odrazení ostatních členů společnosti od páchání trestné činnosti (generálně
preventivní funkce trestu). V tom spatřuji rakouskou právní úpravu za unikátní, soud
musí při úvahách o podmíněném prominutí trestu odnětí svobody vzít v potaz nejen
individuálně preventivní funkci trestu, ale (oproti české právní úpravě) i prevenci
generální, která je zacílená na ostatní členy společnosti. Rakouský zákon generálně
preventivní funkci trestu výslovně zdůrazňuje, neboť vychází podle mého názoru
správně z předpokladu, že by příliš mírný postup v podobě podmíněného prominutí
trestu odnětí svobody mohlo v ostatních členech společnosti vzbudit pocit, že se trestná
činnost v podstatě vyplácí.
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Při posuzování, zda jsou dány předpoklady podmíněného

odsouzení, by soud měl zohlednit především způsob spáchání činu, osobu pachatele,
stupeň jeho zavinění, jeho předchozí život a chování po činu.
Další zvláštností ve srovnání s českou právní úpravou je skutečnost, že soud
může přistoupit k podmíněnému prominutí trestu odnětí svobody i tehdy, když je trest
odnětí svobody uložen ve výměře přesahující dva roky, ale zároveň nepřesahující pět
let, jestliže polehčující okolnosti značně převažují nad okolnostmi přitěžujícími a
existuje důvodný předpoklad, že pachatel se při uložení takového trestu nedopustí
dalšího trestného činu. Tímto způsobem se zásadně rozšiřuje rozsah deliktů, u kterých
lze institutu podmíněného prominutí trestu odnětí svobody využít. Ve srovnání s českou
právní úpravou, kde může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody ve
výměře nepřesahující 3 roky, rakouská právní úprava umožňuje podmíněně prominout
trest odnětí svobody i u závažnějších deliktů. S touto rakouskou koncepcí se však
zásadně neztotožňuji, neboť když v rakouském trestním zákoníku vyhledáme trestné
činy, za které lze uložit trest odnětí svobody v délce pěti let, zjistíme, že do této skupiny
60

Zde je nutno dodat, že česká právní úprava tuto generálně preventivní funkci trestu v trestním zákoníku
výslovně nezmiňuje, avšak soud při svých úvahách o podmíněném odsouzení by ji měl vždy respektovat.
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deliktů spadají i závažné trestné činy jako například trestný čin zbavení osobní svobody,
či trestný čin vydírání. U takových deliktů by dle mého názoru podmíněné prominutí
trestu odnětí svobody nemělo přicházet vůbec v úvahu. Za další nedostatek rakouské
právní úpravy považuji také skutečnost, že i v případě podmíněného prominutí trestu
odnětí svobody delšího než 2 roky nemůže zkušební doba přesahovat 3 roky. Pak velice
snadno může dojít k situaci, kdy pachateli, kterému byl podmíněně prominut trest
odnětí svobody v délce trvání 5 let, je soud oprávněn stanovit pouze zkušební dobu
nepřesahující 3 roky, což je dle mého názoru velice mírné.

4. Obecně prospěšné práce
4. 1. Obecná charakteristika trestu
Trest obecně prospěšných prací byl do českého trestního práva zakotven
s účinností od 1. 1. 1996 novelou provedenou zákonem č. 152/1995 Sb. Obecně
prospěšné práce představují jeden z moderních alternativních trestů, který má být
významnou alternativou trestu odnětí svobody61, což vyplývá i ze skutečnosti, že ho
nelze uložit vedle tohoto trestu (§ 53 odst. 1 věta druhá tr. zák.).62 Jedná se o relativně
přísnější alternativní trest, a proto není určen primárně pro postih prvopachatelů či
pachatelů nedbalostních deliktů, ale spíše pro postih pachatelů, kteří opětovně spáchali
úmyslný trestný čin menší či střední závažnosti a u kterých okolnosti nevyžadují
uložení trestu odnětí svobody a kterým zároveň nelze nebo není vhodné uložit peněžitý
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Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne 28. 3. 2001, sp. zn. 7Tz 39/2001) „Trest
obecně prospěšných prací přichází v úvahu tehdy, kdy jinak by bylo namístě uložit nepodmíněný trest
odnětí svobody. To znamená, že trest obecně prospěšných prací je alternativou nepodmíněného trestu
odnětí svobody, a to v případech, v nichž by bylo namístě uložit jen krátkodobý nepodmíněný trest odnětí
svobody. Krátkodobým trestem odnětí svobody je třeba rozumět tento trest ve výměře do několika
měsíců, přičemž orientačně lze vycházet z výměry do sedmi měsíců, které se blíží ekvivalent maximální
výměry trestu obecně prospěšných prací. V závislosti na povaze každého konkrétního případu je sice
možné připustit uložení trestu obecně prospěšných prací i tam, kde by výměra krátkodobého trestu odnětí
svobody poněkud převyšovala sedm měsíců, avšak zpravidla je nutno považovat za vyloučené, aby trest
obecně prospěšných prací byl alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který by jinak byl
uložen ve výměře převyšující jeden rok.“
62
K této věci se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. 8. 2000, sp. zn. 3T 112/2000: „Pokud
Okresní soud v rámci souhrnného trestu uložil obviněnému ještě trest obecně prospěšných prací, rozhodl
způsobem, na který se vztahuje ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř. potud, že trest obecně prospěšných prací
jako druh trestu je v posuzované věci ve zřejmém rozporu s účelem trestu vymezeným v § 23 odst. 1 tr.
zák. V evidentním rozporu s účelem trestu je uložený trest obecně prospěšných prací již proto, že jeho
uložení vedle trestu odnětí svobody je výslovně vyloučeno ustanovením § 45 odst. 2 tr. zák.“
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trest. Svoji podstatou jde o legální63 nucenou práci v obecný prospěch širšího okruhu
lidí, přičemž odsouzený je povinen provádět stanovenou pracovní činnost osobně,
bezplatně a ve svém volném čase.64

4. 2. Zákonné podmínky
Zákonné podmínky uložení trestu obecně prospěšných prací jsou vymezeny
v ustanoveních § 62 – 65 trestního zákoníku. Soud může uložit trest obecně
prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin, tzn. jakýkoli nedbalostní trestný čin
nebo úmyslný trestný čin, u něhož horní hranice sazby trestu odnětí svobody
nepřevyšuje pět let (§ 62 odst. 1, § 14 odst. 2 tr. zák.). Dle ustanovení § 53 odst. 2 tr.
zák. lze obecně prospěšné práce uložit samostatně, i když trestní zákoník na některý
trestný čin takový trest nestanoví.
V předchozí právní úpravě účinné do 31. 12. 2009 byl okruh trestných činů, za
jejichž spáchání soud mohl uložit trest obecně prospěšných prací, určen pouze horní
hranicí trestní sazby odnětí svobody, která nesměla převyšovat pět let. Nový trestní
zákoník tak rozšiřuje tento okruh o nedbalostní trestné činy s horní hranicí odnětí
svobody převyšující pět let, neboť jde stále o přečiny, za které lze trest obecně
prospěšných prací uložit.
Rozšíření okruhu deliktů, u nichž soud může využít trest obecně prospěšných
prací, považuji za krajně nevhodné. Postačí si pouze uvědomit skutečnost, že trest
obecně prospěšných prací může být přeměněn maximálně na 300denní trest odnětí
svobody, což u trestných činů s horní hranicí trestní sazby pět let nedosahuje ani jedné
pětiny této horní hranice. Tento okruh deliktů by se tak měl nadále spíše zužovat než
rozšiřovat a zahrnovat tak celou řadu kvalifikovaných skutkových podstat a některé
trestné činy násilné povahy, u nichž rozhodně nelze hovořit o nižším stupni společenské
závažnosti. Stejného názoru je i Vůjtěch, který uvádí, že z důvodové zprávy k zákonu
ani odjinud nelze zjistit, na základě jakých hledisek byla tato horní hranice trestní sazby
stanovena, a konstatuje, že tato maximální hranice trestní sazby byla přijata bez
jakéhokoliv rozboru a neodpovídá zahraničním úpravám. 65 Jelínek k tomu uvádí, že
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Srov. čl. 9 odst. 2 písm. a) Listiny a čl. 4 odst. 3 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod.
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JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 410.
65
Blíže viz VŮJTĚCH, J. a kol. Výzkum institutu obecně prospěšných prací. Praha: IKSP, 1998, s. 86-88.
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takové vymezení zahrnuje evidentně i skutkové podstaty trestných činů, u kterých by
tento druh trestu jako jediný druh vůbec neměl přicházet v úvahu (např. trestný čin
útoku na státní orgán a veřejného činitele, nedovolené ozbrojování apod.).66
Ve světle těchto změn se pak jeví zcela nelogickým i fakt, že nový trestní
zákoník snížil maximální výměru obecně prospěšných prací ze 400 hodin na 300 hodin,
což je ve zjevném rozporu s tím, že by tento trest měl být ukládán u ještě závažnějších
trestných činů než dle předchozí právní úpravy.
Oproti tomuto nový trestní zákoník přinesl velice pozitivní a výraznou změnu,
která spočívá v omezení možnosti ukládat tento trest opakovaně po jeho předchozím
neúspěšném výkonu. Nově soud trest obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde –
li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících
uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 65 odst. 2 tr. zák.
Přitom důvodem k takové přeměně bylo, že pachatel v době od odsouzení do skončení
výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, vyhýbal se nástupu výkonu
tohoto trestu, bez závažného důvodu porušil sjednané podmínky výkonu trestu obecně
prospěšných prací, jinak mařil výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonával ve
stanovené době uložený trest. Podnětem pro zavedení tohoto omezení byla řada
negativních zkušeností s pachateli, kterým byl trest obecně prospěšných prací ukládán
opakovaně i přesto, že při předchozím odsouzení tito pachatelé nesplnili povinnosti
vyplývající z tohoto trestu a došlo k přeměně na trest odnětí svobody. Soudy totiž i
v situaci, kdy ukládaly trest obecně prospěšných prací recidivistům, nezkoumaly, zda
tento druh trestu již byl obviněnému uložen.
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Toto ustanovení však neobsahuje

absolutní zákaz uložení trestu obecně prospěšných prací v případě, že v předchozích
třech letech byl tento trest přeměněn na trest odnětí svobody. Formulace „zpravidla
neuloží“ značí, že z tohoto zákazu lze připustit výjimku za předpokladu, že soud
konstatoval výraznou změnu v okolnostech případu a v postoji pachatele k trestu oproti
předchozímu odsouzení (např. oproti dřívějšímu odsouzení má pachatel rodinu, stálé
zaměstnání).
Zvláštní podmínkou pro uložení trestu obecně prospěšných prací je získání
stanoviska pachatele k uložení tohoto trestu. Dle ustanovení § 64 tr. zák. soud při
66

JELÍNEK, J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie. 1995, č. 9, s. 10.
HÁKOVÁ, L.; KOTULAN, P.; ROZUM, J: Několik poznámek k trestu obecně prospěšných prací.
Trestní právo. 2005, č. 4, s. 10.
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ukládání obecně prospěšných prací přihlédne ke stanovisku pachatele, k jeho
zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací
neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. Z této
zákonné formulace tedy vyplývá, že odmítnutí poskytnutí stanoviska k uložení trestu
obecně prospěšných prací ze strany obviněného vytváří překážku pro uložení tohoto
trestu.
Avšak skutečnost, že zákon pro uložení trestu obecně prospěšných prací
vyžaduje stanovisko pachatele, neznamená, že uložení tohoto trestu je podmíněno jeho
souhlasem. Soud je tak oprávněn uložit pachateli trest obecně prospěšných prací i
přesto, že pachatel nesouhlasí s jeho uložením. V tomto případě musí v odůvodnění
rozsudku patřičně uvést, proč je uložení tohoto trestu potřebné i přes nesouhlasné
stanovisko pachatele. 68
Další podmínkou pro uložení obecně prospěšných prací je zdravotní způsobilost.
Tato okolnost může ovlivnit jak konkrétní výměru tohoto trestu, tak může být i
překážkou pro jeho uložení. Zákon totiž zakazuje uložení obecně prospěšných prací, jeli pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce (§ 64 odst. 2 tr. zák.). O
skutečnosti, že je pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce, si musí
soud pořídit dostatečný podklad v odpovídajících důkazech, zejména lékařské zprávě,
odborném vyjádření nebo ve znaleckém posudku.
Další okolností, ke které soud při ukládání obecně prospěšných prací přihlíží, je
možnost uložení tohoto trestu. Formulace ustanovení § 64 tr. zák. však přináší jeden
interpretační problém. Vyvstává totiž otázka, zda se ke zdravotní způsobilosti přidávají
další dvě kritéria, tedy stanovisko pachatele a možnost uložení tohoto trestu, jak tomu
nasvědčuje interpunkce, či jde o jedno kritérium – stanovisko pachatele k možnosti
uložení tohoto trestu.69 Z mého pohledu je tato druhá interpretace vzhledem
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Na problematiku souhlasu pachatele s uložením trestu obecně prospěšných prací se názory v odborné
veřejnosti značně liší. Pro zavedení souhlasu pachatele k uložení trestu obecně prospěšných prací do
českého trestního práva mluví především argumenty vycházející z penitenciární roviny, nebot’souhlas
pachatele s uložením obecně prospěšných prací může být významnou zárukou toho, že pachatel takový
trest skutečně vykoná. Na druhou stranu poskytnutí souhlasu s uložením obecně prospěšných prací ještě
není samo o sobě zárukou, že pachatel opravdu má v úmyslu tento trest vykonat – v praxi dochází i
k případům, kdy pachatel souhlas dá vypočítavě čistě proto, aby se vyhnul uložení trestu odnětí svobody
ve vyšší výměře než 300 dnů. Já osobně se ztotožňuji s tímto názorem. Zjištění stanoviska pachatele
k uložení trestu obecně prospěšných prací dostatečně postačuje ke zjištění jeho postoje a motivace
k vykonání tohoto trestu.
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KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno:
Masarykova univerzita, 2002, s. 132.

41

k jazykovému výkladu zákona nemyslitelná. Soud by se tudíž měl zabývat otázkou, zda
existuje dostatek pracovních míst v místě bydliště pachatele, zda by pachatel mohl za
výkonem prací dojíždět apod.

4. 3. Výměra a obsah trestu
V ustanovení § 63 odst. 1 tr. zák. je zakotvena výměra trestu obecně
prospěšných prací, a to přesným stanovením její dolní hranice ve výši 50 hodin a horní
hranice ve výši 300 hodin. Judikatura dále dovozuje, že kromě horní hranice výměry
trestu obecně prospěšných prací, je jeho vyměření v konkrétním případě ještě
limitováno horní hranicí sazby trestu odnětí svobody, kterou zákon stanoví za příslušný
trestný čin. Soud tak nesmí uložit trest obecně prospěšných prací v takové výměře, že
kdyby došlo k jeho úplné přeměně na trest odnětí svobody, převyšoval by tento trest
právě horní hranici stanovené sazby trestu odnětí svobody. 70
Vlastní obsah trestu obecně prospěšných prací vymezuje trestní zákoník
v ustanovení § 62 odst. 3. Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti
odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům
spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a
komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo
jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou,
školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a
ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou,
tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům
odsouzeného (§ 62 odst. 3 tr. zák.). Změna oproti předchozí právní úpravě obsažené
v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. spočívá v tom, že vedle údržby veřejných
prostranství, úklidu veřejných budov a komunikací již nemusí jít o jinou obdobnou
činnost, ale zákon již jasně připouští i výkon kvalifikovaných prací. To může mít velký
význam zejména u činností ve prospěch jiných institucí než obcí, např. institucí
zabývajících se vzděláním, kulturou, školstvím, humanitární, sociální, charitativní,
náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Domnívám se, že omezování obecně
prospěšných prací pouze na práci nekvalifikovanou by bylo velkou chybou. Představme
si, že tento trest bude uložen např. manažerovi či administrativnímu pracovníkovi za
70
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méně závažný delikt. Práce nekvalifikované, pomocné a manuální by se pro tyto osoby
s vyšším vzděláním nebo odbornou kvalifikací mohli jevit jako trest degradující, což by
bylo v konečném důsledku v rozporu s ústavně vyjádřeným principem, že výkonem
trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. Základním požadavkem ohledně druhu
prací je tedy jejich obecná prospěšnost, tzn. musí jít o práce, jejichž výsledek přináší
konkrétní prospěch veřejnosti, tedy většímu okruhu občanů. 71
Dle ustanovení § 335 tr. řádu vykonává odsouzený trest obecně prospěšných
prací v obvodu okresního soudu, ve kterém bydlí. Se souhlasem odsouzeného může být
trest vykonán i mimo tento obvod. S tím souvisí i skutečnost, že již probační pracovník
ve svém návrhu vychází z potřeby výkonu těchto prací v obvodu okresního soudu, ve
kterém odsouzený bydlí, a přihlíží k tomu, aby odsouzený trest vykonával co nejblíže
místu, kde bydlí (§ 336 odst. 2 tr. řádu).
Pachatel, jemuž byl uložen trest obecně prospěšných prací, má tři základní
povinnosti, které mu z tohoto trestu vyplývají. První z nich je vykonat tento trest osobně
a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil
výkon tohoto trestu. Běh této lhůty se staví po dobu, kdy odsouzený nemohl vykonávat
obecně prospěšné práce pro zdravotní nebo zákonné překážky, nebo byl ve vazbě nebo
vykonával trest odnětí svobody (§ 65 odst. 1 tr. zák.).
Další povinnost odsouzeného k trestu obecně prospěšných prací spočívá ve
vedení řádného života. To primárně znamená, že se pachatel nesmí dopustit nového
trestného činu, avšak závěr, že pachatel řádný život nevedl, může být principielně
učiněn i při méně závažném jednání pachatele. 72
Třetí povinností, která odsouzenému z trestu obecně prospěšných prací vyplývá,
spočívá v dodržování uložených přiměřených omezení a povinností, resp. výchovných
povinností. Zákon totiž umožňuje, aby soud uložil pachateli na dobu trestu i přiměřená
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr. zák. směřující k tomu, aby
vedl řádný život. S ohledem na to, že výčet přiměřených omezení a jiných přiměřených
povinností uvedený v § 48 odst. 4 tr. zák. je jen demonstrativní, může soud uložit
pachateli i jiná přiměřená omezení a jiné přiměřené povinnosti než jen ty, které jsou zde
vyjmenované. Zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil
71

KOTULAN, P. K pojmu obecné prospěšnosti při ukládání trestu obecně prospěšných prací. Právní
praxe. 1998, č. 4, s. 222.
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ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 287.
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nemajetkovou újmu, kterou přečinem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení
získané přečinem.
Ustanovení § 63 odst. 3 tr. zák. umožňuje, aby soud uložil pachateli ve věku
blízkém věku mladistvých vedle trestu obecně prospěšných prací také výchovná
opatření jinak uplatňovaná v trestních věcech mladistvých. Tím lze zajistit účinnější
výkon tohoto trestu a působení na pachatele, aby vedl řádný život. Výchovná opatření
ukládá soud pachateli ve věku blízkém věku mladistvých, a to případně i vedle
přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 tr. zák., na
stanovenou dobu výkonu trestu obecně prospěšných prací, popřípadě i na kratší dobu,
pokud to nebude vylučovat povaha a druh uloženého výchovného opatření. 73
Zákon pamatuje i na situaci, kdy pachatel v době od odsouzení do skončení
výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu
trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně
prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve
stanovené době nevykonává.74V takovém případě soud přemění trest obecně
prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest domácího vězení, v peněžitý trest, nebo
v trest odnětí svobody (§ 65 odst. 2 tr. zák.).
Další značnou změnu oproti předchozí právní úpravě trestu obecně prospěšných
prací přineslo ustanovení § 65 odst. 3 tr. zák., které soudu výjimečně umožňuje
vzhledem k okolnostem případu 75 a osobě odsouzeného 76 ponechat trest obecně
prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit dobu výkonu trestu až o šest měsíců i
přesto, že odsouzený zavdal příčinu k přeměně tohoto trestu na trest odnětí svobody. V
rozhodnutí o ponechání trestu obecně prospěšných prací soud zároveň stanoví některé
73

VANTUCH, P. Trestní zákoník s komentářem. Brno: Anag, 2011, s. 218.
K důvodům pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody se vyjádřil také
Městský soud v Praze ve svém usnesení ze dne 14. 8. 2001 sp. zn. 7 To 311/2001: „Zákonným důvodem
pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody je jak zaviněné nevykonání
stanovených prací, tak i nevedení řádného života (§ 45a odst. 4 TrZ), přičemž postačí i splnění jednoho z
těchto předpokladů, a to i před uplynutím roční lhůty pro výkon tohoto trestu (§ 45a odst. 3 TrZ).
Kontrola výkonu trestu obecně prospěšných prací Probační a mediační službou proto v sobě musí
zahrnovat nejen kontrolu výkonu samotných prací, ale i celkového chování odsouzeného v občanském
životě, a kombinovat v sobě sledování jeho chování s potřebným vedením a pomocí (§ 45a odst. 4 TrZ, §
2 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 257/2000). Probační činnosti nelze omezovat pouze na pasivní sledování
chování odsouzeného, případně na periodicky se opakující setkání s ním na pracovišti. Probační a
mediační služby, ale v případě potřeby musí zahrnovat i aktivní pomoc a vedení odsouzeného k životu v
souladu se zákonem a k plnění jeho závazků, stejně jako pomoc při vytváření vhodného sociálního a
pracovního zázemí a při řešení jeho aktuálních životních problémů (§ 2 odst. 1 zákona č. 257/2000).“
75
Např. subjekt, u něhož mají být obecně prospěšné práce vykonávány, neprojevuje patřičnou součinnost
76
Např. při prokázání výrazné změny v přístupu odsouzeného k práci a jeho životu
74
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ze tří opatření, které zpřísňují výkon trestu obecně prospěšných prací a zesilují
výchovné působení trestu na odsouzeného. Soud má tak na výběr ze tří možností:
1. stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku
dohled,
2. stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud
neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48
odst. 4, nebo
3. stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé
z výchovných opatření podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku
mladistvých.
Naopak vykoná-li pachatel trest obecně prospěšných prací nebo bylo-li od
výkonu tohoto trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno, hledí se na něho jako by
nebyl odsouzen (§ 65 odst. 4 tr. zák.). K zániku negativních důsledků odsouzení tak
dochází přímo ze zákona.

4. 4. Výkon trestu
Důležitým krokem směřujícím k samotnému výkonání obecně prospěšných
prací je nařízení výkonu tohoto trestu včetně určení druhu a místa výkonu obecně
prospěšných prací. K tomuto rozhodnutí je příslušný okresní soud, který trest obecně
prospěšných prací uložil77, a činí tak na návrh probačního úředníka (§ 336 odst. 2 tr.
řádu).78 Úkolem probačního úředníka je tedy připravit stanovení konkrétního druhu
obecně prospěšných prací a místa jeho výkonu ze seznamu požadavků, které středisko
Probační a mediační služby79, u něhož mají být obecně prospěšné práce vykonávány,
shromáždilo od obecních úřadů a dalších institucí, u nichž mohou být tyto práce
prováděny.

77

Tento způsob určení příslušnosti soudu přinesla novela č. 41/2009 Sb., účinná od 1. 1. 2010. Do té
doby byl k rozhodnutí o druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací příslušný soud, v jehož obvodu
měl odsouzený trest vykonávat, tj. především okresní soud, v jehož obvodu odsouzený bydlel.
78
Také tuto část právní úpravy přinesla novela trestního řádu provedená zákonem č. 41/2009 Sb., která
nabyla účinnosti 1. 1. 2010.
79
Střediska Probační a mediační služby shromažďují požadavky na provedení obecně prospěšných prací
od 1. 1. 2010; do této doby shromažďoval tyto požadavky soud.
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Usnesení o nařízení druhu a místa výkonu trestu obecně prospěšných prací
obligatorně obsahuje poučení odsouzeného o dvou jeho povinnostech, a to:
1. dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí do střediska
Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, kde mají být
obecně prospěšné práce vykonávány k projednání podmínek výkonu
trestu, a
2. dostavit se v den určený probačním úředníkem na obecní úřad nebo
instituci, u nichž má tento trest vykonávat, za účelem nástupu výkonu
trestu ( § 336 odst. 3 tr. řádu).
Nedílnou součástí tohoto usnesení je i upozornění na následky jejich nesplnění,
kterými může být zejména možnost přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest
odnětí svobody. Pokud odsouzený přesto některou z povinností poruší, probační úředník
o tom bez odkladu vyrozumí soud, který výkon trestu obecně prospěšných prací nařídil.
Obecně prospěšné práce vyžadují, aby byl pachatel v průběhu jejich výkonu
podroben určité institucionalizované kontrole zaměřené jak na výkon prací, tak i na to,
zda vede řádný život a případně dbá přiměřených omezení uložených soudem. Touto
kontrolou je pověřen probační úředník ze střediska Probační a mediační služby
v obvodu soudu, v němž mají být obecně prospěšné práce vykonávány 80. Probační
úředník tuto kontrolu provádí v součinnosti s obecním úřadem či jinou institucí, u niž
jsou obecně prospěšné práce prováděny. Účelem této spolupráce je především
zefektivnění kontroly nad výkonem obecně prospěšných prací, neboť probační úředník
nemůže být fyzicky přítomen při výkonu každé části trestu a tak se musí spoléhat na
informace od subjektu, kde odsouzený trest vykonává.
Do lhůty dvou let, v níž má být trest vykonán, se nezapočítává doba, po kterou
byl výkon trestu obecně prospěšných prací odložen nebo přerušen. Třetí nestandardní
variantou je upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací. Předseda senátu může
usnesením odložit nebo přerušit výkon trestu obecně prospěšných prací ze tří důvodů:
1. přechodné

zhoršení

zdravotního

stavu

odsouzeného,

které

mu

znemožňuje trest vykonat (§ 339 odst. 1 tr. řádu) – doba odkladu či
přerušení není zákonem nijak specifikována
80

Vhodné je jistě zmínit, že dřívější právní úprava účinná do 1. 1. 1996 svěřovala kontrolu nad výkonem
trestu obecně prospěšných prací obecním úřadům, resp. předsedům senátů, kteří mohli delegovat
provedení jednotlivých úkonů na vyššího soudního úředníka.

46

2. skutečnost, že odsouzená je těhotná nebo je matkou novorozeného dítěte
– v takovém případě je výkon odložen nebo přerušen na dobu jednoho
roku po porodu (§ 339 odst. 2 tr. řádu)
3. povolání k výkonu vojenské činné služby (§ 340 odst. 1 tr. řádu) – také
zde není doba odkladu či přerušení zákonem vymezena.
Z jiných důležitých důvodů má předseda senátu možnost výkon trestu obecně
prospěšných prací odložit, avšak nejvýše na dobu tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí,
kterým byl tento trest uložen, nabylo právní moci (§ 339 odst. 3 tr. řádu). V momentě,
kdy pominou důvody odkladu nebo přerušení, předseda senátu odklad nebo přerušení
odvolá. Proti všem výše zmíněným rozhodnutím je možné podat stížnost, jež má
odkladný účinek (§ 339 odst. 6 tr. řádu).

4. 5. Obecně prospěšné práce v rakouské právní úpravě (die
Gemeinnützige Arbeit)
Trest obecně prospěšných prací byl v Rakousku zakotven nejdříve pro mladistvé
pachatele v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1988 (Jugendgerichtsgestez
BGBI Nr. 599/1988). Teprve v nedávné době, a to s účinností od 1. ledna 2000, byl
tento trest zakotven v trestním řádu (Strafprozessordnung BGBI Nr. 631/1975, dále jen
StPO) i pro dospělé pachatele. Tato problematika je dnes obsažena v jedenácté hlavě
nazvané „odstoupení od stíhání (odklony)“ v ustanoveních § 198 – 208 StPO.
Velkou zajímavostí a také odlišností od české právní úpravy je skutečnost, že
v Rakousku řadíme obecně prospěšné práce k odklonům, nejedná se tedy o samostatný
trest a nelze na něj nahlížet jako na alternativu k trestu odnětí svobody.
Obecně prospěšné práce lze uložit jak v přípravném řízení, ve kterém rozhoduje
státní zastupitelství, tak i v řízení před soudem. Obecná ustanovení obsažená v trestním
řádu upravují následující podmínky pro odstoupení od stíhání:
-

dostatečně objasněný skutkový stav,

-

nejsou dány podmínky pro zastavení řízení dle § 190 – 192 StPO (jde o
případy, kdy vyšlo například najevo, že čin nebyl spáchán obviněným
nebo se jedná o přestupek),

-

potrestání není žádoucí z důvodu speciální či generální prevence,
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-

trestný čin spadá do příslušnosti okresního soudu nebo přísluší
rozhodovat samosoudci,

-

vina obviněného není považována za těžkou,

-

čin neměl za následek smrt člověka. 81

Státní zastupitelství sdělí obviněnému, že na něj nebude podána obžaloba, pokud
prohlásí, že během určité doby vykoná obecně prospěšné práce spočívající v určitém
druhu a výměře a rovněž odčiní následky trestného činu. Obecně prospěšné práce budou
provedeny ve volném čase obviněného a to ve lhůtě nejvýše 6 měsíců. Státní
zastupitelství obviněného informuje o jeho právech, převážně tak o předpokladech pro
odstoupení od stíhání, o požadavku jeho souhlasu a dále také o povinnosti uhradit
paušální náklady. Avšak státní zastupitelství má možnost tuto informační povinnost
převést na sociálního pracovníka instituce NEUSTART (rakouská obdoba Probační a
mediační služby) a stejně tak je požádat o zprostředkování obecně prospěšných prací.
Obecně prospěšné práce jsou v Rakousku časově omezeny a to tak, že u
dospělého nemohou činit denně více než 8 hodin, týdně ne více než 40 hodin a celkem
ne více než 240 hodin. Tuto rakouskou úpravu vnímám jako velice užitečnou, neboť tím
brání případnému „dohánění“ prozatím nevykonaných obecně prospěšných prací na
konci lhůty stanovené pro její výkon. Změnu tímto směrem bych uvítala i v České
republice, kde poměrně často dochází v praxi k tomu, že převážně více kvalifikovaní a
zaměstnaní odsouzení se snaží odpracovat trest co nejrychleji, takže pracují více než 8
hodin denně v průběhu i mnoha dní. V takovém pracovním tempu pak může být
ohrožena nejen zdravotní bezpečnost odsouzeného, ale i kvalita vykonaných prací.
Navrhovala bych výslovný odkaz na Zákoník práce, který v tomto směru stanoví
základní ochranu pracovníků (např. práci přesčas, ustanovení o práci v noci atd.).
Obecně prospěšné práce jsou obvykle vykonávány v domovech pro seniory,
nemocnicích, skladech a kuchyních. Podle statistiky vydané v rakouském periodiku jsou
obecně prospěšné práce nejčastěji vykonávány v domovech pro seniory, následuje
Červený kříž a na třetím místě je práce pro charitu. 82
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KREJČIŘÍKOVÁ, K. Problematika obecně prospěšných prací v Rakousku s přihlédnutím k jejich
ukládání mladistvím. Státní zastupitelství. 2008, č. 7-8, 66 s.
82
SEILER, S. Strafprozessreform 2004 – Ergänzungsband zum Lehrbuch Strafprozessrecht. Wien:
WUV Universitätsverlag, 2006, s. 166.
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Rakouský zákonodárce pamatoval také na případy, kdy obviněný způsobí při
výkonu obecně prospěšných prací instituci nebo jejímu zřizovateli škodu. Za této
situace se na náhradu škody analogicky použije ustanovení zákona o odpovědnosti
pracovníků ve státní službě (Dienstnehmerhafpflichtgesetz, BGBI, Nr. 80/1965). Pokud
obviněný způsobil škodu třetí osobě, pak za něj odpovídá Rakouská republika dle
ustanovení občanského práva. Zákonnou úpravu této problematiky v České republice
prozatím postrádáme, i když já osobně ji považuji za velice prospěšnou. V souvislosti
s tímto bych navrhovala stanovit povinnost uzavření pojistných smluv pro případ
způsobení škod při výkonu obecně prospěšných prací při stanovení povinnosti státem,
resp. stanovení zákonného pojistného v tomto směru.
Při studiu rakouské právní úpravy mě velice zajímalo, jaká je úspěšnost
uložených obecně prospěšných prací v souvislosti s tím, že v Rakousku je vyžadován po
pachateli souhlas před uložením tohoto odklonu. Odpověď jsem našla v publikaci prof.
Christiana Grafla a Juditha Stummer – Kolovitse83, kteří v období 1. 1. 2003 – 31. 12.
2003 provedli výzkum týkající se obecně prospěšných prací v obvodech zemských
soudů ve Vídni, Grazu, Linzi a Innsbrucku. Kromě mnoha jiných poznatků také
upozornili na skutečnost, že 30 % uložených prací nebylo vykonáno vůbec, 6 % pouze
částečně a úspěšně vykonáno bylo 64 % uložených obecně prospěšných prací. Jako
možnou příčinu tak vysokého počtu nevykonaných obecně prospěšných prací autoři
spatřují ve velkém zastoupení cizinců, neboť více než polovina odsouzených k obecně
prospěšným pracím nepochází z Rakouska. S tím přirozeně souvisí i problém jazykové
bariéry, jsou-li obecně prospěšné práce ukládány cizincům, a to jak při nepochopení
významu a smyslu této formy odklonu, tak i při samotném vykonávání tohoto trestu
v určitém zařízení. Oproti tomu v České republice statistiky ukazují, že celý trest
obecně prospěšných prací dokončí přibližně 50 až 55 procent pachatelů, v případě
předjednání před rozhodnutím soudu pak úspěšnost přesahuje 70 %.84 Z toho lze
s opatrností vyvodit, že ani souhlas pachatele s uložením tohoto trestu, tak jak jej
vyžaduje rakouská právní úprava, není stoprocentní zárukou jeho úspěšného výkonu.
Nakonec je třeba mít na paměti, že zákon může vytvořit právní rámec, který bude
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GRAFL, Ch., STUMMER – KOLONOVITS, J. Reichweitenstudie – gemeinnüzige Leistungen. Wien:
Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2006, s. 37.
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ROZUM, J., KOTULAN, P., HÁKOVÁ, I., NEČADA, V., DIBLÍKOVÁ, S. Ukládání nepodmíněného
trestu odnětí svobody a jeho alternativy, Praha: IKSP, 2005, str. 88.
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k dosažení efektivního fungování trestu obecně prospěšných prací napomáhat, neméně
však záleží na správné aplikační praxi všech zainteresovaných orgánů a postoji celé
veřejnosti.

5. Domácí vězení
5. 1. Obecná charakteristika trestu
Domácí vězení jako zcela nový druh trestu byl do našeho právního řádu zaveden
novým trestním zákoníkem s účinností od 1. 1. 2010. Avšak je třeba podotknout, že
tento druh trestu znal již trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a
přestupcích (dále jen TZP). Tento druh trestu se v citovaném zákoně ukládal člověku
bezúhonné pověsti, který by pro velkou vzdálenost od svého bydliště nemohl obstarávat
záležitosti svého úřadu, obchodu, nebo svého výdělku (§ 262 TZP). Dále byl nutný
souhlas odsouzeného, že se nevzdálí od svého bydliště, jinak se mu postaví stráž. Pokud
by tyto podmínky nedodržel, musel by ostatní čas strávit ve veřejné věznici (§ 246
TZP).
Zavedení trestu domácího vězení bylo vedeno požadavkem zachování
pozitivních rodinných vazeb a dále z ekonomických důvodů, jelikož výkon tohoto trestu
není natolik finančně náročný jako výkon trestu odnětí svobody. Tento trest by měl být
především novou alternativou krátkodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody,
která by měla být ukládána pachatelům, jež je třeba s přihlédnutím k povaze a
závažnosti trestného činu, jejich osobě i možnostem resocializace sice bezprostředně
postihnout omezením osobní svobody, avšak vzhledem k jejich osobním vlastnostem a
rodinným poměrům postačuje podstatně menší intenzita zásahu vůči nim.
Trest domácího vězení představuje nejpřísnější alternativu k trestu odnětí
svobody85, jedná se tedy o druhý nejpřísnější druh trestu. Tomu odpovídá jednak
umístnění trestu domácího vězení na druhém místě v rámci zákonného výčtu druhů
trestů (§ 52 tr. zák.), a jednak také skutečnost, že úspěšné vykonání trestu domácího
vězení není na rozdíl od vykonání jiných alternativních trestů spojeno se vznikem fikce
85

Po novele provedené zákonem č. 330/2011 Sb. se trest domácího vězení stal i důležitou alternativou
k trestu oběcně prospěšných prací tam, kde již pachatel zavdal příčinu k přměně tohoto trestu nebo jeho
nevykonaného zbytku [§ 65 odst. 2 písm. a) tr. zák.].
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neodsouzení, a to ani při odsouzení za nedbalostní delikt, jako je tomu např. u
peněžitého trestu.86
Svoji podstatou spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu
tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období,
nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo
poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho
onemocnění nebo úrazu. 87

5. 2. Zákonné podmínky
Soud může uložit domácí vězení jako samostatný trest, jestliže vzhledem
k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného
trestu není třeba (§ 60 tr. zák.). Trest domácího vězení lze kumulovat i s ostatními druhy
trestů vyjma trestu odnětí svobody a trestu obecně prospěšných prací. S ohledem na
podmínky podle § 78 odst. 1 tr. zák. bude dále vyloučeno uložení trestu ztráty čestných
titulů nebo vyznamenání a z povahy věci zřejmě i trest vyhoštění. Soud může uložit
trest domácího vězení až na dvě léta88, odsuzuje-li pachatele přečinu, pokud jsou
splněny dvě následující podmínky:
a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům
pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to
případně i vedle jiného trestu, a
b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí
na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou
součinnost (§ 60 odst. 1 tr. zák.).
Primární podmínkou tedy pro uložení trestu domácího vězení je skutečnost, že
pachatel je odsouzen za přečin, tj. jakýkoliv nedbalostní trestný čin, nebo za úmyslný
trestný čin, u něhož horní hranice sazby trestu odnětí svobody nepřevyšuje pět let (§ 14
odst. 2 tr. zák.). Trest domácího vězení se tak uplatňuje u stejné skupiny deliktů jako
trest obecně prospěšných prací, avšak zde má z hlediska systému alternativních opatření
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např. i doba pouhých 14 dnů, která by ovšem postrádala výchovný smysl. Toto zákonné ustanovení však
otvírá prostor i pro tzv. víkendové tresty.
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své opodstatnění, neboť jako nejpřísnější alternativní trest by měl přicházet v úvahu
nejen při postihu méně závažné kriminality.
Další zásadní podmínkou pro uložení trestu domácího vězení je závěr soudu o
tom, že vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům
pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to případně i vedle
jiného trestu [§ 60 odst. 1 písm. a) tr. zák.]. Povaha spáchaného činu může vylučovat
uložení domácího vězení typicky např. u deliktu spáchaných z domova nebo deliktů
spadajících do kategorie domácího násilí. Pro závažnost spáchaného činu může soud
odmítnout trest domácího vězení v případech, kdy by se na základě konkrétních
okolností činu jevil tento trest jako neadekvátní (např. pro závažnější následek či
škodu). Osoba a poměry pachatele budou znemožňovat aplikaci tohoto trestu také
tehdy, pokud pachatel nemá žádné řádné bydliště či je zjevně ztížená možnost nápravy
pachatele s ohledem na osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry pachatele.
Další významná podmínka pro uložení trestu domácího vězení spočívá v tom, že
pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené
adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost [§ 69 odst. 1
písm. b) tr. zák.]. Bez uvedeného písemného slibu pachatele nemůže soud uložit trest
domácího vězení a musí zvolit jiný druh trestu. Vyžadování souhlasu pachatele má tři
zásadní účely. Prvním z nich je posílení resocializačního účinku trestu domácího vězení,
neboť lze u tohoto trestu konstatovat, že jeho výkon má větší naději na dosažení svého
účelu, pokud s ním pachatel dobrovolně souhlasí. Domácí vězení je tak v českém právu
dosud jediný druh trestu, který není možné uložit pachateli proti jeho vůli. Druhým
důvodem vyžadování souhlasu pachatele je zajištění bezproblémového výkonu trestu
domácího vězení a provádění jeho kontroly. A třetím důvodem je zejména skutečnost,
aby se uložení tohoto trestu nestalo pouhou formalitou, po které bude nutně následovat
jeho přeměna v trest odnětí svobody podle § 61 tr. zák.

5. 3. Povinnosti pachatele
Základní povinností pachatele, kterému byl uložen trest domácího vězení, je
zdržovat se po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem
stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité, zákonem demonstrativně
uvedené, důvody (§ 60 odst. 3 tr. zák.). Soud stanoví časové období, ve kterém je
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odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech,
ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní
době a k času potřebném k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování
nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb
odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě (§ 60 odst. 4 tr. zák.).
Vedle této základní povinnosti může soud uložit pachateli na dobu výkonu
tohoto trestu i přeměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr.
zák. směřující k tomu, aby vedl řádný život.89 Taková individualizace trestu domácího
vězení může být např. uložení povinnosti pachateli, který se dopouští trestných činů pod
vlivem alkoholu, aby se podrobil protialkoholní léčbě, která není ochranným léčením ve
smyslu § 99 tr. zák. Zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo
odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal
bezdůvodné obohacení tímto činem získané (§ 60 odst. 5 tr. zák.). Jde-li o pachatele ve
věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených
omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 tr. zák., též některá
výchovná opatření uvedená v ZSM za obdobného užití podmínek stanovených pro
mladistvé (§ 60 odst. 6 tr. zák.). V praxi půjde zejména o ukládání různých omezení
spočívajících v zákazu navštěvovat určité akce nebo nevhodné prostředí, užívat
návykové látky, zdržovat se na určitém místě a přechovávat určité předměty, stejně jako
povinnosti podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, jež není ochranným
léčením, nebo programu sociálního výcviku, přispět k odstranění následku spáchaného
provinění a usilovat o vyrovnání s poškozeným.
Pokud je pachateli odsouzenému k trestu domácího vězení uložena přiměřená
povinnost, přiměřené omezení, výchovné opatření či povinnost nahradit podle svých sil
škodu způsobenou činem, může mít porušení takové povinnosti za následek přeměnu
89

K problematice přiměřených omezení a přiměřených povinností se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku
ze dne 31. 8. 20011, sp.zn. 8 Tdo 1032/2011: „V ustanovení § 48 odst. 4 TrZ je základní konkretizace a
jen demonstrativní výčet přiměřených omezení a přiměřených povinností, které lze pachateli uložit
k tomu, aby ve zkušební době vedl řádný život. Vedle nebo místo zde vyjmenovaných přiměřených
omezení a přiměřených povinností lze tedy pachateli uložit i další taková omezení nebo povinnosti,
pokud je to nutné, aby pachatel vedl ve zkušební době řádný život. Proto odůvodňuje-li porucha
osobnosti pachatele a s tím související povaha jím spáchaného trestného činu, lze pachateli uložit jako
přiměřenou povinnost k vedení řádného života ve zkušební době podmíněného odsouzení (§ 82 odst. 2, §
85 odst. 2 TrZ), aby se podrobil vhodnému psychiatrickému léčení, které není ochranným léčením podle
trestního zákoníku.“
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trestu na náhradní trest odnětí svobody (§ 61 odst. 2 tr. zák.). Vždy je však mít na
paměti, že je třeba hodnotit chování odsouzeného v průběhu výkonu trestu komplexně a
proto by k přeměně v trest odnětí svobody nepostačovalo např. nesplnění jediné
výchovné povinnosti či omezení.
Ustanovení § 61 tr. zák. umožňuje soudu přeměnit trest domácího vězení nebo
jeho nevykonaný zbytek, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, v trest odnětí
svobody a zároveň rozhodnout o způsobu jeho výkonu. K přeměně uloženého trestu
domácího vězení nebo jeho nevykonaného zbytku může vést některý z následujících
alternativně stanovených důvodů, které spočívají v tom, že se pachatel v době od
odsouzení do skončení výkonu tohoto trestu :
-

vyhýbá nástupu výkonu trestu,

-

bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu
domácího vězení,

-

jinak maří výkon tohoto trestu,

-

zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest.90

Pokud soud konstatuje porušení některé z výše uvedených povinností
odsouzeného, rozhodne o výkonu náhradního trestu odnětí svobody a s tím obligatorně
stanoví jak způsob jeho výkonu, tj. zařadí odsouzeného do některého typu věznice, tak i
délku podle přepočtu nevykonané části trestu domácího vězení. Přitom každý i jen
započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí
svobody. 91
Nanejvýš pozoruhodná je skutečnost, že právní úprava trestu domácího vězení
nepřipouští možnost ponechat tento trest v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu
k výkonu trestu odnětí svobody. Osobně nevidím jediný důvod k tomu, aby institut
90

Domnívám se, že je ke škodě věci, že zákon neuvádí mezi důvody pro nařízení náhradního trestu odnětí
svobody skutečnost, že odsouzený nevedl v době výkonu trestu řádný život. Pokud může soud uložit
přiměřené povinnosti a přiměřená omezení směřující k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, měl by
úspěšný výkon trestu domácího vězení být podmíněn i vedením řádného života. Odkazuji v tomto směru i
na Komentář k trestnímu zákoníku, který shodně uvádí, že nevedení řádného života pachatelem však u
trestu domácího vězení – na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací – není důvodem přeměny
domácího vězení v trest odnětí svobody, ač by to jistě bylo účelné a byť žádný logický důvod k tomuto
zvýhodnění pachatele odsouzeného k domácímu vězení neexistuje (ŠÁMAL a kol. Trestní zákoník.
Komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 832).
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Dřívější právní úprava účinná do 30. 11. 2011 umožňovala uložit náhradní trest odnětí svobody pro
případ změření trestu domácího vězení na dobu nejvýše jednoho roku, a tak fakticky došlo novelou
provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. k určitému zpřísnění dřívější právní úpravy. Na druhou stranu se
však vždy nařídil výkon celého náhradního trestu odnětí svobody bez ohledu na nevykonaný zbytek trestu
domácího vězení.
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výjimečného ponechání alternativního trestu v platnosti, který odstraňuje případnou
přílišnou tvrdost zákona a který se tak výborně osvědčil u podmíněného odsouzení a
obecně prospěšných prací, nebyl součástí úpravy trestu domácího vězení. Sčerba k tomu
uvádí, že zcela stejné důvody, které byly důvodem zavedení tohoto zmírňujícího
opatření u podmíněného odsouzení a obecně prospěšných prací, platí i pro trest
domácího vězení – i zde si tedy lze představit individuální, výjimečné případy, kdy
z okolností bude vyplývat, že nařízení náhradního trestu odnětí svobody by
představovalo nepřiměřeně přísný postup vůči odsouzenému. A stejně tak i u trestu
domácího vězení si lze představit jeho zostření v podobě prodloužení doby jeho výkonu,
rozšíření doby, po kterou musí odsouzený setrvávat v určeném obydlí, stanovení nových
přiměřených omezení či povinností, popř. v podobě stanovení dohledu. 92

5. 4. Výkon trestu
K vykonávacímu řízení trestu domácího vězení dochází ihned poté, co
rozhodnutí nabylo právní moci. Tento úkon činí předseda senátu soudu, který ve věci
rozhodoval v prvním stupni, byť byl trest domácího vězení uložen až soudem
odvolacím. V nařízení výkonu trestu domácího vězení musí předseda senátu určit
počátek a místo výkonu trestu a následně jej zaslat odsouzenému a příslušnému
středisku Probační a mediační služby.
Určení počátku výkonu trestu domácího vězení je podstatnou náležitostí nařízení
výkonu tohoto trestu, bez něj by nemohl řádný výkon vůbec začít. Z hlediska jeho
určení trestní řád hovoří pouze o tom, že předseda senátu jej stanoví tak, aby si
odsouzený mohl obstarat své záležitosti.
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Co se bude rozumět obstaráním vlastních

záležitostí, bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu. Typicky však půjde
o vyřízení záležitostí pracovních či rodinných. Lhůtu zákonodárce blíže nestanoví, ale
měla by postačovat přibližně doba 14 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí, jímž byl trest
domácího vězení uložen; v odůvodněných případech může být tato lhůta i delší.
Podle ustanovení § 334a odst. 3 tr. řádu má být místo výkonu trestu domácího
vězení stanoveno v obydlí odsouzeného, který je buď v místě jeho trvalého pobytu,
92

ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 324.
Výjimka ze zásady rychlosti a bezodkladnosti výkonu trestu – k výkonu jakéhokoli trestu má v zásadě
dojít ihned poté, co rozhodnutí, jímž byl trest uložen nabylo právní moci.
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anebo v místě, kde se zdržuje. Při určení místa výkonu trestu domácího vězení přitom
musí předseda senátu dle téhož ustanovení přihlížet k osobním a rodinným poměrům
odsouzeného, a je-li odsouzený zaměstnán, též k místu výkonu zaměstnání a
k možnostem dopravy do zaměstnání. Uvedené okolnosti však soud zvažuje již
v okamžiku rozhodování o výběru druhu trestu a jeho výměře. Místo výkonu je tedy
obvykle od počátku úvah o trestu domácího vězení zřejmé, jelikož je na něj zaměřeno
zkoumání vhodnosti tohoto trestu už před jeho uložením a vyjadřuje se k němu ve své
zprávě i probační úředník.
Ustanovení § 334b tr. řádu svěřuje provádění kontroly výkonu trestu domácího
vězení do kompetence Probační a mediační služby, která ji zajišťuje dvěma způsoby, a
to:
a) ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému,
který umožňuje detekci pohybu, anebo
b) namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem.
Pokud jde o první způsob kontroly, kontrola elektronickým systémem by měla
být do budoucna primární řešení, které u nás nebylo dosud bohužel zavedeno. Podstata
spočívá ve sledování pohybu odsouzeného technickými prostředky na dálku, které bude
spočívat ve sledování, zda se v určeném čase odsouzený nevzdaluje z místa svého
bydliště. Pokud se odsouzený neoprávněně vzdálí z místa výkonu domácího vězení,
informuje o tom agentura příslušný soud, který poté učiní další opatření vůči
odsouzenému.
Původní kontrola probíhala telefonicky do místa bydliště odsouzeného, který tak
byl kontrolován pouze podle hlasu. Od této formy se již prakticky upustilo, neboť tento
způsob kontroly nutně vyžadoval dobrou znalost hlasového projevu odsouzených.
V dnešní době se rozlišují dva základní typy sledování, a sice pasivní sledovací
systém94, při němž se odsouzený v pravidelných či náhodných intervalech musí hlásit na
výzvu, a tzv. aktivní sledovací systém95, který sleduje nepřetržitě odsouzeného. Dnes se

94

V případě pasivního systému počítač navazuje v předem stanovených nebo náhodných časových
intervalech telefonní spojení s odsouzeným, který je povinen telefonáty přijímat a potvrzovat počítači
svou přítomnost pomocí technického zařízení, které je upevněné na paži či noze.
95
Aktivní sledovací systém využívá vysílačku, která v nesnímatelném náramku v krátkých pravidelných
intervalech v předem naprogramované době vysílá signál přijímači v bytě, který jej pak předá centrálnímu
počítači.
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začíná využívat i technologie GPS (Global Positioning System), která umožňuje celkem
přesně lokalizovat odsouzeného bez potřeby instalovat v jeho domě zařízení.
Nesporná výhoda elektronického kontrolního systému spočívá v zajištění
efektivity tohoto trestu mnohonásobně účinnějším způsobem než namátkové kontroly
prováděné probačními úředníky. Elektronický kontrolní systém umožňuje monitorovat
odsouzeného prakticky nepřetržitě. Oproti tomu personální možnosti Probační a
mediační služby jsou v dnešní době velmi limitované a jejich agenda velmi široká. 96
Ke dni, kdy nový trestní zákoník nabyl účinnosti, tedy k 1. 1. 2010, však resort
ministerstva spravedlnosti pro českou justici elektronické monitorovací zařízení
nezajistil a tento stav trvá i nadále. V současné době ministerstvo spravedlnosti
odhaduje vlastní realizace projektu na počátek roku 2015. 97 Je ovšem s podivem, že do
českého práva byl ve snaze jít ruku v ruce s moderními trendy trestního práva zaveden
institut, jehož skutečné využívání není v současnosti reálně možné a teprve po přijetí
zákonné úpravy se hledá personální zajištění pro realizaci těchto institutů včetně
metodických postupů. V České republice nebyl dosud vybrán ani provozovatel
elektronického kontrolního systému, s nímž zákonodárce počítá. Důvody jsou
především politické a částečně i ekonomické, neboť se údajně systém vyplatí až od 500
osob odsouzených k trestu domácího vězení. Momentálně si odpykává trest domácího
vězení 126 lidí, které zatím nekontroluje nepřetržitě elektronika, ale namátkově
pracovníci Probační a mediační služby. 98
96

Naopak na nevýhody elektronicky hlídaného domácího vězení upozorňuje Krahl, který uvádí, že
argumentem proti zavedení hlídaného domácího vězení je porušování principu rovnosti, tedy příkazu
rovného zacházení. Na konferenci ministrů spravedlnosti byla podrobena kritice ta skutečnost, že
elektronicky hlídané domácí vězení v sobě obsahuje nebezpečí „trestního práva rozštěpeného do dvou
oblastí“, neboť tato forma výkonu trestu by přicházela v úvahu pouze u těch pachatelů, které je možno
pokládat za sociálně integrované. U bezdomovců by tak „elektronická pouta“ nebyla praktikovatelná. Ti
by tak museli krátkodobé tresty odnětí svobody odpykávat tradičním způsobem. Konečně proti domácímu
vězení namítá, že v jeho důsledku se takový soudní rozsudek stává příliš mírnou sankcí a nezabraňuje
budoucí recidivě. Blíže KRAHL, Matthias. Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. č. 5,
1998, s. 229.
97
Termín zavedení náramků do praxe se již několikrát odsouval. Zakázka, kterou v roce 2013
ministerstvo zrušilo kvůli úbytku vězňů v důsledku amnestie, měla údajně hodnotu 275 milionů korun.
Tato částka zahrnovala prvních 500 náramků, jejich pětiletou údržbu a také dodávku technického řešení a
monitorovacího centra. Letos výběrové řízení na elektronické náramky pro domácí vězně zrušila
ministryně spravedlnosti Helena Válková kvůli pochybnostem o transparentnosti řízení. Náramků mělo
být prozatím 800 kusů.
98
K dosavadnímu ukládání domácího trestu se vyjádřilo Trestní kolegium Nejvyššího soudu ve zprávě o
Zhodnocení praxe soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí v letech 2010 a 2011 ze
dne 12. 2. 2014, sp. zn. Ts 43/2012: „Trest domácího vězení je ukládán v nepatrném množství případů.
Některými okresními soudy nebyl tento trest ve sledovaném období uložen vůbec, ostatní zpravidla jen ve
velmi malém množství případů (někdy jen v počtu kolem 1 až 2 ročně). Přestože trestní kolegium
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Probační a mediační služba zajišťuje výkon trestu domácího vězení namátkovou
kontrolou odsouzeného v místě, kde má vykonávat trest domácího vězení. Za tímto
účelem je podle § 334b tr. řádu odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit
vstup do místa výkonu trestu.

99

Při stanovení frekvence namátkových kontrol musí

podle pokynu ředitele Probační a mediační služby ČR č. 4/2010 probační úředník
zohlednit zejména osobnost klienta a jeho motivaci k výkonu trestu domácího vězení,
jeho dosavadní zodpovědnost a spolehlivost při výkonu trestu, závažnost spáchaného
trestného činu, za nějž je trest uložen, míru rizika vyplývajícího z případného maření
trestu a nedostatečné kontroly jeho výkonu, výsledky doposud realizovaných kontrol,
existenci uložených přiměřených povinností a omezení a vymezení jejich obsahu a
způsobu kontroly. Namátkovou kontrolu přitom musí provést nejméně třikrát v jednom
měsíci, četnost podle individuálních potřeb je možno zvýšit.
Co mají oba tyto způsoby kontroly výkonu trestu domácího vězení společné,
tedy jak kontrola prováděná prostřednictvím elektronického kontrolního systému, tak
kontrola zajištěná namátkovými kontrolami probačního úředníka, je povinnost
informovat o nedodržení uložených podmínek domácího vězení a stanovených
přiměřených omezení a povinností ze strany odsouzeného ten soud, který výkon trestu
nařídil.
Naopak rozdíl mezi provozovatelem elektronického monitoringu a probačním
úředníkem spočívá v tom, že probační úředník může dle ustanovení § 334g tr. řádu
podat návrh předsedovi senátu na přeměnu trestu domácího vězení v trest odnětí
svobody. Předseda senátu však může dle citovaného ustanovení rozhodnout o nařízení
náhradního trestu odnětí svobody sám, typicky na základě sdělení provozovatele
elektronického kontrolního systému o porušení podmínek trestu domácího vězení ze
strany odsouzeného, nebo na základě podnětu poškozeného, že odsouzený nenahradil
škodu způsobenou trestným činem. Podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího
Nejvyššího soudu chápe potíže s jeho ukládáním i výkonem způsobené nezavedením elektronického
kontrolního systému, což je třeba považovat za zásadní omezující faktor, jakož i častými spíše
nešťastnými novelizacemi, které jeho ukládání dále omezily, je třeba se na jeho využívání v praxi soudů
jako alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody u přečinů zaměřit a pokusit se ve spolupráci
s Probační a mediační službou zvýšit četnost jeho ukládání, aby došlo k dalšímu omezení ukládání
krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody.“
99
Touto povinností je prolomena ochrana domovní svobody chráněná na ústavněprávní úrovni, podle
něhož je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
V tomto případě souhlas se vstupem osob zajišťující výkon trestu uděluje odsouzený předem v písemném
slibu, který je nezbytnou podmínkou pro uložení tohoto trestu.
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vězení stanoví vyhláškou č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení (§
334h tr. řádu).
Předseda senátu může z důležitých důvodů na potřebnou dobu odložit nebo
přerušit výkon trestu domácího vězení (§ 334d odst. 1 tr. řádu). Takovými důležitými
důvody mohou být např. zdravotní obtíže odsouzeného či člena jeho rodiny, potřeba
odsouzeného si zařídit nezbytné rodinné záležitosti, či služební cesta v rámci
zaměstnání odsouzeného. O takové změně předseda senátu rozhodne na návrh
odsouzeného, státního zástupce či probačního úředníka, anebo i bez takového návrhu.
V případě rozhodnutí o odkladu či přerušení výkonu trestu domácího vězení jde o
postup fakultativní. Kromě místa výkonu trestu a doby, po níž se odsouzený musí
zdržovat v obydlí, může předseda senátu svým rozhodnutím z důležitých důvodů změnit
i uložené přiměřené povinnosti či přiměřená omezení, avšak nesmí měnit rozsah
v neprospěch odsouzeného.
Pokud by se z dosud přechodných důvodů staly překážky trvalého charakteru,
může soud rozhodnout o upuštění od výkonu trestu domácího vězení. Jakmile pominou
důvody odkladu nebo přerušení, předseda senátu odklad nebo přerušení odvolá (§ 334d
odst. 2 tr. řádu). V daném případě se jedná o postup obligatorní. Výkon trestu domácího
vězení po dobu odkladu nebo přerušení neprobíhá, a proto se tato doba do výkonu trestu
domácího vězení nezapočítává, neboť odsouzen trest nevykonává. Proti rozhodnutí o
povolení odkladu či přerušení je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek (§ 334d
odst. 4 tr. řád).
Rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu domácího vězení může učinit ministr
spravedlnosti a soud. Ministr spravedlnosti může takto rozhodnout tehdy, jestliže
odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo předán jinému členskému státu
Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu (§ 334f odst. 1 tr. řádu). A
soud pak může od výkonu trestu domácího vězení upustit ve dvou případech:
1. jestliže odsouzený byl nebo má být vyhoštěn (§ 334f odst. 2 tr.
řádu), anebo
2. jestliže zjistí, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu
nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní nebo
z jiných obdobně závažných důvodů (§ 334f odst. 4 tr. řádu).
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Pouze proti posledně citovanému rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu
domácího vězení nebo jeho zbytku je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek (§ 334f
odst. 5 tr. řádu). Jedná se o postup fakultativní, soud i při splnění shora uvedených
zákonných podmínek tento institut využít nemusí. Přesto rozhodování soudu nesmí
vykazovat prvky libovůle, a proto musí být náležitě odůvodněno, proč soud i přes
splnění zákonných podmínek návrhu nevyhověl.
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5. 5. Domácí vězení v rakouské právní úpravě (der Hausarrest)
Důvodem pro zavedení elektronického sledování v Rakousku byly alarmující
počty vězňů, které dosahovaly až k 10 000 uvězněných. Ministerstvo spravedlnosti na
tuto skutečnost zareagovalo vydáním vyhlášky, která umožnila ve vybraných obvodech
zemských soudů zavedení elektronického sledování při podmíněném propuštění za
současného nařízení probační pomoci a povinností. Následně se v Rakousku spustily
pilotní projekty za účelem zavedení elektronického sledování u podmíněného
propuštění z trestu odnětí svobody a krátkodobých trestů (kde odsouzenému hrozí trest
odnětí svobody až 6 měsíců). Tyto projekty se uskutečnily ve dvou fázích.
První fáze pilotního projektu byla zahájena v roce 2006. Podstatou
elektronického monitoringu byl princip satelitní navigace, kdy sledovaný byl vybaven
vysílačem v podobě náramku na noze, který byl spojen se satelitem, a díky tomu šlo
sledovat pohyb odsouzeného. Kontrola sledovaných byla prováděna také probačními
pracovníky, kteří zhotovovali a následně kontrolovali týdenní plán propuštěných.
Druhá fáze zmiňovaného projektu byla spuštěna dne 15. ledna 2008. Došlo ke
změně technického zařízení; odsouzení opět nosí náramky na nohou, ale tentokrát jsou
napojeny na telefon. Nově bylo elektronické sledování použito i u krátkodobých trestů
odnětí svobody – u těch, kde hrozil pachateli trest odnětí svobody až 6 měsíců („front-
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 1998, sp. zn. 7 Tzn 77/98) „Rozhodnutí soudu o
upuštění od výkonu trestu má fakultativní povahu. To však neznamená, že by toto procesní ustanovení
zakotvovalo libovůli soudu při upuštění od výkonu nevykonaného zbytku nebo dokonce celého
pravomocně uloženého a vykonatelného či vykonávaného nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Při rozhodování o upuštění od výkonu trestu je tudíž třeba vzít bedlivě v úvahu především závažnost
choroby, o kterou se jedná, její konkrétní stadium a průběh, také však reálné možnosti věznice zajistit
odpovídající léčebnou péči a vždy je na místě uvážit též délku nevykonaného trestu či jeho zbytku.“
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door systém“).101 Pokud by se jednalo o prvopachatele, pak u něj byla hranice posunuta
až na 9 měsíců. 102 Co zůstalo stejné, byla kontrola dodržování podmínek uloženého
trestu probačními pracovníky instituce NEUSTART. Nedodržení sjednaného týdenního
plánu či jiné porušení dohody o sledování bylo kvalifikováno buď jako lehké 103 nebo
těžké104 porušení sjednaných podmínek a z toho se vyvozovaly patřičné důsledky.
Naopak dodržel-li odsouzený všechny stanovené podmínky a povinnosti, následovalo
rozhodnutí soudu o zastavení trestního stíhání. Výsledky druhé fáze modelového
projektu byly velmi příznivé, neboť celých 88 % zvládlo regulérně ukončit modelový
projekt a dodržet stanovené podmínky.
Domácí vězení se v rámci pilotního projektu popsaného výše natolik osvědčilo,
že jej novelou č. 64/2010, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2010, zavedli do svého
právního řádu. V současnosti je v Rakousku domácí vězení považováno za jednu
z forem výkonu trestu odnětí svobody, jejíž právní úpravu nalezneme v zákoně č.
144/196 Zákona o výkonu trestu odnětí svobody (Strafvollzugsgesetz, dále jen SVG) 105
a ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 279/2010. 106
Podle § 156b SVG spočívá trest domácího vězení v povinnosti odsouzeného se
zdržovat v určeném obydlí, vykonávat vhodné zaměstnání a vést řádný život.
Odsouzený je nepřetržitě sledován elektronickým monitorovacím zařízením, které
pokud zjistí jakoukoliv odchylku se stanoveným rozvrhem dne 107 odsouzeného,
neprodleně zasílá zprávu sledovací centrále. Pokud je odchylka potvrzena, ředitel
příslušné věznice přistoupí k nutným zásahům. Jelikož je kontrola prostřednictvím
elektronického monitoringu finančně nákladná, je odsouzený povinen na ně přispívat
částkou 22 Euro za den. S takovým postupem mohu jen souhlasit a doporučit jeho
101

Tzv. front door systém si klade za cíl nahradit některé krátkodobé tresty odnětí svobody domácím
vězením. Naproti tomu back door systém nastupuje při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody a je tak alternativou pro prosté podmíněné propuštění či podmíněné propuštění s uložením
dodatečných omezení nebo povinností.
102
KREJČIŘÍKOVÁ, K. Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství. 2009, č. 10,
s. 18.
103
V případě třetího lehkého porušení podmínek následovalo přijetí odsouzeného do výkonu trestu odnětí
svobody.
104
Pouze jedno těžké porušení stačilo k rozhodnutí ředitele věznice o porušení elektronického dohledu a
rozhodnutí o přijetí do výkonu trestu odnětí svobody.
105
Srov. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody. [online]. [cit. 24. 10. 2014]. Dostupné z:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135
106
Srov. Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 279/2010. [online]. [cit. 24. 10. 2014]. Dostupné z:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_II_279
107
Rozvrh dne je vypracován pracovníky věznice a obsahuje konkrétní časové a místní určení každé
hodiny ze dne, které musí pachatel bezpodmínečně dodržovat.
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zavedení také do České republiky, neboť se tím velmi snižují náklady na výkon
kontroly tohoto trestu a zároveň motivují odsouzeného k jeho úspěšnému dokončení.
V Rakousku lze trest domácího vězení uložit jak pachateli, kterému byl uložen
trest odnětí svobody ve výměře maximálně 12 měsíců (tzv. front-end systém), tak
pachateli, který již vykonává trest odnětí svobody a zbývá mu odpykat maximálně 12
měsíců (tzv. back-end systém). Dále je možno oproti české právní úpravě uložit navíc
domácí vězení jako formu výkonu vazby.
Další odlišností oproti české úpravě je povinnost pachatele během výkonu trestu
domácího vězení vykonávat zaměstnání, podnikat nebo navštěvovat školské zařízení, a
to v rozsahu 30 hodin týdně. Domnívám se, že díky této další podmínce pro výkon
trestu domácího vězení si může odsouzený lépe vštípit denní návyky a naučit se
pravidelnému dennímu režimu. Pokud ovšem odsouzený poruší sjednané podmínky
domácího vězení, pak stejně jako v České republice následuje výkon trestu odnětí
svobody. Takovým porušením může být například závažné porušení rozvrhu dne či
delší dobu trvající prodlení s placením příspěvku na náklady elektronického sledování.
Za velice podnětný považuji i další rakouský institut, kterým je souhlas plnoleté
osoby, která s odsouzeným bydlí. Z hlediska práv těchto spolubydlících osob lze rovněž
odkázat na čl. 10 odst. 2 Listiny zaručující ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života. Domnívám se, že v zájmu hladkého průběhu výkonu
trestu domácího vězení by de lege ferenda mohlo vyžadování souhlasu ze strany
spolubydlících osob řešit případný konflikt s právem na ochranu jejich soukromí a
domovní svobody. Informace ohledně okruhu spolubydlících osob a opatření jejich
souhlasu s uložením trestu domácího vězení by pak mohla soudu efektivně opatřovat
Probační a mediační služba.
Celkově považuji rakouskou právní úpravu za propracovanější a to mimo jiné i
díky postřehům a zkušenostem, které vzešly z pilotního projektu, v jehož rámci byl
tento nový institut nejdříve experimentálně testován než byl uveden do praxe.
V některých směrech je velmi inspirativní i pro Českou republiku, neboť jsem toho
přesvědčení, že způsob kontroly trestu domácího vězení prováděný pouze probačními
pracovníky bez zavedení elektronického sledování je neefektivní. I kdyby došlo
k radikálnímu nárůstu počtu probačních úředníků, stále by kontrola odsouzených
z jejich strany mohla pokrývat pouze malý zlomek časů, po který by odsouzení měli
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povinnost setrvávat v určeném obydlí. Doporučovala bych proto co nejdříve zajistit
potřebné množství zařízení umožňujících elektronickou kontrolu prostřednictvím
nákupu služeb poskytovaných soukromým subjektem, který by byl schopen s využitím
vlastní techniky a personálu dodávat přesvědčivé a důkazně podložené údaje o pohybu
odsouzeného.

6. Peněžitý trest
6. 1. Obecná charakteristika trestu
Peněžitý trest je jedním z nejvyužívanějších druhů trestů nespojených s odnětím
svobody a zároveň důležitou alternativou krátkodobých trestů odnětí svobody.
Představuje základní majetkovou sankci postihující peněžité prostředky pachatele,
avšak není určen jen pro postih majetkových trestných činů, jak o tom svědčí především
ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) tr. zák. Jeho účelem je zejména odčerpání finančních
prostředků získaných trestnou činností108, anebo těch prostředků, které by potenciálně
mohly sloužit k páchání další trestné činnosti.
Jeho určitá výhoda spočívá v tom, že jde o trest pro stát finančně výhodný,
neboť zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu. Na druhou stranu je však
spojen s jednou významnou nevýhodou, totiž nepostihuje jen osobu pachatele, ale též i
jeho rodinu a osoby, vůči nimž má pachatel závazky a to včetně poškozeného. Zde je
nutné podotknout, že tím se výrazněji neodlišuje od jiných druhů trestů (typicky
nepodmíněného trestu odnětí svobody), které v určité míře vždy postihují i jiné osoby
než pachatele.
Jeho podstata spočívá v povinnosti pachatele uhradit celkovou částku tvořící
peněžitý trest, jež je stanovena ve formě tzv. denních pokut, přičemž za každý den musí
být uhrazena určitá peněžní částka stanovená na základě pečlivého hodnocení
majetkových poměrů pachatele.109

108

Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu k ukládání peněžitého trestu ze dne 23. 2. 1983, sp.zn. 11 Tz
3/83: „Neoprávněný prospěch získaný pachatelem trestného činu přijetí úplatku podle § 331 TrZ je třeba
odčerpat. Nelze-li tak učinit uložením trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 70
TrZ, je namístě uložit přiměřený peněžitý trest.“
109
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 416.
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Konečně může být peněžitý trest vhodným druhem trestu buď jako samostatný
nebo v kombinaci s jinými druhy trestů; nelze jej však uložit vedle trestu propadnutí
majetku (§ 53 odst. 1 tr. zák.). Peněžitý trest ukládaný na základě ustanovení § 67 odst.
2 písm. b) tr. zák. je také neslučitelný s nepodmíněným trestem odnětí svobody.

6. 2. Zákonné podmínky
Peněžitý trest může být uložen jako trest samostatný nebo vedle jiného trestu
v těchto třech případech:
1. pachatel úmyslným trestným činem pro sebe či jiného získal nebo se snažil
získat majetkový prospěch (§ 67 odst. 1 tr. zák.),
2. trestní zákoník ve zvláštní části uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin
dovoluje [§ 67 odst. 2 písm. a) tr. zák.],
3. pachatel spáchal přečin a vzhledem k povaze a závažnosti tohoto přečinu a
k osobě a poměrům pachatele soud současně neukládá nepodmíněný trest
odnětí svobody [§ 67 odst. 2 písm. b) tr. zák.].
Peněžitý trest může být uložen jako trest samostatný, jestliže vzhledem k povaze
a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného
trestu není třeba. Tento korektiv se uplatní zejména při ukládání peněžitého trestu podle
§ 67 odst. 1 tr. zák., protože takto umožní peněžitý trest aplikovat i u závažných
zločinů.
Jako další podmínku pro ukládání peněžitého trestu lze považovat i ustanovení §
68 odst. 6 tr. zák., které soudu zakazuje uložit tento trest, je-li zřejmé, že by byl
nedobytný. Při zkoumání této podmínky uložení peněžitého trestu je třeba zjišťovat
osobní a majetkové poměry pachatele, zejména pak výši jeho čistého příjmu. Dále je
nutné vzít v úvahu druh a hodnotu majetku pachatele, výši jeho odměny za práci,
podnikatelské odměny, příjmy z kapitálového majetku, ze sociálních dávek a jiné
příjmy, jakož i množství, druh a výši závazků pachatele. 110 Peněžitý trest bude zřejmě
nedobytný, pokud už při rozhodování o trestu je s ohledem na osobní a majetkové
110

V rámci závazků pachatele se zejména zjišťuje rozsah jeho zákonné vyživovací povinnosti a rozsah
povinnosti k náhradě škody nebo majetkové újmy, které mají vždy přednost před zaplacením peněžitého
trestu (§ 343 odst. 2, § 344 odst. 1 tr. řádu). Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 1977, sp. zn. 2
Tzf 3/76.
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poměry pachatele zjevné, že pachatel nemůže vykonat peněžitý trest, a to ani
zaplacením ve splátkách podle § 68 odst. 5 věty druhé tr. zák. V takovém případě by
uložení peněžitého trestu v podstatě představovalo nutnost výkonu náhradního trestu
odnětí svobody, což by se rovnalo uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody.
V případě postupu podle § 67 odst. 1 tr. zák. je pro uložení peněžitého trestu
rozhodující forma zavinění a pohnutka; musí tedy jít o úmyslný trestný čin, kterým
pachatel získal nebo se snažil získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch.
Podle citovaného ustanovení se bude peněžitý trest ukládat buď za zločin, pokud
peněžitý trest není výslovně uveden ve zvláštní části trestního zákoníku v sankci za
spáchaný trestný čin ve smyslu § 67 odst. 2 písm. a) tr.zák., anebo za úmyslný přečin,
jestliže peněžitý trest není uveden ve zvláštní části trestního zákoníku za spáchání
takového přečinu a nejsou-li splněny ani podmínky pro uložení peněžitého trestu § 67
odst. 2 písm. b) tr. zák.111 Primárním účelem peněžitého trestu bude v tomto případě
odčerpání peněžních prostředků nabytých v souvislosti s trestnou činností. Opomenout
nesmíme však ani na výchovný efekt tohoto trestu, založený na tom, že pachateli, který
usiloval o obohacení prostřednictvím trestné činnosti, je naopak jeho majetek
zmenšen.112 Oproti předchozí úpravě účinné do 31. 12. 2009 je zde podstatným
způsobem zdůrazněn význam peněžitého trestu při postihu trestné činnosti směřující
k majetkovému prospěchu, neboť § 39 odst. 7 tr. zák. přikazuje soudu v případech, kdy
pachatel získal nebo snažil-li se získat majetkový prospěch, uložit některý z trestů, který
ho postihuje na majetku, pokud to nevylučují majetkové nebo

osobní poměry

pachatele. Zásadně nevhodné tak bude například ukládat peněžitý trest pachateli za
trestný čin zanedbání povinné výživy vzhledem k oprávněným zájmům vyživované
osoby na uhrazení dlužného výživného i řádnému plnění vyživovací povinnosti
pachatele v budoucnu.
Ukládání peněžitého trestu podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. a) tr. zák., tedy
právě v případech, kdy zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu za spáchaný trestný
čin dovoluje, má význam zejména pro případy, kdy pachatel trestným činem nezískal

111

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 889.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu k výměře ukládaného peněžitého trestu ze dne 28. 8. 1987, sp. zn. 1
Tz 23/87: „Výměra ukládaného peněžitého trestu není omezena hodnotou majetku získaného
posuzovanou trestnou činností. Peněžitým trestem lze postihnout i majetek, který pachatel nabyl poctivou
prací.“
112
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ani se nesnažil získat majetkový prospěch a zároveň kdy soud vedle peněžitého trestu
ukládá i nepodmíněný trest odnětí svobody. 113 Lze tedy konstatovat, že ukládání trestu
podle citovaného ustanovení v podstatě nepředstavuje alternativu k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody, ale naopak doplnění tohoto trestu.
Ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) dále rozšiřuje možnosti ukládání peněžitého
trestu, neboť dovoluje jeho uložení za jakýkoliv přečin, pokud však soud dospěje
k závěru, že není vzhledem k povaze a závažnosti činu a k osobě a poměrům pachatele
třeba ukládat nepodmíněný trest odnětí svobody. 114 V tomto případě je peněžitý trest
neslučitelný s nepodmíněným trestem odnětí svobody a představuje tak další alternativu
k uvěznění. Kombinace peněžitého trestu s podmíněně odloženým trestem odnětí
svobody je ovšem jednoznačně přípustná.

6. 3. Výměra peněžitého trestu, náhradní trest odnětí svobody
Nejvýznamnější novinkou, kterou vnesl do právní úpravy peněžitého trestu nový
trestní zákoník, je vyměřování tohoto trestu prostřednictvím denních sazeb. Podle
dřívější právní úpravy účinné do 31. 12. 2009 se peněžitý trest ukládal stanovením
finanční částky, kterou byl odsouzený povinen zaplatit.115 Tato metoda stanovení výše
peněžitého trestu měla však jednu podstatnou nevýhodu, která souvisela se zvláštností
ve vyměřování peněžitého trestu spočívající v tom, že soud musí zohlednit nejenom
závažnost spáchaného činu a osobu pachatele, ale též jeho majetkové poměry. Při
stanovení peněžitého trestu v podobě finální částky tak nebylo patrné, v jaké míře soud
zohlednil tato dvě hlavní kritéria. Nevýhoda tohoto systému byla jednou z hlavních
příčin pro zakotvení nové právní úpravy, podle které by se peněžitý trest vyměřoval
formou tzv. denních sazeb.
Podstata systému denních sazeb spočívá v tom, že soud v rámci zákonného
rozpětí stanoví počet denních sazeb s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného
113

ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 248.
Předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2009 tuto kategorii deliktů upravovala úžeji, neboť trestní
zákon č. 140/1961 Sb. dovoloval uložení peněžitého trestu pouze u trestných činů, u nichž horní hranice
trestní sazby odnětí svobody nepřevyšovala tři roky.
115
V českém trestním právu znal systém denních pokut již Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže, který již s účinností od 1. 1. 2004 umožňoval vyměřit tímto způsobem peněžité opatření
ukládané mladistvému.
114
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trestného činu, za který se ukládá peněžitý trest, a zároveň stanoví výši jedné denní
sazby se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele. Výsledná výše
peněžitého trestu je pak dána součinem stanoveného počtu denních sazeb a výší jedné
sazby. Je třeba zdůraznit, že se jedná o způsob výměry peněžitého trestu v denních
sazbách, nikoli o způsob jeho výkonu (placení). Pachatel je zásadně povinen zaplatit
celý peněžitý trest najednou, pokud soud nevyužije svého práva povolit zaplacení
peněžitého trestu v přiměřených měsíčních splátkách.
Dle ustanovení § 68 odst. 1, 2 tr. zák. se počet denních sazeb může pohybovat
v rozmezí od 20 do 730 celých denních sazeb a výše jedné denní sazby činí nejméně
100 Kč a nejvýše 50 000 Kč. 116 Násobkem počtu denních sazeb a jejich výše lze dospět
k závěru, že celková výše peněžitého trestu se může pohybovat v rozmezí od 2000 do
36, 5 milionu Kč. Oproti dřívější úpravě tak došlo ke znatelnému zvýšení maximální
možné výměry peněžitého trestu, neboť do 31. 12. 2009 bylo možné uložit peněžitý
trest ve výši od 2000 Kč do 5 milionů Kč. S takovým krokem v zásadě souhlasím,
neboť nelegálně získané příjmy z trestné činnosti, jejichž odčerpání je primárním
účelem peněžitého trestu, často značně převyšují zmiňovanou pětimilionovou hranici a
proto je správné, že trestní zákoník tuto horní hranici navýšil.
Ustanovení § 68 odst. 3 tr. zák. upravuje hlediska pro určení počtu a výše
denních sazeb, od nichž se pak odvíjí celková výše peněžitého trestu. Počet denních
sazeb soud určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Soud
tedy musí zhodnotit všechna relevantní kritéria vyplývající z ustanovení § 39 odst. 2 tr.
zák., přičemž by neměl opomenout ani typovou závažnost daného činu. Výši jedné
denní sazby peněžitého trestu soud stanoví se zřetelem k osobním117 a majetkovým118
poměrům pachatele, přičemž soud vychází zpravidla z čistého příjmu, který pachatel má
nebo by mohl mít průměrně za jeden den. Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy
z něj, jakož i jiné podklady pro určení výše denní sazby mohou být stanoveny odhadem
soudu (§ 68 odst. 4 tr. zák.). Jedná se však o možnost pouze subsidiární, která by měla
být využívána až v případech, kdy nebudou k dispozici žádné nebo dostatečné podklady
116

K výměře peněžitého trestu se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22.9. 1966, sp.zn. 8 Tz 47/66:
„Výměra peněžitého trestu nemůže být snižována nebo zvyšována mimo rámec rozpětí sazby uvedené
v ustanoveních § 68 odst. 1, 2 TrZ.“
117
Osobními poměry pachatele rozumíme jeho vzdělání, zdravotní stav, rodinné poměry či možnost
získání práce apod.
118
Mezi majetkové poměry pachatele je třeba započítat jeho čistý výdělek, rozsah nabytého majetku, výši
jeho závazků apod.
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ke zjištění pachatelova čistého příjmu a jeho majetkových poměrů, zejména
neposkytne-li sám pachatel v tomto směru potřebnou součinnost. Odhad soudu pak
bude vycházet především z těch důkazů, které má k dispozici, a z případného srovnání
postavení, vzdělání, pracovní kvalifikace a dalších charakteristik pachatele s jinými
osobami, u nichž čistý příjem zjistit lze. 119
Za určitou nedokonalost právní úpravy peněžitého trestu pak považuji
skutečnost, že zákon nepřikazuje soudu zohledňovat také výši peněžitého trestu na
možnost uspokojení nároků osob poškozených trestnou činností pachatele na náhradu
škody. Ščerba shodně uvádí, že osobám poškozeným trestnou činností pachatele sice
trestní řád poskytuje určitou ochranu tím, že omezuje možnost vymáhat peněžitý trest,
pokud by tím mělo být zmařeno uspokojení přiznaného nároku poškozeného na náhradu
škody, avšak to nijak nezabraňuje situacím, kdy odsouzený dobrovolně zaplatí peněžitý
trest na úkor uspokojení nároků poškozeného. 120 Myslím si, že by bylo do budoucna
vhodné, aby zákon soudu výslovně přikazoval při určování výše denní sazby
přihlédnout k majetkovým nárokům těchto třetích osob vůči pachateli a tím alespoň
částečně potlačit nevýhodu ukládání peněžitého trestu spočívající v zasahování i do práv
jiných osob než pachatele.
Mnohdy může zaplacení peněžitého trestu najednou v jeho plné výši
představovat citelnou újmu pro pachatele a jeho blízké. Na tuto situaci pamatuje zákon
v § 68 odst. 5 tr. zák., které soudu umožňuje, aby v těchto případech stanovil, že
peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách. Zároveň může určit, že
výhoda splátek peněžitého trestu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí dílčí splátku včas (§
68 odst. 5 poslední věta tr. zák.). Pokud nebylo stanoveno placení peněžitého trestu
v měsíčních splátkách podle citovaného ustanovení, může odsouzený požádat o odklad
výkonu peněžitého trestu nebo povolení splátek i v rámci vykonávacího řízení.
V takovém případě může splácení povolit pouze z důležitých důvodů, přičemž odklad
může trvat nejdéle 3 měsíce od právní moci rozsudku a splácení může být povoleno po
částkách tak, aby byl celý peněžitý trest zaplacen do 1 roku od právní moci rozsudku,
jímž byl uložen (§ 342 odst. 1 tr. řádu). Pro odsouzeného tak bude vždy výhodnější
povolení splátek již v rozhodnutí, jímž byl peněžitý trest uložen.

119
120

ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 898.
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Obligatorní součástí rozhodnutí, jímž je ukládán peněžitý trest, je stanovení
náhradního trestu odnětí svobody pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené
lhůtě vykonán. Maximální výše náhradního trestu odnětí svobody může činit až čtyři
roky121, avšak nesmí ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní
hranici trestní sazby (§ 69 odst. 1 tr. zák.). Uloží-li soud trest odnětí svobody vyměřený
na horní hranici zákonné trestní sazby, může vedle něj uložit i peněžitý trest, avšak
náhradní trest odnětí svobody současně neuloží (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 22. 11. 1971, sp. zn. 11 Tz 70/71). Konkrétní výše náhradního trestu odnětí
svobody se bude odvíjet především od výměry peněžitého trestu tak, aby náhradní trest
pobízel odsouzeného k zaplacení peněžitého trestu, respektive byl jeho dostatečnou
alternativou.
Novelou trestního zákoníku provedenou zákonem č. 390/2012 Sb., která nabyla
účinnosti ke dni 1. 10. 2012, došlo k podstatné změně právních následků spojených
s nezaplacením peněžitého trestu. Od 1. 10. 2012 pokud pachatel ve stanovené lhůtě
nevykoná peněžitý trest, může jej soud přeměnit za podmínek § 60 odst. 1 tr. zák. v trest
domácího vězení, nebo v trest obecně prospěšných prací (§ 69 odst. 2 tr. zák.). Teprve
pokud pachatel v době od přeměny peněžitého trestu v trest domácího vězení nebo trest
obecně prospěšných prací do skončení výkonu tohoto trestu nevede řádný život, vyhýbá
se nástupu jeho výkonu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky jeho výkonu,
jinak maří jeho výkon nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, soud jej
přemění v náhradní trest odnětí svobody uložený podle § 69 odst. 1 tr. zák. ve spojení s
§ 344 odst. 3 tr. řádu. Pokud pachatel po této novelizaci ve stanovené lhůtě nevykoná
peněžitý trest, tak jej může soud přeměnit buď v trest domácího vězení, nebo v trest
obecně prospěšných prací, nikoliv však v náhradní trest odnětí svobody tak jak tomu
bylo do 30. 9. 2012.
Zákon spojuje řádné vykonání peněžitého trestu se zahlazením odsouzení, tj.
s tím, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Tato fikce dle § 69 odst. 4 tr.
zák. však nenastává vždy, nýbrž jen v případech, kdy byl peněžitý trest uložen za přečin
spáchaný z nedbalosti. Jestliže alespoň jeden z více přečinů, za které byl pachatel
odsouzen k peněžitému trestu, byl spáchán úmyslně, nepřichází tak v úvahu vznik fikce
121

Právní úprava účinná do 31. 12. 2009 připouštěla stanovení náhradního trestu odnětí svobody
maximálně ve výši dvou let. V tomto smyslu tak došlo k určitému zpřísnění této problematiky, která je
ovšem odůvodněna zvýšením horní hranice samotného peněžitého trestu.
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podle § 69 odst. 4 tr. zák., ale odsouzení musí být zahlazeno postupem dle § 105 odst. 1
písm. e) tr. zák. Výše uvedené neplatí ve vztahu k peněžitému opatření ukládanému
mladistvým pachatelům, protože u nich fikce neodsouzení nastává vždy, jakmile bylo
peněžité opatření vykonáno nebo bylo od výkonu tohoto trestního opatření nebo jeho
zbytku pravomocně upuštěno (§ 35 odst. 4 ZSM).

6. 4. Výkon trestu
Poté, co se rozsudek, jímž byl uložen peněžitý trest, stal vykonatelným, předseda
senátu122 vyzve odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnů, a upozorní ho, že jinak
bude zaplacení vymáháno123 (§ 341 tr. řád). Lhůtu patnácti dnů je možné na žádost
odsouzeného z důležitých důvodů prodloužit prostřednictvím institutu odkladu výkonu
peněžitého trestu, avšak nejvýše na dobu tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní
moci [§ 342 odst. 1 a) tr. řádu]. Předseda senátu může rovněž ve výjimečné situaci
povolit splácení peněžitého trestu po částkách tak, aby byl celý peněžitý trest zaplacen
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci [§ 343 odst. 1 b)
tr. řádu].124 Takovými důležitými důvody pro povolení odkladu či splátek může být
např. aktuální finanční situace odsouzeného, nutnost uspokojení pohledávek jiných osob
atd.125 Pominou-li důvody, pro které byl výkon peněžitého trestu odložen, nebo
nedodržuje-li odsouzený bez závažného důvodu splátky, může předseda senátu povolení
odkladu nebo splátek odvolat (§ 342 odst. 2 tr. řádu).
Ustanovení § 343 odst. 1 tr. řádu určuje základní podmínky, za kterých je
předseda senátu povinen nařídit vymáhání peněžitého trestu. Tento postup se bude
uplatňovat v případě, kdy odsouzený nezaplatil peněžitý trest ve stanovené době, tj.
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Předsedou senátu se v tomto případě rozumí předseda senátu soudu, který ve věci rozhodl v prvním
stupni (§ 315 odst. 3 tr. řádu).
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Podle předchozí právní úpravy účinné do 31. 12. 2009 se peněžitý trest nevymáhal, ale po jeho
nezaplacení se zpravidla nařídil výkon náhradního trestu, pokud nebyly splněny důvody pro odklad nebo
upuštění od jeho výkonu.
124
Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne 15. 3. 1972, sp. zn. 1 Tz 10/72)
„Povolení splátek peněžitého trestu není vyloučeno po předcházejícím odložení výkonu trestu podle §
342 odst. 1 písm. a TrŘ, ale i v takovém případě musí být splněna základní podmínky povolení splátek, že
bude celý trest zaplacen nejpozději do jednoho roku od právní moci rozsudku.“
125
Pokud je zřejmé, že jsou splněny podmínky uvedené v § 344 odst. 1 tr. řádu, přichází v úvahu
rozhodnutí o upuštění od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku, a ne rozhodnutí o odkladu nebo
povolení splátek, a to i když se jich odsouzený domáhá.
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bud’do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván, nebo do patnácti dnů poté, co mu
bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo povolení splacení byly
odvolány, nebo do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen. Výjimku
z povinnosti předsedy senátu nařídit vymáhání peněžitého trestu podle citovaného
ustanovení stanoví § 343 odst. 2 tr. řádu pro případy, kdy by vymáhání trestu zmařilo
uspokojení přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení – v takovém případě nesmí být
peněžitý trest vymáhán. Pokud však poškozený nepřikročil k vymáhání svého nároku do
tří měsíců ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen,
může být peněžitý trest vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného (§ 343 odst. 2 tr.
řádu). Za takový úkon směřující k vymáhání nároku poškozeného lze typicky považovat
např. podání návrhu na nařízení exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Při vymáhání peněžitého trestu se od
1. 1. 2012 nově postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (§343 odst. 3
tr. řádu). Nový postup při správě placení peněžitého trestu by měl být efektivnější,
jelikož předmětné pohledávky získají z hlediska vybírání a vymáhání povahu daňových
pohledávek, budou tedy spravovány v režimu daňového procesu.126
Vedle uhrazení peněžitého trestu může tento trest zaniknout také rozhodnutím o
upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku (§344 odst. 1 tr. řádu). Zákon zná dva
důvody pro upuštění od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku a to:
a) okolnosti na vůli odsouzeného nezávislé, v jehož důsledku se odsouzený
stal dlouhodobě neschopným peněžitý trest zaplatit a
b) existence nebezpečí, že výkonem peněžitého trestu by byla vážně
ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je
odsouzený podle zákona povinen pečovat.
Pokud jde o první z uvedených důvodů pro upuštění od výkonu peněžitého
trestu, musí se jednat o okolnosti, které mají svůj základ v objektivních příčinách, který
odsouzený svojí vůlí nemohl ovlivnit. Mohou spočívat např. v zásadní změně
majetkových poměrů odsouzeného (např. ztráta majetku v důsledku živelné pohromy
nebo majetkového trestného činu) nebo jeho zdravotního stavu (např. onemocnění
těžkou nevyléčitelnou chorobou spojenou s trvalou pracovní neschopností). Účelem
126
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druhého důvodu pro upuštění od výkonu peněžitého trestu je zájem státu na řádné
výživě a výchově osob, vůči nimž má odsouzený povinnost podle zákona pečovat.
K závazku odsouzeného pečovat o jinou osobu nelze přihlížet, byť by se jednalo o
osobu odsouzenému blízkou.127
Nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody přichází v úvahu až tehdy,
kdy peněžitý trest nebyl zaplacen, nepřichází v úvahu postup podle § 342 odst. 1, § 344
odst. 1 a 2 tr. řádu a je zjevné, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen 128 (§ 344
odst. 3 tr. řádu). Nezaplacení peněžitého trestu má tedy primárně za následek vymáhání
zaplacení peněžitého trestu (§ 343 tr. řádu) a nařízení výkonu náhradního trestu odnětí
svobody129 je považováno za nejzazší prostředek. V tom spočívá zásadní odlišnost od
právní úpravy účinné do 31. 12. 2009, podle které platilo, že nařízení náhradního trestu
odnětí svobody nastupuje ihned po nezaplacení peněžitého trestu, bez nutnosti
prokazování nebezpečí zmaření. Změna v tomto směru byla odbornou veřejností
přijímána rozporuplně, mnozí poukazují zejména na fakt, že toto zásadní omezení
možnosti nařídit výkon náhradního trestu odnětí svobody bude soudy vnímáno velmi
negativně. Soudy jsou totiž zpravidla ochotny využívat alternativní tresty za
předpokladu, že jejich nerespektování ze strany odsouzeného jednoznačně povede
k sankci v podobě odnětí svobody, což nová právní úprava nesplňuje příliš důsledně.
Výkon náhradního trestu nebo jeho poměrné části může odsouzený kdykoliv
odvrátit tím, že peněžitý trest nebo jeho poměrnou část zaplatí. Jestliže odsouzený
tohoto postupu využije pouze částečně, tj. zaplatí jen poměrnou část peněžitého trestu,
předseda senátu rozhodne o tom, jakou část náhradního trestu je třeba vykonat (§ 344
127

K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. 11. 1966 , sp.zn. 5Tz 52/66 : „Od
výkonu peněžitého trestu nelze upustit proto, že obviněný podporuje ze svého platu rodinu družky,
jestliže k jejím dětem nemá zákonnou vyživovací povinnost.“
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K problematice zmaření výkonu peněžitého trestu se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 12. 3.
1987, sp. zn. Tpj 21/87: „Soud podle § 344 odst. 2 tr. řádu nařídí výkon náhradního trestu odnětí svobody
nebo jeho poměrné části, jestliže odsouzený nezaplatí uložený peněžitý trest nebo jeho část a jedná
zejména tak, že se zbavuje majetku, z něhož by peněžitý trest mohl být zaplacen nebo na který by mohl
být veden výkon rozhodnutí k úhradě tohoto trestu, nebo takový majetek ukrývá či jinak zašantročuje,
anebo záměrně bez závažného důvodu jedná tak, aby takového majetku nenabýval, anebo se chystá odjet
z republiky ať již natrvalo nebo na delší dobu, takže by peněžitý trest nemohl být zaplacen, ač odsouzený
prostředky k jeho zaplacení má.“
129
K nařízení náhradního trestu odnětí svobody se vyjádřil i Nejvyšší soud v usnesení ze dne 14. 3. 2012,
sp. zn. 8 Tdo 97/2012: „Náhradní trest odnětí svobody se nařídí v případě, že obviněný ve stanovené lhůtě
nezaplatí peněžitý trest z důvodů, které spočívají výhradně na jeho straně. V případě, že by následně
došlo k takové změně poměrů u obviněného, že by to jinak vylučovalo uložení peněžitého trestu, lze od
výkonu peněžitého trestu upustit podle § 344 odst. 1 TŘ. Proto stanovení náhradního trestu odnětí
svobody při uložení peněžitého trestu nelze považovat za navýšení hlavního trestu odnětí svobody a tedy
za porušení zásady zákazu reformace in peius.“
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odst. 4 tr. řádu). Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek
(§ 344 odst. 5 tr. řádu).

5. 5. Peněžitý trest v rakouské právní úpravě (der Geldstrafe)
Peněžitý trest má v rakouské právní úpravě postavení hlavní alternativy k trestu
odnětí svobody, což vyplývá z toho, že rakouský trestní zákon nedisponuje tak bohatým
spektrem druhů trestů jako český trestní zákoník. Stěžejní ustanovení týkající se
peněžitého trestu je § 37 SBG upravující ukládání tohoto trestu namísto trestu odnětí
svobody. Dle citovaného ustanovení u trestných činů, za které lze uložit trest odnětí
svobody nejvýše na pět let, lze v případech, kdy by soud jinak ukládal trest odnětí
svobody nepřevyšující šest měsíců, uložit namísto toho peněžitý trest v maximální
výměře 360 denních sazeb, jestliže uložení trestu odnětí svobody není nutné k tomu,
aby bylo pachateli zabráněno v další trestné činnosti nebo aby byly ostatní osoby
odrazeny od páchání trestných činů.
Podmínky pro ukládání peněžitého trestu vyplývají čistě ze zvláštní části SGB,
kde je u mnoha skutkových podstat trestných činů peněžitý trest uveden jako možná
sankce. Soud vyměřuje peněžitý trest v denních sazbách, přičemž minimální výše
peněžitého trestu je představována dvěma denními sazbami. Pozoruhodné je, že zákon
oproti české právní úpravě nestanoví žádnou obecnou maximální hranici počtu denních
sazeb, ale namísto toho u každé skutkové podstaty stanoví maximální počet denních
sazeb. Tento nastavený systém se mi zdá zajímavý, avšak pro české trestní právo
nepoužitelný, neboť trestní zákoník připouští uložení peněžitého testu i za takový
trestný čin, u něhož ve zvláštní části možnost uložení tohoto trestu není výslovně
stanovena. Zavedení rakouského systému by de lege ferenda znamenalo stanovit různé
maximální hranice počtu denních sazeb pro různé kategorie deliktů, což mi nepřijde
příliš praktické. Opačně se k této problematice vyjadřuje Ščerba, který uvádí, že i když
české trestní právo disponuje větším počtem druhů trestu a peněžitý trest tedy nemá pro
systém alternativních opatření takový význam, může být rakouský model založený na
stanovení maximální výměry denních sazeb samostatně u jednotlivých trestných činů
zajímavým podnětem pro české zákonodárce. Peněžitý trest totiž může být ukládán u
poměrně širokého spektra trestných činů, včetně zvlášť závažných zločinů, takže soud
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by vlastně měl při stanovování počtu denních sazeb nejprve zohlednit typovou
závažnost spáchaného činu a následně závažnost konkrétní. 130 Jen čas tedy ukáže, zda
český zákonodárce se nechá rakouskou právní úpravou inspirovat či ji nebude pro český
právní systém považovat za vhodnou.
Rakouské trestní právo počítá navíc i s možností zmírnění peněžitého trestu
spočívající ve snížení počtu denních sazeb. Tento institut upravuje § 31a odst. 1 SGB,
který umožňuje soudu zmírnění peněžitého trestu v případě, že dodatečně nastanou
nebo se objeví skutečnosti, které by vedly k vyměření nižšího trestu. Takové dodatečné
zmírnění peněžitého trestu sice české trestní právo postrádá, nicméně se domnívám, že
jej dobře alternují instituty ponechání peněžitého trestu v původní výši a úplné upuštění
od jeho výkonu (srov. § 344 odst. 1 tr. řádu).
Další zajímavostí bezesporu je, že minimální výše denní sazby v Rakousku činí
nejméně 2 eura a maximální výše 500 eur. Počítáme-li s denními sazbami od 2 až do
360 (tak jak je tomu u většiny skutkových podstat připouštějících uložení peněžitého
trestu), pak celková výše peněžitého trestu se může v Rakousku pohybovat od 4 eur do
180 eur; při přepočtu v přibližném kurzu 1 euro = 25 Kč jde o částku od 100 Kč do 4,5
mil. Kč. V tomto smyslu bych velice ráda vyzdvihla českou právní úpravu, která stanoví
horní hranice denních sazeb přibližně čtyřnásobně vyšší, a tak umožňuje uložit
adekvátní peněžitý trest i velmi bohatým pachatelům, který by nižší trest nemuseli
pociťovat jako vážnou finanční újmu.
Dle § 19 SGB soud stanovuje v odsuzujícím rozsudku náhradní trest odnětí
svobody pro případ nevymahatelnosti peněžitého trestu. Velký rozdíl oproti české
právní úpravě představuje absence stanovení absolutní a obecné maximální výměry
náhradního trestu odnětí svobody. Namísto toho SGB v citovaném ustanovení určuje
přepočtové pravidlo, které stanoví, že jeden den odnětí svobody odpovídá dvěma
denním sazbám. Tímto způsobem tak dochází k fixnímu propojení výše peněžitého
trestu a výše náhradního trestu odnětí svobody, takže zde nemůže nastat situace, kdy u
stejně vysokého peněžitého trestu různé soudy budou stanovovat jinou výměru
náhradního trestu odnětí svobody. Institut takového přepočtového pravidla v českém
trestním právu prozatím postrádáme a de lege ferenda bych jej určitě doporučila.
V případě přepočtu v poměru 1 denní sazba = 2 dny odnětí svobody, by pak náhradní
130
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trest při maximálním počtu 730 denních sazeb činil maximálně 1460 dnů (4 roky), což
je stávající horní hranice náhradního trestu odnětí svobody, která by tímto způsobem
zůstala zachována.
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Závěr
Základním cílem, který jsem si vytyčila v úvodu mé diplomové práce, bylo
přiblížit a analyzovat alternativní sankce a zároveň zmapovat situaci v oblasti
alternativních trestů, která vykrystalizovala v českém trestním právu po přijetí nového
trestního zákoníku. Současně jsem se snažila přinést náměty de lege ferenda, které jsem
načerpala jak ze studia odborné literatury, tak i bližším nahlédnutím do rakouské právní
úpravy, jejíž systém trestního práva je velmi obdobný systému trestního práva českého,
a tak může být v mnohém pro české právo přínosný a inspirativní. Domnívám se tedy,
že stanovený cíl této práce byl naplněn.
Při celkovém konečném hodnocení české právní úpravy je třeba konstatovat, že
české trestní právo učinilo v posledních dvou desetiletích velký pokrok. Postupně se zde
začaly uplatňovat prvky restorativní justice, jejímž základním postulátem není odplata
v podobě potrestání pachatele, ale obnova trestným činem narušených vztahů a náhrada
škody poškozenému.
V područí tohoto vlivu došlo k přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.,
který již plně stojí na principech depenalizace a posilování koncepce restorativní justice.
Tyto principy našly své vyjádření zejména v zavedení nových alternativních sankcí,
jakož i v modifikaci stávajících alternativních sankcí a rozšíření okruhů trestných činů,
u nichž přichází aplikace alternativní sankce v úvahu. Smyslem takové úpravy bylo
zejména nahradit krátkodobé nepodmíněné tresty odnětí svobody všude tam, kde jsou
pro to vhodné podmínky, alternativním řešením. Oproti nepodmíněnému trestu odnětí
svobody mají totiž alternativy v trestním právu řadu výhod. Hlavní přednosti
alternativních trestů jsou spatřovány v uvolnění místa ve věznicích pro těžší zločince,
snížení nákladů na výkon trestu, zapojení veřejnosti do procesu převýchovy a
resocializace a v neposlední řadě také vyloučení prizonizace a zmenšení rizika recidivy.
Zvláště pro tyto nesporné výhody došlo v poslední době k výraznému oslabení
nepodmíněného trestu odnětí svobody ve prospěch alternativních trestů, což lze
považovat za velmi pozitivní trend, který je nutný nadále rozvíjet. Jako inspirace nám
může posloužit i trestněprávní úprava cizích zemí.
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (resp. institut podmíněného
prominutí trestu) je široce využíváno jak v České republice, tak v Rakousku. Pro
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sankční systém českého i rakouského trestního práva představuje dominantní a tradiční
alternativu uvěznění, přičemž v právním řádu rakouském se uplatňuje u širší škály
trestů. Zásadním rozdílem v oblasti podmíněného odsouzení mezi rakouskou a českou
právní úpravou spočívá ve stanovení horní hranice trestu odnětí svobody, který lze
podmíněně odložit, resp. prominout. Zatímco české trestní právo umožňuje podmíněně
odložit výkon trestu odnětí svobody ve výměře nepřesahující tři roky, rakouský trestní
zákoník umožňuje za splnění určitých podmínek podmíněně prominout i trest odnětí
svobody uložený ve výměře přesahující dva roky a zároveň nepřesahující pět let. Tímto
způsobem se zásadně rozšiřuje rozsah deliktů, u kterých lze institutu podmíněného
prominutí trestu odnětí svobody využít. S touto rakouskou koncepcí se ovšem
neztotožňuji, neboť tímto způsobem může dojít k podmíněnému prominutí trestu odnětí
svobody i u závažnějších deliktů, u kterých by tento postup dle mého názoru neměl
přicházet vůbec v úvahu. Kde bych se naopak rakouskou právní úpravou nechala
inspirovat, by bylo u institutu peněžitého trestu s podmíněným odkladem výkonu. Je
nutné si uvědomit, že soud často podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
považuje jako jednu z nejmírnějších hmotněprávních alternativ k trestu odnětí svobody,
avšak pokud dojde k nařízení jeho výkonu, má to pro odsouzeného závažnější důsledky,
než když dojde např. k přeměně trestu obecně prospěšných prací. Při podmíněném
odkladu peněžitého trestu však taková situace nehrozí, neboť při nařízení jeho výkonu
je odsouzený postižen pouze v majetkové sféře, a tak může být tento trest vhodnou
variantou např. pro postih méně závažné majetkové činnosti, kdy u řady pachatelů by i
hrozba výkonem peněžitého trestu mohla zcela dostačovat k naplnění jeho účelu.
V souvislosti s trestem obecně prospěšných prací můžeme říci, že jeho podstata
je v obou porovnávaných právních řádech velmi odlišná. Obecně prospěšné práce
v Rakousku řadíme k odklonům, nejedná se tedy o samostatný trest, tak jak jej známe
v České republice. Přestože rakouská právní úprava oproti svému českému protějšku
vyžaduje vyšší formu kladného postoje pachatele k uložení tohoto trestu, a to ve formě
jeho souhlasu, dle dostupných statistik porovnávajících úspěšnost uložených obecně
prospěšných prací v obou zmiňovaných zemích nevykazují výsledky dosažené
v Rakousku vyšší míru úspěšnosti než v České republice. Nejsem si proto jistá, zda by
bylo i zde přínosné vyžadovat po pachateli přímo jeho souhlas. Jako dobrý příklad
z rakouské právní úpravy ale vnímám řešení náhrady škody v případě jejího způsobení
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instituci při výkonu obecně prospěšných prací. Jelikož tato problematika není v České
republice prozatím zákonem upravena, navrhovala bych stanovit povinnost uzavření
pojistných smluv pro případ způsobení škod při výkonu obecně prospěšných prací při
stanovení povinnosti státem, resp. stanovení zákonného pojistného v tomto směru. Ráda
bych ovšem konstatovala, že česká právní úprava trestu obecně prospěšných prací je po
přijetí nového trestního zákoníku takřka doladěna. Oceňuji zejména omezení možnosti
ukládat tento trest opětovně, zpřísnění přepočtového pravidla pro přeměnu obecně
prospěšných prací na trest odnětí svobody a posílení úlohy Probační a mediační služby
v rámci výkonu tohoto trestu.
Přestože je institut domácího vězení v obou porovnávaných právních úpravách
v mnohém podobný, v rakouském právním řádu se trest domácího vězení uplatňuje
v rozmanitějších podobách, než jaké známe v našem trestním právu. Tento trest lze
uložit jak pachateli, kterému byl uložen trest odnětí svobody, tak i pachateli při
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Dále je možné
oproti české právní úpravě uložit navíc domácí vězení jako formu výkonu vazby. Zajisté
by bylo přínosem se nechat rakouskou úpravou v tomto směru inspirovat a rozšířit tak
možnost uplatnění tohoto trestu. To by ovšem znamenalo co nejrychleji zajistit možnost
elektronického monitoringu pro kontrolu výkonu trestu domácího vězení, jehož
neexistence je hlavním limitujícím důvodem pro jeho častější ukládání. Bez tohoto
prvku lze domácí vězení jen těžko považovat za skutečnou a plnohodnotnou součást
systému alternativních opatření.
V případě peněžitého trestu můžeme říci, že tento trest má pro systém
alternativních opatření v rakouském trestním právu výrazně větší význam než v právu
českém, což vyplývá zejména z toho, že rakouský právní řád nedisponuje tak bohatou
škálou druhů trestů jako český trestní zákoník. Peněžitý trest má tedy postavení hlavní
alternativy k trestu odnětí svobody. Jako výrazná výhoda rakouské právní úpravy
v porovnání s jejím českým protějškem se jeví fixní propojení výše peněžitého trestu a
výše náhradního trestu odnětí svobody. Zatímco český trestní zákoník nijak výslovně
nevztahuje výši náhradního trestu odnětí svobody k výši samotného peněžitého trestu,
rakouský trestní zákoník stanoví pevné pravidlo pro určování výměry náhradního trestu
odnětí svobody odvíjející se od počtu uložených denních sazeb tak, aby nedošlo
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k situaci, kdy u stejně vysokého peněžitého trestu různé soudy budou stanovovat jinou
výměru náhradního trestu odnětí svobody.
V závěru mé diplomové práce je třeba shrnout, že škála odklonů i alternativních
trestních sankcí je po přijetí nového trestního zákoníku dostatečně široká, aby mohlo
dojít ke snížení ukládaných krátkodobých trestů odnětí svobody a tím i k snížení počtu
osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Tím je splněn základní předpoklad pro to, aby se
Česká republika zařadila k vyspělým demokratickým státům s podstatně nižším počtem
odsouzených vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody na 100 000 obyvatel.
Cílem do budoucna by tak mělo být zejména zdokonalení právní úpravy stávajících
alternativních sankcí a to především zajištění efektivní kontroly jejich výkonu. Jako
prostředek pro dosažení tohoto cíle by bylo vhodné zvážit i některé instituty ze
zahraničních úprav, kdy jako inspirace může posloužit i výše zmíněná úprava rakouská.
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Abstract
The name of my thesis is Alternatives of unconditional sentence of
imprisonment. Because of a very wide range of alternative of unconditional sentence of
imprisonment, I concentrated on suspended sentence, community service, house arrest
and fine. I tried to present proposals base on studying laws, judicial decisions, czech and
foreign literature.
My compulsory work also examines legal regulations in the other countries in
order to confrontation with Czech legal regulation and contains de lege ferenda
reflections. The Austrian legal regulations of alternatives to imprisonment have been
chosen for the purpose of this work, because their systems are close to the system of
Czech criminal law.
The thesis is divided into six chapters and some of them are divided into
subchapters for better clarity.
The first chapter is concerned with the concept of punishing. It is subdivided
into two other parts. The first one deals with term of the punishment and the second one
describes the purpose of the punishment.
The second chapter looks into the alternative forms in criminal law in general.
This chapter is also subdivided into four parts, which describs one by one the
development of the alternative forms, their system, the concept of restorative justice and
last but not least the activity of the Probation and mediation service in the Czech
republic. This body represents a very significant element in an effectively functioning
system of alternative measures because the work of probation officers is an important
condition for the application of several kinds of alternative measures.
The second part of my diploma thesis (including chapter 3-6) focuses on every
single alternative form in Czech criminal law such as suspended sentence, community
service, house arrest and fine. These chapters deal with the Czech legal regulation of
alternative measures, particularly with the changes brought about by the new Criminal
Code. This work points at the identification of some problematic aspects concerning
both the field of legislation and the introduction of alternative measures into practice,
and proposes their solution de lege ferenda.
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The aim of my thesis was to summarize current regulation of the alternative
measures mentioned above and brings some new knowledge about these institutes and
their position in penal system.
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Resumé
Téma mé diplomové práce jsou Alternativní tresty odnětí svobody. S ohledem
na značný rozsah daného tématu jsem se ve své diplomové práci zaměřila na
problematiku podmíněného trestu odnětí svobody, obecně prospěšných prací, domácího
vězení a peněžitého trestu. Při psaní této práce jsem čerpala z poznatků nabytých
studiem právních předpisů, soudních rozhodnutí a české a zahraniční odborné literatury.
Diplomová práce se snaží reflektovat zahraniční právní úpravu s cílem její
konfrontace s úpravou tuzemskou a v této souvislosti navrhnout možná zlepšení de lege
ferenda. Pro účely mé práce jsem zvolila trestněprávní úpravu rakouskou, neboť
rakouský právní systém je velmi obdobný právnímu systému českému.
Práce je členěna do šesti kapitol, z nichž některé jsou pro lepší přehlednost dále
děleny na podkapitoly.
První kapitola se zabývá konceptem trestání a je dělena do dvou podklapitol
s názvy pojem a účel trestu.
Druhá kapitola s názvem Aspekty alternativního řešení trestních věcí je dělena
do čtyř částí, které popisují vývoj alternativních trestů na území ČR, systém
alternativních opatření, restorativní justici a institut probace a mediace. Probační a
mediační služba České republiky je totiž nepostradatelným orgánem pro účinné
fungování alternativních trestů odnětí svobody, protože práce probačních úředníků je
nezbytnou podmínkou pro výkon řady alternativ k nepodmíněnému trestu.
Druhá část diplomové práce začleňující kapitoly 3-6 se zaměřuje na jednotlivé
trestněprávní alternativy v českém právu, konkrétně podmíněný trest odnětí svobody,
obecně prospěšné práce, domácí vězení a peněžitý trest. Tyto kapitoly pracují se
stávající zákonnou úpravou alternativních opatření a akcentují legislativní změny, které
přinesl nový trestní zákoník. Práce se snaží rozpoznat problematické oblasti jak v
účinné právní úpravě, tak i v rámci aplikační praxe s cílem popsat návrhy de lege
ferenda.
Cílem práce bylo shrnout a popsat právní úpravu alternativních trestů odnětí
svobody a jejich postavení v systému trestního práva a přinést nové poznatky z této
oblasti.
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