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Úvod

Trest odnětí svobody na doživotí je nejpřísnějším trestem, který je upraven 

v právním řádu České republiky. Je ukládán pachatelům nejzávažnějších trestných činů 

za podmínek výslovně stanovených v zákoně. Na území našeho státu byl opětovně 

zaveden v roce 1990 jako náhrada za trest smrti v souvislosti s demokratickými 

změnami, které zasáhly celou společnost a promítly se i do právního řádu. Obnoven byl 

po 34 letech a poprvé je trestem nejtěžším. Trest smrti byl v rámci humanizace práva 

odmítnut zejména odbornou veřejností a trest odnětí svobody na doživotí byl zvolen 

jako jeho nejvhodnější alternativa. 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že doživotní trest a otázky 

s ním spojené, stejně jako i snahy některých společenských skupin o opětovné zavedení 

trestu smrti jsou stále aktuální. Domnívám se, že diskuze na toto téma se budou vést i v 

budoucnu a to i vzhledem k tomu, že společnost je velmi citlivá na projednávání 

nejzávažnějších trestných činů mediálně mnohdy velmi naturalisticky prezentovaných, 

v důsledku čehož se opakovaně objevují požadavky na co nejpřísnější potrestání 

pachatelů takových trestných činů tak, aby jim bylo zabráněno v návratu na svobodu. 

Předpokládám, že velmi vášnivé debaty vyvstanou rovněž s blížícím se projednáváním 

žádostí o podmíněné propuštění z výkonu doživotního trestu těch pachatelů, jimž byl 

doživotní trest uložen v prvních letech po svém obnovení a u nichž tedy brzy uplyne, 

nebo již uplynula doba umožňující podat žádost o podmíněné propuštění.

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí je téma velice závažné a to i 

s ohledem na to, že výkon doživotního trestu je natolik specifický a nese s sebou řadu 

negativních důsledků působících na osobnost odsouzeného, že je tedy třeba, aby 

doživotnímu trestu a jeho výkonu byla stále věnována pozornost.

V první kapitole své diplomové práce se budu zabývat trestem jako takovým.

Vymezím pojem a účel trestu, vysvětlím rozdíl mezi absolutní a relativní teorií 

v souvislosti s účelem trestu, které se vytvořily v průběhu historického vývoje. 

Přiblížím i systém trestů v českém právním řádu a jejich dělení.
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Následující kapitola pak bude pojednávat o samotném trestu odnětí svobody na 

doživotí zejména s ohledem na základní zásady trestání a základní lidská práva. Stejně 

jako trest smrti i doživotní trest má řadu odpůrců. Ti poukazují na to, že se jedná o trest 

velmi krutý, který je v rozporu se základními lidskými právy. Problém spatřují odpůrci 

zejména v bezvýchodnosti tohoto trestu. Proto do této kapitoly zařadím i aktuální případ 

řešený Evropským soudem pro lidská práva, který konstatoval, že doživotní trest bez 

možnosti propuštění je neakceptovatelný. 

Třetí kapitola této práce se bude týkat trestu smrti a jeho porovnání s trestem 

odnětí svobody na doživotí. Jedná se o dvě nejpřísnější sankce, které spolu úzce souvisí. 

Zrušení trestu smrti bylo a je velmi citlivou otázkou. Stát musí zajistit ochranu svých 

občanů před pachateli nejtěžších trestných činů a ve většině případů tak činí nahrazením 

trestu smrti právě trestem odnětí svobody na doživotí. 

V následující kapitole se pokusím zachytit vývoj trestu odnětí svobody na 

doživotí na území našeho státu v jednotlivých historických etapách.

Těžištěm mé diplomové práce bude popis a zhodnocení platné právní úpravy 

trestu odnětí svobody na doživotí. Budu se zabývat podmínkami uložení doživotního 

trestu, nemožností jeho uložení mladistvým i problematikou jeho přezkumu. Dále se

budu věnovat výkonu doživotního trestu, otázce podmíněného propuštění a stručně 

popíši místa výkonu trestu.  

V závěrečné části pak porovnám úpravu nejpřísnějších trestů v právních řádech 

vybraných vyspělých demokratických států.

Cílem mé práce je porozumět problematice trestu odnětí svobody na doživotí a 

zhodnotit platnou právní úpravu. Pokusím se najít odpovědi na nejdiskutovanější 

otázky – zda je trest odnětí svobody na doživotí adekvátní náhradou trestu smrti, zda 

ochrání společnost před pachateli nejzávažnějších trestných činů a zda je vhodná 

existence institutu podmíněného propuštění i u doživotního trestu. 
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1. Trest – pojem, účel. Systém trestů

Otázka trestu, jeho účelu a smyslu je stará jako lidstvo samo. Už starověcí

filosofové diskutovali o vině a trestu, o spravedlnosti a o tom, co je podstatou trestu –

zda pomsta, nebo odplata, či náhrada způsobené škody. Institut trestu je součástí 

systému sankcí a ústředním pojmem trestního práva. 

1.1 Trest

V nejobecnější rovině představuje trest sankci za chování, které je označeno jako 

deliktní. Jde v podstatě o reakci na spáchané zlo. V trestním právu je možno trest 

definovat jako právní následek trestného činu. „V našem trestním právu je trest 

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, které může pachateli trestného 

činu uložit jen soud.“1

Charakteristickým rysem trestu je, že se jím působí újma určité osobě, přičemž 

tato újma musí být rozumná a přiměřená. Zároveň má trest přispět k nápravě pachatele a 

odradit další potenciální pachatele od páchání trestné činnosti. Nejdůležitější zásadou 

v souvislosti s trestem a jeho ukládáním je zásada nulla poena sine lege2, která je 

obsažena jednak v čl. 39 Listiny a jednak v § 37 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. Tato zásada říká, že pouze zákon může stanovit, jaké druhy trestů je možno za 

spáchaný trestný čin uložit a za jakých podmínek.  

1.2 Účel trestu

Definici účelu trestu v trestním zákoníku nenajdeme. Ta byla obsažena v § 23 

zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Podle tohoto ustanovení bylo účelem trestu 

chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším 

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

výchově i na ostatní členy společnosti.

                                               
1 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 381.
2 V překladu: žádný trest bez zákona.
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I dnes je primárním účelem trestu ochrana společnosti před pachateli trestných 

činů. Pachateli trestného činu musí být uložen takový trest, který bude přiměřený, 

kterým nebude ponížena lidská důstojnost pachatele a který nebude v rozporu se 

zásadou humanismu zakotvenou v Listině. Zároveň to musí být takový trest, který 

pachateli zabrání v páchání další trestné činnosti a ochrání tak společnost. 

Trest má jednak represivní účinek – újma, kterou musí pachatel trestného činu 

strpět, a jednak účinek preventivní – zde můžeme rozlišovat individuální prevenci a 

generální prevenci.

Individuální prevence se vztahuje přímo k osobě pachatele. Trest by měl působit 

výchovně na pachatele, vést k jeho nápravě. Tato výchovná funkce trestu ne vždy úplně 

funguje. Zejména u dlouhodobých trestů odnětí svobody je vyvíjen tlak na psychiku 

odsouzeného, který může mít za následek zvýšení agresivity odsouzeného nebo 

recidivu. 

Generální prevence se týká společnosti jako celku. Hrozba trestu za případné 

spáchání trestného činu by měla odradit jednotlivé členy společnosti od páchání trestné 

činnosti. 

V současné době existují dvě základní teorie pojetí účelu trestu. Jedná se o teorii 

relativní a teorii absolutní. Jednotlivé argumenty bývají i různě kombinovány, čímž 

vznikají teorie smíšené.

Absolutní teorie nespojují s trestem žádné společenské účely.3 Podle těchto teorií 

je trest ukládán pro odplatu – „trestá se, protože bylo spácháno zlo („punitur, quia

peccatum est“).“4 Zastánci této teorie byli např. Aristoteles, I. Kant nebo G. W. F. 

Hegel. Tato teorie vychází z myšlenky, že člověk se sám dobrovolně rozhoduje o tom, 

že spáchá trestný čin a tím přistupuje i na to, že bude potrestán.5

Relativní teorie naopak přikládají trestu účel užitečný pro společnost. Ukládání 

trestu je spojeno s myšlenkou, že se trestá, aby nebylo pácháno zlo („punitur, ne 

                                               
3 Lata, J. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 8.
4 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 380.
5 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 9.
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peccetur“)6. Mezi relativní teorie patří ty, které jako hlavní účel trestu chápou 

především nápravu pachatele. Typickým představitelem těchto teorií je italský právník 

C. Beccaria.

Trest tedy plní pět funkcí: 

1. Funkci ochrannou – chrání společnost před pachateli trestných činů, 

zabraňuje jim v páchání další trestné činnosti

2. Funkci výchovnou – smyslem je náprava, převýchova pachatele

3. Funkci preventivní – hrozba trestu předchází páchání trestných činů

4. Funkci regulativní – pomáhá regulovat trestnou činnosti, udržet ji ve 

„společensky únosných hranicích“

5. Funkce vyrovnávací – pomáhá vyrovnat se s realitou trestného činu7

1.3 Systém trestů

Systém trestů definujeme jako uspořádání jednotlivých druhů trestů podle jejich 

závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty.8

Podle čl. 39 Listiny může soud ukládat tresty pouze na základě zákona. Jedná se 

o zásadu zákonnosti – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (není trestného 

činu bez zákona, není trestu bez zákona). Proto jen zákon může stanovit druh trestu a 

podmínky jeho ukládání. Za spáchaný trestný čin může soud tedy uložit pouze tresty, 

které jsou taxativně vypočteny v § 52 trestního zákoníku. Konkrétně se jedná o tresty 

odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů nebo 

vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti a vyhoštění. Kromě těchto je možno uložit ještě 

výjimečný trest podle § 54 trestního zákoníku. Výjimečným trestem zákon rozumí 

jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let a jednak trest odnětí svobody na 

doživotí. Může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u kterého to zákon dovoluje. 

                                               
6 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 380.
7 Hála, J. Prolegomena k penologii. 2011. Dostupné z http://penologie.hala.sweb.cz/.
8 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 387.
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Systém trestů je v trestním zákoníku upraven tak, aby bylo možno na základě 

zásad přiměřenosti, individualizace a personality uložit takový trest, který nejlépe naplní 

účel trestního zákoníku se zřetelem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu i 

k osobě pachatele. 

Tresty můžeme dělit podle několika hledisek. Podle toho, jaký zájem trest 

postihuje, rozlišujeme tresty postihující svobodu (trest odnětí svobody, domácí 

vězení, …), tresty postihující majetek (propadnutí majetku, peněžitý trest, …) a tresty 

postihující čest (ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, …). V českém trestním 

zákoníku převažují tzv. alternativní tresty, tedy tresty, které nejsou spojeny s odnětím 

svobody a izolací pachatele od společnosti. Výhodou těchto trestů je snadnější začlenění 

pachatele zpět do společnosti. Ohledně určitého okruhu pachatelů jsou vhodnějším 

prostředkem k boji s kriminalitou. Nejčastějšími alternativami k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody jsou trest obecně prospěšných prací, domácí vězení či podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody. Na druhou stranu odnětí svobody zůstává stále 

nejzákladnějším a nenahraditelným trestem u závažnějších trestných činů. 

Dále můžeme rozlišovat tresty, které je možno uložit samostatně nebo spolu 

s jiným trestem (např. domácí vězení) a tzv. tresty vedlejší, tedy takové tresty, které je 

možno uložit pouze spolu s jiným trestem. (např. ztráta čestných titulů nebo 

vyznamenání je trestem vedlejším, není možno jej uložit samostatně, ale vždy pouze 

s nějakým jiným trestem). Nelze však uložit domácí vězení vedle odnětí svobody a 

obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest 

vedle propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.9

                                               
9 § 53 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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2. Trest odnětí svobody na doživotí

Trest odnětí svobody na doživotí je druhou, přísnější formou výjimečného trestu, 

kterou obsahuje náš právní řád. Spočívá v izolaci pachatele trestného činu na neurčitou 

dobu. Je to trest, který má řadu zastánců i odpůrců. V mnoha státech se jedná o trest 

nejpřísnější, kterým byl nahrazen trest smrti. I vedle doživotního trestu může být uložen 

jiný trest (nikoli však další trest odnětí svobody) nebo ochranné opatření, tak jako tomu 

je u jiných trestů obsažených v trestním zákoníku. 

2.1 Doživotní trest a základní zásady trestání

Trest odnětí svobody na doživotí není žádným zvláštním typem trestněprávní 

sankce, jedná se stále o trest odnětí svobody, přesto je trestem velmi specifickým. I při 

ukládání tohoto trestu musejí být dodrženy základní zásady trestního práva. 

V souvislosti s doživotním trestem se jedná především o zásadu zákonnosti, zásadu 

přiměřenosti a zásadu účelnosti. 

2.1.1 Zásada zákonnosti

Zásada zákonnosti je jednou z nejdůležitějších zásad trestního práva. Její 

význam zvyšuje i to, že je to zásada zakotvená v Listině. Tato zásada požaduje zákonem 

stanovený uzavřený výčet trestných činů a sankcí, které je možno za ně uložit. Žádné 

jiné jednání než to, které je popsáno v trestním zákoníku není možno pokládat za trestný 

čin a není možno uložit jinou sankci než tu, kterou stanovuje trestní zákoník. Tuto 

zásadu doživotní trest naplňuje. Je součástí systému trestněprávních sankcí a zákon 

upravuje i podmínky pro uložení tohoto trestu. 

2.1.2 Zásada přiměřenosti

Zásada přiměřenosti (proporcionality) požaduje, aby uložený trest byl úměrný, 

přiměřený k závažnosti spáchaného trestného činu. Pouze trest, který bude adekvátní, je 

možno považovat za spravedlivý. Zásadu přiměřenosti nalezneme výslovně zakotvenou 

v trestním zákoníku v § 38. Toto ustanovení uvádí, co vše je nutné zvážit, k čemu je 

třeba přihlédnout, aby byl uložen trest přiměřený ke spáchanému trestnému činu. Musí 
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být přihlédnuto k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům pachatele a k právem 

chráněným zájmům osob poškozených trestným činem.10 Úkolem soudu je tedy 

zhodnotit, zda jsou splněny všechny předpoklady pro uložení doživotního trestu a zda je 

tento trest přiměřený v daném konkrétním případě. 

Podle mého názoru splňuje trest odnětí svobody na doživotí i tuto zásadu. Jedná 

se o nejpřísnější sankci, která je ukládána jen za ty nejzávažnější trestné činy. Jelikož 

nejsem zastáncem trestu smrti, považuji doživotní trest za dostatečně přísný a adekvátní. 

2.1.3 Zásada účelnosti

Stávající trestní zákoník výslovně nedefinuje účel trestu. Zásadu účelnosti 

chápeme tak, že účelem trestu je zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné 

činnosti, ochránit společnost před pachatelem trestného činu a zároveň působit na 

pachatele výchovně. Motivačním prvkem je existence institutu podmíněného 

propuštění, který vede odsouzeného ke vzornému chování při výkonu trestu. 

Domnívám se, že doživotní trest naplňuje i zásadu účelnosti. Společnost je před 

takovými pachateli dostatečně chráněna, protože riziko útěku z věznice se zvýšenou 

ostrahou, kam jsou tito pachatelé umísťování, je velmi nízké. I u doživotního trestu 

existuje institut podmíněného propuštění. Odsouzený má tedy šanci dostat se na 

svobodu, byť po značně dlouhé době výkonu trestu, a je tedy motivován k tomu, aby se 

choval vzorně. 

2.2 Doživotní trest a základní lidská práva

Doživotní trest má řadu odpůrců i zastánců, vedou se různé diskuze ohledně 

doživotního trestu, o jeho přísnosti, o správnosti nahrazení trestu smrti doživotním 

trestem apod. Často probíraným tématem je i to, zda není trest odnětí svobody na 

doživotí v rozporu se základními lidskými právy garantujícími důstojnost a integritu 

každého člověka.11

                                               
10 § 38 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
11 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 21.
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Listina základních práv a svobod zaručuje osobní svobodu a zároveň připouští 

omezení osobní svobody prostřednictvím zajišťovacích prostředků nebo trestem odnětí 

svobody. Omezit osobní svobodu je ale možné pouze na základě zákona. Doživotní trest 

tedy není v rozporu se základním lidským právem – právem na osobní svobodu. Je to 

trest, který je součástí systému trestů a může být ukládán pouze na základě zákona. 

Jsou zde ale ustanovení, která vyvolávají pochybnosti o ústavnosti doživotního 

trestu. Jedná se především o čl. 7 odst. 2 Listiny a čl. 10 odst. 1 Listiny. Tyto články 

Listiny zakazují kruté, nelidské, ponižující zacházení a mučení a zaručují právo každého 

na lidskou důstojnost. Obdobná ustanovení nalezneme i v Evropské úmluvě či 

v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Odpůrci doživotního trestu argumentují především právě tím, že se jedná o trest, 

který je v rozporu se základními lidskými právy, protože je to trest, který je nehumánní, 

krutý. Nehumánnost tohoto trestu je spatřována zejména v bezvýchodnosti tohoto trestu. 

Zdůrazňují, že tento trest není nijak časově ohraničený, odsouzený ztrácí veškerou 

naději, smysl života, nemá žádnou motivaci pro vlastní nápravu, protože vůbec není 

jisté, zda se někdy dostane na svobodu.

Problematikou bezvýchodnosti a nelidskosti doživotního trestu se zabýval 

Evropský soud pro lidská práva ve věci Vinter a další proti Spojenému království. Jedná 

se o případ tří vrahů, kterým byly uloženy doživotní tresty bez možnosti propuštění. 

Doživotní trest je v Anglii upraven zákonem z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003). 

Tento zákon stanovuje, že při uložení doživotního trestu je zároveň určena minimální 

doba, kterou musí odsouzený strávit ve výkonu trestu, než bude moci být podmíněně 

propuštěn, přičemž délka tohoto období může být v rozmezí patnácti let až po dobu 

celého života.12 Je tedy možno uložit skutečný doživotní trest bez možnosti propuštění. 

Tito tři vrahové podali proti Velké Británii žalobu u Evropského soudu pro lidská práva 

pro porušení lidských práv. Žalobci tvrdili, že doživotní trest bez možnosti 

podmíněného propuštění je krutý, nehumánní a degradující. 

Případ byl projednán velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva a 

9.6.2013 byl vydán rozsudek, kterým bylo žalobcům vyhověno. ESPL dospěl k závěru, 

                                               
12 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 32.



10

že doživotní trest odnětí svobody bez možnosti propuštění je v rozporu s čl. 3 Evropské 

úmluvy.13 Podle ESPL je nesmyslné očekávat, že dojde k nápravě doživotně 

odsouzeného pachatele, který neví kdy a zda vůbec dojde k jeho propuštění na svobodu. 

Takový trest je v rozporu s principem právní jistoty. ESPL zastává názor, že doživotně 

odsouzený má právo vědět již od samého začátku, za jakých podmínek a kdy může být 

jemu uložený trest přezkoumán. Pokud ve vnitrostátním právu neexistuje žádný institut 

podmíněného propuštění nebo možnost přezkumu doživotního trestu, je doživotní trest 

v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy již v okamžiku jeho uložení, nikoli až v pozdější fázi 

uvěznění.14

Tímto rozhodnutím, které je závazné pro všech 47 států Rady Evropy, je 

v podstatě řečeno, že doživotí již nesmí být doživotní, nekompromisní. Že vždy musí 

pro doživotně odsouzeného existovat naděje, možnost opětovného nabytí svobody. 

V opačném případě se jedná o nehumánní trest, který porušuje základní lidská práva. 

Otázkou je, kam až takto můžeme postupovat s odůvodněním, že trest je 

nehumánní, v rozporu s lidskými právy. Je rušen trest smrti s odůvodněním, že je 

v rozporu s lidskými právy, je zakázáno doživotní vězení bez možnosti propuštění 

s odůvodněním, že je nehumánní. Jak potom budeme trestat zločince, kteří se také 

nechovali humánně, připravili o život jiného člověka, jsou pro společnost nebezpeční a 

nezaslouží si tedy být kvůli svému chování členy společnosti, když třeba jednou úplně

zrušíme doživotní trest s tím, že je nehumánní?

                                               
13 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 3: Nikdo nesmí být mučen nebo 
podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
14 Rozsudek ESPL ze dne 9.6.2013, Case of Vinter and Others v. The United Kingdom, dostupné z
http://hudoc.echr.coe.int.
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3. Trest smrti a doživotní trest

V souvislosti s problematikou trestu odnětí svobody na doživotí není možné se 

alespoň stručně nezmínit i o trestu smrti. Doživotní trest a trest smrti jsou instituty, které 

spolu úzce souvisí. 

Trest odnětí svobody na doživotí patří spolu s dalšími dlouhodobými tresty 

odnětí svobody mezi tzv. tresty výjimečné15. Ve většině států se dnes jedná o

nejpřísnější trest, který je možno pachateli trestného činu uložit. V minulosti ale tuto 

funkci plnil trest smrti. Na druhou stranu i v současné době existují státy, kde trest smrti 

i přes celosvětové výzvy není zrušen, kde nebyl nahrazen doživotním trestem tak jako 

v jiných státech, a zůstává tedy stále trestem nejpřísnějším. 

V zásadě můžeme rozlišovat státy, které zrušily trest smrti úplně, dále státy, 

které trest smrti zrušily pouze za běžné zločiny (ale i nadále je možno trest smrti uložit 

např. za vojenské zločiny) a státy, ve kterých je trest smrti rušen de facto, ale nikoli de 

iure. Tedy, že trest smrti je sice součástí právního řádu daného státu, ale soudy jej 

neukládají. 

Zrušení či nezrušení trestu smrti, jeho nahrazení doživotním trestem, to jsou 

otázky, které jsou stále aktuální, které stále vyvolávají diskuze a spory a dělí prakticky 

celé lidstvo na dva tábory: zastánce trestu smrti (retencionisty) a odpůrce trestu smrti 

(abolicionisty). Z tohoto důvodu bych se v této kapitole chtěla alespoň stručně věnovat 

trestu smrti, jeho historii, kladům a záporům a srovnání s doživotním trestem.

3.1 Trest smrti

Trest smrti se řadí mezi výjimečné tresty. Je nazýván také trestem absolutním, 

protože je to trest nejvyšší, nejpřísnější. Není možné člověku uložit horší trest. Ukládá 

se za nejtěžší trestné činy (v minulosti byly takové trestné činy nazývány hrdelními 

zločiny), přičemž musí být splněna řada podmínek, aby bylo jeho uložení možné.

                                               
15 V České republice jsou to v současné době trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let a trest 
odnětí svobody na doživotí. 
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Jedinou evropskou zemí, která dnes praktikuje trest smrti je Bělorusko. Důvod, 

proč ostatní evropské státy trest smrti nemají, spočívá především v historii, tradicích, 

morálních hodnotách a mentalitě evropské populace. Evropa obecně je zastáncem 

teorie, že trest má plnit především funkci nápravy pachatele, což trest smrti nesplňuje. 

Naopak třeba na americkém kontinentu stále převládá historická teorie odplaty, tedy že 

trest je reakcí na spáchané zlo. V rámci tohoto pojetí má zde trest smrti své místo. 

Podle posledních dostupných informací byl trest smrti v roce 2011 praktikován 

ve dvaceti zemích z celkového počtu 198 (pro srovnání, v roce 2002 to bylo 31 států, 

které praktikovaly trest smrti). Jedná se o Afghánistán, Bangladéš, Bělorusko, Egypt, 

Čínu, Irák, Írán, Jemen, Jižní Súdán, Libanon, Palestinu, Saudskou Arábii, Severní 

Koreu, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrii, Taiwan, Tunisko a USA. 

V roce 2011 v těchto státech proběhlo zhruba 676 poprav. V tomto čísle ale není 

zahrnuta Čína, protože informace o počtu vykonaných poprav je státním tajemstvím. 

Přesto je známo, že v Číně bylo popraveno více lidí, než ve zbylých státech dohromady. 

Přesná čísla nejsou k dispozici například ani u Íránu. Co se týče metod poprav, 

používají se čtyři: setnutí hlavy, oběšení, zastřelení a smrtící injekce. Trest smrti byl 

ukládán ve většině států za nejzávažnější trestné činy – trestné činy proti lidskému 

zdraví a životu. Byl ukládán ale i za takové delikty, jako jsou cizoložství, sodomie, 

rouhání, čarodějnictví nebo obchodování s lidskými kostmi. Sto čtyřicet zemí má trest 

zakázán zákonem, nebo jej v praxi nevyužívá.16

3.2 Historie trestu smrti

Trest smrti je nejstarším trestem vůbec. V dobách, kdy ještě vůbec nebyl znám 

trest odnětí svobody, byl chápán jako trest univerzální, který naplňoval tehdy jediný 

účel trestu – odplatu. Byl také trestem velmi praktickým, jelikož díky němu došlo 

k definitivnímu vyloučení pachatele ze společnosti. Až s upevňováním státní moci byla 

osobní msta postupně omezována a trest byl vykonáván státním aparátem podle 

stanovených pravidel. Způsoby výkonu trestu smrti byly zejména ve středověku velmi 

promyšlené a mnohdy i kruté. Trest smrti byl v této době ukládán i za triviální delikty. 

Účelem bylo odstrašit případné další pachatele, proto také bylo usmrcení prováděno 

                                               
16 Údaje za rok 2011 zveřejněné organizací Amnesty International. Dostupné z 
http://www.amnesty.cz/z695/trest-smrti-v-roce-2011-popravuje-mene-zemi-zato-s-vetsi-intenzitou.
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veřejně. Typická byla i určitá souvislost mezi spáchaným deliktem a způsobem výkonu 

trestu smrti. 

První významnější úvahy a diskuze o zrušení trestu smrti se objevují až v době 

osvícenství, kdy dochází k rozvoji teorie přirozených lidských práv. Také pohled na 

trest a jeho účel se mění. Vedle pomsty a odplaty se začíná prosazovat i prvek 

výchovný. Významnou úlohu sehrál především italský právník Cesare Beccaria se svým 

dílem O zločinech a trestech z roku 1746. Beccaria odsuzoval nejen trest smrti, ale i 

příliš kruté tresty. Tvrdil, že člověk je součástí společnosti, a proto by se do ní měl po 

odpykání trestu vrátit, a ne být trestem smrti ze společnosti definitivně vyloučen. Příliš 

kruté tresty podle něj nenaplňují zásadu úměrnosti mezi zločinem a trestem a působí 

spíše proti účelu trestu. Došel k závěru, že doživotní odnětí svobody představuje pro 

případné další pachatele větší odstrašení než trest smrti.17

Na našem území byl trest smrti také zcela běžný. Obdobně jako v ostatních 

zemích byl trestem hojně užívaným. K jeho zrušení došlo krátkodobě za vlády Josefa II. 

Po jeho obnovení (po smrti Josefa II.) byl součástí našeho právního řádu prakticky až do 

roku 1990, kdy byl zrušen zákonem č. 175/1990 Sb. 

Podrobněji se vývojem trestu smrti na našem území zabývám v kapitole čtvrté -

Historický vývoj trestu odnětí svobody na doživotí včetně vývoje trestu smrti na našem 

území. Pro doplnění uvádím, že v letech 1918 – 1989 bylo v Československu popraveno 

celkem 1217 osob. V tomto čísle nejsou zahrnuty popravy vykonané v době německé 

okupace.18 Poslední poprava u nás byla vykonána 2.2.1989 na Pankráci. Odsouzený byl 

pětinásobný vrah Vladimír Lulek. Posledním popraveným v rámci celého tehdejšího 

Československa byl Slovák Štefan Svitek. Poprava byla vykonána 8. června 1989.19

                                               
17 Beccaria, C. a Pavel Holländer. O zločinoch a trestoch. Vyd. 1. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 84.
18 Liška, O. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, s. 162. 
19 Dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/4346-posledni-popraveny-v-cesku-petinasobny-
vrah-vladimir-lulek/.
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3.3 Důvody pro a proti trestu smrti

Spory ohledně opodstatněnosti trestu smrti se vedou již od poloviny 18. století. 

Jak jsem již zmiňovala, rozlišujeme zastánce trestu smrti – retencionisty a odpůrce 

trestu smrti – abolicionisty. Spory mezi těmito dvěma tábory začaly vznikat v době, kdy 

byl trest smrti základem trestněprávních systémů. Hlavním argumentem abolicionistů 

bylo, že trest smrti neodpovídá morálnímu a humanistickému cítění. Naopak jeden 

z prvních argumentů retencionistů byl ten, že pouze trest smrti absolutně chrání 

společnost před zločinci. 

V průběhu let bylo shromážděno bezpočet argumentů pro i proti trestu smrti. Na 

obou stranách se jedná o argumenty z oblasti morálky, filosofie, práva, a dokonce i 

ekonomie.20 Trest smrti vyvolával pochybnosti od pradávna. O tom svědčí i to, že i

v době, kdy byl přijímán jako odplata, jako jediný způsob, jak vykoupit zločincovu 

vinu, měl řadu odpůrců.21

Diskuze o opodstatněnosti trestu smrti se většinou vždy oživí v okamžicích, kdy 

se společnost dozví o spáchání zvlášť zavrženíhodného trestného činu, nebo naopak 

v době, kdy je pachatel v některé zemi odsouzen k trestu smrti a trest smrti má být 

v nejbližší době vykonán. 

Nejčastější argumenty zastánců trestu smrti:

- Trest smrti je jediný prostředek, který zajišťuje absolutní ochranu společnosti 

před zvláště nebezpečnými pachateli.

- Trest smrti má odstrašující účinek.

- Podle výzkumů veřejných mínění je veřejnost nakloněna trestu smrti. Ne 

jinak je tomu v ČR. Podle údajů z let 1947, 1969 a 1990 byla polovina 

dotázaných pro zachování trestu smrti. Od roku 1992 provádí na toto téma 

průzkum Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV 

ČR. Naposledy byl průzkum proveden v květnu 2013. 62% respondentů se 

vyslovilo pro trest smrti. Statisticky jsou častěji pro absolutní trest lidé bez 

                                               
20 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 15.
21 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 17.
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vyznání. Podrobné výsledky výzkumu veřejného mínění v letech 1992 –

2013 uvádím v přílohách č. 1 a č. 2.

- Rychlost a nízké náklady trestu smrti oproti doživotnímu odnětí svobody.

- Bez trestu smrti jsou trestné činy doživotně odsouzených vězňů beztrestné.

Nejčastější argumenty odpůrců trestu smrti:

- Trest smrti odporuje zásadám demokratické společnosti, je typický spíše pro 

totalitní systémy, kde slouží k udržení strachu občanů před státním aparátem. 

Doživotní trest ochrání společnost stejně dobře jako trest smrti. 

- Abolicionisté zpochybňují preventivní účinek trestu smrti. V zemích, kde 

došlo ke zrušení trestu smrti a později k jeho obnovení, bylo zjištěno, že 

nelze prokázat příčinnou souvislost mezi zrušením nebo obnovením trestu 

smrti a změnami ve výskytu závažných trestných činů.22 Podle abolicionistů 

nemá trest smrti dostatečně odstrašující účinek. Důvod spočívá mimo jiné i 

v neschopnosti člověka představit si vlastní smrt. 

- Jako důvod pro zachování trestu smrti nemůže být fakt, že si to přeje většina 

veřejnosti. Veřejnost nemá dostatek informací, nemůže posoudit oprávněnost 

ponechání trestu smrti. Veřejnost stále chápe trest smrti jako nejúčinnější 

trest, stále v něm vidí prvek msty. 

- Ekonomické hledisko – není pravda, že doživotní odnětí svobody je 

nákladnější než trest smrti. Existují výzkumy, které prokazují, že trest smrti 

stojí více než doživotní vězení.23

- Trest smrti je nemorální, je jím porušováno základní lidské právo – právo na 

život. Jedná se v podstatě o legální vraždu.

- Existuje možnost zneužití trestu smrti (např. proti chudým).

- Nenávratnost potrestání pachatele.

- Psychické utrpení odsouzeného, protože období mezi vynesením rozsudku a 

výkonem trestu smrti může trvat i několik let.

                                               
22 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 16.
23 Jedná se o výzkumy provedené v USA.
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- Nejvýraznějším argumentem je možnost justičního omylu, který nelze nikdy 

vyloučit. U trestu smrti je takový omyl neodčinitelný, jakékoli případné 

finanční nebo jiné odškodnění pozůstalých je absurdní. Existuje řada 

výzkumů, které prokázaly, že mezi odsouzenými ale i mezi popravenými 

jsou osoby, které byly nevinné. Publikovány jsou zejména justiční omyly 

v USA – v zemi s jedním z nejvyspělejších právních systémů na světě.

Každý argument jak zastánců, tak odpůrců trestu smrti je velmi racionální. 

Všichni mají svým způsobem pravdu. Domnívám se proto, že diskuze o správnosti či 

nesprávnosti trestu smrti nás budou provázet stále. Vývoj nasvědčuje tomu, že počet 

zemí, které praktikují trest smrti, bude stále klesat. Podle mého názoru se ale nikdy 

nepodaří trest smrti úplně zakázat. V řadě zemí je trest smrti zakořeněn hluboko 

v dějinách, v tradici i v samotné mentalitě daného národa a tyto státy si nenechají 

diktovat, co mají dělat. 

Já sama se kloním spíše na stranu abolicionistů. I přesto, že vnímám trest odnětí 

svobody na doživotí jako trest krutější, myslím si, že nebezpečí justičního omylu je tak 

závažné, že by nemělo být pokoušeno. 

3.4 Doživotí jako alternativa trestu smrti

Významnější snahy o zrušení trestu smrti se začínají objevovat až po druhé 

světové válce. Zasloužila se o to především OSN ve svých rezolucích. Teprve v roce 

1985 doporučila všem státům, aby trest smrti přestaly používat, aby jej zakázaly ve 

svých právních řádech. 

Pokud dojde k odmítnutí trestu smrti, je samozřejmě nutno najít jiný, 

odpovídající trest, který poskytne ochranu společnosti před pachateli. Jediným 

použitelným řešením je trest odnětí svobody. Otázkou je, v jaké formě – zda trest odnětí 

svobody na doživotí, nebo časově ohraničený trest odnětí svobody.

Dlouho byl právě doživotní trest odnětí svobody považován za jedinou vhodnou 

alternativu k trestu smrti. Ve většině zemí, které trest smrti zrušily, je skutečně jeho 

náhradou a stal se nejpřísnější sankcí daného právního řádu. Zastánci doživotního trestu 

tvrdí, že dostatečně naplňuje ochranou funkci trestu. Společnost je chráněna stejně 
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dobře jako při uložení trestu smrti. Navíc doživotní trest odnětí svobody respektuje 

právo na život a povinnost státu poskytnout každému možnost resocializace.24 Jedná se 

tedy o trest, který dostatečně zajišťuje ochranu společnosti a přitom neznamená 

fyzickou likvidaci pachatele a ve spojení s institutem podmíněného propuštění i šanci 

opětovného nabytí svobody. Institut podmíněného propuštění je významný motivující 

prvek, který hraje důležitou roli v nápravě pachatele.

Na druhou stranu má trest odnětí svobody na doživotí i své odpůrce. Objevují se 

například názory, že doživotní trest nemůže v žádném případě poskytnout společnosti 

stejnou ochranu jako trest smrti, protože vždy existuje riziko útěku. Tento argument 

bych nepovažovala za příliš pádný, protože například u nás je doživotní trest až na dvě 

výjimky25 vykonáván ve věznicích se zvýšenou ostrahou a z tohoto druhu věznice je 

útěk téměř vyloučen.26

Kritizována je i časová neurčitost trvání doživotního trestu, která způsobuje 

absolutní bezvýchodnost pro odsouzeného. Institut podmíněného propuštění není 

dostatečnou motivací, protože na něj není zákonný nárok, propuštění se jeví jako nejisté 

a vzdálené, doba dvaceti let výkonu trestu, po které může být odsouzený nejdříve 

propuštěn, je příliš dlouhá. To všechno negativně působí na lidskou psychiku a narušuje 

osobnost odsouzeného, což se projevuje například v jeho agresivním chování nebo 

v pokusech o útěk. 

S časovou neurčitostí souvisí i další argument odpůrců – nerovnost postavení 

odsouzených. Ta je dána odlišnými možnostmi na podmíněné propuštění a rozdílnou 

délkou a tedy i přísností trestu – podle věku odsouzeného – čím déle žije, tím déle trvá 

jeho trest. 

Odpůrci trestu odnětí svobody na doživotí zastávají názor, že je to trest, který je 

v rozporu se základními lidskými právy, je nehumánní a je i v rozporu s účelem trestu, 

protože v něm převažuje prvek odplaty. Trest odnětí svobody na doživotí označují jako 

„sociální trest smrti“, „trest smrti na splátky“ nebo „trest smrti doživotím“.  Požadují 

                                               
24 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 20.
25 Trest odnětí svobody na doživotí je vykonáván i ve Věznici Opava a ve věznici v Rýnovicích, které 

jsou věznicemi s ostrahou.
26 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 17.
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proto jeho zrušení a nahrazení dlouhodobým časově omezeným trestem odnětí svobody. 

O tom, který trest lze považovat za krutý a nelidský, lze diskutovat, ale je 

nevyvratitelné, že ať je doživotní trest jakýkoli, respektuje právo na život, které je 

bezesporu základním lidským právem.27

Domnívám se, že trest odnětí svobody na doživotí je vhodnou a správnou 

alternativou trestu smrti. Názory odpůrců považuji za neopodstatněné. Je to trest, který 

respektuje právo na život, je v souladu s účelem trestu a má tedy své místo v systému 

trestů. Při úvahách o přísnosti a krutosti doživotního trestu je třeba si uvědomit, komu je 

tento trest ukládán. Jedná se o nejhorší, nejnebezpečnější a nejkrutější zločince, kteří 

páchali trestné činy s jasným vědomím, jaký trest je čeká, a přesto je toto vědomí 

neodradilo od spáchání zločinu. A před takovými lidmi musí být společnost chráněna. 

                                               
27 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 21.
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4. Historický vývoj trestu odnětí svobody na doživotí včetně 

vývoje trestu smrti na našem území

4.1 Vývoj do roku 1918

Trestní právo bylo v počátcích raně feudálního státu závislé na obyčejích. Odnětí 

svobody na doživotí jako trest se poprvé objevuje ve spise Práva městská Království 

českého z roku 1579. Ten je dílem Pavla Kristiána z Koldína, a proto bývá označován 

také jako tzv. Koldínův zákoník. Představuje první pokus o vytvoření systému trestů, 

pouze ale v městském právu. Ve svém spise Koldín zmiňuje mezi tresty, které 

používalo městské právo, mimo jiné i trest vězení dočasného či doživotního. Do té doby 

vězení nebylo používáno jako forma trestu, ale sloužilo pouze k zajištění podezřelých. 

Nejčastějším trestem ale i nadále zůstává trest smrti.

Samotný trest smrti se vyvinul z institutu krevní msty, která byla typická pro 

předstátní formu společnosti. Delikty v té době nebyly chápány jako útoky proti 

společnosti a veřejným zájmům tak jako v dnešní době, ale byly považovány za 

porušování zájmů soukromých. Trest byl považován za odplatu. Až postupem doby se 

začíná posilovat úloha státu a naopak se snižuje soukromoprávní charakter deliktů. 

Významnou roli v tomto vývoji hrála církev, která požadovala po státu, aby stíhal 

porušování křesťanských pravidel a která sama zaplňovala mezery v trestním právu. 

Právě díky vlivu církve je delikvence chápána jako provinění proti Bohu a trestání 

pachatele je v podstatě trestáním hříšníka. Výsledkem zásahů církve jsou Dekreta 

Břetislavova z roku 1039. Mezi tresty se zde objevuje i trest smrti jako sankce za krádež 

a loupež. 

Od druhé poloviny 13. století se zvyšuje počet deliktů stíhaných z moci úřední, 

což souviselo především se zvýšením vlivu královské moci. Tresty stále vyjadřují 

symbolickou pomstu pachateli. Používaly se především tresty smrti (stětím, šibenicí,
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upálením, zahrabáním za živa), tresty mrzačící, ale také konfiskace majetku nebo ztráta 

cti.28

Významným mezníkem je již zmiňovaný Koldínův zákoník, který přichází 

s trestem odnětí svobody. Účelem trestu stále zůstává symbolická msta pachateli a 

odstrašení případných dalších pachatelů. Pokud nebyl trest nahrazen soukromou 

dohodou mezi pachatelem a poškozeným, býval velmi krutý. Například za rouhání byl 

ukládán trest vytržení jazyka.29

Nové hrdelní právo je pak zakotveno v zákoníku Josefa I. – Constitutio

Criminalis Josephina vydaného roku 1707 (v češtině roku 1708). Tento zákoník platil 

pouze v zemích Koruny české a zakotvoval inkviziční proces. Jeho vydáním však 

nedošlo ke sjednocení roztříštěné právní úpravy. I nadále totiž zůstávají v platnosti 

dřívější právní předpisy – Koldínův zákoník (Práva městská království českého), který 

se stal od konce 17. století závazným i pro města moravská, a Obnovené zřízení 

zemské.30

Všechny tyto starší sbírky nahradil až tereziánský trestní zákoník (Constitutio

Criminalis Theresiana) z roku 1768 (v češtině v roce 1769). Teprve tento zákoník 

přerušil tradici starého českého práva a sjednotil trestní právo ve všech zemích 

habsburské monarchie. Jedná se o zákoník navazující na Constitutio Criminalis

Ferdinandea z roku 1656, tedy na trestní právo rakouské. Již v době svého vydání byl 

ale zákoníkem velmi zaostalým, protože v něm zůstaly zachovány prakticky všechny 

nedostatky feudálního pojetí trestního práva. Tresty obsažené v Theresianě byly příliš 

kruté. Nebyla respektována zásada úměrnosti mezi způsobenou škodou a uloženým 

trestem, cílem bylo především pomstít způsobenou škodu a odstrašovat. Stíhány byly 

hlavně delikty proti Bohu, církvi a státu. Teprve poté delikty namířené proti soukromým 

zájmům a osobám. Problematická je i široká možnost libovůle udělená soudcům, jelikož 

                                               
28 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezměněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006, s. 7. 
29 Tamtéž.
30 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 
191.



21

se uplatňovala zásada stíhání deliktů sine lege, tedy stíhání i takového jednání, které 

nebylo v zákoníku upraveno, ale bylo považováno za „zlosynnost a pohoršlivost“.31

I z procesního hlediska byla Theresiana velmi krutá. Uplatňovala se zásada 

formální důkazní teorie, to znamená, že každý důkaz měl předem stanovenou svoji 

hodnotu, přičemž důkazní břemeno bylo na obžalovaném. Hlavním důkazním 

prostředkem byla tortura a celý proces byl veden tak, aby se dosáhlo přiznání 

obžalovaného. 

Co se týče trestů, se kterými zákoník počítal, na prvním místě byl stále trest 

smrti. 

Výrazný pokrok v trestně právní úpravě přinesl Všeobecný zákoník o zločinech a 

trestech na ně vyhlášený Josefem II. roku 1787. Jedná se v podstatě o opak Theresiany. 

Je to dílo ovlivněné osvícenskou filosofií a také spisem milánského právníka Cesara

Beccarii O zločinech a trestech. Ten ve svém díle vystupuje proti trestu smrti a odmítá 

ho. Humanistické tendence ovlivnily Josefa II. natolik, že poprvé v českých zemích 

zrušil trest smrti. Zůstává zachován pouze ve stanném řízení. Nahrazen byl galejemi a 

dlouhodobými tresty odnětí svobody. Mezi přednosti tohoto zákoníku patřila jeho 

technická dokonalost, stručnost a úplnost.32 Presumpce viny z Theresiany byla 

nahrazena presumpcí neviny, vychází se ze zásady úměrnosti mezi spáchaným deliktem 

a trestem, jehož účelem má být převýchova pachatele. Byla omezena volná úvaha 

soudců a zakázána analogie. Poprvé se v našem právu objevuje zásada „nulum crimen 

sine lege, nulla poena sine lege“ (není zločinu, není trestu bez zákona), protože zákoník 

obsahoval taxativní výčet deliktů. Nedostatkem Josefínského trestního zákoníku bylo 

zachování některých poměrně krutých tělesných trestů (bití holí).

Další významnou kodifikací trestního práva je Zákoník o zločinech a těžkých 

policejních přestupcích (v českém překladu vydán roku 1804 pod názvem Kniha práv 

nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky). Byl 

vyhlášen nejprve „na zkoušku“ v roce 1796 pro Západní Halič a roku 1803 pro celou 

                                               
31 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 
192.
32 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 
193.
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monarchii kromě Uher. Tento zákoník byl vynikajícím právnickým dílem a dále rozvíjel 

Všeobecný zákoník Josefa II. Skládá se ze dvou částí. V první se pojednává o zločinech, 

ve druhé o přestupcích. Obě části obsahovaly i procesní normy. 

Za zločiny bylo možno uložit trest smrti, který byl obnoven již roku 1795 

Františkem I., nebo žalář. Trest smrti byl ukládán za zločiny velezrady, falšování peněz, 

vraždy, loupežného zabití a žhářství (pokud při požáru zemřel člověk) a byl vykonáván 

oběšením. 

Žalář byl vykonáván doživotně nebo dočasně, a to od šesti měsíců do dvaceti let. 

Rozlišoval se žalář, těžký žalář a nejtěžší žalář. Trest smrti, těžký a nejtěžší žalář měly 

za následek také ztrátu občanských práv, šlechtictví, hodností a právní způsobilosti. 

Kromě žaláře existovalo ještě vězení, které bylo ukládáno za přestupky. Trest vězení 

trval od dvaceti čtyř hodin do šesti měsíců. 

Tento zákoník u nás platil v podstatě až do roku 1949. Zákon č. 117/1852 ř.z.  

(Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích) je pouze novelizací tohoto 

zákoníku a ani v období po vzniku ČSR se představy o kodifikaci trestního práva 

nepodařilo naplnit.

Trestní zákon z roku 1852 přináší změnu hlavně v tom, že již nezahrnuje 

procesně právní úpravu. Delikty se nově dělí na zločiny, přečiny a přestupky, o čemž 

vypovídá i samotný název zákoníku. Systém trestů zůstává prakticky stejný. Trest smrti 

se opět vykonává oběšením, pouze se zužuje okruh činů, za které může být uložen. 

Žalář se podle nové úpravy rozlišuje na žalář prvního stupně a žalář druhého stupně –

těžký žalář. Podle délky trvání se pak rozlišuje žalář doživotní a žalář dočasný – opět 

v rozmezí od šesti měsíců do dvaceti let. Doživotní žalář bylo možno uložit za devět 

skutkových podstat obsažených v zákoně. Jednalo se o činy, jejichž následkem byla 

velmi závažná porucha (loupež s následkem těžkého ublížení na zdraví). Vedle žaláře tu 

pak opět bylo i vězení. Pro tento zákon je také charakteristická zvýšená trestní ochrana 

státu a jeho orgánů.

Trest smrti a doživotního žaláře bylo možno ukládat i podle zákona č. 134/1885 

ř.z., o opatřeních proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému 
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zacházení s nimi a podle vojenského trestního zákona (zákon č. 19/1855 z.ř.), který se 

vztahoval hlavně na osoby vojenské a četnické. 

4.2 Vývoj v letech 1918 – 1939

Po rozpadu habsburské monarchie v roce 1918 a vzniku nového státu –

Československé republiky se veškerá právní úprava na našem území odvíjí od prvního 

zákona, který byl přijat, zákona č. 11/1918 Sb. – tzv. recepční normy. Tato norma 

zajišťovala kontinuitu právního řádu tím, že stanovila, že veškeré říšské i zemské 

zákony zůstávají v platnosti.33 Díky tomuto ustanovení došlo ke vzniku právního 

dualismu – jiná právní úprava platila pro Čechy a Moravu, které náležely dříve 

k Rakousku, a jiná právní úprava platila pro Slovensko, které bylo dříve součástí 

Uherska. 

I v oblasti trestního práva byly tedy zachovány všechny rakouské zákony. 

V platnosti zůstaly:

- Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích (zákon č. 117/1852 ř.z.)

- Rakouský trestní řád (zákon č. 119/1873 ř.z)

- Vojenský trestní zákon (zákon č. 19/1855 ř.z.)

- Vojenský trestní řád (zákon č. 131/1912 ř.z.)

- Uherský trestní zákon z roku 1878

- Zákon o přestupcích z roku 1879

Vzniklý právní dualismus nebyl hodnocen kladně, a proto se zde hned od 

počátku objevují snahy o jeho odstranění – o unifikaci trestního práva a vypracování 

nového kodexu. Z tohoto důvodu bylo zřízeno ministerstvo unifikací. V květnu roku 

1921 byla vypracována osnova nového zákoníku a publikována pod názvem Prozatímní 

návrh obecné části trestního zákona. 

Z hlediska mé práce je důležité, že v této osnově nebyl trest smrti zakotven jako 

hlavní trest. Autoři osnovy nového zákoníku se domnívali, že účelu trestu je možné 

                                               
33 Čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb.: „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím 
v platnosti.“
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dosáhnout doživotním trestem odnětí svobody.34 Trest smrti nebyl ale odstraněn úplně. 

Byl zachován pro stanné řízení a pro případ, že by se doživotně odsouzený opětovně 

dopustil zločinu, za který byl ukládán trest odnětí svobody na doživotí.

K celkové kodifikaci trestního práva ale nakonec nedošlo. Nebyl schválen ani 

návrh z roku 1937, označovaný jako tzv. úřednická osnova trestního zákona. Právní 

dualismus na našem území proto trval až do roku 1950, kdy byl přijat nový trestní 

zákon. 

I přes neúspěch s kodifikací a unifikací trestního práva byly přijímány trestní 

normy týkající se trestu smrti a trestu odnětí svobody na doživotí. Jedná se o zákon č. 

269/1919 Sb., o padělání peněz, který umožňoval uložení trestu žaláře na doživotí za 

zločin padělání peněz (v případě přitěžujících okolností) a za recidivu. Dále to byl 

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

umožňoval podmíněné propuštění i u doživotního trestu. Dalším zákonem je zákon č. 

50/1923 Sb., na ochranu republiky. Tento zákon byl přijat v reakci na spáchání atentátu 

na ministra financí Aloise Rašína a umožňoval uložení trestu smrti za spáchání vraždy a 

doživotní žaláře za zločin úkladů.35

Významnou změnu v úpravě trestu odnětí svobody na doživotí a trestu smrti 

přinesl zákon č. 91/1934 Sb., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech. Ten 

umožnil soudům, aby místo trestu smrti ukládaly trest doživotního žaláře nebo trest 

žaláře v délce trvání od patnácti do třiceti let a zároveň zpřísnil podmínky 

podmínečného propuštění u doživotních trestů. Propuštění bylo nově možné až po 

odpykání dvaceti let, dříve stačilo patnáct let. 

                                               
34 Trest smrti odmítal a na nebezpečí justiční vraždy upozorňoval i T. G. Masaryk.
35 § 1 zákona č. 50/1923 Sb. zněl: Kdo se pokusí násilím změniti ústavu republiky, zejména pokud jde o 
samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu, násilím úplně znemožniti 
ústavní činnost presidenta republiky, jeho náměstka, zákonodárného sboru, vlády nebo guvernéra 
Podkarpatské Rusi, násilím přivtěliti cizímu státu území republiky neb odtrhnouti od něho jeho část, trestá 
se zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem na 
doživotí. 
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4.3 Vývoj v období Protektorátu Čechy a Morava

V období nesvobody byly zcela zlikvidovány demokratické zásady trestního 

práva, trestní právo sloužilo především k zastrašování obyvatelstva. V této době se 

výrazně projevuje právní dualismus. Kromě československého práva na našem území 

platí ještě právo německé, které platí pro říšské občany žijící na území Protektorátu. 

Vedle existující soustavy českých soudů je vytvořena řada soudů německých, jejichž 

kompetence se postupně rozšiřovaly. Je prolomena zásada „nulum crimen, nulla poena 

sine lege“, zvyšuje se stále počet skutkových podstat, nedodržuje se zásada rovnosti, 

tresty jsou zcela nepřiměřené. Nejčastěji ukládaný je trest smrti, a to i za méně závažné 

delikty, výjimkou není mučení nebo deportace. Normy byly formulovány tak, že 

umožňovaly obrovskou libovůli soudců, procesně právní úprava záměrně prakticky 

neexistovala. Obviněný nesměl mít obhájce, vynesený rozsudek byl konečný. 

Nacistický teror se ještě vystupňoval v období heydrichiády. 

4.4 Vývoj v letech 1945 – 1950

Po válce pozbyly všechny právní předpisy vydané v období Protektorátu 

platnosti a byl obnoven právní řád platný před rokem 1939. Stalo se tak na základě 

dekretu prezidenta republiky č. 11 Úředního věstníku. Zároveň vystupuje na povrch 

potřeba vypořádat se s válečnými zločinci, kolaboranty a zrádci. To umožnily tzv. 

retribuční dekrety – dekret č. 16 o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů a 

o mimořádných lidových soudech a dekret č. 17 o národním soudu. Ty byly právním 

podkladem pro řízení prováděná mimořádnými lidovými soudy.36 Národní soud 

fungoval jako soud trestní nebo čestný a soudil především vysoce postavené osoby. 

Postih byl prováděn hlavně podle zákona na ochranu republiky nebo podle trestního 

zákona z roku 1852. Bylo stanoveno, že retribuční soudy měly rozhodnout do tří dnů, 

jinak byla věc postoupena soudu řádnému. Ukládané tresty byly velmi přísné. 

Nejčastějším byl trest smrti.37 Ten musel být vykonán prakticky hned po vynesení 

rozsudku. 

                                               
36 Mimořádné lidové soudy byly zřízeny v sídlech krajských soudů, rozhodovaly v pětičlenných senátech, 
kdy pouze předseda senátu musel být soudce z povolání. Žalobu podávali veřejní žalobci.
37 K trestu smrti bylo odsouzeno celkem 731 osob, k doživotnímu žaláři potom 748 osob (včetně 
rozsudků Národního soudu v Praze).
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Charakteristická pro toto období byla retroaktivita. V obou dekretech bylo 

stanoveno, že se vztahují na činy spáchané od 21. května 1938 (v době zvýšeného 

ohrožení republiky, tj. od 21. května 1938 do 31. prosince 1946).38

Kromě zmiňovaných dvou dekretů existovaly v tomto období ještě další 

předpisy, které zakotvovaly mezi tresty i trest doživotního žaláře nebo trest smrti. Jedná 

se o:

- dekret prezidenta republiky č. 38/1945 Sb. o přísném trestání drancování

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

podniků a podniků pod národní správou – tvrdě postihoval každého, kdo 

úmyslně či nedbalostně poškodil budovu, zařízení nebo stroje patřící 

podniku

- zákon č. 15/1947 Sb. o stíhání černého obchodu a podobných pletich

- zákon č. 40/1948 Sb. o trestní ochraně proti požárům – trest doživotního 

žaláře ukládán za žhářství, pokud došlo ke smrti člověka, nebo za opakované 

žhářství

- zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky – zákon se 

vyznačoval zvýšenou represí. Komunistický režim prostřednictvím tohoto 

zákona prosazoval své politické zájmy. Trest doživotního žaláře byl ukládán 

za šest skutkových podstat (velezrada, vyzvědačství, vyzvědačství proti 

spojenci, válečné škůdnictví, válečná zrada a tělesné poškození ústavních 

činitelů)

Únorový převrat v roce 1948 znamená přizpůsobování práva potřebám státu a 

komunistické strany. Je vyhlášena tzv. právnická dvouletka, jejímž cílem je přijetí 

nových kodexů, které by směřovaly hlavně na ochranu nových poměrů.

                                               
38 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezměněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006, s. 44.
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4.5 Vývoj v letech 1950 – 1961

Na území Československa v oblasti trestního práva ještě stále platily zákony 

z dob Rakouska-Uherska. Cílem právnické dvouletky proto bylo vytvořit novou 

kodifikaci trestního práva, která by sjednotila úpravu na Slovensku a v Čechách a dosud 

platící odlišnou úpravu pro osoby civilní a osoby vojenské. Výsledkem bylo dne 12. 

července 1950 přijetí čtyř nových zákoníků: trestního zákona (zákon č. 86/1950 Sb.), 

trestního řádu (zákon č. 87/1950 Sb.), trestního zákona správního (zákon č. 88/1950 

Sb.) a trestního řádu správního (zákon č. 89/1950 Sb.).

Nový trestní zákon již nerozlišuje mezi zločiny, přečiny a přestupky, ale hovoří 

pouze o trestném činu jako o jediném deliktu. Zákon se vyznačuje vysokou mírou 

represe, která vyplývá z účelu trestu zakotveného v § 17 zákona č. 86/1950 Sb. Jako 

první je uvedeno, že účelem trestu je „zneškodnit nepřátele pracujícího lidu“39. 

V úvodu zákona byl vyjádřen jeho třídní charakter. Podle toho také byla členěna jeho 

zvláštní část. Na prvním místě byly chráněny zájmy společnosti, státu a pracujícího lidu, 

v dalších pak zájmy jednotlivců.40

Hlavními tresty byly trest smrti, trest odnětí svobody a nápravná opatření. Tresty 

vedlejšími pak zákon označuje např. peněžité tresty, propadnutí věci nebo vyhoštění.

Trest smrti byl vykonáván oběšením, případně zastřelením41. Místo trestu smrti 

mohl soud uložit trest odnětí svobody na doživotí nebo na patnáct až dvacet let. Jednalo 

se o situace, kdy vzhledem k osobě pachatele nebo vzhledem k polehčujícím 

okolnostem by byl trest smrti příliš přísný, a také u těhotných žen se trest smrti 

nahrazoval dlouhodobými tresty odnětí svobody. Tady nezáleželo na uvážení soudu, ale 

zákon výslovně zakazoval uložení trestu smrti těhotné ženě. Trest smrti bylo možno 

uložit za celkem 25 trestných činů, kdy u řady z nich byl trest smrti jediným druhem 

sankce. 

Doživotní trest odnětí svobody uváděl zákoník u 15 trestných činů a dále, jak 

jsem již zmiňovala, byl alternativou k trestu smrti. 

                                               
39 § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/1950 Sb.
40 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezměněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006, s. 49.
41 V době zvýšeného ohrožení země. 
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V § 33 zavádí trestní zákon institut podmíněného propuštění. To bylo možné po 

odpykání poloviny uloženého trestu, u trestu odnětí svobody na doživotí potom po 

patnácti letech. Podmínkou bylo dobré chování vězně, které nasvědčovalo tomu, že se 

polepšil a že povede řádný život pracujícího člověka. Zkušební doba činila dva roky až 

deset let. 

Trest smrti a trest odnětí svobody na doživotí nebylo možno podle tohoto zákona 

uložit mladistvým. Účelem trestu u mladistvých bylo především vychovat je v řádné 

občany. Tento účel by mimořádné tresty nenaplnily. Místo nich se ukládal trest odnětí 

svobody v délce 3 až 15 let. 

Podle tohoto zákona probíhaly nechvalně známé politické procesy. V období od 

roku 1951 do roku 1955 byl trest smrti za politické trestné činy uložen ve 158 

případech. 

K určitému zmírnění došlo novelou trestního zákona, která byla provedena 

zákonem č. 63/1956 Sb. Ten byl reakcí na změněnou politickou situaci. Tento zákon 

zrušil doživotní trest odnětí svobody a nahradil jej trestem odnětí svobody na 25 let. 

Dochází také ke zrušení některých skutkových podstat, u nichž bylo možné uložit trest 

smrti. Trest smrti zůstal zachován ve 25 případech, ale už ne jako jediný možný trest, 

ale vždy spolu s trestem odnětí svobody na 25 let. 

4.6 Vývoj v letech 1961 – 2009

V roce 1960 byla přijata nová ústava. Poté následovalo období přijímání dalších 

zákonů, mezi nimi i přijetí nového trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.), který 

nabyl účinnosti dne 1.1.1962. Nový zákon jasně odráží ideový posun. Účelem trestu už 

není zneškodnění nepřátel pracujícího lidu. Základní funkcí trestu je stále ochrana 

společnosti před pachateli. Ani tento zákon nezná trest odnětí svobody na doživotí. 

Nejpřísnějším trestem je trest smrti, který je zakotvený samostatně v § 29 jako 

výjimečný trest. Poprvé je tedy tento nejpřísnější trest chápán nikoli jako trest hlavní, 

ale jako krajní řešení v případě porušení nejvýznamnějších zájmů společnosti. Trest 

smrti nebylo možno uložit těhotné ženě ani mladistvému. Dále bylo možno uložit trest 

odnětí svobody (s horní hranicí patnáct let), nápravné opatření, ztrátu čestných titulů a 
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vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci, vyhoštění a zákaz pobytu. 

Významnou změnu přinesla novela trestního zákona provedená zákonem 

č. 45/1973 Sb. Na jejím základě mohl soud místo trestu smrti uložit trest odnětí svobody 

na patnáct až dvacet pět let. Uložení takového trestu vyžadovalo splnění stejných 

podmínek jako při ukládání trestu smrti, proto se také jednalo o trest výjimečný. 

Důvodem pro zavedení tohoto trestu bylo velké rozpětí mezi trestem smrti a horní 

hranicí trestu odnětí svobody (patnáct let). Z toho důvodu byl trest smrti ukládán 

poměrně často, protože trest odnětí svobody na patnáct let se jevil jako příliš mírný. 

Dalším důležitým mezníkem ve vývoji trestního práva u nás a především vývoji 

trestu odnětí svobody na doživotí je konec roku 1989 a začátek roku 1990, kdy dochází 

v tehdejší Československé socialistické republice k významným změnám. Pád 

komunistického režimu a návrat k demokracii a demokratickým hodnotám s sebou 

přináší i změny ve všech oblastech života a samozřejmě i v oblasti práva. 

V tomto období je přijímána řada novel trestního práva z důvodu, aby se trestní 

právo přizpůsobilo novým společenským hodnotám.42 Nejvýznamnější novelou 

z pohledu tématu mé práce je novela provedená zákonem č. 175/1990 Sb., která přinesla 

poměrně velký zásah do systému trestů. Ta s účinností od 1.7.1990 zrušila trest smrti. 

Tendence ke zrušení trestu smrti se ale objevovaly i dříve (20. léta 20. století 

v souvislosti s přípravou nového trestního zákona).

Zrušení trestu smrti předcházely spory mezi názorově odlišnými skupinami. 

Řešilo se, zda trest smrti zrušit úplně, nebo ho ponechat alespoň pro nejzávažnější 

trestné činy. Problematickou otázkou dále bylo, čím trest smrti nahradit. Zda trestem 

odnětí svobody na doživotí nebo „pouze“ trestem odnětí svobody časově omezeným. 

Nakonec tedy byla přijata novela, která trest smrti zrušila. Nahrazen byl doživotním 

trestem odnětí svobody, který byl společně s trestem odnětí svobody nad patnáct až do 

dvaceti pěti let zakotven jako výjimečný trest. Po 33 letech se tedy vrací do českého 

právního řádu trest odnětí svobody na doživotí. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že 

trest smrti je nehumánní a nenapravitelný v případě justičního omylu a že i doživotní 

                                               
42 Bylo potřeba provést deideologizaci obsahu právních norem nebo dekriminalizaci (vypustit některé 
skutkové podstaty).



30

trest chrání společnost před nejnebezpečnějšími pachateli trestných činů a zároveň je to 

trest, který respektuje právo na život. Těm, kteří byli odsouzeni k trestu smrti ještě před 

účinností této novely, ale trest ještě nebyl vykonán, byl změněn na doživotní trest.

Zrušení trestu smrti bylo proklamováno jen jako prozatímní a definitivní řešení 

mělo být dáno v rámci nové ústavy. Nakonec však se vše vyřešilo přijetím Listiny 

základních práv a svobod. Ta v článku 6 stanovuje, že každý má právo na život, že 

nikdo nesmí být zbaven života a že trest smrti se nepřipouští. Kromě toho byla a je 

Česká republika vázána mezinárodními dokumenty, které trest smrti zakazují.43 Z toho 

důvodu nebyl trest smrti i přes nesouhlas značné části veřejnosti dosud obnoven. 

4.6.1 Právní úprava trestu odnětí svobody na doživotí dle z. č. 140/1961

Sb.

Trest smrti byl zrušen a nahrazen trestem odnětí svobody na doživotí zákonem č. 

175/1990 Sb. ze dne 2. května 1990, kterým se měnil a doplňoval trestní zákon. 

Účinnosti nabyl dne 1. července 1990. Tím došlo k opětovnému zavedení trestu odnětí 

svobody na doživotí do českého práva. Trest odnětí svobody na doživotí byl spolu 

s trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let označen jako výjimečný trest 

a upraven byl v novelizovaném znění v § 29 trestního zákona. Výjimečný trest bylo 

možno uložit jen za trestný čin, u něhož to trestní zákon ve zvláštní části dovoloval. 

Podmínky jeho uložení byly stanoveny v § 29 odst. 3 trestního zákona. Takto bylo 

stanoveno, že „Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, 

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

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

odst. 3 nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že 

a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně 

vysoký vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo 

k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 

následku,

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a 

                                               
43 Jedná se o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a o Úmluvu o ochraně lidských práv a 
základních svobod a její Protokol č. 6.
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c) není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 

patnáct až do dvaceti pěti let.“44

Aby pachateli trestného činu mohl být uložen trest odnětí svobody na doživotí, musely 

být všechny tyto podmínky splněny současně. 

Ke zpřísnění právní úpravy výjimečného trestu, tedy i trestu odnětí svobody na 

doživotí, došlo přijetím zákona č. 290/1993 Sb., kterým byla do § 29 odst. 1 trestního 

zákona doplněna třetí věta stanovující, že uloží-li soud pachateli trestného činu 

výjimečný trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu 

nezapočítává.

Novelou trestního zákona provedenou zákonem č. 152/1995 Sb. bylo do 

trestního zákona vloženo ustanovení § 39b, který v odst. 4 zakotvil, že z věznice se 

zvýšenou ostrahou nelze přeřadit odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest a 

který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu. 

Další změnu podmínek pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí přinesla 

novelizace trestního zákona a trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. Ve 

vztahu k doživotnímu trestu jí bylo reagováno na obtíže při zjišťování a prokazování 

osobnosti a psychiky pachatele, neboť tyto není možno prověřit na základě objektivně 

zjistitelných a ověřitelných skutečností. Byly sloučeny dvě podmínky pro uložení trestu 

odnětí svobody na doživotí v původním znění uvedené v § 29 odst. 3 trestního zákona 

pod písmeny b) - uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti, a pod 

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

nad patnáct až do dvaceti pěti let, které před novelizací museli být naplněny 

kumulativně tak, že nově postačovalo, aby byla dána alespoň jedna z nich. Okolnosti a 

příčiny této změny byly uvedeny i v důvodové zprávě k zákonu č. 265/2001 Sb., která 

změnu odůvodnila tím, že „u pachatelů mimořádně závažných trestných činů se 

smrtelným následkem způsobeným úmyslně nebylo možno uložit trest na doživotí, i když 

to vyžadovala účinná ochrana společnosti, neboť jen velmi obtížně lze dovodit i splnění 

podmínky (dosud kumulativně stanovené), že není naděje, že by pachatele bylo možno 

                                               
44 § 29 odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
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napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, kdy se v praxi jedná 

o obtížně stanovovanou prognózu na základě psychiatrických a psychologických 

znaleckých posudků. Proto se navrhuje, aby postačilo mimo podmínek stanovených 

v návětě a v písm. a) § 29 odst. 3 splnění jen jedné z těchto podmínek, a to buď, že 

uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti, anebo že není naděje, že 

by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti 

let.“45

Zákonem č. 265/2001 Sb. pak byla provedena i novelizace trestního řádu, která 

se dotkla právní úpravy trestu odnětí svobody na doživotí, když uložení trestu odnětí 

svobody na doživotí se stalo zvláštním důvodem pro podání dovolání (§ 265b odst. 2 

trestního řádu).

Zákonem č. 320/2006 Sb. pak došlo k rozšíření počtu skutkových podstat, za 

které bylo možno trest odnětí svobody na doživotí uložit, a to o skutkovou podstatu 

trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 3, trestného činu loupeže podle § 234 

odst. 3, trestného činu braní rukojmí podle § 234a odst. 3, trestného činu vydírání podle 

§ 235 odst. 4, trestného činu znásilnění podle § 241 odst. 4 nebo trestného činu 

pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 4 trestního zákona, avšak pouze v případě, že 

pachatel spáchá tyto trestné činy opakovaně a byl již pro takový trestný čin potrestán. 

V této podobě pak úprava výjimečného trestu včetně trestu odnětí svobody na 

doživotí platila až do 31. prosince 2009. Platné právní úpravě účinné od 1. ledna 2010 

se věnuji v následujících kapitolách. V těchto kapitolách pak rovněž podrobně 

rozebírám podmínky pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí, které jsou v zásadě 

obdobné jako finální znění § 29 trestního zákona. Výklad výše uvedených pojmů je 

proto obsažen v části o platném právu. 

                                               
45 Důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb., dostupné z 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0.
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5. Platná právní úprava trestu odnětí svobody na doživotí

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 

8. ledna 2009, který nahradil zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Nejpřísnějším 

trestem, který nově přijatý trestní zákoník zná, je trest odnětí svobody na doživotí. 

Stejně jako předchozí trestní zákon jej zařazuje mezi výjimečné tresty. 

Výjimečným trestem podle trestního zákoníku je trest odnětí svobody nad dvacet 

až do třiceti let a právě trest odnětí svobody na doživotí. „Výjimečnost těchto trestů 

nespočívá v jejich druhu, ale v tom, že:

- doba trvání je delší, než je obecně nejvyšší přípustná horní hranice trestu 

odnětí svobody, 

- lze je uložit jen za splnění přesně vymezených podmínek, které jsou taxativně 

stanoveny v § 54 a musí být splněny kumulativně,

- je stanoven obligatorní výkon těchto trestů tak, že pachatel je vždy zařazen 

do věznice se zvýšenou ostrahou.“46

5.1 Podmínky uložení trestu odnětí svobody na doživotí

Základní právní úprava výjimečného trestu, a to obou jeho typů, je obsažena 

v § 54 trestního zákoníku. Podmínky pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí 

zůstaly v zásadě obdobné jako v předchozí právní úpravě obsažené v § 29 odst. 3 

trestního zákona. Vzhledem ke zvýšení maximální hranice trestu odnětí svobody na 

dvacet let však došlo ke změně u druhého typu výjimečného trestu, kterým je nyní trest 

odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (podle předchozí právní úpravy se jednalo o 

trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let). 

Základní úprava výkonu trestu odnětí svobody vztahující se i na doživotní trest, 

včetně podmínek pro přeřazení do jiného typu věznice je pak obsažena v § 55 až § 57 

trestního zákoníku. 

Do nové právní úpravy však nebylo převzato ustanovení § 29 odst. 4 trestního 

zákona doplněné novelizací provedenou zákonem č. 320/2006 Sb. (viz str. 32 této 

                                               
46 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 397.
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diplomové práce), které umožňovalo uložení trestu odnětí svobody na doživotí

v případě recidivy i u dalších skutkových podstat trestných činů. Důvodem nepřevzetí 

tohoto ustanovení do nového trestního zákoníku bylo přesvědčení, jak vyplývá 

z důvodové zprávy k návrhu nového trestního zákoníku, že ke splnění stejného účelu 

postačí celkové zvýšení trestních sazeb ve spojení s mimořádným zvýšením trestu 

odnětí svobody dle § 59 trestního zákoníku. Toto ustanovení umožňuje zvýšení horní 

hranice trestní sazby pro jednotlivé zvlášť závažné zločiny a to i tak, aby horní hranice 

trestní sazby po zvýšení převyšovala dvacet let.47

Trest odnětí svobody na doživotí lze pachateli uložit pouze v případě naplnění 

zákonem stanovených podmínek. Pro oba druhy výjimečného trestu platí, že mohou být 

uloženy pouze za zvlášť závažný zločin a pouze pokud to trestní zákoník u příslušné 

skutkové podstaty výslovně dovoluje (§ 54 odst. 1 trestního zákoníku).

Trestným činem je podle § 13 trestního zákoníku protiprávní čin, který trestní

zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestné 

činy se dělí na zločiny a přečiny. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty 

úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které nejsou přečiny. 

Zvlášť závažnými zločiny (§ 14 odst. 3, věta za středníkem) jsou ty úmyslné trestné 

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

nejméně deset let. Pouze za tyto trestné činy tedy může být uložen výjimečný trest. 

Výjimečný trest může být uložen jen za trestný čin, u něhož to trestní zákon ve 

zvláštní části výslovně dovoluje. Pokud tedy některá skutková podstata trestného činu 

ve zvláštní části trestního zákoníku uložení výjimečného trestu nepřipouští, nelze 

výjimečný trest pachateli takového trestného činu uložit ani tehdy, jestliže jsou ve vyšší 

než zákonem vyžadované míře naplněny ostatní podmínky pro uložení výjimečného 

trestu. Výjimečný trest není u žádné ze skutkových podstat uveden jako trest jediný, ale 

vždy v alternaci s trestem odnětí svobody. Okruh skutkových podstat, za které lze uložit 

výjimečný trest, je pak dále výrazně zúžen pro možnost uložit trest odnětí svobody na 

doživotí.
                                               
47 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., dostupné z 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0.
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Podmínky pro uložení trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let jsou 

stanoveny v § 54 odst. 2 trestního zákoníku, který stanovuje, že trest odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, jestliže závažnost zvlášť 

závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště 

ztížena. Tyto podmínky jsou tedy stanoveny alternativně a postačí naplnění kterékoli 

z nich. Zároveň však musí být splněny podmínky dle § 54 odst. 1, tedy že jde o zvlášť 

závažný zločin a trestní zákoník ve zvláštní části výslovně připouští uložení 

výjimečného trestu. 

Trest odnětí svobody na doživotí je druhým přísnějším typem výjimečného 

trestu, kterou obsahuje náš právní řád. Podmínky pro uložení tohoto trestu stejně jako i 

okruh trestných činů, za něž může být uložen, jsou stanoveny v § 54 odst. 3 trestního 

zákoníku. 

Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který 

spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť 

závažného zločinu

- obecného ohrožení dle § 272 odst. 3, 

- vlastizrady dle § 309,

- teroristického útoku dle § 311 odst. 3,

- teroru dle § 312,

- genocidia dle § 400, 

- útoku proti lidskosti dle § 401, 

- použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje dle § 

411 odst. 3,

- válečné krutosti dle § 412 odst. 3,

- perzekuce obyvatelstva dle § 413 odst. 3 nebo

- zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků dle § 415 odst. 3

zavinil úmyslně smrt jiného člověka, a to za podmínek, že 

- takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné 

pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a 
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- uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není 

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

dvacet až do třiceti let.

„Okruh skutkových podstat, jejichž naplnění může být důvodem uložení trestu odnětí 

svobody na doživotí, je tak zúžen na celkem 11 trestných činů představujících 

kvalifikované úmyslné usmrcení alespoň jednoho člověka. Jde o taxativní výčet, který 

nelze žádným způsobem rozšiřovat (např. poukazem na osobu pachatele nebo na 

závažnost jiného následku).“48

Ze zákonné formulace dále jednoznačně plyne, že musí dojít k dokonání 

příslušného trestného činu, pouze pokus či příprava tak uložení doživotního trestu 

neumožňují.

Smrt jiného člověka musí být zaviněna úmyslně, ve vztahu k usmrcení postačí i 

úmysl nepřímý. Podle § 15 trestního zákoníku je trestný čin spáchán úmyslně, jestliže 

pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný trestním zákonem – přímý úmysl, nebo jestliže pachatel věděl, že svým 

jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit a pro případ, že je způsobí, byl 

s tím srozuměn – nepřímý úmysl.

Mimořádně závažný zvlášť závažný zločin je nejvyšším stupněm závažnosti, 

jaký trestní zákoník zná (pro srovnání podotýkám, že při ukládání trestu odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let je předpokládána „pouze“ velmi vysoká závažnost zvlášť 

závažného zločinu). Mimořádná závažnost zvlášť závažného zločinu může být naplněna 

vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť 

zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku.

Tyto podmínky jsou v zákoně dány alternativně. Postačuje, když je naplněna 

alespoň jedna z nich. Pokud jsou zároveň naplněny dvě nebo všechny tři, zvyšuje se 

závažnost spáchaného trestného činu. Tyto skutečnosti však nesmí být zákonným 

znakem příslušné skutkové podstaty, ale musí se jednat o skutečnosti, které se u 

trestných činů obvykle nevyskytují a obvyklá měřítka převyšují. 

                                               
48 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 640.
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Zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu

Zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu charakterizuje objektivní stránku 

trestného činu. Může spočívat například ve vyšší surovosti, zákeřnosti, brutalitě či 

zvrhlosti při provedení činu, tedy v povaze samotného jednání, nebo v povaze situace, 

místa, času či okolností spáchání trestného činu. Tak byly hodnoceny i případy, kdy 

oběť byla vystavena zvláštním fyzickým či duševním útrapám, či šlo-li o trestný čin 

spáchaný proti ženě, malému dítěti, handicapovanému nebo starému člověku.49

S ohledem na soudní praxi lze konstatovat, že zvlášť zavrženíhodný způsob spáchání 

trestného činu je u pachatelů odsouzených k trestu odnětí svobody na doživotí poměrně 

častý.  

Jako zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu byl například soudem 

hodnocen způsob, jakým doživotně odsouzená Romana Zienertová dne 2.9.2011 

napadla své čtyři děti, z nichž tři podřezala nožem a čtvrté udusila. Čin spáchala 

minimálně vůči dvěma z nich obzvlášť surovým způsobem. Dvě z dětí musely před 

smrtí několik minut snášet bolest. Při spáchání činu využila bezbrannosti dětí, které jí 

důvěřovaly. (Podrobněji viz následující kapitola.)

Zvlášť zavrženíhodným způsobem usmrtila své oběti i Jaroslava Fabiánová

odsouzená za vraždu dvou osob, z nichž první, 84 letý Augustin Kůra, byl nalezen 

s rozsekanou hlavou a druhý, Richard Sýkora, byl nalezen s více než třiceti bodnými 

ranami v těle. 

Za zvlášť zavrženíhodný způsob spáchání činu označil Nejvyšší soud i jednání 

L‘. M. (rozhodnutí č. j. 6 Tdo 707/2012 – 77), který svoji oběť vylákal na odlehlé místo, 

kde jí vyhrožoval zabitím, donutil ji pokleknout a prosit o život a následně ji dvakrát 

zblízka zezadu střelil revolverem do hlavy, což, jak konstatoval odvolací soud v této 

věci, vylučuje empatii k jinému člověku a svědčí o značné míře zvrhlosti. Další oběť 

přepadl L‘. M. uprostřed noci v jejím bytě a poté, co se do bytu násilím vloupal a svým 

pohybem oběť probudil, tuto udeřil pěstí do hrudníku a opakovaně ji velkou intenzitou 

bodal nožem do oblasti hlavy a hrudníku. Na třetí oběť zaútočil bez varování mačetou. 

Sekl ji do ruky tak silně, že jí amputoval několik prstů, a když kladla odpor, udeřil ji 

                                               
49 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 641.
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touto mačetou do hlavy (smrt nastala pouze u první oběti, zbylé dvě útok přežily). Na 

základě toho považoval Nejvyšší soud za patrné, že L‘. M. vždy útočil na zjevně 

bezbranné poškozené, nečekaně, zákeřně a se značnou brutalitou. Jeho ataky vyvolaly u 

poškozených psychické útrapy spojené se strachem o život. Poukázal také na vyšší věk 

obětí, který je limitoval ve schopnosti se útoku bránit.50

Zvlášť zavrženíhodná pohnutka

Zvlášť zavrženíhodnou pohnutkou je pohnutka, která je v zásadním rozporu 

s morálkou společnosti a svědčí zpravidla o morální bezcitnosti, zvrhlosti, bezohledném 

sobectví či pohrdavém postoji k lidskému životu.51 Jako zvlášť zavrženíhodná pohnutka 

jsou pak dále obvykle posuzovány soudy zištnost, sexuální zvrácenost či snaha 

napomáhat zločinnému spolčení. Nejedná se však o biologicky determinované 

skutečnosti, jako jsou psychické a sexuální úchylky, nebo ty, které vycházejí z citů 

pachatele, například žárlivost, stres a afekt, protože je pachatel nemůže svým jednáním 

ovlivnit. Samotná pohnutka je přitom vnitřním podnětem, který vedl pachatele 

k rozhodnutí spáchat trestný čin.

Příkladem trestných činů spáchaných ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky, 

v daných příkladech ze zištnosti, jsou nájemné vraždy tzv. orlických vrahů, z nichž byl 

k trestu odnětí svobody na doživotí za sérii vražd z let 1991 – 1993 odsouzen 

vykonavatel vražd Ludvík Černý, nebo nájemné vraždy Jiřího Kajínka, u něhož se 

kromě majetkové pohnutky projevila naprostá neúcta k lidskému životu. Za zvlášť 

zavrženíhodnou pohnutku soud považoval zejména skutečnost, jak vyplývá 

z odůvodnění rozsudku, jímž byl Jiří Kajínek odsouzen k trestu odnětí svobody na 

doživotí, že Jiří Kajínek proto, aby si posílil vlastní sebeúctu a aby imponoval svému 

okolí jako profesionál, prokázal naprostou neúctu k životu jiného. Zdůraznil přitom 

promyšlenost, naplánovanost a uspokojování vlastního zájmu zviditelnit se jako 

profesionál oproti zájmu na ochraně života jiné osoby. Zdůraznil, že u Jiřího Kajínka se 

                                               
50 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 6 Tdo 707/2012-77, dostupné z www.nsoud.cz.
51 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 641.
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nejednalo o zkratkové ani afektivní jednání a jeho pohnutky nepramenily z deviantního 

pudového založení.52

Obdobně lze poukázat na již výše uvedenou trestní věc odsouzeného L‘. M., 

v níž za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku byla soudy označena snaha odsouzeného o 

parazitní způsob života a zejména skutečnost, že se zištným motivem spáchal dokonce 

tři (byť z toho dva pouze ve stadiu pokusu) trestné činy vraždy, přičemž motivace byla 

založena na jeho morální bezcitnosti, zvrhlosti, bezohledném sobectví. Navíc finanční 

prostředky, kvůli nimž trestnou činnost páchal, nepotřeboval na zajištění základních 

životních potřeb, ale na provozování hazardních her, tedy na svou zábavu.53

Zvlášť těžký a těžko napravitelný následek

Zvlášť těžký a těžko napravitelný následek předpokládá, jak je patrné již 

z použité formulace, výrazně vyšší intenzitu následku, než obvykle bývá spojena se 

spácháním trestných činů určitého druhu.

Nejčastějším případem zvlášť těžkého a těžko napravitelného následku u 

pachatelů odsouzených k doživotnímu trestu je usmrcení dvou nebo více osob v případě 

trestného činu vraždy podle § 140 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. U trestného činu 

vraždy dle § 140 odst. 3 je smrt člověka jeho pojmovým znakem, a proto smrt člověka 

sama o sobě není zvlášť těžkým a těžko napravitelným následkem. Aby mohla být smrt 

jedné osoby považována za zvlášť těžký a těžko napravitelný následek, je třeba, 

existence další okolnosti, která by zvyšovala intenzitu následku. „Není vyloučeno 

považovat za zvlášť těžký a těžko napravitelný následek vedle úmyslného usmrcení 

aspoň jedné osoby, které je obligatorním následkem, i majetkovou škodu mimořádně 

velkého rozsahu, vážnou a těžko odstranitelnou poruchu hospodářství, ve fungování 

státního aparátu, důležitých provozů (např. jaderných elektráren, letového provozu, 

zdravotnické služby) popřípadě i s negativním dopadem v mezinárodním měřítku.“54

                                               
52 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 4 T 25/95, dostupné z http://www.jirikajinek.cz/vsechny-
clanky/rozsudek-kterym-poslal-soudce-polak-jiriho-kajinka-na-dozivoti/.
53 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 6 Tdo 707/2012-77, dostupné z www.nsoud.cz.
54 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 642.
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Podmínka zvlášť těžkého a těžko napravitelného následku tak byla naplněna i 

v případě již výše uváděné doživotně odsouzené Romany Zienertové, která zavraždila 

své čtyři děti. 

S ohledem na publikované informace o skutcích pachatelů odsouzených na 

doživotí lze konstatovat, že v naprosté většině případů jsou u jednotlivých pachatelů 

naplněny dvě nebo dokonce všechny tři z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož 

lze jednání těchto pachatelů hodnotit jako mimořádně závažné zvlášť závažné zločiny.

Vedle podmínky mimořádné závažnosti zvlášť závažného zločinu je třeba, aby 

byla rovněž naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v § 54 odst. 3 písm. b) tedy, 

že uložení trestu odnětí svobody na doživotí vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo 

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

až do třiceti let. Tyto podmínky jsou v současném znění trestního zákoníku stanoveny 

alternativně, což je změna oproti původní úpravě předchozího trestního zákona. Tehdy 

musely být naplněny zároveň (viz str. 30 – 31 této diplomové práce).

Toto ustanovení zcela zřetelně vyjadřuje výjimečnost doživotního trestu, neboť 

doživotní trest může být uložen pachateli trestného činu jedině, když účelu trestu nelze 

dosáhnout jinak. Uložení doživotního trestu tak bude na místě, když jiné prostředky, 

včetně nejcitelnějších jiných trestů, nebo ochranná opatření (zejména zabezpečovací 

detence) nebudou způsobilé účinně ochránit společnost před nejnebezpečnější 

kriminalitou, která velmi negativním a často nenahraditelným způsobem poškozuje 

základní společenské hodnoty. Trest odnětí svobody na doživotí je rovněž důležitým 

prostředkem ochrany společnosti před organizovaným zločinem či teroristickými 

akcemi.55 Jedná se o generální prevenci.

Z rozhodovací praxe soudů lze k naplnění této podmínky odkázat i na vysvětlení 

provedené Nejvyšší soudem v usnesení sp. zn. 8 Tdo 763/2006, který po rozboru této 

podmínky dovodil, že o naplnění znaku účinné ochrany společnosti jde i tehdy, když 

bylo výsledky provedeného dokazování objasněno, že čin, za nějž je trest odnětí 

svobody na doživotí ukládán, veřejností silně otřásl a ve veřejnosti bylo shledáno 

hluboké znepokojení, že obviněný je považován za hromadného vraha.

                                               
55 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 641.
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V souvislosti s tímto rozhodnutím lze za zajímavé považovat i akceptování

internetu jako podkladu pro závěr, že je naplněno hledisko účinné ochrany společnosti, 

neboť soudy vycházely z internetových stránek nejfrekventovanějších portálů pro 

objasnění názoru veřejnosti na předmětný čin.56

Požadavek na posouzení, zda je či není naděje, že by pachatele bylo možno 

napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, je odrazem skutečnosti, že 

doživotní trest je nejpřísnější sankcí, která je v právním řádu upravena, a že jeho uložení 

je na místě u pachatelů nejzávažnějších trestných činů, vůči nimž není společnost 

schopna se bránit jiným způsobem. Před uložením doživotního trestu tedy soud musí 

nejprve zhodnotit, zda k dosažení účelu trestu nebude dostačující mírnější forma 

výjimečného trestu.

Závěr o tom, zda lze, či nelze napravit pachatele trestem odnětí svobody nad 

dvacet až do třiceti let, musí být založen na všestranném a pečlivém zhodnocení 

osobnosti pachatele, jeho předchozího života, příčin a podmínek, za kterých se dopustil 

trestné činnosti. Zpravidla to bude vyžadovat psychologické, psychiatrické, případně i 

sexuologické posouzení prostřednictvím znaleckých posudků.57

Ve stanovení této podmínky je tedy zdůrazněna prevence individuální a nutnost 

izolovat nebezpečného pachatele tak, aby společnost byla před jeho jednáním chráněna.

5.2 Konkrétní případy uložení doživotního trestu

Ohledně podmínek ukládání doživotního trestu v praxi a závěrů soudů o 

naplnění zákonem vyžadovaných podmínek pro uložení doživotní trestu jsem zvolila 

dva případy. Prvním je věc doživotně odsouzeného M.G., kterou jsem vybrala proto, že 

jako jednomu z mála doživotně odsouzených mu byl trest uložen podle současné právní 

úpravy (zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Druhým je pak případ doživotně 

odsouzené Romany Zienertové (dále jen R. Z.). Tuto věc jsem vybrala z toho důvodu, 

že se jedná o doživotně odsouzenou ženu a téma doživotně odsouzených žen mne 

v rámci tématu mé práce zvlášť zaujalo. Na případ této odsouzené odkazuji i v jiných 

                                               
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 763/2006, dostupné z www.nsoud.cz
57 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xvi, s. 643.
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částech své práce. V rámci této kauzy se soudy zabývaly i omezením pro podmíněné 

propuštění podle § 54 odst. 4 trestního zákoníku. 

M.G. byl nejprve rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 22.3.2012, 

sp. zn. 5 T 76/2011 uznán vinným zločinem vraždy podle 

§ 140 odst. 2, 3 písm. a), i), j) trestního zákoníku a přečinem porušování domovní 

svobody podle § 178 odst. 1, 3 trestního zákoníku, za což byl odsouzen k úhrnnému 

výjimečnému trestu odnětí svobody na třicet let. Na základě odvolání státního zástupce 

podaného v neprospěch obviněného proti výroku o trestu byl uvedený rozsudek 

Krajského soudu v Praze rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 18.9.2012, sp. zn. 

7 To 73/2012 zrušen ve výroku o trestu a M.G. byl odsouzen k úhrnnému výjimečnému 

trestu odnětí svobody na doživotí. 

Odsouzený vnikl ozbrojen kuchyňským nožem do rodinného domu a zde 

v reakci na rozchod s družkou, ze msty a žárlivosti a s předem pojatým úmyslem usmrtit 

členy rodiny jejího přítele, napadl dvě osoby, kterým zasazoval údery a bodné rány 

přineseným kuchyňským nožem, z nichž prvé zasadil osm bodných ran a druhé dvacet 

jedna bodných ran, čímž obě usmrtil. Poté, kdy odstraňoval stopy svého jednání a kdy 

se do domu vrátili rodiče jedné z usmrcených osob, napadl dále ještě otce usmrcené 

osoby, který se po úvodních úderech a bodných ranách nožem snažil uniknout. M.G. jej 

pronásledoval, v útoku pokračoval a zasadil mu celkem dvacet šest bodných ran, 

v důsledku čehož tento na místě zemřel. 

Dovolání M.G. pak bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 

13.3.2013, č.j. 7 Tdo 155/2013 - 47. Nejvyšší soud se ztotožnil s Vrchním soudem 

v Praze, který dospěl k závěru, že pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí 

v posuzované věci byly splněny všechny tři podmínky uvedené v § 54 odst. 3 písm. a) 

trestního zákoníku a ta z podmínek uvedených v § 54 odst. 3 písm. b) trestního 

zákoníku, která je vymezena jako účinná ochrana společnosti.

K naplnění podmínek pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí Nejvyšší 

soud konstatoval, že čin, který spočíval v nečekaném, překvapivém, zákeřném, 

bezohledném a surovém napadení tří poškozených v cizím domě a v jejich ubodání 

celkovým počtem 55 ran za použití tří nožů, se vyznačuje takovou mírou zvrhlosti, která 
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očividně přesahuje obvyklý rámec vražedných útoků. M.G. provedl čin plánovaně a 

promyšleně. O tom svědčí zejména to, že neoprávněně vnikl do cizího domu již 

ozbrojen jedním nožem, svůj záměr deklaroval předem před jinou osobou a k zahájení 

útoku zvolil situaci, kdy v domě byly nejprve jen dvě osoby. Po jejich usmrcení se 

snažil ukrýt jejich mrtvá těla, odstranit krevní stopy, změnit podobu a zbavit se svého 

oblečení. Mimořádně vysokou rozhodnost, s níž M. G. podnikl celý útok, pak dle soudů 

dokládá okolnost, že otce jedné z obětí, poté kdy utekl z domu, pronásledoval a po 

dostižení ho ubodal na ulici, aniž mu v tom zabránilo riziko případného přistižení. 

Soudy bylo konstatováno, že M. G. provedl čin s nebývalou mírou otrlosti, bezcitnosti a 

přezíravosti k životu osob, které usmrtil a kterým způsobil rozsáhlá a před smrtí velmi 

bolestivá zranění provázená tísnivými obavami o život. To odůvodnilo závěr, že čin byl 

proveden zvlášť zavrženíhodným způsobem.

Zvlášť zavrženíhodná pohnutka pak vyplynula z důvodů, které M. G. vedly ke 

spáchání předmětného činu. Důvodem byla žárlivost za ukončení vztahu bývalou 

přítelkyní a rozhodnutí M. G. se za ukončení vztahu pomstít. Meze obvyklých pohnutek 

vražedných útoků pak M. G. dle závěrů soudů dalekosáhle překročil nebývale zvrhlým 

rozhodnutím pomstít se bývalé přítelkyni útokem zaměřeným proti rodině jejího nového 

partnera. Tím pádem učinil oběťmi své pomsty tři poškozené stojící mimo jeho vztah 

s bývalou přítelkyní, kteří jeho útok nevyprovokovali a neměli nic společného 

s problémem, ze kterého čin M. G. vyvstal. 

Zvlášť těžký a těžko napravitelný následek byl dán tím, že M. G. usmrtil tři 

osoby.

M. G. byl nejprve uložen trest odnětí svobody na třicet let a trest odnětí svobody 

na doživotí mu byl uložen až Vrchním soudem v Praze na základě podaného odvolání. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že závěry Vrchního soudu byly správné, pokud usoudil, 

že uložení doživotního trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti. Odkázal na to, že 

posuzovaný případ se dalekosáhle vymyká z rámce běžných případů vražd, jimiž 

vrcholí neshody v partnerských vztazích, a že svou povahou skutečného masakru 

vyvolal pozornost, zájem i obavy veřejnosti a že Vrchní soud v Praze přijatelně 
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vysvětlil, že cílů individuální a generální prevence lze v posuzované věci dosáhnout jen 

trvalou izolací odsouzeného.58

R. Z. byla nejprve rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 

30.5.2012, sp. zn. 4 T 3/2012 uznána vinnou, že násilně usmrtila své čtyři nezletilé děti, 

když podle závěru soudu byly vraždy provedeny zvlášť surovým a trýznivým 

způsobem, za což jí byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. Krajský soud v Hradci 

Králové pak dále aplikoval § 54 odst. 4 trestního zákoníku a rozhodl, že doba výkonu 

trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se nebude započítávat pro účely podmíněného 

propuštění. Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí změnil, neboť zvlášť surový způsob 

vraždy shledal pouze u dvou dětí a zvlášť trýznivý způsob neshledal vůbec. I tak uložil 

R. Z. trest odnětí svobody na doživotí, avšak již bez omezení podmíněného propuštění 

dle § 54 odst. 4 trestního zákoníku.

Dovolání R. Z. bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ČR č. j. 8 Tdo 

62/2013 – 45. Usnesením ústavního soudu sp. zn. III ÚS 1974/13 pak byla odmítnuta i 

ústavní stížnost R. Z., když i Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že udělený doživotní 

trest je přiměřený a spravedlivý.

R. Z. v domě, v němž žila, fyzicky napadla svou nezletilou dceru ležící 

v hlubokém kočárku, které způsobila nožem hlubokou řeznou ránu v oblasti krku, 

v důsledku čehož poškozená na místě zemřela. Dále synovi nožem způsobila řeznou 

ránu na krku s přerušením hrdelních žil a tepen, ránu v břiše a rány na zápěstích obou 

rukou s přerušením cév, na následky čehož syn zemřel. Své druhé dceři nožem 

způsobila bodné a řezné rány na krku a hrudníku a rány na rukou s přerušením cév, což 

vedlo k její smrti. Druhého syna pak udusila. 

S ohledem na způsob spáchání a počet obětí byla naplněna podmínka 

mimořádné závažnosti spáchaného zločinu, když soudy zohlednily i mimořádné 

okolnosti činu a výjimečnou míru zákeřnosti a brutality R. Z. spojenou s její bezcitností 

a bezohledným sobectvím, když řešila vlastní z objektivního pohledu malicherné 

problémy surovou vraždou těch, kteří za tyto problémy nebyli zodpovědní. Tím 

prokázala pohrdavý postoj k lidskému životu. Všemi soudy bylo zároveň konstatováno, 

                                               
58 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 7 Tdo 155/2013 – 47, dostupné z www.nsoud.cz.
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že uložení doživotního trestu je v případě R. Z. nutné s ohledem na účinnou ochranu 

společnosti. Poukázaly na znepokojení široké veřejnosti nad provedeným činem a na 

narušení základních společenských hodnot. Vyslovily též závěr, že ani tíživé sociální či 

jiné problémy nemohou vést ke zbavení života kohokoli, natož pak bezbranných a 

závislých dětí, které se na daných poměrech nijak nepodílely. Jednání R. Z. označily za 

společensky a lidsky neomluvitelné a je třeba, aby za něj nesla patřičný trest, který 

především ochrání společnost s tím, že takovým trestem může být pouze doživotí a 

uložením mírnějšího trestu nelze riskovat pobyt R. Z. na svobodě. Vrchní soud v Praze 

uložený trest zmírnil pouze v tom, že obviněné neuložil omezení pro podmíněné 

propuštění podle § 54 odst. 4 trestního zákoníku, což odůvodnil tím, že neexistuje velká 

hrozba, že by obviněná opakovala v budoucnu násilnou trestnou činnost a prognóza její 

resocializace je příznivá.59

5.3 Trest odnětí svobody na doživotí a mladiství

Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých (osob ve věku od patnácti do 

osmnácti let) je obsažena v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále 

jen ZSVM). Důvodem zvláštní samostatné úpravy jsou rozdíly mezi dospělými 

pachateli a mladistvými, zejména nižší rozumová a mravní vyspělost, emociální či 

psychická nezralost. 

Podle ZSVM jsou trestné činy spáchané mladistvými nazývány proviněními. Za 

provinění pak není ukládán trest, ale opatření. Rozdíl oproti právní úpravě trestního 

zákoníku není pouze pojmový, ale jde především o odlišný účel takových opatření. U 

mladistvých existuje větší šance, že se podaří zařadit je zpět do normálního života, že se 

podaří je převychovat.

Taxativní výčet opatření, která lze mladistvému uložit, nalezneme v § 24 ZSVM. 

Výčet obsahuje i nepodmíněné odnětí svobody, které je podrobněji upraveno v § 31 

ZSVM. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nejpřísnější sankcí, která může být uložena

                                               
59 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 8 Tdo 62/2013 – 45, dostupné z www.nsoud.cz

a usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III ÚS 1974/13, dostupné z
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81707&pos=1&cnt=1&typ=result.
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mladistvému, je odnětí svobody na pět až deset let.60 Trest odnětí svobody na doživotí 

ani trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let mladistvému uložit nelze.

Děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné. Pokud se však dopustí činu, 

za který dovoluje trestní zákoník uložení výjimečného trestu, bude mu soudem 

obligatorně uložena ochranná výchova, pokud bylo dítěti v době spáchání činu alespoň 

dvanáct let. Ochranná výchova trvá pouze, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do 

dovršení devatenácti let. Z tohoto důvodu byl okruh ochranných opatření rozšířen o 

ochranné léčení (zákonem č. 301/2011 Sb.), které má neurčitou délku trvání a může být 

uloženo za čin jinak trestný, kterého se dopustí dítě pod vlivem duševní nemoci nebo 

závislosti na návykových látkách. 

5.4 Trest odnětí svobody na doživotí jako důvod dovolání

Uložení trestu odnětí svobody na doživotí pachateli trestného činu je dle § 265b 

odst. 2 trestního řádu důvodem k podání dovolání (s účinností od 1.1.2002). Možnost 

podat dovolání je fakultativní a závisí na rozhodnutí odsouzeného. Nejedná se o 

automatickou přezkumnou povinnost Nejvyšším soudem ČR pro každý případ uložení 

doživotního trestu. Uložení doživotního trestu je samostatným dovolacím důvodem a je 

nerozhodné, zda jsou dovoláním napadenému rozhodnutí odvolacího soudu vytýkány i 

vady zakládající některý z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 trestního řádu.

Po zakotvení tohoto dovolacího důvodu se vedly spory o to, v jakém rozsahu má 

být napadené rozhodnutí přezkoumáno a zda lze dovolání opřít pouze o důvody 

vztahující se k vlastním předpokladům pro uložení doživotního trestu, nebo zda lze 

v dovolacím řízení namítat i nesprávnost či neúplnost skutkových zjištění. Nejvyšší 

soud ve věci sp. zn. 11 Tdo 79/2002 ve svém rozhodnutí ze dne 6.9.2002 nejprve 

vyslovil právní názor, že na základě tohoto dovolacího důvodu může být přezkoumáno

nejen naplnění podmínek pro uložení doživotního trestu, ale i splnění předpokladů pro 

vyslovení viny pachatele, a to i z hlediska správnosti a úplnosti skutkových zjištění. 

                                               
60 § 31 odst. 3 ZSVM: V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje 
uložení výjimečného trestu, a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 
způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 
napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody 
na pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odst. 1 (horní hranice trestní 
sazby nesmí převyšovat pět let) k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo.
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Vzhledem k tomu, že jiný senát Nejvyššího soudu ČR dospěl ve věci sp. zn. 3 Tdo 

897/2002 k odlišnému právnímu názoru, byla věc předložena Velkému senátu trestního 

kolegia. Velký senát Nejvyššího soudu ČR ve svém usnesení ze dne 27.3.2003 sp. zn. 

15 Tdo 138/2003 konstatoval, že podání dovolání ani v případě uložení doživotního 

trestu nemůže směřovat k nápravě skutkových vad napadeného rozhodnutí, které mohou 

být předmětem přezkumu v řízení o řádných opravných prostředcích (a po právní moci 

rozhodnutí je lze napravit v řízení o některých jiných mimořádných opravných 

prostředcích – stížnost pro porušení zákona a obnova řízení). Dospěl k závěru, že „v 

případě, kdy obviněnému je uložen trest odnětí svobody na doživotí, je rozsah přezkumu 

napadeného rozhodnutí dovolacím soudem při uplatnění dovolacího důvodu podle § 

265b odst. 2 tr. ř. omezen jen na posouzení toho, zda byly splněny všechny zákonné 

podmínky pro uložení takového druhu trestu ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1, 3 tr. 

zák.61 Přitom dovolací soud vychází z toho, zda soudy zjištěný skutkový podklad v tomto 

směru opodstatňuje právní závěr o splnění podmínek pro uložení trestu odnětí svobody 

na doživotí.“62 Na podkladě tohoto dovolacího důvodu tedy v dovolacím řízení nejde 

přezkoumávat výrok o vině obviněného a splnění předpokladů pro vyslovení tohoto 

výroku. 

Předmětem přezkoumání tedy bude naplnění zákonem vyžadovaných podmínek 

pro uložení doživotního trestu dle § 54 odst. 1, 3 trestního zákoníku, tedy například zda 

pachatelem spáchaný zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný s ohledem na způsob 

provedení, pohnutku a jeho následek, zda uložení doživotního trestu vyžadovala účinná 

ochrana společnosti, či zda nebyla naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem 

odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let.

Součástí posuzování se může stát i splnění předpokladů pro zpřísnění 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí dle § 54 odst. 4 

trestního zákoníku a to ať již bylo takové omezení vysloveno, nebo naopak vysloveno 

nebylo, ač je státní zástupce navrhoval.

                                               
61 V současné době je příslušná právní úprava obsažena v § 54 odst. 1, 3 trestního zákoníku.
62 Usnesení Velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2003, sp. zn. 15 Tdo 138/2003 publikované ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané Nejvyšším soudem ČR č. 10/2003, rozhodnutí  č. 58, 
str. 687.
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6. Platná právní úprava výkonu trestu odnětí svobody na 

doživotí

Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody na doživotí je na obecné úrovni 

obsažena v Listině základních práv a svobod, v trestním zákoníku a v trestním řádu. 

Konkrétní úprava je pak provedena zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody (dále jen ZVTOS), vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a zákonem č. 555/1992 Sb., o 

Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Tato právní úprava je platná 

všeobecně pro výkon trestu odnětí svobody, pokud jde o výkon doživotního trestu,

obsahuje pouze několik zvláštních ustanovení. 

6.1 Mezinárodní standardy

Současná právní úprava respektuje mezinárodně uznávané principy vztahující se 

k výkonu trestu odnětí svobody. Pravidla výkonu trestu odnětí svobody byla na 

mezinárodní úrovni poprvé formulována na půdě OSN v rámci Standardních

minimálních pravidel pro zacházení s vězni přijatých v roce 1955. 

Druhým významným dokumentem jsou Evropská vězeňská pravidla vyhlášená

poprvé v roce 1973 a následně několikrát přepracovaná, naposledy v roce 2006. 

Evropská vězeňská pravidla jsou souborem doporučení vydaných Výborem ministrů 

členských států Rady Evropy a stanovují minimální standardy týkající se vězeňského 

personálu, dosouzených a obviněných. Obsahují základní principy, které musí výkon 

trestu respektovat, z nichž lze jmenovat například požadavek, aby se všemi osobami 

zbavenými svobody bylo zacházeno tak, aby byla respektována jejich lidská práva, či 

požadavek, aby výkon trestu byl zajišťován tak, aby umožnil osobám zbaveným 

svobody jejich opětné začlenění do společnosti. Součástí jsou i doporučení týkající se 

výkonu testu samotného, včetně pravidel pro příjem vězňů, jejich umisťování do věznic, 

hygieny, stravování, právního poradenství, nároku na styk s vnějším světem, 

vězeňského režimu, podmínek pro práci, zdravotní péče a podobně, ale například i 

nároky na vězeňský personál. Ve vztahu k tématu mé práce lze pak rovněž zmínit bod

103.8 Evropských vězeňských pravidel, který zdůrazňuje nutnost věnovat zvláštní 
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pozornost zajištění vhodných plánů pro výkon trestu a režimů pro doživotně odsouzené 

a jiné vězně s dlouhodobými tresty.63

Výbor ministrů při přepracování Evropských vězeňských pravidel vyjádřil 

opětovně podporu normám obsaženým mimo jiné i v doporučení Rec (2003) 23 o 

přístupu vězeňské správy k odsouzeným na doživotí a jiným dlouhodobým trestům 

přijatého Výborem ministrů dne 9.10.2003. V tomto doporučení jsou stanoveny obecné 

zásady výkonu doživotního trestu a dlouhodobých trestů odnětí svobody. Zdůrazňuje 

nutnost zajistit bezpečnost věznic jak pro odsouzené, tak i pro personál a především 

nutnost pracovat s vězni odsouzenými k dlouhodobým trestům a působit na ně tak, aby 

byli připraveni pro návrat do společnosti.64

6.2 Platná právní úprava v České republice

Listina základních práv a svobod stanovuje, že nikdo nesmí být mučen ani

podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Tomu musí 

být podřízena celá právní úprava. Trest odnětí svobody se vykonává ve věznici. 

Odsouzení k trestu odnětí svobody na doživotí jsou obligatorně zařazováni do věznice 

se zvýšenou ostrahou, tedy do nejpřísnějšího druhu věznice. Změna tohoto typu věznice 

je možná pouze v průběhu výkonu trestu, a to nejméně po odpykání deseti let výkonu 

doživotního trestu. O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem může 

rozhodnout soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své 

povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě. 

Těžiště právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody je obsaženo v zákoně č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Dle něho může být trest vykonáván 

pouze způsobem, který respektuje důstojnost odsouzeného. S odsouzenými musí být po 

dobu výkonu trestu jednáno tak, aby bylo zachováno jejich zdraví a pokud to doba 

výkonu trestu umožňuje, mají být podporovány takové postoje a dovednosti, které 

                                               
63 Evropská vězeňská pravidla, dostupné z 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Publikace/Evropsk%C3%A1%20v%C4%9Bze%
C5%88sk%C3%A1%20pravidla.pdf.
64 Doporučení Rec (2003) 23 o přístupu vězeňské správy k odsouzeným na doživotí a jiným 
dlouhodobým trestům, dostupné z https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=75267&Site=CM.
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odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní jím po propuštění vést 

soběstačný život.65

Tento proces se nazývá resocializace a je jedním z prostředků sloužící 

k dosažení účelu trestu. Její význam je zdůrazňován především proto, že pouhá izolace 

pachatele zajistí ochranu společnosti a jejích členů před pachatelem pouze po dobu 

výkonu trestu. Specificky se resocializace projevuje právě v případě doživotního trestu, 

neboť u něho není jisté, zda pachatel bude vůbec někdy propuštěn (například 

prostřednictvím podmíněného propuštění) z výkonu trestu. I v takovém případě pak má 

nepochybně smysl, neboť je schopna přispět k tomu, aby se odsouzený pachatel po 

dobu výkonu trestu nedopouštěl protiprávního jednání a neohrožoval tak ostatní 

odsouzené a personál věznice. 

Na výkon trestu odnětí svobody na doživotí se vztahují veškerá ustanovení 

ZVTOS s tím, že § 71 tohoto zákona obsahuje speciální ustanovení pro výkon 

doživotního trestu. Podle tohoto ustanovení je výkon doživotního trestu zaměřen 

především na ochranu společnosti před další trestnou činností odsouzeného 

prostřednictvím jeho izolace ve věznici. Povaha uloženého trestu a nebezpečnost osob 

odsouzených k doživotnímu trestu musí být zohledňována při zacházení s těmito 

odsouzenými. Návštěvy, vycházky a výkon kázeňských trestů probíhají zpravidla 

odděleně od ostatních odsouzených. Odsouzení k doživotnímu trestu jsou ubytováni 

zpravidla po jednom. Odrazem vysoké nebezpečnosti pachatelů odsouzených

k doživotnímu trestu, je zákaz přerušení výkonu doživotního trestu a zákaz udělit 

kázeňskou odměnu spočívající v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti 

s návštěvou nebo programem zacházení.66

Na ZVTOS v podrobnostech navazuje Řád výkonu trestu odnětí svobody 

vydaný vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb. V něm je podrobněji 

rozveden průběh výkonu trestu, práva a povinnosti odsouzených, včetně realizace 

programů zacházení a zaměstnávání odsouzených. Řád výkonu trestu odnětí svobody 

má rovněž ustanovení vztahující se výlučně k výkonu doživotního trestu a to v § 95 až § 

97 Řádu výkonu trestu odnětí svobody. Umožňuje doživotně odsouzeným navštěvovat 

                                               
65 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
66 § 71 ZVTOS.



51

kulturní a společenské místnosti společně s dalšími odsouzenými. Odsouzení 

k doživotnímu trestu vykonávají trest zásadně v oddělení se zesíleným stavebně 

technickým zabezpečením. Pokud jsou pracovně zařazeni, pracují zpravidla na 

pracovištích uvnitř těchto oddělení. Poutáni mohou být i během vycházek, návštěvy 

jsou prováděny zpravidla za přímého dohledu příslušníků vězeňské služby. 

Denní rozvrh chodu věznice včetně činnosti odsouzených je stanoven ve 

vnitřních řádech jednotlivých věznic. 

6.3 Programy zacházení

Během pobytu ve věznici se odsouzení účastní resocializačních programů. Na 

nich se podílejí odborníci z oblasti psychiatrie, psychologie, speciální pedagogiky a 

sociální pracovníci. Programy zacházení jsou výchovným prostředkem, jehož 

prostřednictvím jsou odsouzení vedeni k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin a 

zároveň slouží k naplňování účelu výkonu trestu. Zpracovávány jsou na základě 

komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, osobnost odsouzeného a 

příčiny trestné činnosti. 

„Cílem realizace programů zacházení u doživotně odsouzených je zvýšení nebo 

prohloubení vzdělání, posilování poznávacích funkcí, udržení tělesného a duševního 

zdraví, eliminace důsledků vyplývajících z dlouhodobého uvěznění – sociální izolace, 

která s sebou nese ztrátu osobní zodpovědnosti, krizi identity, popřípadě závislost na 

trestní instituci, možnost přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s 

mírnějším režimem a po uplynutí zákonem stanovené doby též příprava na případné 

podmíněné propuštění z výkonu trestu. Na základě podmínek a v souběhu s kritérii 

vnitřní diferenciace jsou tvořeny a aplikovány programy zacházení, jejichž zaměření má 

za účel eliminovat negativní důsledky dlouhodobého věznění.“67

Programy zacházení se člení na pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciálně 

výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. Mezi 

jednotlivými věznicemi se liší a vycházejí z možností dané konkrétní věznice. Cíl 

programů zacházení stanovuje ve výkonu trestu odnětí svobody jednotlivě pro každého 

                                               
67 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-
trestu/problematika-dozivotne-odsouzenych-veznu.



52

nově příchozího odsouzeného speciální pedagog a to v úzké spolupráci se sociální 

pracovnicí, psychologem a vychovatelem. Cíle programů zacházení jsou u každého 

odsouzeného stanoveny individuálně a prvotně jsou zaměřeny na adaptaci odsouzených 

ve věznici.68

Jednotlivé programy lze kombinovat, čímž je dosažena náležitá individualizace 

s ohledem na zájmy, schopnosti, vzdělání a míru narušení odsouzených. Pokud si 

odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programů zacházení, zúčastní se 

minimálního programu stanoveného vnitřním řádem věznice. 

Programy zacházení a plnění v rámci nich stanovených cílů jsou pravidelně 

vyhodnocovány. Ve věznici se zvýšenou ostrahou, kam jsou povinně zařazováni 

odsouzení k doživotnímu trestu, jsou programy zacházení zpravidla vyhodnocovány 

jednou za šest měsíců. Vyhodnocování plnění programů zacházení je projednáváno 

rovněž s odsouzenými. Ti se rovněž podílí i na aktualizaci programů zacházení. 

Hodnocení úspěšnosti plnění programů zacházení je základním podkladem pro 

přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice a důležitým podkladem pro rozhodování 

o případném podmíněném propuštění z výkonu trestu.

Práce je jedním ze základních výchovných prvků, který přispívá k resocializaci 

odsouzených. Do práce jsou odsouzení zařazováni na základě rozhodnutí ředitele 

věznice a odmítnutí je závažným porušením povinností odsouzeného. Povinnost 

pracovat se nevztahuje na odsouzené starší 65 let, plně invalidní, jejichž zdravotní stav 

neumožňuje trvalé pracovní zařazení a dočasně práce neschopné. Zaměstnávat se daří i 

doživotně odsouzené vězně. Například ohledně doživotně odsouzených umístěných 

v mírovské věznici vězeňská služba informovala, že se pro ně podařilo zajistit práci 

v rámci projektů Humanita a Pomáháme pomáhat. První projekt spočívá v tom, že vězni 

přešívají oděvy s padělanými značkami, které prodejcům zabavuje celní správa. 

Odstraňují z oblečení loga a Červený kříž pak tyto věci používá. V projektu Pomáháme 

pomáhat vězni šijí hračky, které používají záchranáři a policisté, aby s jejich pomocí 

                                               
68 Co zmůžou programy zacházení. České vězeňství, č. 2/2011, s. 13.
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lépe navázali kontakt s dětmi při dopravních nehodách nebo v jiných krizových 

situacích. Účelem je vést odsouzené k získání pracovních návyků a dovedností.69

Pracuje rovněž převážná část doživotně odsouzených, kteří vykonávají trest ve 

věznici Valdice. Náplní jejich práce je kompletace kovových objímek a provádění prací 

nutných k zajištění chodu věznice – úklidové práce.70

Vzdělávání odsouzených může být vedeno buď zaměstnanci věznice, nebo 

přímo učilišti a středními odbornými učilišti. Dále jsou využívány rekvalifikační kurzy. 

Speciálními výchovnými aktivitami programů zacházení jsou především sociálně právní 

poradenství, trénink zvládání vlastní agresivity a terapie (psychoterapie, pohybová 

terapie, sociální výcvik).

Důležitou součástí programů zacházení jsou rovněž zájmové aktivity 

odsouzených. Ty jsou jak individuální, tak skupinové, včetně sportu, a jejich 

prostřednictvím jsou rozvíjeny schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti 

odsouzených, které jsou v souladu s účelem výkonu trestu.

Kromě aktivit uvedených v programu zacházení mohou odsouzení v době 

vymezené vnitřním řádem využívat i knihovnu věznice, odebírat tisk, knihy a publikace, 

podílet se na vydávání vlastního časopisu odsouzených, sledovat rozhlasové a televizní 

pořady a účastnit se dalších vzdělávacích a zájmových aktivit.

V rámci zacházení s odsouzenými je kladen důraz na sociální vazby vůči 

osobám stojícím mimo vězení a kriminální prostředí, zejména vztahy k rodině a 

přátelům. Poměrně hojně využívanými službami jsou i služby duchovních.

Do přílohy č. 4 a č. 5 jsem zařadila programy zacházení doživotně odsouzených 

z věznice Valdice a časový rozvrh dne pro doživotně odsouzené ve věznici Valdice, 

které jsou publikovány jako součást příloh Vnitřního řádu Věznice Valdice.

Pokud odsouzený řádně plní program zacházení a stanovené povinnosti a 

spolupracuji při naplňování účelu výkonu trestu, lze mu udělit odměnu. Odměnami jsou 

pochvala, mimořádné prodloužení trvání návštěv v jednom měsíci až na pět hodin, 

                                               
69 Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/veznici-mirov-se-dari-sehnat-pro-vezne-praci.html.
70 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-
trestu/problematika-dozivotne-odsouzenych-veznu.
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povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který 

jinak tyto nákupy nemůže provádět, zvýšení kapesného, věcná nebo peněžitá odměna až 

do výše 1000,- Kč a rozšíření osobního volna na zájmové aktivity. Přerušení výkonu 

trestu a povolení opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení u 

doživotně odsouzeného nepřipadají v úvahu. 

Pokud naopak odsouzený poruší pravidla pro výkon trestu, může mu být uložen 

kázeňský trest. Kázeňskými tresty jsou důtka, snížení kapesného, zákaz přijetí jednoho 

balíčku v kalendářním roce, pokuta až do výše 1000,- Kč, propadnutí věci, umístění do 

uzavřeného oddělení až na 28 dnů, celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 

dnů, umístění do samovazby až na 20 dnů a odnětí výhod vyplývajících s předchozí 

kázeňské odměny.   

6.4 Podmíněné propuštění

Právní úprava doživotního trestu a jeho výkonu předpokládá možnost 

předčasného ukončení uloženého trestu, a to především prostřednictvím podmíněného 

propuštění. „Základní myšlenkou institutu podmíněného propuštění je předpoklad, že ne 

vždy je možno při ukládání trestu dopředu odhadnout, jaký vliv (výchovný účinek) bude 

mít konkrétně stanovený trest na odsouzeného. Je tedy možné, aby již v průběhu výkonu 

trestu odnětí svobody nastaly takové okolnosti, že je dosaženo účelu trestu a další výkon 

trestu odsouzeným není na místě.“71

Právní úprava podmíněného propuštění je obsažena v § 88 trestního zákoníku. 

Obecným předpokladem pro podmíněné propuštění každého odsouzeného pachatele je 

to, že pachatel po právní moci rozsudku, zejména pak ve výkonu trestu, svým chováním 

a plněním povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu 

povede řádný život, nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Pro 

doživotně odsouzené pachatele je pak speciální úprava obsažena v § 88 odst. 5 trestního 

zákoníku, který umožňuje podmíněné propuštění odsouzeného k doživotnímu trestu po 

uplynutí nejméně dvaceti let výkonu trestu. 

                                               
71 Kučera, P., Ptáček, M. Několik poznámek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na 
doživotí a přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Trestní právo, č. 11/2007, s. 3.
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Další omezení pak spočívá v tom, že doživotně odsouzený může být podmíněně

propuštěn z výkonu trestu pouze tehdy, nehrozí-li opakování trestné činnosti, za kterou 

byl odsouzen nebo spáchání jiného zvlášť závažného zločinu. Tím je reagováno na 

nutnost chránit společnost před pachateli nejzávažnějších trestných činů, neboť nelze 

členy společnosti vystavit riziku opětovného spáchání nejzávažnějších trestných činů ze 

strany osoby, která by měla být z výkonu doživotního trestu podmíněně propuštěna.

Při rozhodování o podmíněném propuštění tak bude nutno velmi podrobně 

zkoumat odsouzeného pachatele za účelem zjištění, zda došlo ke změně jeho osobnosti, 

zda prokázal polepšení a zda lze očekávat, že povede řádný život a nedopustí se 

žádného trestného činu, zejména pak zvlášť závažného zločinu, a že tedy i v případě 

jeho podmíněného propuštění bude zajištěna ochrana společnosti. V té souvislosti by 

měl proto soud velmi pečlivě zkoumat i objektivní podmínky pro návrat pachatele do 

běžného života, tj. v jakém sociálním prostředí se bude po podmíněném propuštění 

pohybovat, kde bude bydlet, zda u něj existuje předpoklad pro získání zaměstnání a zda 

naopak nehrozí návrat k protiprávnímu způsobu života.72 Když na základě posouzení 

všech těchto skutečností nebude možno učinit závěr o schopnosti pachatele začlenit se 

do běžného způsobu života a vyvarovat se páchání další trestné činnosti, lze stěží 

akceptovat podmíněné propuštění takového pachatele z výkonu doživotního trestu. 

O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje okresní soud, 

v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává a to postupem podle § 331 až § 333a 

trestního řádu. Návrh na podmíněné propuštění může podat státní zástupce, ředitel 

věznice, v níž je trest vykonáván, nebo odsouzený. O podmíněném propuštění však lze 

rozhodnout i bez takové žádosti. 

V případě, že soud rozhodne o podmíněném propuštění z výkonu trestu, stanoví 

zkušební dobu na jeden rok až sedm let. Lze předpokládat, že v případě podmíněného 

propuštění z výkonu doživotního trestu bude zkušební doba stanovena na samé horní 

hranici. Zkušební doba začíná běžet podmíněným propuštěním odsouzeného na 

svobodu. Zároveň může soud vyslovit nad pachatelem dohled. Kromě toho zákon 

připouští uložení přiměřených omezení a povinností směřujících k tomu, aby 

                                               
72 Kučera, P., Ptáček, M. Několik poznámek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na 
doživotí a přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Trestní právo, č. 11/2007, s. 4.
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podmíněně propuštěný vedl řádný život (například zákaz požívat alkoholické nápoje, 

věnovat se hazardu a podobně). 

Jestliže podmíněně propuštěný povede ve stanovené zkušební době řádný život a 

vyhoví podmínkám a omezením, které mu byly případně uloženy, vysloví soud, že se 

osvědčil. V opačném případě rozhodne i během zkušební doby, že podmíněně 

propuštěný zbytek trestu vykoná. 

Pokud by bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění některého z doživotně 

odsouzených, domnívám se, že bude vhodné vyslovit dohled pro zajištění kontroly nad 

podmíněně propuštěným a nad způsobem jeho života, aby bylo zřejmé, že se skutečně 

polepšil a vede řádný život. Dohled by měl také zajistit pomoc podmíněně 

propuštěnému s plněním běžných denních úkonů a s jeho orientací ve společnosti, 

neboť je nepochybné, že za minimálně dvacet let jeho výkonu trestu dojde k podstatným 

změnám ve společnosti, na které ho nebude možno ve věznici dostatečně připravit. 

6.4.1 Možnost zpřísnění podmíněného propuštění

Podmínka výkonu trestu po dobu alespoň dvaceti let pak dále může být 

modifikována, pokud soud při uložení doživotního trestu zároveň rozhodne podle § 54 

odst. 4 trestního zákoníku, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se 

pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává. Tento výrok 

musí být přitom učiněn zároveň s uložením trestu odnětí svobody na doživotí, tedy týmž 

rozsudkem. Později již o tomto zpřísnění rozhodnout nelze a to ani v případě, kdy by se 

doživotně odsouzený dopustil v průběhu výkonu trestu například další trestné činnosti. 

Lze předpokládat, že takovéto výroky budou soudy činěny zejména v případě nejvíce 

nebezpečných pachatelů odsuzovaných k doživotnímu trestu, u nichž je případná 

resocializace nemožná nebo velmi obtížná. Základním podkladem pro tento výrok tak 

budou znalecké posudky a klinická zkoumání. 

Právě příznivá prognóza resocializace byla důvodem, proč odvolací soud změnil 

v případě Romany Zienertové (trestní věc byla popsána výše) původně uložené omezení 

pro podmíněné propuštění dle § 54 odst. 4 trestního zákoníku, což dále odůvodnil tím, 

že neexistuje velká hrozba, že by pachatelka v budoucnu násilnou trestnou činnost 

opakovala. 
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K uložení zpřísnění pro podmíněné propuštění se Nejvyšší soud ČR vyjadřoval 

též ve svém rozhodnutí č. j. 3 Tdo 1272/2011 – 23 (stanovisko se týkalo předchozí 

právní úpravy, nicméně tato je shodná s úpravou současnou). V této věci zpřísňující 

podmínka použita nebyla a to s ohledem na závěry znalce psychologa ohledně 

budoucího vývoje osobnosti obviněného, když znalec nevyloučil, že u obviněného může 

dojít k útlumu jeho agrese a tím i snížení rizika opakování trestné činnosti poté, co 

dosáhne věku cca 50 let a to s ohledem na to, že v trestné činnosti obviněného sehrála 

roli i jeho sexualita. Znalec uvedl, že postupem let může u obviněného dojít k postupné 

absenci sexuální potřeby jako rizikového faktoru. Na základě toho soudy uzavřely, že 

pokud k útlumu nebezpečnosti obviněného může skutečně dojít, neměl by být předem 

zbaven možnosti soudního přezkumu nutnosti jeho dalšího pobytu ve vězení poté, co si 

odpyká nejméně dvacet let z doživotního trestu odnětí svobody.

Zároveň Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že nedojde-li k použití zpřísňující 

podmínky, rozhodně to neznamená, že odsouzený bude po dvaceti letech pobytu ve 

výkonu trestu propuštěn na svobodu a podmíněnému k propuštění lze přistoupit jedině 

za splnění zákonem přesně stanovených podmínek.73

Pokud soud rozhodne o tomto zpřísnění, může být takový pachatel podmíněně 

propuštěn z výkonu trestu nejméně po uplynutí třiceti let. Jak již bylo výše uvedeno, 

podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku jsou pachatelé odsouzení k trestu odnětí svobody 

na doživotí obligatorně zařazování do věznice se zvýšenou ostrahou a z věznice se 

zvýšenou ostrahou nelze do věznice s mírnějším režimem přeřadit odsouzeného, 

kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, pokud dosud nevykonal alespoň 

deset let tohoto trestu.

Osobně považuji tuto možnost zpřísnění v současné podobě za poněkud 

nadbytečnou s ohledem na to, že o ní může soud rozhodnout pouze v rámci 

odsuzujícího výroku. Přikláněla bych se k tomu, aby o tomto zpřísnění bylo možno 

rozhodnout i kdykoli v průběhu výkonu trestu a nebezpečí takového rozhodnutí by tak 

mohlo představovat určitou sankci pro odsouzené v případě, že se dopustí další trestné 

činnosti. Ohledně aplikace tohoto zpřísnění se ztotožňuji s výše prezentovaným 

názorem Nejvyššího soudu ČR. 

                                               
73 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 3 Tdo 1272/2011 – 23, dostupné z www.nsoud.cz.
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6.4.2 Žádosti doživotně odsouzených o podmíněné propuštění

První z doživotně odsouzených vězňů, který měl možnost požádat o podmíněné 

propuštění a který tak i učinil, byl Zdeněk Vocásek. Zdeněk Vocásek byl původně 

odsouzen za vraždy dvou mužů, které spáchal v letech 1987 a 1988, k trestu smrti. 

Poprava byla stanovena na prosinec roku 1989. Vzhledem ke společenským změnám 

však již nebyla realizována a po zrušení trestu smrti mu byl trest změněn na doživotí. 

Soud, který o jeho podmíněném propuštění rozhodoval přímo ve věznici 

v Mírově, však žádosti Zdeňka Vocáska nevyhověl. Vocásek podle soudu neměl dosud 

takové předpoklady, aby byl zařazen do normálního života. Pozici mu ztížilo i to, že se

po celou dobu výkonu trestu nechoval vzorně a na svědomí měl kázeňské prohřešky.74

Možnost podat žádost o podmíněné propuštění již měli i další doživotně 

odsouzení, například Josef Kott, Michael Kutílek a Jiří Šouta. O podmíněné propuštění 

z nich však podle veřejně dostupných informací požádal v červnu 2012 pouze Michael 

Kutílek s tím, že výsledek řízení nelze dohledat. 

Jak se bude zvyšovat počet odsouzených, u nichž uplyne doba pro podání 

žádosti o podmíněné propuštění, bude se nepochybně zvyšovat i počet případů, kdy 

soudy budou o podmíněném propuštění rozhodovat. Je otázkou, v jakých konkrétních 

případech dospějí soudy k závěru, že byly naplněny zákonem vyžadované podmínky a 

doživotně odsouzeného podmíněně propustí. Domnívám se, že v každém z těchto 

případů dojde k velice živé diskuzi jak na úrovni odborné, tak i na úrovni laické 

veřejnosti. Pokud by se některý z podmíněně propuštěných doživotně odsouzených 

dopustil některého trestného činu a zejména zvlášť závažného zločinu, nepochybně by 

to vedlo k silnému odporu veřejnosti proti existenci institutu podmíněného propuštění u 

doživotně odsouzených. 

6.5 Milost, amnestie a upuštění od výkonu trestu

Dalšími možnostmi, které mohou znamenat ukončení uloženého doživotního 

trestu, jsou milost prezidenta republiky a amnestie. Prezident republiky má dle čl. 62 

písm. g) Ústavy ČR a dle § 366 trestního řádu právo udělit milost. Milost je 

                                               
74 Zdroj: http://m.tyden.cz/rubriky/domaci/vrah-vocasek-zustane-na-mirove_40427.html.
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individuálním aktem, který směřuje vůči konkrétnímu odsouzenému. Udělením milosti 

může prezident zmírnit nebo úplně prominout pravomocně uložený trest. 

Udělování amnestie je také právem prezidenta republiky dle čl. 63 odst. 1 písm. 

j) Ústavy ČR. Na rozdíl od milosti je amnestie udělována hromadně. O tom, zda je 

konkrétní osoba účastna amnestie a do jaké míry, rozhoduje soud, který ve věci 

rozhodoval v prvním stupni, případně soud, v jehož obvodu se trest vykonává. 

Doživotně odsouzenému může být amnestií trest prominut nebo zmírněn. 

Jinou možností předčasného ukončení výkonu doživotního trestu je upuštění od 

výkonu trestu. Tento postup je upraven v § 327 trestního řádu. Upustit od výkonu trestu 

odnětí svobody nebo jeho zbytku může ministr spravedlnosti, jestliže odsouzený byl 

nebo má být vydán do cizího státu. Upustit od výkonu trestu odnětí svobody může též 

soud v případě, že odsouzený byl nebo má být vyhoštěn, nebo pokud se zjistí, že 

odsouzený onemocněl životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí 

duševní. 

6.6 Místa výkonu doživotního trestu

Výkon výjimečného trestu je dle trestního zákoníku prováděn ve věznicích se 

zvýšenou ostrahou, případně ve věznicích s oddělením výkonu trestu odnětí svobody se 

zvýšenou ostrahou. Jedná se o věznice Karviná, Mírov, Plzeň, Valdice a Opava.75 Vězni 

odsouzení k trestu odnětí svobody na doživotí jsou rozděleni především mezi věznicemi 

ve Valdicích a na Mírově, několik jich je ve věznici Karviná. Ženy si doživotní trest 

odpykávají ve věznici v Opavě.

Jedinou výjimkou je věznice v Rýnovicích, kam byli dosud přesunuti tři

doživotně odsouzení, u nichž bylo soudem rozhodnuto o přeřazení do mírnějšího typu 

věznice s ostrahou, a to do oddělení, které má zesílené stavebně technické zabezpečení.

Jde o vězně Michala Kutílka76, Jiřího Šoutu a Pavla Pecu. Pavel Peca však dne 

24.5.2012 zemřel. 

                                               
75 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 76.
76 Byť není veřejně dostupná informace o tom, kde v současné době vykonává trest, lze se domnívat, že 
byl přesunut do věznice Horní Slavkov, neboť podal žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu a o 
této žádosti bude rozhodovat podle dostupných informací Okresní soud Sokolov.
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6.6.1 Věznice Valdice

Věznice Valdice je umístěna v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera 

založeného v roce 1627 Albrechtem z Vladštejna nedaleko Jičína. V roce 1856 byla 

bývalá kartouzie přeměněna na centrální věznici pro odsouzené k trestu odnětí svobody 

v délce trvání minimálně deset let, včetně doživotně odsouzených. V letech 1948 – 1990 

zaznamenala věznice největší počet vězněných osob – přes 2700 mužů. Po revoluci 

v roce 1989 a po následné amnestii tento počet klesl na 500.

V současné době je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou 

ostrahou. Jedná se o poměrně velkou věznici s kapacitou 1097 míst. Do Valdic jsou 

umisťování odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. 

Doživotně odsouzení vězni jsou umístěni ve speciálním oddělení spolu s dalšími 

odsouzenými, u kterých je diagnostikována potřeba zvýšené detence. Toto oddělení 

s kapacitou 48 míst bylo vybudováno v roce 2001 na místě zrušeného zvláštního 

oddělení pro výkon vazby. Doživotně odsouzení vězni jsou umístěni v celách po 

jednom.77

6.6.2 Věznice Mírov

Věznice Mírov se nachází na bývalém středověkém hradě ze 14. století nedaleko 

města Mohelnice v Olomouckém kraji. Jako věznice je využívána již od konce 14. 

století, tedy více než 600 let. Mírov byl první a dříve i jedinou věznicí v ČR, kam byli 

po obnovení trestu odnětí svobody na doživotí umisťování odsouzení k tomuto trestu. 

Dnes patří Mírov mezi věznice se zvýšenou ostrahou. Má oddělení s dozorem, 

s ostrahou, oddělení se zvýšenou ostrahou, oddělení se zvýšenou ostrahou se zesíleným 

stavebně technickým zabezpečením a oddělení specializované pro výkon trestu 

odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Kapacita mírovské věznice je 379 míst.

                                               
77 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/zakladni-informace-152/.
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Pravděpodobně nejznámějším vězněm byl Jiří Kajínek, kterému se asi jako 

jedinému podařilo v roce 2000 z Mírova uprchnout.78 V reakci na tento útěk byly 

posíleny vnější bezpečnostní prvky věznice a také došlo ke změnám v umisťování 

odsouzených k trestu odnětí svobody na doživotí. Část doživotně odsouzených vězňů 

byla přesunuta do Valdic a později začaly být k výkonu doživotního trestu využívány i 

další věznice.

6.6.3 Věznice Karviná

Věznice Karviná byla postavena v letech 1915 – 1916. Její nejnovější historie 

začíná ale až v roce 1997, kdy byla věznice opravena a byli do ní umístěni první vězni. 

Původně byla karvinská věznice věznicí vazební, dnes funguje jako věznice se 

zvýšenou ostrahou. Kapacita věznice činí 205 míst.

6.6.4 Věznice Rýnovice

Věznice Rýnovice se nachází v Jizerských horách mezi městy Liberec a 

Jablonec nad Nisou. Věznice byla založena v roce 1968 nedaleko národního podniku 

LIAZ Jablonec nad Nisou. V tomto podniku také pracovala většina odsouzených, díky 

čemuž se věznice pyšnila výbornou zaměstnaností vězňů. Od roku 1991 do roku 1996 

zde fungovalo oddělení pro výkon vazby. 

Dnes je věznice profilována jako věznice s ostrahou s kapacitou 482 míst. 

Věznice Rýnovice se věnuje specializovanému zacházení, nachází se zde několik 

specializovaných oddělení zaměřených například na drogově závislé nebo osoby 

s poruchou duševní a poruchou chování. V roce 2005 bylo zřízeno oddělení se 

zesíleným stavebně technickým zabezpečením s kapacitou 26 míst.79

6.6.5 Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Opavská věznice je umístěna ve dvou samostatných objektech. První se nachází 

v Olomoucké ulici a byl uveden do provozu v roce 1888 jako součást justičního paláce.

                                               
78 Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bznice_M%C3%ADrov#Seznam_do.C5.BEivotn.C4.9B_odsouzen
.C3.BDch_v_sou.C4.8Dasnosti.
79 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-rynovice-48/o-nas-1624/zakladni-informace-156/historie-veznice-
172.
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Druhý z objektů, v Krnovské ulici, je rovněž z předminulého století a patřil původně 

armádě.

Opavské zařízení sloužilo dříve nejen jako věznice pro muže v kategorii dozor a 

pro ženy ve všech kategoriích, ale do roku 2009 zde vykonávali trest odnětí svobody 

také mladiství odsouzení. Právě v roce 2009 došlo k velké změně, kdy byla opavská 

věznice zrušena nařízením ministra spravedlnosti č. 6/2008 a byla zřízena Věznice a 

ústav pro výkon zabezpečovací detence se sídlem v Opavě. Důvodem byla nutnost 

vypořádat se s novým typem ochranného opatření, které bylo zavedeno do českého 

právního řádu zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence.80

Mladiství odsouzení byli tedy roku 2009 z Opavy z budovy v Krnovské ulici

vymístěni a tento objekt prošel rekonstrukcí. Po rekonstrukci je budova dočasně 

využívána k výkonu trestu odnětí svobody odsouzených mužů kategorie dozor. Od roku 

2013 sem jsou umísťování první chovanci. V současné době jich je devět. Tak jak 

budou postupně přibývat, bude souběžně ubývat mužů odsouzených k standardnímu 

výkonu trestu.

Kapacita opavské věznice je celkem 449 míst. Je jedinou věznicí v ČR, kde jsou 

umístěny ženy odsouzené k doživotnímu trestu.81

Ženy odsouzené na doživotí jsou ubytovány společně se ženami v oddělení se 

zvýšenou ostrahou. Vzhledem k charakteru trestné činnosti a délce pobytu ve věznici

byl u všech zpracován speciální program zacházení, který je zaměřen především do 

oblasti speciálních výchovných aktivit (skupinová a individuální terapie) a do oblasti 

zájmových aktivit (ruční práce, literární kroužek, keramický kroužek, sport). Doživotně

odsouzené ženy jsou ubytovány v cele po jedné. Aktuálně jsou zde umístěny tři ženy.82

Dana Stodolová - Spolu se svým manželem Jaroslavem byla v dubnu 2004 

odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí za sérii osmi vražd a 

                                               
80 Zdroj:
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/83/file/Opava/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C
3%A1va%202009.pdf.
81 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-opava-83/o-nas-1603/charakteristika-veznice-a-ustavu-pro-vykon-
zabezpecovaci-detence-opava-527/.
82 Zdroj: http://www.vscr.cz/veznice-opava-83/o-nas-1603/vykon-trestu-323/objekt-olomoucka-
odsouzene-zeny-606/dozivotne-odsouzene-zeny-5508.
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dalších trestných činů. Manželé v letech 2001 až 2003 napadali starší a 

bezmocné lidi, které kvůli získání peněz uškrtili. Odvolací soud, stejně 

jako Nejvyšší soud ČR, doživotní trest pro oba manžele potvrdil. 

Stodolovi by mohli být podmíněně propuštěni nejdříve v roce 2034. 

Jaroslava Fabiánová - V září 2004 jí pražský městský soud vyměřil trest odnětí 

svobody na doživotí za vraždu dvou mužů, kterou spáchala v roce 2003. 

Odvolací soud rozsudek v lednu 2005 potvrdil. Fabiánová se na svobodu 

dostane nejdříve v roce 2036.83  

Romana Zienertová – Je zatím poslední ženou v ČR, které byl uložen doživotní 

trest. Krajským soudem v Hradci Králové byla 11.5. 2012 odsouzena na 

doživotí za vraždu svých čtyř dětí, kterou spáchala 2.9.2011. Rozsudek 

byl potvrzen Vrchním soudem v Praze v září 2012.84

V minulosti vykonávala v této věznici svůj doživotní trest rovněž odsouzená 

Miroslava Kukačková, která však zemřela 20.4.2008 v Brněnské fakultní nemocnici. 

K doživotnímu trestu nebyla odsouzena v ČR, ale v Německu v roce 1988 za to, že 

nechala zavraždit svého manžela, německého občana Oto Kukačku. Kukačková si podle 

rozsudku najala dva nájemné vrahy, kteří jejího chotě uškrtili a schovali do kufru jeho 

auta. Požádala o výkon trestu odnětí svobody v ČR, čemuž bylo vyhověno. Lze se 

domnívat, že pokud by soudní řízení probíhalo v ČR podle českých právních předpisů, 

doživotní trest by jí udělen nebyl, neboť tento bývá udělován osobám, které způsobily 

smrt více osob.85

6.7 Psychické a sociální důsledky výkonu doživotního trestu

Jakýkoli trest odnětí svobody znamená pro odsouzeného izolaci, odnětí možnosti 

svobodného pohybu i eliminaci uspokojování jeho potřeb.86 Trest odnětí svobody je 

vykonáván v úplně jiných podmínkách, než na jaké byl odsouzený zvyklý z běžného 

života, pro odsouzeného je to velmi stresující, důsledkem čehož mohou být negativní 

                                               
83 Zdroj: http://www.odsouzeni.estranky.cz/clanky/co-prinesla-media/ctvrta-zena-v-cr--odsouzena-k-
dozivoti.html.
84 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Romana_Zienertov%C3%A1.
85 Zdroj: http://www.agresorka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=30.
86 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 85.
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psychické a sociální následky. Jedním z největších problémů výkonu trestu odnětí 

svobody je zpřetrhání sociálních vazeb, ztráta kontaktu s rodinou, přerušení pracovních 

aktivit a vztahů, což po propuštění velmi ztěžuje opětovné zařazení odsouzeného do 

společnosti, do často již změněného prostředí. 

U doživotně odsouzených jsou tyto následky ještě významnější. Jádrem 

problému je neurčitost rozsudku – zda, kdy a jak budou propuštěni. Důsledkem toho 

mají doživotně odsouzení jiný mechanismus vnímání času.87 Přestože každý uvězněný 

reaguje jinak, lze vypozorovat charakteristické změny a problémy, které dlouhodobé 

uvěznění přináší.

Výzkumy, které provádějí kliničtí psychologové a psychiatři, je opakovaně 

zjišťováno, že zejména dlouhodobě vězněné osoby trpí duševními poruchami, například 

psychózami a neurózami. Ohledně duševních nemocí a jejich souvislostí 

s dlouhodobým uvězněním se vedou rozsáhlé diskuze. Je zřejmé, že dlouhodobě 

vězněné osoby trpí duševními poruchami častěji, ale nelze jednoznačně prokázat, zda 

duševní porucha je důsledkem dlouhodobého uvěznění, nebo jestli se duševní porucha 

objevila u odsouzeného již dříve a dlouhodobé uvěznění ji pouze umocnilo. Je 

pravděpodobné, že u většiny těchto případů trpěli odsouzení duševní nemocí ještě před 

samotným spácháním trestného činu, to ale neznamená, že dlouhodobé uvěznění nemá 

na odsouzeného žádné psychické důsledky. 

Z odsouzených s takto porušenou osobností se stávají deprivanti, „což je nový 

termín označující osoby, u kterých, i když se projevují osobnostní poruchy, nejedná se o 

poruchy v lékařském slova smyslu, ale deprivanti jsou lidé medicinsky zdraví, nicméně 

emočně a hodnotově oploštělí.“88 U deprivantů se může objevit i antisociální, případně 

disociální porucha. Pro disocíální poruchu je charakteristický nedostatek soucitu, ohledů 

a pochopení pro okolí, nelítostnost, bezohlednost vůči společenským normám, 

pravidlům a závazkům, neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti a trestu.

Jedinci postižení disociální poruchou osobnosti se opakovaně dopouštějí trestné 

činnosti, nemají pocit viny, jsou přesvědčeni, že další trestný čin provedou dokonale a 

nebudou dopadeni. Ze životních selhání obviňují společnost, úřady, ale nikdy sebe. 

                                               
87 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 85.
88 Marešová, A. Důsledky dlouhodobého uvěznění. Trestní právo, č. 4/2004, s. 24.
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Velmi snadno navazují vztahy s ostatními, které ale neumějí udržet, bývají velmi 

agresivní, nejsou schopni pečovat o dítě, které většinou fyzicky týrají, nemají 

dostatečně rozvinuté vyšší city.89

Kromě psychologických důsledků má doživotní trest i důsledky sociologické, 

„ke kterým se řadí zejména: izolace, desocializace, ztráta osobní odpovědnosti, krize 

identity a celková závislost na trestní instituci.“90

Aby byly negativní důsledky dlouhodobého uvěznění co nejmenší, je v průběhu 

výkonu trestu s odsouzenými pracováno, účastní se resocializačních programů, ve 

věznicích existují i různá specializovaná oddělení. Zaměstnanci těchto oddělení se snaží 

o to, aby i odsouzení s duševními poruchami byli schopni bezproblémového vykonání 

trestu a následně po propuštění z výkonu trestu se řádným způsobem zapojili do 

běžného občanského života. Důležitou součástí výkonu trestu je účast na programech 

zacházení, jejichž cílem je zvýšení nebo prohloubení vzdělání, udržení tělesného a 

duševního zdraví, eliminace důsledků vyplývajících z dlouhodobého uvěznění –

sociální izolace, která s sebou nese ztrátu osobní zodpovědnosti, popřípadě závislost na 

trestní instituci, možnost přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s 

mírnějším režimem a také příprava na případné podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Dalším problémem doživotně odsouzených je tzv. prizonizace. Jedná se 

v podstatě o proces přeměny svobodného člověka ve vězně. Při nástupu do výkonu 

trestu je typická nejprve neakceptace trestu, kdy může být odsouzený agresivní, může se 

pokusit spáchat sebevraždu apod. Následně dochází k adaptaci vězně, který se snaží 

nejprve najít způsob, jak ve věznici nejlépe přežít. Hovoří se o tzv. překlenovacím 

mechanismu, který se projevuje osobní rezignací vězně, který si zafixuje určité chování 

a přizpůsobí se vězeňskému prostředí. Další fází prizonizace je institucionalizace, kdy 

odsouzený přijme vězeňské normy, ztrácí svou aktivitu a iniciativu a plně spoléhá na 

vězeňský personál. Třetí fází je ideologizace, tedy přijetí hodnot vězeňské subkultury. 

Odsouzený potlačí svou individualitu, ztrácí pocit odpovědnosti za vlastní rozhodování 

a osvojuje si nové vzorce chování.91

                                               
89 Marešová, A. Důsledky dlouhodobého uvěznění. Trestní právo, č. 4/2004, s. 24.
90 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 87.
91 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 88.
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Pozitivem na procesu prizonizace je fakt, že pomáhá překonat stres z uvěznění. 

Na druhou stranu časem dochází ke ztrátě adaptabilního chování potřebného k životu na 

svobodě. Čím déle trvá výkon trestu, tím horší jsou důsledky prizonizace. Z tohoto 

důvodu bývají právě vězni odsouzení k doživotnímu trestu naprosto bezproblémoví, 

nedopouští se kázeňských provinění, a to proto, že se nejlépe adaptovali na vězeňské 

prostředí. Někteří odborníci tvrdí, že pokud trvá výkon trestu více než sedm let, je 

proces prizonizace již tak daleko, že odsouzený by v případě propuštění již nedokázal 

žít na svobodě a velmi brzy by se dopustil recidivy.92

„U mnoha dlouhodobě vězněných osob nutno, bohužel, konstatovat, že výkon 

trestu nenaplňuje svůj účel, spíše naopak, negativní účinky takového uvěznění upevňují 

kriminální zaměření osobnosti vězněných, a proto po vykonání trestu tito pachatelé jsou 

pro společnost stále stejně nebezpeční jako před uvězněním (někdy i více) a po 

propuštění z věznice bezprostředně pokračují ve své kriminální kariéře.“93 I přes toto 

všechno zůstává trest odnětí svobody na doživotí jedinou možností, jak spolehlivě 

ochránit společnost před pachateli nejzávažnějších trestných činů.

                                               
92 Karabec, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Praha: Institut pro kriminologii a sociální

prevenci (IKSP), 2004, s. 128.
93 Marešová, A. Důsledky dlouhodobého uvěznění. Trestní právo, č. 4/2004, s. 23.
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7. Právní úprava trestu odnětí svobody na doživotí 

v zahraničí

Vzhledem k tomu, že doživotní trest je znovu součástí českého právního řádu 

teprve od roku 1990, je vhodné porovnat právní úpravu tohoto institutu i s úpravami 

právních řádů jiných států. Úmyslně užívám slovo „teprve“, protože v poměru k možné 

délce doživotního trestu je dvacet tři let existence doživotního trestu skutečně krátkou 

dobou. Zkušenosti s tímto institutem u nás nejsou nijak velké. Doživotně odsouzených 

vězňů je v současné době pouze 4694, přičemž zatím žádný z nich nebyl podmíněně 

propuštěn. Tudíž praxe a judikatura je především s institutem podmíněného propuštění 

téměř nulová. Je tedy vhodné nahlédnout i do zahraničních úprav a získat tak nové 

zkušenosti s tímto institutem. Ačkoli se může zdát, že se jedná o zcela jasnou 

problematiku, která musí být vždy a všude chápána stejně, nalezneme v jednotlivých 

právních úpravách drobné odchylky.

Přestože je zde v poslední době snaha upravovat některé vztahy a instituty na 

mezinárodní úrovni, není úprava doživotního vězení ve všech státech stejná. Některé 

státy ve svých trestních zákonech počítají s obligatorním ukládáním doživotního trestu 

při spáchání taxativně stanovených nejzávažnějších trestných činů, jiné znají doživotí 

jen jako alternativní trest k trestu odnětí svobody. V některých zemích se s doživotním 

trestem nesetkáme vůbec. Z evropských zemí se jedná o Norsko, Portugalsko a 

Španělsko. Ve Švédsku je tento výjimečný trest ukládán jen velmi zřídka a také se 

uvažuje o jeho zrušení.95

Podobně jako v České republice, tak i v ostatních evropských státech není 

většinou doživotní trest chápán jako absolutní. Obvykle zde také existují instituty jako 

podmíněné propuštění, prezidentská milost nebo prominutí trestu. 

                                               
94 Údaj Vězeňské služby České republiky, stav ke dni 8.1.2014, dostupné z http://www.vscr.cz/.
95 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 22.
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7.1 Rakousko96

Rakouské trestní právo v platné podobě (trestní zákoník ze dne 23.1.1974) nezná 

trest smrti. Ten byl definitivně zrušen roku 1968 pro všechny trestné činy. Nejvyšší 

sankcí je tedy trest doživotního odnětí svobody. Zákon předpokládá obligatorní uložení 

tohoto trestu za trestný čin genocidia. Fakultativně pak může být uložen za vraždu, 

těžkou loupež s následkem smrti, žhářství s následkem smrti a za další obecně 

nebezpečné delikty spáchané z pohnutky způsobit smrt více lidí. Trest doživotního 

odnětí svobody nelze omilostnit. Nelze jej udělit pachateli, který byl v době spáchání 

trestného činu mladší 21 let. 

Odsouzeného lze z výkonu doživotního trestu propustit nejdříve po patnácti

letech, pokud je dán předpoklad, že se nedopustí na svobodě žádného dalšího trestného 

činu. Zkušební lhůta podmíněného propuštění činí deset let. O podmíněném propuštění 

rozhoduje senát složený ze tří soudců. 

Trest odnětí svobody na doživotí je vykonáván ve speciálních věznicích 

určených pro výkon dlouhodobých trestů. 

Horní hranice trestu odnětí svobody, mimo doživotního trestu, který mohou 

soudy v Rakousku uložit, je dvacet let. 

7.2 Německo

I v Německu je po zrušení trestu smrti (ve Spolkové republice Německo v roce 

1949 a v NDR roku 1987) nejpřísnějším trestem trest odnětí svobody na doživotí. 

Úpravu nalezneme v trestním zákoníku ze dne 15.5.1871 a v mezinárodním trestním 

zákoníku ze dne 26.6.2002. Doživotní trest odnětí svobody je taktéž ukládán 

obligatorně a fakultativně. 

Obligatorně se ukládá za trestné činy vražda, kvalifikované případy zabití, 

genocidium, zločin proti lidskosti a válečný zločin. V případě trestného činu vraždy 

obsahuje zákon zmírňovací důvody, podle kterých lze i za trestný čin vraždy uložit i 

časově ohraničený trest odnětí svobody (může být uložen v rozmezí od tří do patnácti 

                                               
96 Kalvodová V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 24.
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let).97 Věcí soudního uvážení je, zda bude doživotní trest uložen i za některé další 

trestné činy. Jedná se například o trestné činy příprava útočné války, velezrada proti 

spolku, vyzrazení státního tajemství.  

Podmíněné propuštění z výkonu trestu je možné na žádost odsouzeného po

patnácti letech výkonu trestu. O žádosti rozhoduje zvláštní orgán příslušného zemského 

soudu. V případě že žádosti vyhoví, dochází k přerušení výkonu trestu a je stanovena 

zkušební doba v délce pěti let. V opačném případě je stanovena lhůta v délce až dvou 

let, před jejímž uplynutím nelze podat žádost o propuštění znovu.98

Kromě podmíněného propuštění je možné udělení milosti. Pro tento institut 

neexistují v Německu jednotná pravidla. O milosti rozhodují jednotlivé spolkové vlády 

většinou po patnácti až dvaceti letech. 

Výkon doživotního trestu odnětí svobody je shodný s výkonem dlouhodobých 

časově omezených trestů odnětí svobody. Vězni odsouzení za nejtěžší trestné činy jsou 

obvykle soustřeďováni do jedné věznice, byť existují částečné rozdíly v právní úpravě 

jednotlivých spolkových zemí. V případě pokusu o útěk nebo nebezpečí sebevraždy 

může být výkon trestu zpřísněn například upoutáním na nohou nebo neomezeným 

umístěním na samotce. 

7.3 Anglie a Wales

„Anglické právo“ uplatňované v Anglii a Walesu je založeno na common law. 

Jedná se tedy o úplně jinou právní kulturu, než jakou známe z kontinentální Evropy 

(závaznosti precedentů, zásada „soudce tvoří právo“). V Severním Irsku, které 

disponuje poměrně velkou měrou autonomie, hovoříme o „severoirském právu“ a je 

taktéž založeno na common law. Ve Skotsku se pak jedná o „skotské právo“, které je 

systémem někdy na pomezí anglosaského a kontinentálního práva. Jelikož většina 

obyvatel Spojeného království žije na území Anglie a Walesu, budu se zabývat pouze 

právním systémem těchto dvou zemí.99

                                               
97 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 25.
98 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 35.
99 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 31.
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Trest smrti byl zrušen pro běžné trestné činy roku 1973, zcela pak v roce 1998. 

V praxi však nebyl vykonáván již dlouho. Poslední poprava byla provedena v roce 

1964.100 Po zrušení trestu smrti se nejtěžším trestem stal trest doživotního odnětí 

svobody. Tento je obligatorně ukládán za vraždu. Vzhledem ke značné šíři skutkové 

podstaty vraždy, která v anglosaském právním systému zahrnuje většinu forem 

úmyslného usmrcení, bývá v praxi respektováno doporučení zkoumat s ohledem na 

daný případ, zda nelze uložit trest mírnější. Fakultativně je pak tento nejpřísnější trest 

ukládán za poměrně značný okruh činů. Jejich taxativní výčet ale v common law 

nenajdeme, vždy se musí hledat v judikatuře. V praxi je doživotní trest ukládán za 

podobné delikty jako v kontinentální Evropě, tedy dostatečně závažné úmyslné trestné 

činy, kterými je způsobena smrt alespoň jedné osoby. 

Zvláštností anglické právní úpravy je možnost změnit doživotní trest po určité 

době na trest odnětí svobody časově omezený.

V případě, že je uložen doživotní trest, je zároveň odsouzenému stanovena i 

doba, kterou musí strávit ve výkonu trestu, než bude moci být podmíněně propuštěn. 

Délka tohoto období se odvíjí od závažnosti trestného činu a závisí také na úvaze soudu. 

Může být stanovena od patnácti let až na dobu celého života. Toto se ovšem mění 

rozhodnutím ESLP, o kterém se zmiňuji v kapitole druhé – Trest odnětí svobody na 

doživotí, podkapitole 2.2 - Doživotní trest a základní lidská práva a které zakazuje 

doživotní vězení bez možnosti propuštění. O podmíněném propuštění rozhoduje ministr 

vnitra na základě souhlasného stanoviska zvláštního správního orgánu zřízeného 

ministerstvem vnitra zvaném Parole Board. K samotnému propuštění ale nesmí dojít 

dříve než jeden rok od rozhodnutí o podmíněném propuštění. Tato lhůta slouží 

k přípravě odsouzeného na návrat do společnosti. Podmíněně propuštěnému je 

stanovena automaticky doživotní zkušební doba. Při porušení stanovených podmínek 

může být kdykoli vrácen do výkonu trestu, naopak po uplynutí deseti let, kdy se 

propuštěný choval řádně, může být zkušební doba úplně zrušena.101

Kromě zákona Criminal Justice Act z roku 2003, který upravuje některé instituty 

anglického trestního práva včetně doživotí, je dalším důležitým zákonem Prison Act

                                               
100 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 31.
101 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 33.
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z roku 1952, který upravuje výkon doživotního trestu odnětí svobody. Vězni odsouzení 

k doživotnímu trestu odnětí svobody nejsou soustřeďování v jedné společné věznici, ale 

naopak jsou umisťováni do různých věznic spolu s méně rizikovými vězni. Zhruba 

každé čtyři roky jsou tito vězni přemisťováni z jedné věznice do druhé. To, že vězeň 

projde takto několika stupni věznic, je také jednou z podmínek podmíněného 

propuštění.

7.4 Francie

Obdobně jako v předchozích státech, i ve Francii je nejpřísnějším trestem trest 

odnětí svobody na doživotí, a to od roku 1981, kdy byl zrušen trest smrti. Nejdelším 

časově ohraničeným trestem, který je možno ve Francii uložit, je trest odnětí svobody 

na třicet let. 

Právní úprava ukládání trestů je obsažena v novém trestním zákoníku (Nouveau 

code pénal) z roku 1994, kterým byl nahrazen původní napoleonský zákoník z roku 

1810.102

Doživotní trest je ukládán za taxativně vypočtené zvlášť závažné trestné činy. 

Jedná se o trestné činy proti osobám (např. genocidium, úkladná vražda, znásilnění 

s prvky mučení), trestné činy proti majetku (např. kvalifikovaná loupež, vydírání 

s následkem smrti) a trestné činy proti národu, státu a míru (např. atentát spáchaný 

veřejným činitelem, řízení nebo organizování povstaleckého hnutí). Doživotní trest 

může být uložen i za řadu trestných činů podle vojenského zákoníku. Mladiství 

nemohou být odsouzení k doživotnímu trestu. Těm může být uložen pouze trest odnětí 

svobody v délce maximálně dvacet let. Výjimku tvoří mladiství starší šestnácti let nebo 

vícenásobní recidivisté. Těm může být doživotní trest výjimečně uložen, ale pouze se 

souhlasem dvoutřetinové většiny členů senátu trestního soudu pro mladistvé.103

I ve francouzské úpravě nalezneme institut podmíněného propuštění. Doživotně 

odsouzený vězeň o něj může požádat nejdříve po patnácti letech výkonu trestu, nikoli 

ale dříve než skončí tzv. zajišťovací období. To je u doživotního trestu stanoveno na 

osmnáct let, v případě recidivisty na dvacet dva let. Toto zajišťovací období může být 

                                               
102 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 23.
103 Tamtéž.
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soudem zkráceno nebo prodlouženo, ale nesmí přesáhnout uvedených dvacet dva let. 

Výjimkou je situace, kdy odsouzený spáchal kvalifikovaným způsobem v příslušném 

závažném souběhu zvlášť závažné trestné činy vůči dítěti. Pak může být zajišťovací 

období prodlouženo až na třicet let.104 Při rozhodování o podmíněném propuštění se 

bere v úvahu nejen splnění těchto podmínek, ale také celkové okolnosti případu. 

V případě propuštění je odsouzenému stanovena zkušební doba v délce osmnácti let, u 

recidivisty potom v délce dvaceti dvou let. 

Kromě institutu podmíněného propuštění zná francouzské právo ještě další 

možnosti zmírnění trestu. První z nich je udělení milosti prezidentem republiky, druhou 

je institut přerušení výkonu trestu z důvodu špatného zdravotního stavu odsouzeného 

nebo v případě, že je odsouzený „na konci svého života“. Přerušení výkonu trestu však 

nesmí být nebezpečné pro společnost. 

Výkon doživotního trestu upravuje trestní řád a uplatňuje se tzv. Auburnský 

systém, nazývaný též „silent system“.105 Podstatou tohoto systému je, že v noci jsou 

odsouzení o samotě v celách pro jednoho a přes den mají společný režim s ostatními 

odsouzenými. Toto je doplněno ještě tzv. progresivním systémem, který umožňuje 

aktivní vliv na odsouzené. Díky tomu je možné, aby při úspěšném resocializačním 

působení byl odsouzený přeřazen do „otevřeného“ zařízení, které mu dá větší možnost 

seberealizace.106 Doživotně odsouzení jsou navíc rozděleni do skupin podle věku, 

fyzického a psychického stavu a podle své kriminální minulosti. 

7.5 Nizozemí

Další z evropských zemí, kde doživotní trest odnětí svobody představuje 

nejpřísnější sankci, je Nizozemí. Trest smrti zde byl zrušen v roce 1982. Nizozemský 

trestněprávní systém je považován za jeden z nejmírnějších. Ve většině případů má 

soudce možnost uložit pouze peněžitý trest nebo vyslovit vinu bez uložení trestu. 

                                               
104 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 25.
105 V překladu „systém ticha“. Ticho mělo dříve především praktický dopad na lepší kontrolovatelnost 
vězňů, kteří mezi sebou nemohli komunikovat a nemohli se tak např. domluvit na společné vzpouře. 
106 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 26.
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Trest odnětí svobody může být uložen v rozmezí od jednoho dne do patnácti let, 

přičemž odnětí svobody na více než patnáct měsíců je už v Nizozemí považováno za 

trest dlouhodobý. Výjimečným trestem je pak trest odnětí svobody v délce dvaceti let. 

I přes mírnost nizozemské trestní justice je v právním řádu zakotven také trest 

odnětí svobody na doživotí. Ten může být uložen fakultativně za jednání, jehož 

následkem je smrt více lidí nebo za jednání nebezpečná pro stát (především v době jeho 

ohrožení). Ani zde se nejedná o absolutní doživotní trest. Doživotně odsouzeným může 

být udělena milost nebo mohou být podmíněně propuštěni. Odsouzení k doživotnímu 

trestu v Nizozemí většinou nestráví ve výkonu trestu více než patnáct let. 

Výkon doživotního trestu probíhá ve zvláštních odděleních věznic, kde jsou 

doživotně odsouzení izolováni od ostatních vězňů.107

7.6 Belgie

Belgické trestní právo je upraveno trestním zákoníkem (Code pénal, CP) z roku 

1867. Nejpřísnější sankcí, kterou tento zákon obsahuje, je trest odnětí svobody na 

doživotí. Trest smrti byl v Belgii zrušen novelou trestního zákoníku v roce 1996.108

Belgické trestní právo je velmi podobné tomu francouzskému, a to například 

trichotomií deliktů (crimes, délits, contraventions) či rozlišováním trestů odnětí svobody 

za trestné činy obecného práva (réclusion) a trestů odnětí svobody za trestné činy 

politické (détention). 

Doživotní trest je ukládán za taxativně stanovené trestné činy. Jedná se například 

o atentát proti životu předpokládaného následníka trůnu, genocidium, válečné zločiny, 

úkladnou vraždu – tedy trestné činy obecného práva, za které je ukládán trest doživotní 

káznice (réclusion). Trest doživotního vězení (détention) pak může být uložen za 

politické trestné činy, například spolupráce s nepřítelem, podpora nepřátelského vojska 

belgickým občanem nebo vyzrazení informací, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost 

státu, nepříteli.109

                                               
107 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 32.
108 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 27.
109 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 28.
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Podmíněné propuštění z výkonu trestu je řešeno v samostatném zákoně z roku 

1998. Podmíněné propuštění připadá v úvahu po deseti letech výkonu trestu (u 

recidivisty po čtrnácti letech) a je možné pouze na žádost. Tu může podat nejen 

odsouzený, ale i jeho obhájce, správa věznice nebo třetí osoby. Zároveň je stanovena 

desetiletá zkušební lhůta. 

Kromě podmíněného propuštění může doživotně odsouzený žádat o udělení 

milosti. Král má právo touto formou uložený trest odpustit nebo zrušit.

Odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody vykonávají svůj trest odděleně 

od ostatních odsouzených uzavřenou formou – tedy přes den společný režim a přes noc 

umístění na samotkách. 

7.7 Švédsko

Ve Švédsku byl trest smrti zrušen už v roce 1972. I zde je tedy nejpřísnějším 

trestem odnětí svobody na doživotí. Právní úpravu tohoto trestu nalezneme v trestním

zákoně z roku 1965. Tuto nejpřísnější sankci je možné ve Švédsku uložit fakultativně za 

celkem jedenáct trestných činů, kam patří například vlastizrada, vražda nebo únos. 

Zmírněním doživotního trestu je jednak možnost udělení milosti králem po deseti až 

patnácti letech výkonu trestu a od roku 1977 také institut podmíněného propuštění.

Doživotní odnětí svobody však není ve Švédsku zcela běžnou sankcí. Zatím byla 

uložena jen v několika málo případech.110

7.8 Slovensko111

Na Slovensku došlo před několika lety k velkým změnám v oblasti trestního 

práva. Byl přijat nový zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z.z., 

Trestný poriadok. Obdobně jako u nás jsou trestné činy rozdělovány na zločiny a 

přečiny.

                                               
110 Kalvodová, V. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 33.
111 Navrátilová, J. Výjimečný trest. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 37 - 40.
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Co se týče trestů, na Slovensku je v současné době možno uložit buď časově 

ohraničený trest odnětí svobody (v délce nejvýše dvacet pět let), nebo trest odnětí 

svobody na doživotí. 

Trest odnětí svobody na doživotí je možno uložit fakultativně dle § 47 odst. 1 

STZ za trestné činy, u nichž to zákon výslovně připouští (např. úkladná vražda, vražda, 

braní rukojmí, únos, nátlak, vydírání, loupež, vlastizrada, ohrožení míru, nelidskost…). 

Aby mohl být uložen, musí být splněny dvě podmínky: uložení takového trestu 

vyžaduje účinná ochrana společnosti a není naděje, že by pachatele bylo možno napravit 

časově ohraničeným trestem odnětí svobody. Obligatorně je tato nejpřísnější sankce 

ukládána podle druhého odstavce recidivistovi, který opět spáchá některý z taxativně 

vypočtených trestných činů, přestože byl již v minulosti dvakrát pravomocně odsouzen 

k nepodmíněnému odnětí svobody za některý z těchto činů. Uplatňuje se tedy pravidlo 

„třikrát a dost“. Takovému pachateli bude obligatorně uloženo doživotí, aniž by musely 

být splněny podmínky uvedené v prvním odstavci. Toto pravidlo může být prolomeno 

pouze za předpokladu, že zde budou okolnosti připouštějící mimořádné snížení trestu. 

Institut podmíněného propuštění má na Slovensku stanovené velmi přísné 

podmínky. Doživotně odsouzený může o podmíněné propuštění požádat nejdříve po 

vykonání dvaceti pěti let. To platí ale pouze pro případy fakultativního uložení tohoto 

trestu. Naopak osoby odsouzené v důsledku aplikace pravidla „třikrát a dost“ nebo 

osoby odsouzené na doživotí opětovně nemají teoreticky podle platné právní úpravy 

šanci dostat se na svobodu. V jejich případě se jedná o skutečné doživotí. 

Zejména kvůli těmto tvrdým pravidlům podmíněného propuštění je slovenská 

úprava trestu odnětí svobody na doživotí považována za nejpřísnější v celé Evropské 

unii. 

Doživotní trest vykonávají odsouzení v nejpřísnějších typech věznic na 

speciálních odděleních doživotních trestů. Při nástupu do výkonu trestu je vězeň 

automaticky zařazen do podskupiny „D1“. V rámci této podskupiny se nemůže podílet 

na aktivitách určených pro celý ústav, práci vykonává přímo v cele, mimo celu se 

pohybuje vždy pouze pod dozorem. Později může být přeřazen do podskupiny „D2“ 

s mírnějším režimem za předpokladu, že dlouhodobě plnil program zacházení, 
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dodržoval ústavní řád a vykazoval pozitivní změny v postoji k trestné činnosti a 

v hodnotové orientaci. 
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Závěr

Dne 1.7.1990 byl v tehdejší Československé republice zrušen trest smrti a byl 

nahrazen trestem odnětí svobody na doživotí, který se tak stal poprvé v dějinách naší 

země trestem nejpřísnějším. Veřejností však tato změna nebyla přijata příliš kladně a i 

dnes, po uplynutí více než dvaceti let, z jednotlivých výzkumů veřejného mínění 

vyplývá, že trest smrti považují občané pro pachatele nejzávažnějších trestných činů za 

vhodnější. To jsem si ověřila i já během diskuzí na toto téma s osobami z různých 

společenských skupin. 

Názory odborné veřejnosti jsou však opačné a odborná veřejnost jednoznačně 

upřednostňuje trest odnětí svobody na doživotí před trestem smrti. Stejného názoru jsem 

i já a to zejména s ohledem na nebezpečí justičního omylu, který je v případě trestu 

smrti nenapravitelný a neodčinitelný. Trest odnětí svobody na doživotí proto považuji 

za vhodný nejpřísnější trest pro pachatele nejzávažnějších trestných činů. Je prost 

nenapravitelnosti justičního omylu a zároveň je schopen zajistit ochranu společnosti 

před pachateli nejzávažnějších trestných činů. V případě polepšení pachatelů pak 

prostřednictvím institutu podmíněného propuštění umožňuje i jejich návrat zpět do 

společnosti. 

Problematickou se mi jeví pouze nemožnost adekvátního postihu trestné činnosti 

spáchané doživotně odsouzenými v průběhu výkonu trestu. Tuto problematiku je tak 

nutno podle mého názoru řešit především formou prevence a výchovného působení 

v rámci výkonu trestu na odsouzené. Kázeňské tresty, které lze odsouzeným uložit, 

nemohou být dostatečnou sankcí za spáchání další trestné činnosti a nemohou spáchání

trestné činnosti v průběhu výkonu trestu zabránit.

Kromě výchovného působení je však v případě doživotně odsouzených nutno 

rovněž zajistit, aby byli pod pravidelným dozorem příslušníků vězeňské služby. Za 

důležité považuji časté kontroly odsouzených, aby jim bylo zabráněno opatřit si a držet 

předměty použitelné pro případné spáchání další trestné činnosti nebo třeba i k pokusům 

uprchnout z vězení. Přes veškerou sociální práci s doživotně odsouzenými je totiž 

potřeba mít stále na paměti, že se jedná o osoby, které spáchaly nejtěžší trestné činy a 

jsou pro společnost nebezpečné.
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Neztotožňuji se s odpůrci trestu odnětí svobody na doživotí, kteří jej 

přirovnávají k trestu smrti a označují jej jako „trest smrti na splátky“. Společnost musí 

mít možnost bránit se před pachateli nejtěžších trestných činů a to i prostřednictvím 

jejich doživotní izolace. Je nutno si uvědomit, že někteří z těchto pachatelů jsou 

nepřevychovatelní a pokud by byli propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vždy u 

nich bude existovat riziko spáchání další trestné činnosti včetně té nejzávažnější. Proto 

považuji trest odnětí svobody za vhodný trest, který je adekvátní alternativou trestu 

smrti.

Pokud by měly být vyslyšeny požadavky odpůrců doživotního trestu na jeho 

zrušení a nahrazení jiným trestem, připadal by v úvahu pouze dlouhodobý trest odnětí 

svobody. Aby časově omezený trest odnětí svobody dostatečně chránil společnost, 

musela by být jeho horní hranice vyšší než u stávající lehčí formy výjimečného trestu a 

musela by se tedy pohybovat minimálně okolo čtyřiceti let odnětí svobody. Takto 

dlouhý trest by však pro většinu pachatelů byl de facto trestem doživotním a působil by 

tak na pachatele obdobně jako doživotní trest. Za jeho nevýhodu bych při tom 

považovala to, že by nechránil společnost před neresocializovatelnými pachateli, kteří 

by po jeho vykonání automaticky byli byť ve vysokém věku propuštěni na svobodu. 

Trest odnětí svobody v ještě vyšší výměře by pak byl zcela roven doživotnímu trestu.

Stávající právní úpravu doživotního trestu považuji za poměrně zdařilou včetně 

podmínek pro uložení doživotního trestu. Rovněž okruh skutkových podstat, u nichž 

uložení doživotního trestu připadá v úvahu, se mi jeví jako dostatečný, a to i s ohledem 

na trestné činy, za které byli dosud pachatelé k doživotnímu trestu odsuzováni. 

Některými odborníky je navrhováno zakotvení povinného přezkumu rozsudku, 

kterým je uložen doživotní trest, Nejvyšším soudem. Fakultativnost závisející na podání 

dovolání dle stávající úpravy však považuji za dostatečnou, neboť k přezkumu může 

dojít vždy, když o to pachatel, kterému je uložen doživotní trest, projeví zájem a 

dovolání podá. Pouze bych se přiklonila k tomu, aby byl přezkum rozšířen na základě 

dovolacího důvodu nejen na přezkoumání naplnění podmínek pro uložení doživotního 

trestu, ale i na splnění předpokladů pro vyslovení viny pachatele a to i z hlediska 

správnosti a úplnosti skutkových zjištění. Fakticky by tím došlo ke zvýhodnění určitého 

okruhu pachatelů, neboť jiným než doživotně odsouzeným by nárok na přezkoumání 
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skutkových zjištění v rámci dovolacího řízení nesvědčil. Domnívám se, že mimořádnost 

výjimečného trestu by takovou výjimku odůvodňovala.

Druhou oblastí, kde bych považovala za vhodné učinit změnu stávající úpravy, 

je úprava podmíněného propuštění z výkonu doživotního trestu. Jsem toho názoru, že 

právní úprava podmíněného propuštění z doživotního trestu by měla být podrobnější 

s ohledem na svoji specifičnost. Bylo by na místě jasně stanovit podmínky pro 

podmíněné propuštění a skutečnosti, které při rozhodování o podmíněném propuštění 

budou hodnoceny a posuzovány, a rovněž prostředky, jejichž prostřednictvím budou 

příslušné podklady získávány. Zde mám na mysli zejména znalecké posudky a odborné 

expertízy, bez nichž se rozhodování o podmíněném propuštění doživotně odsouzeného 

nemůže obejít. Přesně stanovená pravidla by byla nepochybně vhodnější i pro samotné 

doživotně odsouzené, neboť by od počátku věděli, jakým směrem se mají snažit a 

modifikovat své chování a návyky.

Pro zvýšení ochrany společnosti v případě podmíněného propuštění doživotně 

odsouzeného pachatele a snížení nebezpečí spáchání trestné činnosti z jeho strany bych 

pak navrhovala výrazně prodloužit zkušební dobu ukládanou při podmíněném 

propuštění a to třeba až do konce života podmíněně propuštěného. Dohled bych pak 

navrhovala obligatorně stanovit po celou dobu po propuštění doživotně odsouzeného 

z výkonu trestu. Společnost by tak získala další prvek kontroly života doživotně 

odsouzeného po jeho podmíněném propuštění a pravidelný kontakt s odbornými 

pracovníky by mohl přispět ke snížení rizika spáchání další trestné činnosti. Výkon 

dohledu by navíc mohl pomoci podmíněně propuštěnému s plněním běžných denních 

úkonů a s jeho orientací ve společnosti. Je nepochybné, že za dobu výkonu trestu dojde 

ve společnosti k podstatným změnám, na které nebude možno odsouzeného připravit a 

odsouzený by pravděpodobně nebyl schopen se sám ve společnosti orientovat, zejména 

tehdy, pokud by nedisponoval zázemím nespojeným s kriminálním prostředím.

Poslední navrhovaná změna by se týkala možnosti zpřísnění doživotního trestu, 

která je upravena v § 54 odst. 4 trestního zákoníku a podle níž může soud zároveň 

s uložením doživotního trestu rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou 

ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává. 

Domnívám se, že by bylo vhodné neomezovat možnost takového rozhodnutí pouze na 
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rozsudek, kterým je doživotní trest ukládán, ale že by mělo být možno rozhodnout o 

tomto zpřísnění kdykoli v průběhu trestu a to v případě, že by se pachatel odsouzený na 

doživotí dopustil ve výkonu trestu dalšího trestného činu nebo by výrazným způsobem 

narušoval kázeň ve věznici, či neplnil programy zacházení. Mohlo by se tak jednat o

další prostředek prevence proti páchání trestné činnosti odsouzených ve výkonu trestu.
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Příloha č. 1 - Průzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

provedený Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

AV ČR112

- Průzkum probíhal ve dnech 6.5. - 13.5.2013

- Počet dotázaných: 1062

- Předmět výzkumu: názor na interrupci, eutanazii a trest smrti

Názory na trest smrti

                                               
112 Zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-
smrti-kveten-2013.
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Příloha č. 2 - Vývoj počtu odpůrců a zastánců trestu smrti v ČR v letech 

1992 – 2013113

                                               
113 Zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-
smrti-kveten-2013.
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Příloha č. 3 – Poměr počtu doživotně odsouzených k celkovému počtu 

odsouzených114

- Stav ke dni 31.12.2012

                                               
114 Zdroj: 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A
9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf.
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Příloha č. 4 – Programy zacházení doživotně odsouzených ve věznici Valdice115

1. Vzdělávací aktivity dle zájmu na cele:

a) cizí jazyky (NJ a AJ) – kazety, knihy,

b) encyklopedie (dějiny, osobnosti, fauna, zeměpis) – knihy,

c) právnická literatura (trestní zákon, trestní řád, občanský zákoník, zákon o 

rodině, zákoník práce),

d) práce na počítači (učebna).

2. Naučné programy:

a) přírodopisné dokumenty,

b) cestopisné dokumenty – video,

c) kvízy a soutěže,

d) diskusní pořady,

e) televize zprávy.

3. Sportovní aktivity:

a) kondiční (rotoped, posilovací stroj, medicinbal),

b) rehabilitační (ribstole, žíněnky, gymball),

c) hry (stolní tenis, košíková, kuželky, šipky).

4. Relaxační techniky:

- poslech akustické nahrávky s možností individuální relaxace.

5. Volnočasové aktivity:

a) četba literatury dle vlastního výběru,

b) volný výběr televizního programu,

c) filmy video jednou sobota, jednou neděle,

d) stolní hry,

e) poslech rozhlasu.

                                               
115 Tůmová, J. Výkon trestu odnětí svobody na doživotí. Trestní právo, č. 3/2006, s. 13.
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6. Pracovní aktivity

- dle nabídky firem a možností věznice.

7. Pohovory se specialisty:

a) pedagog,

b) psycholog,

c) kaplan,

d) psychiatr.
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Příloha č. 5 – Časový rozvrh dne pro doživotně odsouzené ve věznici Valdice116

                                               
116 Tůmová, J. Výkon trestu odnětí svobody na doživotí. Trestní právo, č. 3/2006, s. 16.
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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 
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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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Abstract

The aim of this thesis is to present a comprehensive view of a rather complicated 

issue of life imprisonment, mainly from legal perspective. It also deals with some 

psychological and sociological aspects which accompany long-term imprisonment. 

Life imprisonment is the highest sanction which is regulated in the legal system 

of the Czech Republic. It is imposed only in case of enumerate crimes and on the 

conditions stated in the penal code. Life imprisonment has been the highest sanction in 

our legal system since the year 1990 when it replaced death penalty which is not in 

accordance with principles of a democratic legal state. Similarly to death penalty, life 

imprisonment also has many opponents and is connected with many problems and 

questions. The thesis tries to define some of these problems and to bring as many 

findings as possible, so that everybody can make their own opinion on this issue. 

The thesis consists of seven chapters which are then divided into subchapters. 

After the brief introduction, there is the first chapter which covers the penalty as such. It 

delimits the term and purpose of the penalty, explains how the penalty is understood, 

what the terms individual and general prevention mean. The chapter also includes an 

interpretation of the penalty system.

The second chapter covers a general explanation of life imprisonment. There are 

described some basic principles which have to be respected while this penalty is 

imposed. The second part of this chapter is dedicated to life imprisonment in 

confrontation with fundamental human rights. The question if life imprisonment is in 

accordance with fundamental human rights is analysed there. As well as death penalty, 

also life imprisonment has many opponents who claim that this penalty is very cruel, 

inhumane and that it is in contradiction to fundamental human rights. It is labelled as a 

“social death penalty”. In this context there is also mentioned the proceeding in the 

European Court of Human Rights which stated that life imprisonment without any 

chance of release is unacceptable.

The following chapter relates to death penalty. This chapter is integrated in the 

thesis due to the fact that both death penalty and life imprisonment are the highest 
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penalties which can be imposed and which are closely related. Life imprisonment is 

considered the most convenient alternative to death penalty which should not be a part 

of any legal system of any democratic state. The chapter deals with the history of death 

penalty in our territory, brings some information about the states which still have death 

penalty, it enumerates some arguments for and against death penalty. At the end of this 

chapter, there is a comparison of both these highest penalties and a reflection on the 

question if life imprisonment is a sufficient alternative to death penalty. 

The fourth chapter looks into the development of life imprisonment in our 

territory in individual historic stages. This chapter also covers the history of death 

penalty and development of the perception of the penalty, which was at the beginning 

understood mainly as a revenge and retaliation. 

In the main focal point of the thesis, there are the chapters five and six which 

contain a legal analysis of life imprisonment. The fifth chapter is aimed at current legal

regulation of life imprisonment and the conditions for its imposing. One of the chapters 

refers to life imprisonment as a special reason of appeal; the other explains the 

impossibility of imposing this penalty to the minor. The sixth chapter is engaged in

serving life imprisonment. This chapter includes not only a description of the legal 

regulation, but also some information about the places for serving life imprisonment, 

and there are also analysed some psychological and sociological consequences which 

are caused by a long-term imprisonment. Last but not least, there is included an 

interpretation of parole. 

The last chapter of the thesis compares legal regulations of life imprisonment in 

some selected European states which have more experience with imposing life 

imprisonment and could become an inspiration for some possible future changes in our 

legal regulation.

The conclusion includes the evaluation of the findings about life imprisonment, 

some own opinions on regulation de lege lata and also some proposals de lege ferenda.
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The Issue of Life Imprisonment

Klíčová slova: trest, trest odnětí svobody na doživotí, alternativa trestu smrti
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