
Abstrakt

Cílem této diplomové práce je podat ucelený pohled na poměrně složitou 

problematiku trestu odnětí svobody na doživotí a to především z hlediska právního. 

Věnuje se ale i psychologickým a sociologickým aspektům, které s sebou dlouhodobé 

uvěznění přináší. 

Trest odnětí svobody na doživotí je nejpřísnější sankcí, která je upravena 

v právním řádu České republiky. Je ukládán pouze za taxativně vypočtené trestné činy a 

za podmínek uvedených v trestním zákoníku. Nejpřísnější sankcí v našem právním řádu 

je doživotní trest až od roku 1990, kdy nahradil trest smrti, který není v souladu 

s principy demokratického právního státu. Podobně jako trest smrti má i trest odnětí 

svobody na doživotí řadu odpůrců a je s ním spojeno mnoho problémů a otázek. 

Diplomová práce se snaží některé tyto problémy definovat a přinést co největší 

množství poznatků, aby si každý mohl vytvořit vlastní názor na danou problematiku. 

Práce se skládá ze sedmi kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Po stručném 

úvodu následuje první kapitola, která se zabývá trestem jako takovým. Vymezuje pojem 

a účel trestu, vysvětluje, jak je trest chápán, co znamenají pojmy individuální a 

generální prevence. Kapitola obsahuje i výklad o systému trestů.

Druhá kapitola obsahuje obecný výklad o trestu odnětí svobody na doživotí. 

Jsou zde popsány základní zásady, které musí být při ukládání toho trestu respektovány. 

Druhá část kapitoly je věnována doživotnímu trestu v konfrontaci se základními 

lidskými právy. Je zde rozebírána otázka, zda je doživotní trest v souladu se základními 

lidskými právy. Protože jako trest smrti i doživotní trest má řadu odpůrců, kteří tvrdí, že 

se jedná o trest velmi krutý, nehumánní a že je v rozporu se základními lidskými právy. 

Bývá označován také za „sociální trest smrti“. V této souvislosti je zde zmíněno řízení 

před Evropským soudem pro lidská práva, který konstatoval, že trest odnětí svobody na 

doživotí bez možnosti propuštění je neakceptovatelný. 

Následující kapitola se týká trestu smrti. Tato kapitola je do práce zařazena 

z toho důvodu, že trest smrti a doživotní trest jsou nejpřísnější sankce, které je možno 



pachateli uložit a které spolu úzce souvisejí. Trest odnětí svobody na doživotí je 

považován za nejvhodnější alternativu k trestu smrti, který by neměl patřit do právního 

řádu žádného demokratického státu. Kapitola pojednává o historii trestu smrti na našem 

území, přináší informace o tom, které státy stále trest smrti praktikují, vypočítává 

argumenty pro a proti trestu smrti. V závěru kapitoly je srovnání obou těchto 

nejpřísnějších trestů a úvaha nad tím, zda je doživotní trest postačující alternativou 

trestu smrti. 

Čtvrtá kapitola se zabývá vývojem trestu odnětí svobody na doživotí na našem 

území v jednotlivých historických etapách. Součástí kapitoly je i historie trestu smrti a 

vývoj chápání trestu, který byl zpočátku pojímán hlavně jako pomsta a odplata. 

Těžištěm diplomové práce jsou kapitoly pět a šest, které obsahují právní rozbor 

trestu odnětí svobody na doživotí. Pátá kapitola je zaměřena na aktuální právní úpravu 

trestu odnětí svobody na doživotí a na podmínky jeho ukládání. Jedna z podkapitol se 

týká doživotního trestu jako zvláštního důvodu dovolání, další vysvětluje nemožnost 

uložení tohoto trestu mladistvým. Šestá kapitola se věnuje výkonu doživotního trestu. 

Tato kapitola obsahuje kromě popisu právní úpravy také informace o místech výkonu 

doživotního trestu a jsou rozebrány i psychologické a sociologické důsledky, které 

dlouhodobé uvěznění přináší. V neposlední řadě je zde zahrnut i výklad o podmíněném 

propuštění. 

Poslední kapitola práce porovnává právní úpravy doživotního trestu ve 

vybraných evropských státech, které mají s ukládáním doživotního trestu větší 

zkušenosti a mohou se stát inspirací pro možné budoucí změny v naší právní úpravě. 

Závěr obsahuje zhodnocení poznatků o trestu odnětí svobody na doživotí, vlastní 

názory na úpravu de lege lata a také náměty de lege ferenda. 
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