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Úvod 

Trestní právo bylo v České republice na počátku 21. století významně ovlivněno novou 

kodifikací trestního práva hmotného, zejména přijetím nového trestního zákoníku 

č. 40/2009 Sb. Novým trestním zákoníkem, který nabyl účinnosti v roce 2010, byly 

do právního řádu České republiky zavedeny nové trestní sankce, mezi jinými i trest 

domácího vězení. Systém trestního práva byl nově doplněn o myšlenky restorativní, 

neboli nápravné justice, která spolu s alternativními trestními opatřeními usiluje 

o snižování počtu vězněných osob, nápravu trestaných pachatelů a nápravu vztahů 

trestnou činností poškozených. V těchto změnách se Česká republika často inspirovala 

zejména v zahraničních úpravách států západní Evropy, kde má používání alternativních 

sankcí i praktická aplikace myšlenek nápravné justice delší historii.  

Trest odnětí svobody je nadále, i přes jeho zpochybňovanou úspěšnost při nápravě 

pachatelů a jejich reintegraci do společnosti, v České republice nejčastěji ukládaným 

trestem.  Vězeňské populace v České republice tvoří oproti vyspělým zemím Evropy 

stále příliš velkou část populace a i nadále představuje problém nejen pro trestní 

politiku. Výkon trestu odnětí svobody je velice nákladný a může navíc ve svém 

důsledku působit na pachatele velice negativně. Ze všech těchto důvodů je v trestním 

řádu České republice i v praxi ukládání trestů čím dál více prosazováno alternativní 

řešení trestních věcí, a to jak používáním procesních alternativních ve formě 

tzv. odklonů, tak i ukládáním alternativních sankcí, které svou podstatou představují 

alternativu k trestu odnětí svobody.  

Hlavním cílem této práce je především poskytnout základní přehled právní úpravy trestu 

domácího vězení a jeho ukládání v České republice a v Anglii a Walesu. Anglie 

a Wales představují významné průkopníky ve využívání tohoto trestu. Práce 

se zaměřuje hlavně na popis jednotlivých forem trestu domácího vězení dostupných 

v obou právních systémech. V rámci popisu těchto forem je v práci zohledněn i jejich 

vývoj v nedávné historii, vyjadřující neustálé zdokonalování v oblasti ukládání trestu 

domácího vězení.  

Pro lepší vyjádření podstaty trestu domácího vězení se autorka v úvodu práce věnuje 

podstatě trestu, účelu trestu a teoriím, které ukládání trestu ovlivňují a formují. V práci 

je také naznačen vývoj alternativních sankcí, teoretická východiska jejich vzniku 

a v neposlední řadě jejich historické začleňování do právních řádů České republiky 
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a Anglie a Walesu. Jako jedny z teoretických východisek vzniku alternativních sankcí 

jsou pak v práci více podrobně rozpracovány myšlenky restorativní (nápravné) justice, 

její vývoj a její praktické dopady. V práci je dále popsán samotný vznik trestu domácího 

vězení, spolu se vznikem elektronického monitoringu pachatelů.  

Největší důraz je pak kladen na popsání jednotlivých forem trestu domácího vězení 

v České republice a v Anglii a Walesu, včetně postupů při jejich ukládání a kontrole. 

Popsány jsou i pravomoci a začlenění probační a mediační služby a dalších úředníků 

během ukládání a výkonu trestu domácího vězení. V práci je popsán i proces kontroly 

pachatelů pomocí elektronického monitorovacího systému (zejména ve vztahu 

k právnímu řádu Anglie a Walesu) a součinnost provozovatelů elektronického 

monitorovacího systému s ostatními orgány činnými v trestním řízení.  

Díky značným rozdílům především ve výkonu trestu domácího vězení v České 

republice a v Anglii a Walesu, ale i v úpravě jednotlivých forem trestu domácího 

vězení, je v práci kladen větší důraz na popis ukládání a výkonu trestu domácího vězení. 

Porovnání míry dosažení účelu trestu domácího vězení v České republice a v Anglii 

a Walesu je s ohledem na malý počet ukládaných trestů domácího vězení a absenci 

systému elektronického monitoringu v České republice téměř nemožné. Porovnávána je 

tedy hlavně faktická úprava trestu v obou právních systémech – ve vztahu k přísnosti 

jednotlivých forem, ve vztahu k efektivnosti přeměny trestu domácího vězení či 

ve vztahu k četnosti jejich ukládání.  
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1 Trestní sankce 

Za trestní sankci můžeme považovat zákonem upravené opatření, které představuje 

odplatu za spáchaný trestný čin. Za hlavní trestní sankci pak můžeme považovat trest.  

 

1.1 Trest 

Pro posuzování aspektů trestu domácího vězení je důležité nejprve nastínit, co ve své 

podstatě znamená pojem trestu. Trest je institutem, který se v určité formě objevuje 

v každé lidské společnosti. V tomto ohledu se za trest může považovat každá reakce 

společnosti na jednání, které není v souladu s jejími hodnotami a normami. V této práci 

je trestem myšlena sankce ukládaná za protiprávní jednání definována trestněprávními 

předpisy.  

 

1.1.1 Definice trestu 

V novodobém pojetí lze trest definovat jako „opatření státního donucení, ukládané 

jménem státu k tomu povolanými soudy v trestním řízení, jímž se se působí určitá újma 

za spáchaný trestný čin jeho pachateli.“1 Trest je podle této definice sankcí ukládanou 

za zákonem přesně definované protiprávní jednání pachatele (podle zásady nullum 

crimen sine lege) porušující nejdůležitější hodnoty a normy společnosti a kterou 

se pachateli působí určitá újma. Obvykle jde o citelné zásahy do práv a svobody 

pachatele. Trest je osobním a individuálním právním následkem trestného činu 

ukládaný jménem státu. Trest na rozdíl od jiných reakcí státu na protiprávní jednání 

pachatele vždy obsahuje negativní hodnocení protiprávního jednání a osoby pachatele. 

Vedle negativního hodnocení pachatele, respektive určité výtky dané pachateli za 

protiprávní jednání, je součástí trestu také sankce (potrestání). Výtka pak pro pachatele 

představuje odsouzení jeho jednání společností (jeho chování je považováno za 

zavrženíhodné), satisfakci pro oběť za újmu způsobenou trestným jednáním, a pro 

společnost potvrzení limitů dovoleného jednání. Sankce obsažená v trestu vedle výtky 

pak způsobuje hlavně újmu na právech pachatele.2  

                                                 
1 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní právo hmotné. Obecná část 6., 

přepracované. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 46. 
2 ZEDNER, Lucia. Criminal justice. New York: Oxford University Press, 2004, str. 73. 
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Další možnou definicí trestu je definice zohledňující spíše sociální stránku trestu. Trest 

pak může být definován jako „jeden z prostředků státního donucení, jichž používá stát 

při plnění svých funkcí vedle prostředků ekonomických, kulturních, výchovných, 

politických, aj.“3 Trest je tedy primárně reakcí společnosti (kterou v rámci svého 

monopolního postavení vykonává stát) na jednáním pachatelů ohrožují či porušují 

nejvyšší hodnoty společnosti. Druhy trestů a jejich aplikace pak odrážejí vyspělost 

společnosti a její kulturní a ekonomickou úroveň. Trest také zohledňuje postoj 

společnosti k občanským právům a svobodám, zejména k jejich hierarchizaci. Trest tedy 

můžeme na základě výše uvedených definicí charakterizovat jako opatření:  

 ukládané státem; 

 ukládané za definované protiprávní jednání porušující nejvyšší hodnoty 

společnosti; 

 obsahující negativní hodnocení spáchaného jednání a osoby pachatele; 

 působící újmu na právech pachatele.  

Je nutno zdůraznit, že trest (ve smyslu trestu ukládaného v systému trestního práva) 

není jedinou reakcí společnosti na protiprávní jednání, je nicméně reakcí nejpřísnější. 

Trest, neboli „soubor různých záměrně aplikovaných postupů výchovných, léčebných, 

terapeutických, sociálně výcvikových, které naplňují cíle resocializace“4, by pak měl být 

vykonáván kontinuálně a v souladu s ostatními reakcemi na protiprávní jednání. Trest, 

jako přísná reakce na protiprávní jednání, by měla být v souladu s představami 

společnosti o intenzitě takové reakce. Trest by měl být ukládán v souladu a ve 

spolupráci se sociální politikou a systémem terciární prevence fungující ve společnosti. 

Trest tedy nemůže být pouze izolovaným prostředkem potrestání pachatele. 

V moderních společnostech je ukládání trestu vázáno na principy, které zajišťují jeho 

předvídatelnost, jako je proporcionalita, úměrnost či spravedlnost trestu.5  

 

                                                 
3 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, 

str. 185. 
4 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: (kriminologický pohled na terciární prevenci). Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 9. 
5 KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část, C. H. Beck, 2009, 

str. 471. 
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1.1.2 Teorie trestání  

V průběhu let se vytvořilo nespočet teorií, které se snaží vysvětlit podstatu trestu a jeho 

účel. Tyto teorie se nejčastěji dělí na teorie trestu absolutní, relativní a smíšené.6  

Teorie absolutní (někdy také nazývané retributivní či taliační z latinského slova talionis 

– právo msty) spatřují v trestu především odplatu za spáchaný trestný čin. Odplata 

za trestný čin má být uložena státem, který je považován za obhájce spravedlnosti. Tyto 

teorie v sobě sdružují myšlenky idealistické, konzervativní a liberální.7 Trest obvykle 

není namířen vůči osobě pachatele, ale sleduje primárně povahu trestné činnosti.8 Tyto 

teorie jsou podstatně ovlivněny učením I. Kanta, podle kterého je trest projevem 

spravedlnosti, bez kterého stát nemůže existovat, či G. W. Hegela, který v trestu 

spatřuje projev absolutní spravedlnosti. Podle těchto teorií je trest účelem sám o sobě.9 

Tresty ukládané podle myšlenek těchto teorií jsou obvykle spravedlivé, neboť při jejich 

ukládání zohledňují již spáchané trestné jednání.10 Pro moderní společnost už však tyto 

teorie představují příliš formalistický přístup vysvětlení příčin trestného jednání a trestu.  

Relativní (nebo také preventivní) teorie trestu spatřují v sankci účel dosažení prevence 

dalšího trestného jednání. Základem těchto teorií je učení osvícenství a determinismu. 

Mezi stoupence těchto teorií patří i C. Beccaria, který již v roce 1764 nastínil ve své 

knize O zločinech a trestech myšlenky trestněprávní reformy. Podle těchto teorií trest 

není účelem sám o sobě, ale je ukládán pro dosažení primárného účelu, tedy prevence 

trestného jednání a ochrany společnosti. Relativní teorie usilují o generální 

i individuální prevenci trestného jednání. U individuální prevence je pak účelem trestu 

odrazení pachatele od další páchané trestné činnost a kladné působení na pachatele. 

Generální prevence má směřovat vůči společnosti, když má trest (ať již uložený nebo 

pouze hrozící) působit jako odstrašení pro potenciální pachatele. Generální prevence 

trestu je také dosaženo uspokojením společnosti trestem uloženým pachateli.11  

                                                 
6 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: (kriminologický pohled na terciární prevenci). Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 23. 
7 VANDUCHOVÁ, Marie, SOLNAŘ, Vladimír. Tresty a ochranná opatření. In SOLNAŘ, Vladimír, 

FENYK, Jaroslav. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, str. 16. 
8 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, 

str. 185. 
9 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní právo hmotné. Obecná část 6., 

přepracované. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 37. 
10 JOYCE, Peter. Criminal justice: an introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2013, str. 324. 
11 VANDUCHOVÁ, Marie, SOLNAŘ, Vladimír. Tresty a ochranná opatření. In SOLNAŘ, Vladimír, 

FENYK, Jaroslav. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, str. 19. 
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Teorie smíšené (nebo jinak také slučovací) pak spojují myšlenky teorií absolutních 

a relativních. Trest ukládaný v souladu s těmito teoriemi by měl svou závažností 

odpovídat závažnost spáchaného trestu, zároveň by měl ale zohledňovat i osobu 

pachatele. Trest by měl také zároveň pozitivně působit na osobu pachatele, jeho chování 

v budoucnosti, i na ostatní občany. Smíšené teorie trestání jsou charakteristické svým 

vícestranným pojetím trestu, zaměřující se primárně na myšlenku vyrovnání. Účelem 

trestu podle smíšených teorií je pak především ochrana společnosti, zabránění pachateli 

v páchání další trestné činnosti, výchova pachatele k řádnému vedení života a působení 

na ostatní členy společnosti. Trest má adekvátně odpovídat spáchanému trestnému činu 

a zohledňovat i všechny okolnosti spáchaného činu, osobu pachatele a příčiny vedoucí 

ke spáchání trestného činu.  

 

1.1.3 Účel trestu 

Teorie trestání a jejich hlavní cíle velice úzce souvisí s účelem trestu, kterého má být 

hrozbou nebo udělením trestu dosaženo. Hlavním cílem, kterého chtějí trestní justice 

po celém světě generálně dosáhnout, je společnost existující bez zločinu.12 Tohoto 

primárního cíle je obvykle dosahováno skrze dílčí cíle a účely trestu. Jedním z těchto 

dílčích účelů trestu, zřejmě nejvíce korespondujícím s hlavním cílem trestní justice, 

je pak účel ochrany společnosti. Tohoto účelu je dosahování skrze ochrannou funkci 

trestního práva, jak je popsáno níže. Dalším účelem trestu je pak účel individuální 

prevence trestu, kterého je dosahováno ukládáním vhodných trestů, které vhodně působí 

na osobu pachatele. Účelu generální prevence je dosahováno hrozbou nebo ukládáním 

trestů, které odradí všechny potenciální pachatele od páchání trestné činnosti. Účelu 

nápravy pachatele a jeho souvisejícího začlenění do společnosti je dosahováno 

ukládáním takových sankcí, které pachateli vštípí základní morální a právní principy 

tak, aby se z něj stal občan žijící v souladu s právem.13 V neposlední řadě je účelem 

trestního práva i retribuce neboli potrestání pachatele. Trest tedy obvykle směřuje 

k dosažení dílčích účelů:  

 ochrany společnosti; 

 prevence trestného jednání; 

                                                 
12 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and criminal justice. 5th ed. New York: Cambridge University 

Press, 2010, str. 344. 
13 JOYCE, Peter. Criminal justice: an introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2013, str. 324. 
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 potrestání pachatele; 

 nápravy pachatele. 

 

1.1.4 Funkce trestu  

Pro dosahování jednotlivých účelů trestního práva a trestů, mají tresty a trestní právo 

několik funkcí. Za tyto funkce se nejčastěji uvádí tyto čtyři:  

 ochranná; 

 odstrašující (preventivní); 

 retributivní (odplatná); 

 nápravná.  

Ochranná funkce trestního práva, usilující o ochranu společnosti před trestním 

jednáním, představuje hlavní smysl trestního práva. Tato funkce spočívá především ve 

faktickém zabráněním pachateli v páchání další trestné činnosti jeho vyčleněním ze 

společnosti nebo jiným omezením bránícím mu v páchání další trestné činnosti. 

Ochranná funkce trestního práva a trestu pak úzce souvisí s odstrašující funkcí trestu, 

která má zabránit pachateli v opakované trestné činnosti (individuální prevence 

negativní). Této funkce je dosahováno i ukládáním trestů, které na pachatele působí tak, 

že se pachatel napraví (jde o individuální prevenci pozitivní, která je značně podobná 

funkci trestu nápravné). Další funkcí trestu je funkce odstrašovací uplatňována ve 

vztahu ke společnosti, kdy trest představuje institut odrazující potenciální pachatele od 

trestné činnosti (generální prevence). Trest také vždy obsahuje funkci odplatnou 

(retributivní), tedy prvek potrestání pachatele. Odplatná funkce trestu je představována 

potrestáním pachatele působením újmy, kterou představuje uložený trest. Především 

z pohledu veřejnosti je tato funkce trestu dále považována za funkci trestu 

nejdůležitější. Nápravná funkce trestu je spatřována ve výchovném působení trestu na 

pachatele skrze posuzování kriminogenních faktorů ovlivňujících chování pachatele pro 

dosažení jeho společensky přijatelného chování.14  

Někteří autoři15 funkce trestů dělí do jiných kategorií funkcí, např. na funkci izolace 

(vyloučení), všeobecné prevence (kolektivní odstrašení) a nápravy (resocializace). 

                                                 
14 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 

2005, str. 191. 
15 MEZNÍK, Jiří, KALVODOVÁ, Věra, KUCHTA, Josef. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: 

Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 
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Funkce izolace má pachateli zamezit v páchání další trestné činnosti, funkce všeobecné 

prevence působí vůči potenciálním pachatelům. Exemplární potrestání pachatelů má mít 

v tomto případě odstrašující efekt. Tato funkce je ovšem vždy závislá na schopnosti 

pachatele uvědomovat si rizika spojená s trestným jednáním. Pachatele také v mnoha 

případech k páchání trestné činnosti nevede pouze racionální úvaha. Nápravná funkce 

trestu se snaží o uložení humánního a vědecky zdůvodněného trestu jako prostředku 

ochrany společnosti a nápravy pachatele. Pachatel se po akceptování skutečnosti, že 

není správné porušovat nejvyšší normy společnosti, reintegruje do společnosti.  

Jindy může být funkce trestu dělena pouze na funkci vyrovnávací a regulativní.16 

Funkce vyrovnávací má pak dva aspekty – oběť se vyrovnává s následky trestného činu 

skrze zadostiučinění z potrestání pachatele a pachatel se vyrovnává se způsobenými 

následky trestného činu přijetím viny. Regulativní funkce trestu má pak pomáhat 

regulovat trestnou činnost, minimalizovat její následky a udržovat ji na společensky 

únosné hranici. Tato funkce trestu může být naplňována třemi způsoby – izolací 

pachatele, odstrašením potenciálních pachatelů nebo nápravou pachatele.17  

 

1.2 Restorativní justice 

Mezi nové teorie poskytující nový pohled na účel a smysl trestu patří restorativní neboli 

nápravná justice. Její novodobá historie sahá do 70. let minulého století. Myšlenky 

restorativní justice významně ovlivnily a dále ovlivňují vznik a ukládání alternativních 

sankcí.  

 

1.2.1 Hlavní myšlenky restorativní justice 

Restorativní justici můžeme považovat za zvláštní teorií vysvětlující podstatu trestného 

činu a účely trestního práva a trestních sankcí. V odborné literatuře pro ni neexistuje 

jednotná definice. Restorativní justice je často považována za pojem nadřazený 

(„umbrella term“) k množství jiných teorií akcentujících práva oběti, pachatele 

a společnosti při procesu řešení určitého trestného jednání.18 Jde o teoretický směr 

trestní justice sledující obnovení sociálních vztahů narušených trestným činem. Howard 

                                                 
16 HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 

regionálních studií, 2005, str. 42. 
17 Op. cit. str. 45. 
18 ZEDNER, Lucia. Criminal justice. New York: Oxford University Press, 2004, str. 101. 
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Zehr19 hovoří o pavučině vztahů, kterou jsme všichni spojeni a která je trestným činem 

přetrhána. Restorativní justice tedy vnímá trestný čin v kontextu morálních, 

společenských a ekonomických aspektů.20 Východiskem restorativní justice je 

přesvědčení, že trestný čin je primárně sociálním jevem, konfliktem mezi jedinci 

žijícími ve společnosti, a ne pouze porušením normy chování vytvořené státem. Takový 

konflikt by pak dle principů restorativní justice měl být řešen osobami na trestném činu 

osobně zainteresovanými, tedy primárně pachatelem a obětí či osobou trestným činem 

poškozenou, ale ve většině případů i dalšími osobami z okolí pachatele a oběti 

zainteresovanými na trestném činu. Tyto osoby tvoří společnost („community“), ve 

které se trestný čin odehrává a která je jím také zasažena.  

Restorativní justice se v procesu řešení trestného činu snaží odvrátit pozornost od osoby 

pachatele a věnuje tuto pozornost újmě, které trestným činem vznikla a osobám, kterým 

byla tato újma způsobena. Restorativní justice má být v tomto směru pravým opakem 

klasické trestní justice, kde je primárně cílem uložení spravedlivého trestu, bez ohledu 

na city a požadavky oběti a dalších osob na trestu zainteresovaných. Dle restorativní 

justice by během projednávání trestného činu měl být „dán hlas“ všem osobám na trestu 

jakkoli zúčastněným („persons with the stake in“). Újma, která trestným činem může 

být způsobená i lidem blízkým osobě pachatele, pak má být během řešení trestného činu 

nahrazena. Obnovení vztahů je zajišťováno primárně náhradou způsobené újmy 

pachatelem, ale i jinými projevy soucitu pachatele s osobami poškozenými. Náhrada 

újmy (materiální i morální) trestným činem způsobené nutí pachatele k převzetí 

zodpovědnosti nad svým protiprávním činem. Ale i oběť trestného činu se procesu 

obnovení vztahů musí aktivně účastnit a učinit vstřícné kroky, zejména pachateli jeho 

jednání odpustit.21 Dalším cílem je pak začlenění pachatele zpět do společnosti skrze 

jeho přiznání viny a přijmutí zodpovědnosti. Mezi hlavní cíle restorativní justice tedy 

řadíme:  

 nápravu trestným činem poškozených sociálních vztahů; 

 náhradu újmy způsobené trestným činem;  

                                                 
19 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. 

ISBN 80-902998-1-4. 
20 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní právo hmotné. Obecná část 6., 

přepracované. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 49. 
21 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 23. 
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 začlenění zúčastněných osob (především oběti a pachatele) do procesu řešení 

trestného činu; 

 přijetí odpovědnosti pachatele za protiprávní jednání.  

 

1.2.2 Vznik restorativní justice 

Restorativní justice je poměrně nedávným fenoménem, její principy ovšem často čerpají 

z institutů trestního práva, které jsou známé již po staletí. Prvky restorativní justice 

v moderním slova smyslu byly zavedeny do trestního procesu poprvé v USA v 70. 

letech 20. století. Později se další instituty založené na principech restorativní justice 

projevily i v Austrálii a na Novém Zélandu, inspirované hlavně způsoby řešení trestních 

věcí původním obyvatelstvem (Aboriginci). Myšlenky restorativní justice se dále 

rozšířily i do států západní a střední Evropy.22 Za vůbec první novodobý praktický 

příklad použití restorativní justice je považován případ mediace provedený v roce 1974 

ve městě Elmira v Ontariu (v literatuře znám jako „Elmira case“). Dva mladiství 

pachatelé vandalství v tomto případě na návrh pracovníka řešícího jejich případ 

navštívili všechny poškozené, kterým se za své jednání omluvili a nabídli jim osobní 

nápravu škody. Soud na základě toho oběma uložil pouze podmíněný trest.  

Myšlenky restorativní justice jsou jedním z teoretických východisek vzniku a ukládání 

některých alternativních sankcí. Tyto sankce jsou primárně vykonávány ve společnosti, 

kdy jako podmínka pro jejich uložení je ve většině případů vyžadován projev soucitu 

pachatele nad svým jednáním a způsobenou škodou, vůle tuto škodu napravit a 

ukládaný alternativní trest vykonat.23 

                                                 
22 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 

2005, str. 180. 
23 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, str. 45. 
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1.3 Historický vývoj ukládání trestů 

Tresty ukládané v průběhu dějin odráží vývoj soudnictví a práva v daném čase v dané 

společnosti.  

 

1.3.1 První etapa historie trestání 

Ve starověku stát svou trestněprávní autoritu při ukládání trestů prosazoval na úkor 

rozšířené krevní msty. Trest byl v té době pouze odplatou za trestný čin a byly 

používány i metody výkonu trestu sloužící k odstrašení jako například veřejné popravy. 

Již ve 2. století před naším letopočtem ale například můžeme objevit i prvky reparační 

funkce trestu, kdy dochází k materiálnímu odškodnění oběti.24 V období středověku, 

považovaném za prvním etapu trestání, byli pachatelé obvykle trestáni dobrovolným 

pokáním v podobě fyzického trestu nebo peněžitého trestu. Trestu často předcházela 

omluva (odpustek) duchovnímu a trest byl pak pouze symbolickou náhradou za 

spáchaný trest. 

 

1.3.2 Druhá etapa historie trestání 

Konec středověku, a druhé období trestání, byl poznamenán razantní změnou 

společenských podmínek způsobenou expanzí a objevováním nové půdy, rozvojem 

obchodu a vznikem kapitalistického řádu. Tato změna přivedla vedle pozitivních i řadu 

negativních následků, jako nezaměstnanost nebo právě zločin. Toto období představuje 

druhou etapu v historii ukládání trestů. Náboženské autority byly v tomto období 

nahrazeny autoritami sekulárními. Výkon trestu se začal zaměřovat na samotné tělo 

pachatele. Byly ukládány tresty bičování, cejchování, mrzačení a v neposlední řadě i 

trest smrti. Například v  Anglii 15. století existovalo pouze 17 hrdelních hříchů, zatímco 

v roce 1780 jich bylo 350. Až do 17. století byl nejčastěji ukládaným trestem tělesný 

trest nebo trest smrti. Známé v tomto období byly také finanční sankce ve formě 

kompenzace způsobené škody. Deportace byla dalším z velice využívaných trestů, 

neboť vyhovovala tehdejší společenské situaci – plnila účel řešení přeplněných věznic a 

potřeby pracovní síly v koloniích vyspělých států. TOS byl v té době používán pouze ve 

                                                 
24 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 

2005, str. 193. 
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formě dnešní vazby – pro pachatele čekající na trestní proces nebo na výkon fyzického 

trestu. Tresty i nadále plnily hlavně funkci odplatnou a odstrašující, ke kterým se přidala 

i funkce eliminační. Tuto funkci můžeme považovat za součást funkce ochranné, která 

spočívá v odstranění příčiny trestného jednání – pachatele a to buď trestem smrti nebo 

deportací či vyhoštěním.  

 

1.3.3 Třetí etapa historie trestání 

Třetí etapa ukládání trestů začala již v roce 1596, kdy byl v Amsterodamu založen první 

nápravný dům. Tyto domy, nazývané také káznice nebo domy disciplíny byly 

předchůdci zařízení pro výkon TOS v podobě, jak je známe dnes.25 Až v 18. a 19. století 

začal ale být TOS využíván skutečně ve velkém jako jeden z oficiálních trestů, ne pouze 

jako prostředek kontroly odsouzených k trestu vyhoštění nebo trestu smrti. TOS byl 

tedy až na přelomu 18. a 19. století uznán jako institut vhodný pro trestání a výchovu 

pachatelů. Rozkvět TOS a pokles ukládání trestu vyhoštění a trestu smrti byl zapříčiněn 

hlavně sociálními a ekonomickými změnami ve společnosti. V této době se také začínají 

objevovat myšlenky ukládání přiměřených a výchovných trestů a nově jsou 

akcentována i absolutní práva pachatelů. V 19. století dochází k rozšíření TOS jako 

téměř výhradního sankčního prostředku. Vězení je od této doby považováno za 

jedinečný prostředek segregace pachatelů od společnosti (tedy jejich eliminace) a 

zároveň jejich nápravy. Zároveň je v TOS spatřován skvělý prostředek generální 

prevence pro potenciální pachatele. TOS v podobě v jaké ho známe dnes, se vytvářel po 

staletí.26 

 

1.3.4 Čtvrtá etapa historie trestání 

Už v 19. století se začaly objevovat myšlenky o škodlivosti zejména krátkodobých 

nepodmíněných TOS, podporované mezinárodními sjezdy organizovanými organizací 

Commission internationale (pénala et) pénitentiaire, vedoucí k hledání vhodných 

prostředků nahrazujících tyto tresty.27 V 70. letech 20. století na myšlenky o škodlivosti 

                                                 
25 BALL, Richard A., HUFF, C. Ronald, LILLY, J. Robert. House arrest and correctional policy: doing 

time at home. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1988. 
26 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: (kriminologický pohled na terciární prevenci). Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 9. 
27 VANDUCHOVÁ, Marie, SOLNAŘ, Vladimír. Tresty a ochranná opatření. In SOLNAŘ, Vladimír, 

FENYK, Jaroslav. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. 
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TOS dále navázal postoj odborné veřejnosti, že TOS, i přes zavádění školících 

a nápravných programů, zřejmě nesplňuje svůj účel tak, jak se očekávalo.28 Toto období 

hledání nových alternativ k TOS je považováno za čtvrtou historickou etapou v historii 

ukládání trestů. V tomto období bylo identifikováno hned několik nedostatků masového 

ukládání TOS jako působení kriminálního prostředí věznic negativně ovlivňující 

pachatele, přeplněnost zařízení pro výkon TOS, finanční náročnost výkonu TOS nebo 

vysoká míra opakované trestné činnosti pachatelů propuštěných z VTOS. V poslední 

době efektivitu TOS podkopávají také dva proti sobě stojící teoretické směry zabývající 

se podmínkami výkonu TOS. Na straně jedné stojí zastánci teorií prosazující zajištění 

dodržování lidských práv pachatelů i ve výkonu TOS, mající za následek lepší 

podmínky VTOS a větší dostupnost nápravných a vzdělávacích programů. Na straně 

druhé pak stojí zastánci represivní funkce trestu, požadující přísnější a méně flexibilní 

tresty.29 

 

1.4 Alternativní sankce 

Už během 19. století, a především v druhé polovině 20. století, počal být TOS 

považován za trest, který způsobuje odcizení pachatele od společnosti, představuje 

nefungující a drahou instituci a negativně „označuje“ pachatele i po jeho návratu zpět 

do společnosti. Postupem času totiž TOS přestal být pouze humánnější variantou 

v trestu smrti, ale stal se automaticky ukládaným trestem majícím za úkol ochranu 

společnosti i zastrašení pachatele a jeho nápravu. Provedenými průzkumy ale nebylo 

prokázáno, že by TOS jakýmkoliv způsobem snižoval procento pachatelů páchajících 

opakovanou trestnou činnost. Míra recidivy je totiž obvykle jediným dostupným 

hlediskem pro měření dosáhnutí účelu trestu. Byla naopak prokázána i stigmatizace 

pachatele po propuštění z VTOS a tzv. „zmocnění se“ osoby pachatele způsobené 

specifickým prostředím zařízení pro výkon TOS spočívající v navyknutí na pravidla 

způsobu života v zařízení pro VTOS. Tato „prizonizace“ pachatele je způsobena 

psychologickou i hodnotovou přeměnou pachatele skrze učení speciálních pravidel 

                                                 
28 VASS, Antony A. Alternatives to prison: punishment, custody and the community. London: Sage, 

1990. 
29 BALL, Richard A., HUFF, C. Ronald, LILLY, J. Robert. House arrest and correctional policy: doing 

time at home. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1988. 
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fungujících v zařízeních pro VTOS. Tato přeměna je poté překážkou v resocializaci 

pachatele propuštěného z VTOS.30  

 

1.4.1 Historický exkurz do vývoje ukládání alternativních sankcí 

Nastalá „krize vězeňství“ spojená se stále větší skepsí odborníků k fungování TOS jako 

vhodné sankce sloužící k nápravě pachatelů vedla v druhé polovině minulého století 

ke vzniku teoretických směrů trestního práva zaměřujících se na vytvoření nových 

alternativních trestů k TOS a jejich začlenění do právních řádů států. Nárůst kriminality 

na konci 20. století vedoucí k přehlcení trestních systémů a zařízení sloužících k VTOS 

pouze podpořily závěry o neefektivnosti TOS a potřeby hledání jeho alternativ.31  Toto 

období je dále charakterizováno i rozvojem myšlenek restorativní justice, které jsou 

v právních řádech USA a států západní Evropy rozvíjeny od 70. let 20. století a které 

ve svém důsledku představují jedno z teoretických východisek ukládání alternativních 

trestů.32  

Ukládání alternativních sankcí je v současné době podporováno i na mezinárodním poli, 

mezinárodními organizacemi. Na celosvětové úrovni mezi nejznámější patří OSN, 

a na úrovni evropské zejména RE a EU. Na mezinárodní úrovni jsou doporučení 

k ukládání alternativních sankcí a hlavní principy alternativních sankcí upraveny 

v Minimálních standardních pravidlech OSN o opatřeních nespojených s odnětím 

svobody (Rezoluce Generálního shromáždění 45/110 ze dne 14. prosince 1990 známá 

jako tzv. Tokijská pravidla33). Mezi nejdůležitější dokumenty RE, které akcentují 

hlavně aspekt ponechání pachatele během výkonu uloženého trestu v komunitě, patří 

například Doporučení k elektronickému monitoringu CM/Rec (2014)4E34, Evropská 

probační pravidla CM/Rec (2010)135 či Evropská pravidla o komunitních sankcích a 

                                                 
30 MEZNÍK, Jiří, KALVODOVÁ, Věra, KUCHTA, Josef. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: 

Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995, str. 55. 
31 VANDUCHOVÁ, Marie, SOLNAŘ, Vladimír. Tresty a ochranná opatření. In SOLNAŘ, Vladimír, 

FENYK, Jaroslav. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, str. 19. 
32 VASS, Antony A. Alternatives to prison: punishment, custody and the community. London: Sage, 

1990. 
33 Dostupné na stránce: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm. (naposledy navštívena dne 

2. června 2016) 
34 Dostupné na stránce: 

http://pjpeu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2014)+4+on+electronic+monitoring.pdf/c975

6d5b-be0e-4c72-b085-745c9199bef4. (naposledy navštívena dne 1. 5. 2016) 
35 Dostupné na stránce: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cfbc7. 

(naposledy navštívena dne 1. 5. 2016) 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm
http://pjpeu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2014)+4+on+electronic+monitoring.pdf/c9756d5b-be0e-4c72-b085-745c9199bef4
http://pjpeu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(2014)+4+on+electronic+monitoring.pdf/c9756d5b-be0e-4c72-b085-745c9199bef4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cfbc7
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opatřeních Rec (92)1636. Sbližování právních předpisů členských států EU v oblasti 

trestních sankcí bylo výrazně posíleno po nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy. Oblast 

trestního práva se tak stala součástí komunitárního práva.  

 

1.4.2 Podstata alternativních sankcí 

Alternativní sankce obecně nepředstavují homogenní skupinu sankcí. I jejich cíle 

se mohou různit. Elektronický monitoring pachatelů například usiluje hlavně o izolaci 

některých pachatelů za ekonomicky výhodnějších podmínek než při jeho uvěznění 

a zároveň o zachování jeho sociálních vazeb, a probační dohled naopak směřuje 

primárně na začlenění pachatele zpět do společnosti. Za společné prvky alternativních 

sankcí ale můžeme považovat prvek pomoci, dohledu a kontroly.37  

 

1.4.3 Definice alternativních sankcí 

I kvůli své různorodosti neexistuje jednotná, všeobecně uznávaná definice 

alternativních sankcí. Pro pojmenování alternativních sankcí se v anglickém jazyce 

používají pojmy jako „community sanctions and measures“, „alternative sanctions“ 

nebo „non-custodial sanctions“. Nejčastěji jsou alternativní tresty definovány jako trest 

nespojený s odnětím svobody, který je soudce oprávněn uložit v případech, ve kterých by 

jinak byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody38. V již zmíněných Evropských 

probačních pravidlech CM/Rec (2010)1 je alternativní sankce vymezena jako trest, 

který umožňuje ponechat pachatele na svobodě za současné regulace jeho chování 

prostřednictvím uložených omezení a závazků. Tyto definice vystihují podstatu 

alternativních sankcí, a tou je efektivnější zajišťování účelů trestu za použití trestů 

nezasahujících do pachatelovy svobody. V České republice se za alternativní sankce 

považují všechny trestní sankce nespojené s nepodmíněným TOS, někdy i každé 

alternativní vyřešení trestní věci. Mezi alternativy trestního práva hmotného pak patří i 

                                                 
36 Dostupné na stránce: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

804d5ec6. (naposledy navštívena dne 2. června 2016) 
37 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. 
38 Tato definice byla poprvé použita v Rezoluci OSN o snížení vězeňské populace, o alternativách trestu 

odnětí svobody a společenské reintegraci pachatelů (přijaté na VII. Kongresu OSN o prevenci kriminality 

a zacházení s pachateli v Miláně, 1985). 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d5ec6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d5ec6
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alternativní tresty omezující osobní svobodu pachatele a zároveň nespojené 

s nepodmíněným TOS.39  

 

1.4.4 Účel alternativních sankcí 

Alternativní tresty se zaměřují zejména na deprivaci volného času a volnočasových 

aktivit pachatele, která musí být důkladně kontrolována státem, raději než na deprivaci 

osobní svobody. Díky své podstatě jsou alternativní tresty považovány za tresty méně 

stigmatizující a humánnější než je TOS. Ztráta volného času pak má na pachatele 

působit nápravně a vést ho ke snaze napravit újmu způsobenou trestným činem a 

obnovit svá sociální pouta. Alternativní tresty svou podstatou umožňují pachatelům 

zůstat během výkonu trestu v jejich přirozeném sociálním prostředí a přijmout 

odpovědnost za své trestné jednání. Na rozdíl od TOS, kdy je pachatel izolován daleko 

od osob dotčených trestným činem, je pachatele během výkonu alternativního trestu 

povinen čelit následkům svého trestného jednání každý den. Alternativní tresty jsou pak 

ovládány myšlenkou, že vězení trestá a odcizuje, trest ve společnosti trestá a 

začleňuje.40  

Nejčastěji jsou výhody alternativních trestů zdůrazňovány v porovnání s nevýhodami 

TOS. Alternativní tresty totiž předně nezpůsobují izolaci pachatele jeho vytržením 

z jeho sociálního prostředí a omezují působení kriminogenního prostředí zařízení pro 

VTOS.41 Vedle výhod souvisejících s eliminací negativních faktorů výkonu TOS 

představují alternativní sankce i ekonomicky výhodnější variantu výkonu trestu.  

Významnou alternativu by tyto tresty měly tvořit zejména ke krátkodobým TOS. 

Krátkodobé TOS jsou často předmětem kritiky hned z několika důvodů. Nevýhody 

krátkodobého TOS jsou spatřovány v příliš krátkém časovém úseku ve vztahu 

k výchovnému působení zařízení pro výkon TOS na pachatele, dále v kontaktu 

pachatele s vězeňským prostředím a jeho škodlivým působením na jeho osobu, v 

minimálním odstrašujícím účinku krátkodobého TOS či v jeho diskriminační povaze, 

kdy pro překážku na straně pachatele nemůže být soudem uložen na místo 

                                                 
39 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. 
40 VASS, Antony A. Alternatives to prison: punishment, custody and the community. London: Sage, 

1990. 
41 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 21. 
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krátkodobého TOS alternativní trest.42 Tyto negativy krátkodobého TOS alternativní 

tresty neobsahují a pachatel je jejich uložením chráněn především před působením 

prostředí zařízení pro výkon TOS.43 

Přes obecně uznávané východy alternativních trestů se objevuje i jejich kritika. 

Kritizována je nejčastěji absence jasných pravidel pro ukládání alternativních trestů, 

nedostatek prostředků pro kontrolu jejich dodržování nebo faktický přenos výkonu 

trestu ze speciálních zařízení do společnosti. Často zmiňovaným negativním dopadem 

alternativních trestů je i jev nazývaný jako net-widening effect, pro který čeština nemá 

přesný odpovídající výraz. Jde o tzv. rozšiřování záběru trestního postihu, při 

doslovném překladu o rozšiřování sítě trestního postihu. Podstatou tohoto jevu je 

ukládání alternativních trestů i v případech, kdy by byl jinak uložen trest mírnější (např. 

by byl uložen  podmíněný TOS) nebo v případech, kdy by k trestnímu postihu nebylo 

vůbec přistoupeno.44 Alternativní trest v takovém případě neplní funkci alternativy 

k TOS, ale představuje nepřiměřeně represivní reakci na protiprávní jednání. 45 

Alternativní sankce jsou také zejména laickou veřejností považovány za příliš liberální 

reakci na spáchané trestné jednání a s ukládáním těchto trestů se veřejnost, požadující 

hlavně potrestání pachatele, obvykle neztotožňuje. Veřejnost často považuje TOS za 

jediný trest, který pachatele dokáže potrestat a zároveň napravit.46 Alternativní sankce 

také mohou být považovány za sankce ve své podstatě diskriminační, neboť jejich 

uložení je obvykle vázáno na splnění několika podmínek (např. dobrý zdravotní stav, 

ubytování ve vhodném obydlí), které někteří pachatelé nesplňují.  

Cílů předvídaných ukládáním alternativních sankcí jako je snížení stigmatizace 

pachatelů, snížení nákladů na výkon trestů nebo snížení opakované trestné činnosti, 

může být dosaženo pouze, pokud je alternativní trest uložen ve vhodných případech.47 

Alternativní sankce slibují ukládání vhodných individualizovaných trestů, které 

                                                 
42 MEZNÍK, Jiří, KALVODOVÁ, Věra, KUCHTA, Josef. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: 

Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995, str. 50. 
43 NAVRÁTILOVÁ, Jana. The new options in sentencing. In Cofola 2010: the conference proceedings. 

Brno: Masaryk University, 2010, str. 1212. 
44 HOŘÁK, Jaromír. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo, Lexis Nexis, 

2005, č. 12, str. 10. 
45 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 30. 
46 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009, str. 164. 
47 VANDUCHOVÁ, Marie. K možnostem snížení vězeňské populace. In VANDUCHOVÁ, Marie, 

HOŘÁK, Jaromír. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: 

C.H. Beck, 2011., str. 301. 
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zohlední vlastnosti pachatele i okolnosti, které vedly k trestné činnosti. Alternativní 

sankce tak kladou vysoké požadavky na kvalitativní zhodnocení každého případu 

soudci, dalšími orgány činnými v trestním řízení a dalších odborníků, např. pracovníků 

probačních služeb.  

 

1.4.5 Dělení alternativních sankcí 

Existuje několik představ o tom, jak lze dělit opatření alternativní k TOS. Například 

dokumenty RE, významného mezinárodního orgánu prosazujícího ukládání 

alternativních trestů, dělí alternativní tresty do tří kategorií. V první kategorii se nachází 

opatření modifikující podmínky uloženého TOS, jde tedy o zvláštní výkon TOS 

např. uvěznění pachatele pouze na část týdne nebo část dne. Do druhé kategorie jsou 

zařazeny opatření nespojená s TOS. Jde hlavně o vhodné sankce nahrazující TOS. Třetí 

kategorií jsou opatření umožňující odklon od uložení trestu, půjde tedy hlavně o 

procesní instituty umožňující neuložení TOS za splnění určitých podmínek pachatelem, 

např. učiněním prohlášení, že se bude po určitou dobu řádně chovat.48 

Nejčastěji se alternativní tresty dělí na alternativy používané v rámci trestního práva 

hmotného a procesního.49 Procesními alternativami TOS jsou pak různé formy odklonů 

umožňující potrestání pachatele bez uložení trestu. Alternativní tresty ukládané v rámci 

práva hmotného se dále dělí na alternativní sankce v širším a užším smyslu. 

Alternativními sankcemi v širším významu znamenají všechny tresty, které nepostihují 

pachatele na jejich osobní svobodě. V užším pojetí jsou za alternativní tresty 

považovány tresty, které se svou podstatou snaží vytvořit alternativy k TOS. Do této 

kategorie je pak možno začlenit právě i trest domácího vězení.  

 

1.4.5.1 Alternativní tresty vykonávané ve společnosti („community corrections“) 

Zvláštní kategorií, která se vyčlenila ze skupiny alternativních opatření, jsou tzv. sankce 

vykonávané ve společnosti neboli community sanctions či community corrections. 

Jedním ze znaků těchto sankcí je možnost jejich uložení pouze za podmínek aktivního 

zapojení pachatele. Druhým znakem těchto sankcí je, že zahrnují do subjektů jejich 

výkonu vedle státu a pachatele také společnost. Problematické je pak určení funkce, 

                                                 
48 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 

2005, str. 195. 
49 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 22. 
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kterou má společnost při jejich výkonu hrát – zda je společnost pouze recipientem 

výhod plynoucích z uložení této sankce (náhrada škody pachatele, snížení recidivy), zda 

je společnost pouze prostředím, kde se výkon trestu odehrává nebo zda je společnost 

institucí, který výkon trestu sama zajištuje.50 Trest domácího vězení je pro své 

charakteristické znaky také považován za sankci patřící do skupiny alternativních trestů 

vykonávaných ve společnosti.  

  

1.4.6 Úloha probačních orgánů při výkonu alternativních sankcí 

Probační služby jsou v moderních společnostech služby obvykle poskytované 

pachatelům trestné činnost orgány zřízenými a podporovanými státem. Úloha těchto 

orgánů se v průběhu let podstatně změnila. Z orgánů poskytujících výhradně 

dobrovolnou pomoc pachatelům trestné činnosti se staly orgány sloužící často i 

k samotnému výkonu některých alternativních sankcí nebo alespoň k výkonu dohledu 

nad jejich dodržováním.  

 

1.4.7 Vznik probačních organizací 

Probační služba a výkon její práce má svůj původ v ctnostných myšlenkách Velké 

francouzské revoluce, myšlenkách osvícenství a křesťanství, které myslely na 

poskytnutí pomoci také pachatelům trestné činnosti. V roce 1823 pak byla na základě 

těchto myšlenek založena Nizozemská společnost pro morální pozvednutí vězňů, jejíž 

hlavní činností bylo zajištění vzdělávání a náboženského vedení vězňů a poskytnutí 

morální a materiální podpory po jejich propuštění z VTOS. Více či méně organizované 

organizace pak vznikaly i v ostatních státech Evropy i Severní Ameriky. Ve Velké 

Británii se probace vyvinula z dobrovolnické činnosti osob při obvodních soudech 

v oficiální činnost zavedenou na základě zákona Probation of offenders Act již v roce 

1907.  

Poskytování pomoci pachatelům se z neformální činnosti dobrovolníků během historie 

změnilo na oficiální, státem zastřešenou činnost. Činnost probační služby, původně 

téměř výlučně zaměřená na pomoc pachatelům, je od 20. století státy využívána i jako 

metoda kontroly a dohledu nad chováním pachatelů před, během i po výkonu uložených 

trestů. Právě ve Velké Británii byl tento význam probační služby opět zdokonalen, když 

                                                 
50 ZEDNER, Lucia. Criminal justice. New York: Oxford University Press, 2004, str. 101. 
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byla v roce 1925 zavedena povinnost každého soudu zřídit místo probačního úředníka, 

který měl svou činností zvyšovat šance na změnu chování pachatele dosažené uložením 

individualizovaného a vhodného trestu.  

Ve 21. století je více a více kladen důraz na zajištění pocitu bezpečnosti společnosti 

a především na efektivnost při řešení jednotlivých trestních případů. Důraz je tedy dán 

především na tvorbu a aplikaci správných probačních postupů a programů, ochranu 

a podporu obětí trestné činnosti a snižování vězeňské populace. Mezi přetrvávající 

problémy, které mají probační služby v rámci své kompetence obvykle adresovat, patří 

snižování míry opakované trestné činnosti, zjišťování motivů pachatelů k opakované 

činnosti včetně ujišťování dalších kriminogenních faktorů trestné činnosti, dále práce 

s obětmi trestných činů a dalšími osobami trestným činem dotčenými či využívání 

nových elektronických technologií při zajišťování kontroly pachatelů.51 Myšlenky 

restorativní justice také výrazně přispěly ke vzniku probačních služeb, a podpořily 

zapojení odborníků z oboru sociální práce, psychologie, práva a dalších do procesu 

ukládání a kontroly alternativních trestů.52 

  

1.5 Trest domácího vězení 

Jednou z alternativních sankcí, kterou svou povahou můžeme zařadit i do skupiny 

sankcí vykonávaných ve společnosti, je trest domácího vězení. Tato sankce díky svým 

charakteristickým znakům představuje vhodnou alternativu k TOS.  

 

1.5.1 Vznik a vývoj ukládání trestu domácího vězení 

Trest domácí vězení má dlouho historii, ne vždy ale byl použit ve svém nápravném 

smyslu, tedy jako alternativní sankce sloužící k potrestání pachatele při zachování jeho 

sociálních vazeb. Trest domácí vězení byl často používán jako prostředek nenásilné 

eliminace politicky nevhodných osob, kdy např. už v biblických dobách byl ve svém 

obydlí římskými vojáky držen apoštol Pavel.53 V Jižní Africe, Polsku, Sovětském svazu 

či Jižní Koreji byl trest domácího vězení používán v minulosti jako prostředek 

                                                 
51 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka, DOUBRAVOVÁ, Dagmar (eds.). Probace a mediace: 

možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. 
52 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 

2005, str. 183. 
53 MARTINOVIC, Marietta. Issues, Dilemmas and Impact for Detainees´ Co-Residing Family Members. 

Current Issues in Criminal Justice. 2007, roč. 19, str. 90. 
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totalitních právních řádů sloužící k vypořádání se s „neposlušnými“ občany. Dalšími 

případy izolace politických odpůrců domácím vězením je např. omezení osobní 

svobody Galilea Galilei v roce 1633 nebo domácí vězení Napoleona Bonaparte na 

ostrově Svaté Heleny.54   

V USA byl TDV ve své moderní podobě poprvé použit v roce 1971 ve městě St. Louis. 

V USA pak byl do roku 1986 uzákoněn trest domácího vězení v různých formách ve 

více než 30 státech.55 První snahy o zavedení tohoto trestu byly orientovány na 

mladistvé s přesvědčením, že mladiství mohou být lépe kontrolování a drženi z dosahu 

trestné činnosti pod dozorem rodiny a za pravidelné kontroly. U dospělých pachatelů šlo 

především o snahu ochránit pachatele před stigmatizujícím efektem TOS a ke snížení 

vězeňské populace. I v tomto období měl TDV stále představovat pouze retributivní 

reakci na chování pachatele, pouze s účelem snížit počet vězeňské populace. Mezi první 

státy, které po USA zakotvily TDV do svých právních řádů se řadí např. Nový Zéland, 

Austrálie, Nizozemsko či Velká Británie. Každá z těchto zemí si nicméně vytvořila svůj 

vlastní mechanismus pro použití domácího vězení. 

 

1.5.2 Podstata trestu domácího vězení 

Podstatou TDV je omezení pachatele na jeho svobodě pohybu a částečně také na jeho 

osobní svobodě, aniž by ovšem byl pachatel vytržen ze svého přirozeného sociálního 

prostředí.56 Tento trest umožňuje dosáhnout účelu ochrany společnosti i prevence 

dalšího trestného jednání pachatele, skrze částečnou eliminaci pachatele ze společnosti 

při ponechání pachatele v jeho sociálním prostředí a obydlí. I přes odlišné varianty 

zakomponování trestu domácího vězení do právních řádů jednotlivých států, některé 

hlavní principy domácího vězení spojují všechny tyto úpravy. V rámci výkonu TDV 

jde zejména o povinnost pachatele zdržovat se po určitou dobu ve vhodném obydlí, 

obvykle také posílení této povinnosti elektronickým sledováním pachatele spolu 

s ukládáním vedlejších povinností a omezení. Základní charakteristiky TDV jsou: 

 omezení svobody pachatele; 

                                                 
54 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka, DOUBRAVOVÁ, Dagmar (eds.). Probace a mediace: 

možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. 
55 BALL, Richard A., HUFF, C. Ronald, LILLY, J. Robert. House arrest and correctional policy: doing 

time at home. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1988. 
56 KONEČNÁ, Tereza. Vybrané otázky restorativní justice v České republice. Časopis pro právní vědu a 

praxi, Masarykova univerzita, 2015. 
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 omezení dalších práv pachatele (ukládáním přiměřených povinností a omezení); 

 ponechání pachatele v jeho sociálním prostředí; 

 důsledná kontrola dodržování podmínek TDV.  

TDV při jeho uložení vhodným pachatelům má potenciál snížit rozsah vězeňské 

populace, umožnit náhradu škody osobám trestným činem poškozeným a napravit 

osobu pachatele tím, že pachatel je nucen za své jednání přijmout odpovědnost. I přes 

ponechání pachatele ve společnosti je prostřednictvím důsledné kontroly pachatele a 

dodržování podmínek TDV dosaženo účelu ochrany společnosti.  

Někteří odborníci zastávají názor, že TDV je ve své podstatě dosti represivní sankcí – 

začlenění pachatele při výkonu tohoto trestu do společnosti a ponechání pachatele 

během výkonu trestu v jeho obydlí totiž může zcela změnit pojetí jeho domova jako 

jednoho z nejsoukromějších míst v lidském životě. Z domova se stane místo výkonu 

uloženého trestu. Jde zcela jistě o nejpřísnější možnost alternativního trestu ukládaného 

pro účely nevyčlenění pachatele ze společnosti během výkonu trestu.57  

I přes všeobecně pozitivní přístup k tomuto trestu se objevuje i kritiky jeho ukládání. 

Nejčastěji je kritizována nedostatečná personalizace tohoto trestu, jehož výkon téměř 

vždy nepostihuje pouze pachatele, ale i osoby v jeho blízkém okolí. S tím souvisí i 

názor, že se o TDV hovoří pouze ve vztahu k pachatelům a uvádí se, že uložením tohoto 

trestu budou zachovány jeho sociální, a zejména rodinné vztahy. Nikdo se mnohdy 

příliš nezajímá o následky výkonu TDV pro vztahy ostatních osob, které s pachatelem 

sdílejí obydlí a kteří toto sociální prostředí tvoří.58 Někdy je TDV a s ním spojené 

namátkové kontroly či mechanismy EM kritizovány pro porušování práv a omezování 

svobod osob žijících s pachatelem ve společném obydlí. Z tohoto důvodu by mělo být 

ukládání TDV vždy alespoň konzultováno s osobami žijícími s pachatelem v obydlí a 

tyto osoby by měly být včas informovány o možných negativních důsledcích výkonu 

TDV a také o následcích hrozících pachateli při porušení podmínek TDV. TDV je 

někdy považován za trest příliš mírný. V případech, kdy je TDV řádně kontrolován, je 

ale nutné odmítnout tyto kritiky. Jak bylo prokázáno i v provedených průzkumech, 

                                                 
57 BALL, Richard A., HUFF, C. Ronald, LILLY, J. Robert. House arrest and correctional policy: doing 

time at home. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1988. 
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někteří pachatelé TDV považují za trest přísnější než TOS.59 I když se to tak nemusí 

jevit, obzvlášť pro širší veřejnost, TDV představuje významný zásah do svobody 

pachatele a vyžaduje i značnou sebedisciplínu ze strany pachatele pro jeho řádné 

vykonání.60  

 

1.5.3 Elektronický monitoring pachatelů 

Výkon trestu domácího vězení je v moderní době zajišťován prostřednictvím systémů 

elektronického monitoringu. Výhodou elektronického monitoringu je jeho personální 

nenáročnost, kdy i během noci je zajištěno nepřetržité sledování odsouzeného a každé 

porušení trestu domácího vězení je zaznamenáno.61 

 

1.5.4 Historický vývoj elektronického monitoringu 

Myšlenky monitoringu pachatelů se poprvé objevily již v dávné minulosti ve Velké 

Británii, kdy se uvažovalo o viditelném označení pachatelů a jejich následném 

sledování za pomoci celé veřejnosti. Pojem elektronického monitorování ale poprvé 

zavedl až profesor Schwizgebel z Harvardské univerzity, který chtěl tento způsob 

sledování osob zavést u svých psychiatrických pacientů. I přesto, že si nechal v roce 

1964 tento systém sledování patentovat, v praxi však systém EM nepoužil.62 Skutečným 

průkopníkem ukládáním EM jako trestu kontrolujícího chování pachatele byl až v 80. 

letech minulého století soudce J. Love z města Albequerque v Novém Mexiku, který 

zahájil ukládání sankcí za pomocí EM. Zařízení ke sledování vyrobil pan M. T. Goss. 

Tento trest byl poprvé uložen roku 1983. Prvním státem, který pro celé své území 

legislativně upravil a následně aplikoval domácí vězení jako alternativu k TOS, byla 

Florida v roce 1983. V roce 1987 byl elektronický monitoring uzákoněn jako další 

metoda sledování odsouzených v domácím vězení („community control”) a v roce 1988 

začal být tzv. radiofrekvenční monitoring fakticky celostátně užíván.63 Brzy po jeho 

                                                 
59 DODGSON, Kath. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention 

Curfew scheme. London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001. 
60 KALVODOVÁ, Věra. Domácí vězení - jedna z možných alternativ odnětí svobody? In Days of Public 

Law. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 683. 
61 ZEDNER, Lucia. Criminal justice. New York: Oxford University Press, 2004, str. 221. 
62 RAJNIČ, Marek. Druhy elektronických monitorovacích zariadení používaných v systéme trestného 
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zavedení se EM jako varianta k TOS rozšířila do právních řádů téměř všech států USA. 

Uvádí se, že už v roce 1989 bylo v USA elektronicky monitorováno na 12 – 14 tisíc 

osob odsouzených k TDV a na 1 300 osob propuštěných z VTOS. V roce 1999 pak 

počet sledovaných pachatelů stoupl až na 100 tisíc.64 I přes určité nepohodlí spojené 

s nošením náramku nezbytného k elektronickému sledování odsouzeného, nabízí TDV 

za použití EM efektivní trest. Tento trest umožňuje naučit odsouzené k určitému 

společensky uznávanému chování a vštípit jim návyky a pravidelný režim spolu se 

zachováním jejich sociálního prostředí mimo nápravná zařízení.  

 

1.5.5 Druhy elektronického monitoringu 

EM se dle způsobu využití dá dělit na čtyři základních způsoby využití. Tzv. Front door 

modelem představuje využití EM jako druhu trestu nebo jako součásti podmínek 

alternativního trestu. Tzv. Back door modelem je pak využití EM při podmíněném nebo 

konečném propuštěné odsouzeného z VTOS. Třetím možným modelem je využití EM 

jako náhrady vazby. Jako čtvrtý způsob využití EM jsou uváděny všechny ostatní 

situace, kde EM může napomoci k zajištění určitých osob na daném místě, jako je 

použití EM ve věznicích, při práci s nelegálními přistěhovalci atd.65 V současnosti 

můžeme systémy EM dělit na dva hlavní, které se dále dělí na systémy aktivního a 

pasivního sledování. Druhy existujících systémů EM jsou popsány níže v práci.  

 

1.5.5.1 Systém EM používající aktivní radiofrekvenční technologii („radio 

frequency system“ nebo také „continuously signalling system“) 

Zařízení EM fungující na základě tzv. aktivní radiofrekvenční technologie se skládá 

z vysílače („tag“), nejčastěji jde o náramek umístěný na kotník nebo zápěstí pachatele, 

přijímače (obvykle umístěný v obydlí pachatele) a centrálního počítače (někdy 

označovaný také jako monitorovací centrum). Tato metoda funguje na principu 

neustálého vysílaného radiového signálu s omezeným rozsahem z vysílače umístěného 

na těle pachatele. Přijímač tento zachycený signál za pomocí telefonní linky přednáší 

                                                 
64 Publikace Ministerstva spravedlnosti, Zahraniční zkušenosti s elektronickým monitoringem, dostupná 
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do centrálního počítače. Tento počítač přijaté informace o pobytu pachatele v obydlí 

porovnává s informacemi nastavenými podle harmonogramu uvedeného v rozsudku 

soudu ukládajícím TDV. Pokud počítač zaznamená vzdálení se pachatele z obydlí 

ve chvíli, kdy by se měl pachatel nacházet v obydlí, upozorní obvykle pachatele 

a příslušného úředníka na porušení podmínek domácího vězení. Počítač zaznamenává 

přesný čas, kdy se pachatel vzdálí ze svého obydlí i čas, kdy se signál obnoví. Tato 

metoda je v současnosti nejčastěji používanou metodou EM při výkonu TDV.  

 

1.5.5.1.1 Systém EM používající pasivní radiofrekvenční technologii 

(„programmed contact system“) 

Systém EM fungující na principu pasivní radiofrekvenční technologie spočívá 

v pravidelném nebo nahodilém telefonním kontaktu centrálního počítače s pachatelem, 

který se má v určitý čas nacházet na určitém místě. Centrální počítač v nastavených 

časových intervalech kontaktuje pachatele.66 Pachatel je povinen hovor přijmout 

a potvrdit svou přítomnost přiložením náramku (vysílače) k ověřovací skříňce 

(„verification box“).67 Některé systémy pro ověření totožnosti pachatele také používají 

metodu identifikace hlasu pomocí speciálních programů, jiné mohou ověřovat 

biometrické údaje pachatele, jako je např. otisk prstu, jiné k ověření totožnosti používají 

„pouze“ systém hesel či osobních údajů, které pachatel musí na vyzvání sdělit. Pasivní 

systém neomezuje monitoring pachatele pouze na obydlí, ale pachatel může být 

kontrolován např. i na pracovišti. Tento systém je méně omezující než systém EM 

spočívající na aktivní RF technologii, neboť nespočívá na principu neustálého sledování 

pachatele. Kontrola také nemusí pachatele tolik stigmatizovat, neboť je většinou 

prováděna méně nápadně, formou telefonátu či za pomoci pageru.68 Jde o variantu EM 

méně efektivní, v porovnání s EM používajícím aktivní RF technologii. Ze strany 

pracovníků provozovatele EM je také vyžadována dobrá znalost osob vykonávajících 

TDV.  

 

                                                 
66 BYRNE, James M., J. LURIGIO, Arthur, PETERSILIA, Joan. Smart sentencing: the emergence of 

intermediate sanctions. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1992. 
67 BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Elektronický monitoring jako prostředek ke snížení počtu vězeňské 

populace. In Kotásek, J. a kol. Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

s. 1350. 
68 RAJNIČ, Marek. Druhy elektronických monitorovacích zariadení používaných v systéme trestného 

konania. Justičná revue, 2010, roč. 62, č. 10, str. 389. 
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1.5.5.1.2 Systém EM používající aktivní GPS technologii 

GPS sledovací systém je technologie umožňující nepřetržitou kontrolu samotného 

pohybu pachatele. Tato technologie používá signál vysílaný za pomoci 24 družic na 

šesti oběžných drahách, pět monitorovacích stanic na Zemi a třech řídících středisek. 

Pro stanovení přesné polohy subjektu pak musí být dostupný signál alespoň ze čtyř 

družic. Aktivní technologie GPS již nevyžaduje instalaci monitorovacího zařízení 

v obydlí pachatele a stačí, pokud má pachatel na svém těle umístěn vysílač a při sobě 

mobilní telefon, pomocí kterého sledovací zařízení komunikuje se satelitem a předává 

signál centrálnímu počítači. Vysílač na těle pachatele neustále vysílá signály určující 

polohu pachatele, které jsou nepřetržitě vyhodnocovány centrálním počítačem. 

Technologie zatím obecně není příliš využívána. V právní řádu Anglie a Walesu se s ní 

setkáme pouze v ojedinělých případech, např. při sledování pachatelů, kteří jsou 

podezření ze spáchání nebo odsouzeni za spáchání teroristického trestného činu podle 

zákona the Terrorism Prevention an Investigation Measures Act 2011.69  

 

1.5.5.1.3 Systém EM používající pasivní GPS technologii 

U pasivní GPS technologie je sledovací zařízení připevněno na tělo pachatele 

a monitorovací jednotka je umístěna v obydlí pachatele. O pohybu pachatele existuje 

přesný záznam, který je zpětně přehrán příslušným pracovníkem provozovatele EM.  

 

1.5.5.1.4 Nové trendy v technologiích EM 

V současné době se vyvíjejí ještě mnohem modernější technologie pro sledování 

pachatelů, např. sledovací zařízení ve formě mikročipu umístěného v těle pachatele, 

které je zároveň schopné sledovat vnitřní změny v pachatelově těle a detekovat možné 

užívání omamných látek. Některá nově vyvíjená zařízení v sobě obsahují fotoaparát 

nebo kameru a budou tak moci pořizovat záznamy o konkrétní činnosti pachatele.70  

                                                 
69 Publikace The Ministry of Justice’s electronic monitoring contracts, dostupná na stránce: 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf. 

(citováno dne 6. června 2016)  

 
70 RAJNIČ, Marek. Druhy elektronických monitorovacích zariadení používaných v systéme trestného 

konania. Justičná revue, 2010, roč. 62, č. 10, str. 390. 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf
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2 Trest domácího vězení v Anglii a Walesu 

2.1 Ukládání trestů v Anglii a Walesu 

Na rozdíl od České republiky, výčet dostupných sankcí v trestním právu Anglie a 

Walesu (dále v práci také jako anglické právo) včetně pravidel upravujících jejich 

ukládání je obsažen ve více pramenech práva. I přes rostoucí význam legislativy při 

ukládání trestů velkou roli i nadále hraje uvážení soudců. Stejně jako jiné země, 

zahrnující ČR, se Anglie a Wales v poslední době potýkají s častými a ne právě ideálně 

provedenými novelami zákonů.  

 

2.1.1 Prameny trestního práva v Anglii a Walesu 

Formálními zdroji pro ukládání trestů jsou podle anglického práva zákony, soudní 

rozhodnutí (především sjednocující a výkladová rozhodnutí odvolacího soudu „Her 

Majesty's Court of Appeal in England & Wales“) a směrnice pro ukládání jednotlivých 

trestů („Sentencing Guidelines“). S menší váhou mohou být pramenem pro ukládání 

trestů i díla předních autorů právní literatury.71 Zákony („acts“) vždy stanoví maximální 

možnou výměru ukládaného trestu a někdy i pravidlo, pro jak závažný trestný čin může 

být daný trest uložen. Pro jednotlivé zločiny jsou také často zákonem stanoveny příkazy 

a nařízení, které může soud fakultativně v daném případě uložit. Zákony tak uvádí 

pouze parametry sankcí a ponechávají široké pole působnosti pro soudy a jejich 

modifikaci trestu.  

V roce 1991 proběhly v Anglii a Walesu první snahy o kompletní kodifikaci trestů 

a pravidel pro jejich ukládání. Díky této snaze byl přijat zákon Criminal Justice Act 

1991, který se snažil o kodifikaci všech dostupných trestů ukládaných v trestním řízení. 

V devadesátých letech minulého století bylo trestní právo kodifikováno i dalšími 

zákony. Dokončení této kodifikace pak mělo být provedeno zákonem Powers of 

Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, kterým měly být zejména všechny pravomoci 

ukládání trestů koncentrovány do jednoho zákona. V roce 2003 byl tento zákon 

nahrazen novým zákonem s názvem Criminal Justice Act 2003, který je nyní hlavním 

                                                 
71 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and criminal justice. 5th ed. New York: Cambridge University 

Press, 2010, str. 24. 
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zákonem na poli anglického trestního práva. Praktické ukládání trestů jím ale bylo opět 

rozděleno do více právních norem.72 

 

2.1.1.1 Soudní rozhodnutí a směrnice upravující pravidla pro ukládání trestů 

Sbírka nejdůležitějších rozhodnutí anglického odvolacího soudu byla v minulosti vždy 

respektována při ukládání trestů nižšími soudy, zejména s ohledem na jejich výměru. 

Tato rozhodnutí byla i shromažďována do několika oficiálních sbírek a veřejně 

publikována. Tato praxe měla ovšem několik nedostatků, z nichž jedním byla i o 

zaměřenost těchto závazných rozhodnutí odvolacího soudu převážně na komplikované a 

závažné případy. Při rozhodování o méně závažných trestných činech pak soudy neměly 

k dispozici bližší pravidla pro své rozhodování. V roce 1998 tak byl zákonem The 

Crime and Disorder Act 1998 vytvořen nový poradní orgán Sentencing Panel působící 

při odvolacím soudu, jehož hlavním úkolem mělo být sjednocování pravidel trestání. 

Nejradikálnějším krokem v této oblasti ale bylo v roce 2004 vytvoření Sentencing 

Guidelines Council dnes nazývané jako Sentencing Council (do češtiny se dá přeložit 

jako Rada pro vydávání směrnic trestání, dále v textu je označována jako Rada), jejíž 

povinností je vypracování závazných („definite“) směrnic pro ukládání trestů. Rada 

nahradila ve svém působení poradní orgán odvolacího soudu Sentencing Panel, který je 

nyní poradním orgánem Rady. Členy Rady jsou Lord Chief of Justice (vedoucí justice a 

prezident soudců Anglie a Walesu), soudci okresních a krajských soudů, a další 

jednotlivci se zkušenostmi v oblasti trestního stíhání či trestní obhajoby. Každý soud je 

pak povinen rozhodovat v souladu s těmito směrnicemi.73 Směrnice jsou veřejně 

dostupné na stránkách Rady. Ke dni ukončení rukopisu této práce bylo vypracováno na 

třicet těchto závazných směrnic. Mezi nejdůležitější ze směrnice pak patří Směrnice 

o posouzení závažnosti trestného činu (Overarching Principles: Seriousness74), která 

byla také jednou z prvních Radou vypracovaných směrnic. Tato směrnice je velice 

důležitá při ukládání jednotlivých druhů trestů, zahrnujíc i tresty alternativní. Rozlišuje 

mezi několik stupni zavinění („culpability“) a mezi několika druhy způsobené nebo 

                                                 
72 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and criminal justice. 5th ed. New York: Cambridge University 

Press, 2010, str. 26. 
73 DINGWALL, Gavin. Sentencing. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. New 

York: Oxford University Press, 2009., str. 119. 
74 Tato směrnice je dostupná na stránkách Sentencing Council: https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-

content/uploads/web_seriousness_guideline.pdf. (citováno dne 2. června 2016)  

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_seriousness_guideline.pdf
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_seriousness_guideline.pdf
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zamýšlené škody („harm“), jako o znacích určujících závažnost spáchaného trestného 

činu podle anglického práva.75 Další důležitou směrnicí Rady je Směrnice o ukládání 

komunitních sankcí (New Sentences: Criminal Justice Act 200376). 

 

2.2 Alternativní sankce v právu Anglie a Walesu 

Jak již bylo uvedeno v práci výše, právní řád Anglie a Walesu představují inspiraci 

v ukládání alternativních sankcí. Vývoj alternativních sankcí a praxe jejich ukládání 

má v anglickém právu dlouhou tradici.  

 

2.2.1 Zavádění alternativních sankcí do právního řádu Anglie a Walesu 

Hlavním důvodem pro zavedení alternativních sankcí do právního řádu Anglie a Walesu 

byl růst vězeňské populace, která se v poválečném období od roku 1946 do roku 1995 

téměř zdvojnásobila77. Od roku 1992 do roku 1998 trend růstu vězeňské populace 

nadále pokračoval, když počet vězňů v roce 1992 představován číslem 45 800 vzrostl 

v roce 1998 na počet 65 000.78 Od 60. let 20. století bylo tedy hlavním cílem anglické 

trestní politiky vytvořit vhodné alternativní tresty k TOS. Možnost uložení tzv. 

komunitních sankcí („community sanctions“) jako trestu byla v anglickém právním řádu 

poprvé uzákoněna v roce 1972. Tato sankce se ale nesetkala s větší odezvou od 

anglických soudů. V roce 1990 byl v dokumentu White Paper79 uveden záměr vlády 

usilovat o postupné upouštění od ukládání TOS za méně závažné trestné činy a zpřísnit 

alternativní tresty tak, aby vytvářely opravdovou alternativu k TOS. V roce 1991 pak 

nastal zásadní přelom v principech trestání v rámci anglické trestné politiky. Přijetím 

zákona Criminal Justice Act 1991 bylo poprvé v anglické historii trestání výslovně 

zavedeno hledisko, které musel soud povinně při ukládání trestu zvážit. Ovlivněn 

                                                 
75 CJA 2003 § 143, odst. 1. 
76 Tato směrnice je dostupná na stránkách Sentencing Guidelines Council: 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_new_sentences_guideline1.pdf. (citováno 

dne 2. června 2016)  
77 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009., str. 165. 
78 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009., str. 167. 
79 White Paper je dokument vypracovávaný vládou, který obvykle pojednává o nějakém problému, se 

kterým se vláda potýká a který také obsahuje její cíle a budoucí směřování při řešení daného problému. 

Dokument také může obsahovat i návrhy nových zákonů nebo novel. 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_new_sentences_guideline1.pdf


 

37 

 

hlavně retributivním účelem trestu požadoval tento zákon, aby uložený trest odpovídal 

závažnosti spáchaného trestného činu.   

Velká změna v ukládání alternativních sankcí byla v anglickém trestním právu 

provedena v roce 2003 zákonem CJA 2003. V zákoně se výrazně projevuje odklon od 

retributivní funkce trestu směrem k funkci nápravné směřující především ke snížení 

míry kriminality. Zákon výslovně přikazuje soudům při ukládání trestu dosahovat hned 

několika účelů tohoto trestu, a to: potrestání pachatele, snížení kriminality, nápravy 

pachatele, ochrany společnosti a reparace trestným činem způsobené škody.80 Není 

nicméně stanovena důležitost jednotlivých účelů potrestání, které se tak v praxi mohou 

doplňovat či si navzájem odporovat. Je pak na soudu aby zvážil, kterého účelu by mělo 

být v tom daném případě primárně dosaženo.  

 

2.2.2 National Probation Service a její role při ukládání a výkonu alternativních 

sankcí v Anglii a Walesu 

Jak již bylo uvedeno výše, existence probační služby má v Anglii a Walesu dlouhou 

historii. Už v roce 1925 soudy při ukládání trestů museli zohlednit názor probačního 

úředníka při volbě trestu, aby tak bylo lépe dosaženo jeho účelu.  

Po krizi na konci 20. století, označené jako „nothing works“ (tedy nic nefunguje), 

během které byl měkký přístup k pachatelům v rámci probace podroben kritice 

vzhledem k ne vždy zcela průkazným výsledkům její efektivnosti, byla v Anglii a 

Walesu založena Národní probační a mediační služba Anglie a Walesu („National 

Probation Service for England and Wales”). Založením NPS vzniklo 42 relativně 

samostatných probačních oblastí, které byly v průběhu let přeorganizovány na 35 těchto 

oblastí. NPS prošla v nedávné době podstatnými reorganizačními změnami. Hlasy 

volající po razantních a efektivních reakcí státu na trestní jednání pachatelů byly 

vyslyšeny a vedly v Anglii a Walesu ke spojení vězeňské služby („HM Prison Service“) 

a NPS a daly vzniknout společné organizaci (nebo spíše společné spolupráci) s názvem 

National Offender Management Service (NOMS). 

Sloučení HMPS a NPS bylo učiněno s primárním cílem vytvořit jednotný postup vůči 

pachatelům. NOMS má představovat agenturu odpovědnou za snižování míry 

kriminality a opakované trestné činnosti pachatelů. Hlavním pojmem je společné vedení 

                                                 
80 CJA 2003, § 142, odst. 1. 
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pachatelů („offenders management“), které v sobě zahrnuje soubor metod a postupů 

zaměřených na jejich výchovu a nápravu. Hlavním cílem NOMS je poskytovat tzv. 

„end-to-end“ kontrolu pachatelů, tedy kontrolovat pachatele po celou dobu jejich 

trestání jako celek a nesoustřeďovat se pouze na izolovaný výkon jednotlivých trestů. 

Spolupráce HMPS a NPS jako jednoho orgánu má přinést jednotný postup vůči 

pachatelům zajištěným jednotným plánem ukládání trestů.81 Model této spolupráce a její 

hlavní cíle jsou popsány v dokumentu „Offender Management Model” z roku 2006.82 

Zákonem The Offender Management Act 2007 bylo od roku 2008 nově umožněno 

poskytování probačních služeb NPS také skrze soukromé subjekty.  

V roce 2014 proběhla poslední změna v organizaci NPS. Působnost NPS byla rozdělena 

do sedmi obvodů. Od 1. června 2014 je dohled nad pachateli ve společnosti zajišťován 

NPS, která se zaměřuje na kontrolu nebezpečnějších pachatelů ve spolupráci s 21 

tzv. Community Rehabilitation Companies (společnosti pro rehabilitaci pachatelů), které 

se zaměřují na nápravu lehce a středně rizikových pachatelů.83 Toto uspořádání 

nahradilo dělení NPS na 35 probačních spolků („probation trusts”), které byly v 

průběhu let vytvořeny z původních 42 spolků. NPS byla v nedávné době ovlivněna i 

snižováním finančních zdrojů poskytovaných Anglií a Walesem na její činnost. Jak 

vyplývá ze zprávy uveřejněné na stránkách National Audit Office84, NOMS musela 

během let 2011 – 2016 na základě pokynů britského ministerstva spravedlnosti 

(„Ministry’s Business Plan 2011–2016”) snížit své výdaje celkově o 37 %, částečně za 

provedení nutné reorganizace. Taková restrukturalizace se neobešla bez hromadného 

propouštění, rušení pozic či omezení dostupných rehabilitačních programů.  

 

                                                 
81 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009., str. 173. 
82 Offender Management Model, květen 2006, dostupný na stránce: https://www.swmcrc.co.uk/wp-

content/uploads/2010/05/offender_management_model_1.pdf. (citováno dne 3. Června 2016)  
83 Offender Management Statistics Quarterly (čtvrtletní statistiky kontroly pachatelů), dostupné na 

stránce: https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly. (citováno 

dne 6. června 2016)  
84 Publikace vytvořená National Audit Office s názvem: Realising the benefits of the headquarters’ 

restructure, dostupná na stránkách: https://www.nao.org.uk/wp-

content/uploads/2012/05/National_Offender_Management_Service_restructuring.pdf. (citováno dne 6. 

června 2016)  

https://www.swmcrc.co.uk/wp-content/uploads/2010/05/offender_management_model_1.pdf
https://www.swmcrc.co.uk/wp-content/uploads/2010/05/offender_management_model_1.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/National_Offender_Management_Service_restructuring.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/National_Offender_Management_Service_restructuring.pdf
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2.3 Formy trestu domácího vězení v Anglii a Walesu 

Trest domácího vězení je v anglickém právu zastoupen ve třech hlavních podobách. 

Jako samostatný trest je ukládán v podobě požadavku nevycházení („curfew 

requirement“) v rámci tzv. komunitního trestu. Dále může být TDV uložen pachateli 

odsouzenému k TOS v určité době trvání před jeho podmíněným propuštěním. 

V takovém případě je TDV označován jako home detention curfew. Třetí variantou je 

pak uložení domácího vězení jako náhrady vazby v případech vedeného trestného řízení 

proti pachateli nebo při odvolání pachatele proti rozsudku soudu prvního stupně. 

Požadavek nevycházení může být dále doplňkem některých dalších trestů. Tyto varianty 

jsou v práci také okrajově popsány. TDV je tedy v anglickém právu zastoupen 

v podobě:  

 požadavku nevycházení ukládaného v rámci komunitního trestu; 

 tzv. home detention curfew, tedy při propuštění pachatele z VTOS před 

vykonáním poloviny uloženého TOS; 

 náhrady vazby při propuštění obviněného pachatele na kauci („release on bail”) 

Obrázek níže znázorňuje podoby TDV v právním řádu Anglie a Walesu. V modrých 

rámečcích jsou pak vyobrazeny hlavní podoby TDV. V zelených jsou pak vyobrazeny 

další možné varianty uložení TDV ve formě zpřísňujících či fakultativních podmínek 

uložených v rámci jiného trestu.  

Obrázek 1 - Podoby TDV v Anglii a Walesu 
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2.3.1 Požadavek nevycházení („curfew requirement“)  

Anglické právo nezná TDV ve formě samostatného trestu. TDV je ukládán jako 

tzv. „požadavek“ v rámci jednotného komunitního trestu. Tento požadavek je institutem 

trestního práva nejblíže podobným TDV tak, jak ho známe v českém právním řádu.  

 

2.3.1.1 Vznik komunitního trestu 

Trest domácího vězení ukládaný jako samostatná sankce byl do anglického právního 

řádu zaveden v roce 1991 zákonem Criminal Justice Act 1991. Tím bylo zavedeno 

elektronické sledování pachatele po určitou dobu na dané adrese (nejčastěji v jeho 

bydlišti).85 Jak již bylo uvedeno dříve, komunitní trest v takové podobě, v jaké ho 

známe dnes, byl do právního řádu zaveden zákonem CJA 2003. Od této doby je pak 

možno uložit TDV pouze jako součást komunitního trestu. Tento zákon byl výsledkem 

trendu hledání vhodných alternativ k TOS a vztahuje na všechny trestné činy spáchané 

osobami staršími 18 let po nabytí „účinnosti“ zákona, a to od 4. dubna 2005.  

 

2.3.1.2 Podstata komunitního trestu 

Komunitní trest („community sentence“) představuje pouze jeden z řady alternativních 

trestů existujících v anglickém právním řádu. Tento komunitní trest se skládá z několika 

požadavků („requirements“), které může soud ukládat jednotlivě, nebo je také může 

různě kombinovat. Soud by měl při ukládání jednotlivých požadavků vždy řádně zvážit, 

jaký z těchto požadavků nebo jaká jejich kombinace, je pro pachatele vhodná.86 Jedná 

se o požadavky:  

 požadavek neplacené práce („an unpaid work requirement“) v rozsahu 40 – 300 

hodin, která pachatelem musí být vykonána do jednoho roku od uložení 

požadavku87;  

 požadavek činnosti („an activity requirement“) představující povinnost 

pachatele dostavit se v určitý čas na určené místo k výkonu speciálních aktivit, 

                                                 
85 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009, str. 166. 
86 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and criminal justice. 5th ed. New York: Cambridge University 

Press, 2010, str. 27. 
87 CJA 2003, § 199. 
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jako jsou např. rehabilitační sezení, rehabilitační konzultace a kdy počet dní 

takto strávených nesmí přesáhnout 6088; 

 požadavek docházení do programu („a programme requirement“) představující 

povinnost odsouzeného navštívit speciální program, např. program zvládání 

agrese89; 

 požadavek nekonání zakázané aktivity („a prohibited activity requirement“) 

spočívající v zákazu účastnit se některých událostí, jako jsou např. fotbalové 

zápasy90; 

 požadavek nevycházení („a curfew requirement“) neboli povinnost pachatele 

zdržovat se v určitou dobu v obydlí na určité adrese, kdy tato povinnost může 

být uložena v maximálním délce 12 měsíců a denní rozsah této povinnosti nesmí 

být kratší než dvě hodiny a delší než šestnáct hodin91;  

 požadavek vyloučení („an exclusion requirement“) spočívající v zákazu 

navštěvovat určité oblasti, např. části města, kdy tento zákaz nesmí být uložen 

na déle než dva roky92; 

 požadavek řádného bydliště („a residence requirement“) představující povinnost 

pachatele bydlet po určitou dobu na stanovené adrese93; 

 požadavek léčby duševního zdraví („a mental health treatment requirement“) 

spočívající v povinnosti pachatele se svým souhlasem podstoupit léčbu 

doktorem nebo psychologem94; 

 požadavek léčby drogové závislosti („a drug rehabilitation requirement”) 

spočívající v povinnosti pachatele podstoupit léčbu drogové závislosti pod 

vedením specializovaného odborníka95; 

 požadavek léčby závislosti na alkoholu („an alcohol treatment requirement“) 

spočívající v povinnosti pachatele se svým souhlasem podstoupit léčbu 

závislosti na alkoholu96; 

                                                 
88 CJA 2003, § 201. 
89 CJA 2003, § 202. 
90 CJA 2003, § 203. 
91 CJA 2003, § 204. 
92 CJA 2003, § 205. 
93 CJA 2003, § 206. 
94 CJA 2003, § 207. 
95 CJA 2003, § 200 – 211. 
96 CJA 2003, § 212. 
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 požadavek dohledu („a supervision requirement“) spočívající v povinnosti 

pachatele po stanovenou dobu navštěvovat probačního úředníka97; 

 požadavek docházení do centra („an attendance centre requirement“), který 

je možno uložit pouze pachatelům mladším 25 let a spočívající v povinnosti 

pachatele docházet do centra ve výměře mezi 12 až 36 hodinami98;  

 požadavek nápravné aktivity („a rehabilitation activity requirement”) 

je nejnovějším požadavkem zavedeným do anglického právního řádu zákonem 

Offender Rehabilitation Act 2014 s účinností od roku 2015 a spočívá ve vhodné 

aktivitě, kterou musí pachatel v souladu s rozhodnutím příslušného úředníka 

NPS vykonávat po dobu stanovenou soudem.  

Trest domácího vězení ukládaný v rámci komunitního trestu komunitním příkazem 

(„community order“) má pak podobu požadavku nevycházení („curfew order“), jak 

je popsán ve výčtu výše. Jeho podstatou je povinnost pachatele zdržovat se na určité 

adrese po dobu přesně stanovenou příkazem. Délka požadavku nevycházení byla 

podstatně změněna zákonem Legal Aid, Sentencing and Punishment Act 2012. Tento 

zákon prodloužil nejdelší dobu jeho uložení na 12 měsíců (z původních šesti) a 

prodloužil maximální dobu, po kterou se pachatel denně musí nacházet v obydlí, na 16 

hodin (z původních 12 hodin).99 Obecně je doporučováno, aby byl požadavek ukládán 

v denní výměře 9 hodin. V komunitním příkazu soud může určit i několik adres, na 

kterých se musí pachatel po určitou dobu požadavku nevycházení zdržovat.  

 

2.3.1.3 Podmínky pro uložení požadavku nevycházení 

Pro uložení požadavku nevycházet musí být splněno hned několik podmínek. Nejprve 

musí být posouzena závažnost trestného činu. Komunitní sankce, kterou je i požadavek 

nevycházení, totiž mohou být soudy ukládány pouze v případech, kdy je trestný čin 

natolik závažný, že vyžaduje uložení takového trestu („serious enough to warrant such 

sentence“)100. Pojem „natolik závažný“ je ovšem ponechán zákonem bez jakékoliv 

bližší definice. Soud tedy musí v závislosti na závažnost trestného činu uložit komunitní 

                                                 
97 CJA 2003, § 213. 
98 CJA 2003, § 214. 
99 MAIR, George. Community Sentences. In HUCKLESBY, Anthea, WAHIDIN, Azrini. Criminal justice. 

New York: Oxford University Press, 2009., str. 174. 
100 Od roku 2003 je tato úprava obsažena v zákoně Criminal Justice Act 2003, § 148, odst. 1. 
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trest, jehož následek je této závažnosti úměrný.101 Míru zavinění i rozsah způsobené 

škody ovlivňují i přitěžující okolnosti (např. opakovaná trestná činnost, plánování 

trestného činu, použití zbraně při páchání trestného činu, prospěch pachatele z trestného 

činu, počet obětí nebo osoba oběti) a polehčující okolnosti (vyprovokování pachatele 

k činu, nízký věk či duševní porucha pachatele). Přísnost trestu může být dále 

modifikována s přihlédnutím k osobě pachatele, s ohledem na skutečnosti jakou je 

například doznání pachatele, oznámení trestného činu před jeho odhalením nebo 

náhrada škody.102 Závažnost trestného činu soud posuzuje v souladu se směrnicí Rady 

týkající se závažnosti trestného činu, jak byla popsána již dříve v práci.  

Druhou podmínkou, která musí být splněna před uložením komunitní sankce, 

je skutečnost, že tato sankce je pro pachatele nejvhodnější („the most suitable for the 

offender“).103 Vhodnost je pak velice široký pojem, jehož význam se může měnit 

v závislosti na konkrétním účelu sledovaného potrestáním.104 Za dodržení principů 

přiměřenosti a vhodnosti by pak měl být komunitní trest ukládán pouze v případech, 

kdy jeho uložení nepředstavuje pro pachatele vzhledem k závažnosti spáchaného 

trestného činu nepřiměřenou zátěž. Při ukládání požadavku nevycházení pachatel musí 

splňovat další podmínku, kterou je možnost pachatele bydlet během výkonu trestu ve 

vhodném obydlí. Další podmínky k uložení požadavku nejsou ze zákona potřebné. 

Pachatel s uložením požadavku nevycházení totiž nemusí ani výslovně souhlasit. Pro 

uložení požadavku nevycházení tedy musí být splněny následující podmínky:  

 závažnost trestného činu odůvodňuje uložení komunitní sankce;  

 požadavek nevycházení je požadavkem nejvhodnějším pro pachatele; 

 pachatel bydlí v obydlí, které umožňuje uložení požadavku nevycházení.  

 

2.3.1.4 Výkon požadavku nevycházení 

Požadavek nevycházení je nejčastěji ukládán spolu s požadavkem elektronického 

monitorování („electronic monitoring requirement“). Soud by měly ze zákona 

požadavek EM ukládat spolu s požadavkem nevcházení vždy, pokud mu to v tom 

nebrání zvláštní okolnosti případu nebo pokud má za to, že uložení požadavku EM není 

                                                 
101 Criminal Justice Act 2003, § 148, odst. 2, písm. b. 
102 BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Podmínky uložení českého trestu domácího vězení a anglického curfew 

requirement. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 12, č. 3, s. 65.  
103 Criminal Justice Act 2003, § 148, odst. 3, písm. a. 
104 ZEDNER, Lucia. Criminal justice. New York: Oxford University Press, 2004, str. 203. 
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nutné. Požadavek EM je nejčastěji vykonáván za pomoci aktivní RF technologie, tedy 

za použití elektronického náramku (vysílače), umístěného na těle odsouzeného. Tento 

vysílač vysílá signály do přijímače umístěného v obydlí odsouzeného, které jsou 

předávány do monitorovacího centra. Výhodou požadavku EM je, že zajištuje 

nepřetržité sledování pachatele. Díky EM je tak zaznamenáno každé porušení 

požadavku nevycházení. Ne každému odsouzenému ale požadavek EM může být 

uložen. Pachatel totiž musí mít možnost bydlet ve vhodném obydlí, kde je nainstalována 

pevná telefonní linka, potřebná pro výkon EM.  

Požadavek EM by také neměl zcela nahradit práci NPS, neboť právě práce s probačními 

úředníky naplňuje nápravnou myšlenku požadavku nevycházení. Kontrolu dodržování 

podmínek požadavku nevycházení (v případech, kdy je uložen požadavek EM), 

zajišťuje provozovatel EM. Děje se tak téměř ve všech případech uložených požadavků 

nevycházení. Příslušnému provozovateli EM je vždy zaslán příkaz s uloženým typem 

požadavku nevycházení („curfew“) a jeho povinností je instalovat zařízení EM ještě týž 

den (pokud je příkaz doručen do 15:00 hodin) nebo následující den (pokud je příkaz 

doručen později). V současné době provozují elektronický monitoring v Anglii a 

Walesu pouze dvě společnosti, G4S a Serco. Níže je obrázek znázorňující spolupráci 

mezi soudem ukládajícím požadavek a provozovateli EM. V případech, kdy není spolu 

s požadavkem nevycházení uložen požadavek EM, vykonává dozor nad dodržováním 

podmínek nevycházení NPS. 
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Zdroj: Publikace The Ministry of Justice’s electronic monitoring contracts, dostupná na 

stránce: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-

Monitoring_final.pdf, str. 10. 

 

2.3.1.5 Postup při porušení podmínek požadavku nevycházení 

Obecně se rozlišují dva stupně porušení podmínek požadavku nevycházení – stupeň 

2 představují méně závažná provinění. Nejčastěji půjde o absenci pachatele v obydlí po 

dobu nařízení požadavku trvající déle než 15 minut. V takovém případě je pachatel 

upozorněn na porušení podmínek požadavku a na skutečnost, že pokud se takové 

jednání bude opakovat, může být pachatel postaven před soud. Pokud se ve 12 měsících 

následujících po provinění stupně 2 takové jednání opakuje, nastane automaticky 

situace porušení podmínek stupně 1 a na jednání pachatele je upozorněn soud. Pokud 

pachatel není ve svém bydlišti, soud může vydat příkaz k jeho zatčení. V jiných 

případech pouze pachatele předvolá. V případě závažného porušení podmínek 

požadavku nevycházení, např. spácháním dalšího trestného jednání nebo násilím vůči 

Je kontaktován příslušný provozovatel EM a je mu zaslán příkaz s nařízením jednoho ze zákazů 

vycházet („curfew“) 

 

Soud propustí pachatele na kauci / Soud uloží 

v rámci komunitního trestu požadavek nevycházet 

Ředitel věznice propustí pachatele na HDC 

HDC („Home detention 

curfew“) 

Propuštění na kauci 

(„Bail“) 

Je uložen komunitní 

trest   

Je provedena instalace sledovacího zařízení  

Zákaz vycházení je řádně vykonán – 

provozovatel EM deinstaluje zařízení 

Podmínky zákazu jsou porušeny – 

provozovatel EM informuje příslušný orgán 

Obrázek 2 - Postup při zajištění elektronického monitoringu pachatelů 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf
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pracovníka provozovatele EM, se jedná o porušení podmínek stupně 1 a soud je o 

jednání pachatele okamžitě vyrozuměn.  

Pachatel je informován provozovatelem EM nebo pracovníkem NPS o porušení 

podmínek požadavku nevycházení a možných následcích do dvou dnů od údajného 

porušení. Disponuje poté se lhůtou pěti dnů pro doložení důvodů této absence. Soud je 

o porušení podmínek požadavku nevycházení vždy informován odpovědným úředníkem 

NPS (jemu se adresují všechny případy domnělého porušení podmínek požadavku) 

a to do osmi dní od údajného porušení podmínek požadavku. V tomto bodě úředník 

NPS disponuje uvážením a může rozhodnout o tom, že porušení není dost závažné, aby 

bylo předkládáno soudu. Pokud pachatel nedoloží objektivně uznatelný důvod porušení 

požadavku nevycházení spolu s požadavkem EM, odpovědný pracovník NPS vypracuje 

zprávu o porušení podmínek požadavku nevycházení a zašle ji soudu. Provozovatel EM 

v tomto případě i nadále vykonává monitoring pachatele. Pracovník NPS pak 

provozovatele řádně vyrozumí o tom, jak soud o porušení podmínek EM rozhodl.  

 

2.3.1.6 Následky porušení podmínek požadavku nevycházení 

Soud (v tomto případě soud prvního stupně, „the Magistrate´s court”), pokud rozhoduje 

o porušení podmínek požadavku nevycházení, musí nejdříve posoudit, zda pachatel 

skutečně porušil podmínky uloženého požadavku. Pokud dojde k závěru, že pachatel 

porušil podmínky požadavku, má čtyři možnosti, jak dále rozhodne. Může rozhodnout 

tak, že zpřísní podmínky původně uložené komunitní sankce, nebo zruší rozhodnutí 

o uložení požadavku nevycházení (pokud bylo uloženo soudem prvního stupně) 

a pokračuje v trestním řízení, jako kdyby byl pachatel právě obžalován, nebo uloží TOS 

v trvání až 51 týdnů nebo věc postoupí soudu druhého stupně (the Crown court) 

v případě, že komunitní sankci uložil tento soud. Soud druhého stupně pak buď zpřísní 

podmínky již uloženého požadavku nevycházení, zruší trest a nově pachatele potrestá, 

jako by byl pachatel právě obžalován, nebo uloží TOS v trvání až 51 týdnů. Oba soudy 

by měly při svém rozhodování zohlednit již vykonanou část požadavku nevycházení.  

Další možnou variantou při rozhodování soudů obou stupňů je pouhá úprava podmínek 

již uloženého trestu tak, aby byl řádně vykonán. Tento postup je vhodný v případech, 

kdy pachatel sice zjevně porušil podmínky požadavku nevycházení, ale z jeho chování 

vyplývá, že měl skutečnou snahu trest vykonat. Soud přemění podmínky požadavku tak, 
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aby omezil možnost porušení podmínek požadavku. Dá se shrnout, že soudy obout 

stupňů mají při porušení podmínek požadavku nevycházení možnost rozhodnout tak, že: 

 zpřísní podmínky již uloženého požadavku nevycházení; 

 změní podmínky požadavku nevycházení tak, aby mohl být pachatelem 

vykonán; 

 zruší uložený požadavek nevycházení a znovu rozhodnou o trestu pro pachatele; 

 uloží TOS v trvání až 51 týdnů.   

Náhradní TOS by měl být jako sankce při porušení podmínek požadavku nevycházení 

ukládán pouze v krajních případech, kdy postup soudu není odůvodnitelný.  

 

2.3.1.7 Úloha National Probation Service při ukládání a výkonu požadavku 

nevycházení 

Pokud soud rozhodne o vině pachatele a zvažuje uložení jednoho z požadavků v rámci 

komunitního trestu, musí si vždy vyžádat tzv. „pre-sentence report“ (zpráva před 

uložením trestu, dalo by se také přeložit jako předběžná zpráva), ledaže má za to, že tato 

zpráva není potřebná vzhledem k okolnostem případu. Tuto zprávu vypracovává 

úředník NPS na základě osobního rozhovoru s pachatelem. Úředník se ve zprávě snaží 

analyzovat osobu pachatele, jeho kriminální minulost a postoj k soudem zvažovanému 

požadavku pro účely uložení vhodné podoby komunitního trestu soudem.105 

Zprávy vypracovávané pracovníkem NPS před uložením trestu, se dále dělí na tři druhy 

- Standard Delivery Report neboli standartní zpráva, kterou NPS vypracovává 

u složitějších případů, kde u pachatele hrozí např. riziko domácího násilí, dále 

Fast Delivery Report, neboli zkrácená zpráva, která je vypracována v ostatních 

případech. Třetím druhem zprávy před uložením trestu je zpráva ústní, která je 

vypracována v případech, kdy probační úředník k posouzení pachatele objektivně 

nepotřebuje více informací. Standartní zpráva musí být vypracována do 20 dní od 

přidělení případu a zkrácená zpráva do 15 dní. Ústní zprávu může probační úředník 

podat přímo u soudu.106  

                                                 
105 BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Podmínky uložení českého trestu domácího vězení a anglického curfew 

requirement. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 12, č. 3, s. 66. 
106 Průzkum Ministry of Justice: Delivering the NOMS Offender Management Model: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-

offender-management-model.pdf. (citováno dne 8. června 2016) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-offender-management-model.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-offender-management-model.pdf
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Pokud je soudem vyžadováno vypracování zprávy před uložením trestu, probační 

úředník do této zprávy obvykle zahrne také prvotní posouzení rizika („initial risk 

assessment“) spojeného s pachatelem, zahrnující hrozbu pachatele pro společnost, 

pravděpodobnost opakované trestné činnosti a možnost uložení komunitního trestu 

(včetně navrhovaných požadavků), který by měl být pachateli uložen. Až po uložení 

trestu soudem by pak probační úředník měl vypracovat tzv. plán výkonu trestu 

(„sentence plan“). Pokud se od doby vypracování zprávy před uložením testu výrazně 

změní osobní, sociální a další podmínky pachatele, probační úředník může opět 

posoudit rizika spojená s osobou pachatele.107  

 

2.3.1.8 Dostupné statistiky ukládání komunitního trestu 

V roce 2006, pouze rok po zavedení jednotného komunitního trestu zákonem CJA 2003 

s možností uložení jednoho nebo více z dnes již třinácti možných požadavků, se 

projevila úspěšnost tohoto trestu. Už v roce 2006 bylo totiž uloženo celkově 203 323 

různých požadavků, z kterých činil požadavek nevycházení 4 %, což představuje více 

než 8 130 uložených požadavků nevycházení. Je ovšem potřeba dodat, že pokud byl 

tento požadavek uložen jako samotný, nebyl do této statistiky zahrnut – v takovém 

případě totiž na kontrolu pachatele neodpovídá NPS, ale provozovatel EM.108 Během 

roku 2006 bylo možné sledovat stále vyšší počet ukládaných samostatných požadavků 

nevycházení nebo jejich kombinaci, nejčastěji s požadavkem neplacené práce a léčby 

závislosti na alkoholu.109 V roce 2007 byl požadavek nevycházení uložen v 6 % případů 

ukládaného komunitního trestu.110 V roce 2012 bylo v rámci komunitního příkazu 

uloženo na 14 930 požadavků nevycházení, což představovalo 7 % ze všech uložených 

požadavků.111 V roce 2013, i přes klesající počet ukládaných komunitních trestů, bylo 

uloženo na 12 665 požadavků nevycházení, představující opět 7 % ze všech uložených 

požadavků. Zejména v posledních dvou letech je ale růst ukládání požadavku 

                                                 
107 National Probation Service: the supervision of community orders in England and Wales: report. 

London: Stationery Office, 2008. 
108 National Probation Service: the supervision of community orders in England and Wales: report. 

London: Stationery Office, 2008. 
109Offender Management Statistics Quarterly Bulletin: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/192314/omsq-q4-oct-dec-

2012__2_.pdf. (citováno dne 9. června 2016) 
110 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and criminal justice. 5th ed. New York: Cambridge University 

Press, 2010, str. 344. 
111 Probation tables dostupné na stránce: https://www.gov.uk/government/statistics/offender-

management-statistics-quarterly--2. (citováno dne 17. června 2016) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/192314/omsq-q4-oct-dec-2012__2_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/192314/omsq-q4-oct-dec-2012__2_.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/offender-management-statistics-quarterly--2
https://www.gov.uk/government/statistics/offender-management-statistics-quarterly--2
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nevycházení opravdu zjevný, kdy z dostupných statistik vyplývá, že v roce 2015 bylo 

uloženo na 18 336 požadavků nevycházení, uložených ve 22 % případů uložení 

komunitního trestu, kterých bylo v roce 2015 uloženo oproti minulým letům pouze 

153 794. Statistiky i nadále ukazují, že pachatelé jsou nejčastěji odsuzováni 

ke komunitnímu trestu v trvání 12 měsíců.112  

 

2.3.2 Home Detention Curfew (HDC) 

HDC je druhou formou TDV v právním řádu Anglie a Walesu. Jedná se o variantu TDV 

nejvíce využívanou, která v trestním právu ČR nemá obdobný ekvivalent. 

Nejpodobnějším institutem českého práva je pak institut podmíněného propuštění TOS 

s uložením povinnosti pobývat ve stanovenou dobu na určité adrese. Tento institut 

byl do anglického právního řádu zaveden s účelem zajištění snadnějšího začlenění 

pachatele zpět do společnosti.113  

 

2.3.2.1 Vznik Home Detention Curfew 

HDC, tzv. back-door podoba domácího vězení, byla do právního řádu Anglie a Walesu 

uvedena 28. ledna 1999 zákonem Crime and Disorder Act 1998. Během let se stal 

velice často ukládaným institutem doplňující výkon některých uložených TOS.  

 

2.3.2.2 Podstata Home Detention Curfew 

Vězni odsouzeni k TOS trvajícímu určitou dobu mají právo být propuštěni před 

vykonáním poloviny uloženého TOS na HDC. HDC ve své podstatě představuje 

obdobu požadavku nevycházení, kdy přesně určuje dobu, po kterou se musí pachatel 

nacházet ve svém obydlí. Pravomoc propustit pachatele na HDC leží v rukou státního 

tajemníka (the Secretary of State), a je vykonávána jménem ředitele věznice (the 

Governor of the prison), kde pachatel vykonává uložený TOS. Pachatele pro účely 

propuštění na HDC musí splňovat hned několik zákonných podmínek. První podmínkou 

je výkon TOS v trvání zákonem stanovené doby. Pouze pachatelé, kteří jsou odsouzeni 

k TOS v trvání od 12 týdnů do 4 let jsou oprávněni k tomu být na HDC propuštěni. 

                                                 
112 Statistika Ministry of justice s názvem Probation: 2015 dostupná na stránce: 

https://www.gov.uk/government/statistics/offender-management-statistics-quarterly-october-to-

december-2015 (citováno dne 9. června 2016) 
113 GOSLING, Martin. Home Detention Curfew. The Police Journal. 1998, roč. 71, str. 310. 

https://www.gov.uk/government/statistics/offender-management-statistics-quarterly-october-to-december-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/offender-management-statistics-quarterly-october-to-december-2015
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Pachatel dále nesmí splňovat některé negativní podmínky propuštění na HDC. 

Propuštění na HDC je ze zákona podmíněno např. tím, že pachatel není ve VTOS pro 

určitý trestný čin (např. za nějaký ze závažných sexuálních trestných činů podle zákona 

Sexual Offenders Act 1998, trestné činy spojené s domácím násilím) nebo tím, že 

pachatel propuštění na HDC musí mimo zařízení pro výkon TOS strávit alespoň 14 dní. 

Dalšími, již méně jasnými podmínkami propuštění pachatele na HDC, je podmínka 

řádného bydliště pachatele a podmínka dostatku času na posouzení pachatele před jeho 

propuštěním na HDC. Tyto podmínky jsou zjišťovány v tzv. procesu posuzování 

vhodnosti („risk assessment“).  

Datum možného propuštění na HDC musí být pachateli oznámeno v tu stejnou chvíli 

jako datum podmíněného propuštění (u uložených TOS v trvání do 4 let je tímto datem 

polovina vykonaného trestu) nebo datum konečného propuštění z TOS (tedy po 

vykonání celého trestu). Datum možného propuštění na HDC se vypočítá při 

stanovování data pro podmíněné propuštění a oznámí se pachateli souběžně s tímto 

datem a děje se obvykle při nástupu do VTOS.  

Každý pachatel odsouzený k TOS v délce přesahující 12 měsíců je totiž subjektem 

tzv. plánování trestu („sentence plan”), vypracovaného HMPS ve spolupráci s NPS. 

Toto plánování má sloužit hlavně k úspěšnému navrácení pachatele zpět do společnosti 

za použití vhodných nápravných a terapeutických opatření. Toto plánování trestu začíná 

tzv. počátečním plánem („initial plan”), který je vypracován na samém začátku VTOS 

a který čerpá i ze zprávy NPS vypracované před samotným uložením trestu („pre-

sentence report”). Do procesu revize plánu trestu prováděného v zákonných intervalech 

během VTOS by mělo být zahrnuto i zvážení možnosti propuštění pachatele na HDC. 

Pro konečné posouzení vhodnosti osoby pachatele má i přes toto průběžné hodnocení 

pachatele významnou roli až finální posouzení osoby pachatele, i vzhledem 

k aktuálnosti informací o pachateli.  

Proces posuzování vhodnosti pachatele pro jeho propuštění na HDC by měl v ideálním 

případě trvat alespoň 10 týdnů. Jeho celý proces je nastíněn v příloze č. 1 této práce. 

Hodnocení pachatelů má dvě stádia, kde druhé stádium je pouze fakultativní a uplatní 

se jen ve složitějších případech. První stádium se nazývá „posouzení vhodnosti“ 

(„suitability assessment”) a je prováděno obligatorně u všech pachatelů oprávněných 

k propuštění na HDC. Během hodnocení se posuzují hlavně zápisy o pachatelově 
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chování ve VTOS a posuzují se i podněty NPS. Pokud výsledky posouzení vhodnosti 

pachatele ukazují na potřebu hlubšího posouzení, je zahájeno posouzení s názvem 

„rozšířené posouzení“ (enhanced assessment). Posouzení vhodnosti má za účel 

detekovat pachatele, kteří představují nejmenší hrozbu pro společnost v případě jejich 

propuštění z VTOS. Proces posuzování vhodnosti odsouzeného je postaven na třech 

hlavních zdrojích informací. Zaprvé jde o informace poskytnuté samotným 

odsouzeným, především o adrese možného pobytu při propuštění na HDC a dalších 

osobách na této adrese žijících. Informace o možném bydlišti jsou finálně hodnoceny 

NPS. Dalším zdrojem informací jsou zaměstnanci vězení, kteří poskytují informace o 

každodenním chování odsouzeného ve výkonu TOS. Posledním zdrojem informací jsou 

všechny dokumenty shromážděné o dosavadním kriminálním životě pachatele. 

Důležitým zdrojem informací jsou i zprávy vypracovávané NPS před uložením trestu a 

zprávy vypracované NPS ve spolupráci a HMPS po uložení TOS.  

Ředitel věznice na základě informací shromážděných během posouzení vhodnosti 

a na základě stanovisek odborníků rozhodne záporně nebo kladně o tom, zda má být 

pachatel propuštěn na HDC. Hlavním faktorem ovlivňujícím propuštění pachatele 

na HDC je míra rizika hrozícího společnosti, zejména rodině pachatele či oběti a 

svědkům pachatelovy trestné činnosti. Potenciální přínos ze začlenění odsouzeného do 

společnosti v rámci HDC by měl být obecně vyšší než potenciální riziko s tímto 

začleněním spojené. Velkou roli hraje i vhodnost obydlí. Pachatelé, kteří nemají vhodné 

bydliště, mohou ve VTOS využít služby NPS, která jim může pomoci vhodné bydliště 

najít. I z tohoto důvodu je důležité, aby pachatelé byli včas vyrozuměni o tom, že budou 

na HDC propuštěni. V rozsáhlém průzkumu provedeném v roce 2000 bylo prokázáno, 

že doba od oznámení do propuštění na HDC do propuštění kratší než jeden týden je 

považována za příliš krátkou až pro 50 % pachatelů, kteří v takto krátké době byli 

propuštěni.114 Pachatel ve VTOS tedy musí splňovat několik podmínek, aby mohl být 

propuštěn na HDC. Zejména musí:  

 vykonávat TOS v trvání12 týdnů až 4 let;  

 nebýt odsouzen pro některé vyjmenované trestné činy; 

 mít obydlí vhodné pro výkon HDC; 

                                                 
114 DODGSON, Kath. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention 

Curfew scheme. London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001. 
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 nepředstavovat hrozbu pro společnost.  

 

2.3.2.3 Délka a podmínky Home Detention Curfew 

Pachatel může být propuštěn na HDC až na 135 dní. Oproti původní úpravě, kdy délka 

HDC byla stanovena na dva měsíce, se jedná o více než dvojnásobné prodloužení 

možné doby propuštění. Pachatel může být propuštěn na HDC pokud je odsouzen 

k TOS v trvání alespoň 12 týdnů a maximálně 4 let a pokud již vykonal alespoň 4 týdny 

z uloženého TOS, které musí představovat alespoň polovinu tzv. nezbytné doby, kterou 

pachatel musí ve výkonu TOS vykonat. Nezbytnou dobou se rozumí polovina 

z původně uloženého TOS a tato nezbytná doba musí trvat alespoň 6 týdnů. Pachatel 

zároveň musí být propuštěn na HDC alespoň na 14 dní před datem jeho podmíněného 

propuštění z TOS (po polovině původně uloženého TOS). Zvážíme-li, že pachatelé 

odsouzení k trvání TOS od 12 týdnů do 4 let jsou oprávněni k  podmíněnému propuštění 

z výkonu TOS po vykonání poloviny z uloženého TOS, a že propuštění na HDC musí 

být realizováno před tímto datem, výrazně se tím zkracuje doba, kterou pachatelé 

skutečně stráví ve VTOS. Pro představu je v následující tabulce znázorněna doba 

minimálně strávená pachatelem ve VTOS před jeho propuštěním na HDC (pokud je 

zvažována nejdelší možná doba trvání HDC nebo nejkratší doba strávená ve VTOS). 

V levém sloupci je uvedena délka původně uloženého TOS, v druhém sloupci je 

uvedena doba, kterou pachatel ze zákona musí vykonat, aby mohl být propuštěn na 

HDC. Sloupec zcela vpravo znázorňuje možnou délku HDC. S ohledem na požadavek, 

aby pachatel na HDC vykonal alespoň 14 dní a aby minimální doba strávená v TOS 

trvala alespoň 4 týdny, k propuštění na HDC fakticky budou oprávněni pachatelé 

odsouzeni k TOS v trvání minimálně 16 týdnů.  
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Tabulka 1 - délka HDC a minimální doba výkonu TOS 

Délka uloženého TOS Minimální doba výkonu 

TOS 

Maximální možná délka 

HDC 

4 měsíce 4 týdny (1 měsíce)  28 dní (1 měsíc) 

12 měsíců 12 týdnů (3 měsíce) 90 dní (3 měsíce) 

18 měsíců 18 týdnů (4,5 měsíce) 135 dní (4,5 měsíce) 

24 měsíců 30 týdnů (7,5 měsíců) 135 dní (4,5 měsíce) 

30 měsíců 46 týdnů (11, 5 měsíce) 135 dní (4,5 měsíce) 

 

Zdroj: Tabulka vychází ze znění § 246 CJA 2003 spolu s §244 odst. 3 CJA 2003. 

Pachatelé, kteří jsou odsouzeni k TOS v trvání delším než 12 měsícům jsou na HDC 

propuštění v rámci tzv. licence („license“), tedy podmíněného propuštění. Vedle 

povinnosti zdržovat se obydlí po určitou dobu jsou v rámci této licence povinni 

dodržovat i standardní povinnosti a omezení uložené v licenci115. Podmínkou propuštění 

na licenci (podmíněného propuštění pachatele z TOS), a zároveň i propuštění pachatele 

na HDC, je podmíněno podpisem této licence pachatelem, který tím vyslovuje se svým 

propuštěním souhlas a zároveň bere na vědomí povinnosti a omezení v licenci 

stanovené. Povinnost pachatele zdržovat se po stanovenou dobu v obydlí během 

propuštění na HDC je kontrolována za použití systému EM využívajícího aktivní RF 

metody.  

 

                                                 
115 Mezi tyto povinnosti a omezení patří povinnost pravidelně docházet na konzultace s probačním 

úředníkem, povolit návštěvu probačního úředníka v obydlí, zdržovat se na určení adrese a žádat o 

povolení přestěhovat se do jiného obydlí, vykonávat schválenou pracovní činnost a cestovat z území 

Anglie a Walesu pouze po udělení povolení. Pachatel je také povinen plnit povinnost dobrého chování 

(„good behaviour“), tedy nepáchat během doby podmíněného propuštění trestný činy, žít v souladu se 

zákony a usilovat o svou nápravu.  
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2.3.2.4 Propuštění pachatele na Home Detention Curfew 

Ředitel věznice je odpovědný za propuštění odsouzeného „na licenci“ a má dále 

povinnost stanovit podmínky propuštění pachatele na HDC, včetně určení dní a hodin, 

ve kterých má odsouzený povinnost zdržovat se v určeném obydlí. Obvykle by měla být 

pro účely propuštění na HDC stanovena pouze jedna adresa, v ojedinělých případech 

ale může být odsouzenému uložena povinnost zdržovat se i na více místech. 

Doporučená denní délka HDC by pak neměla být kratší než 9 hodin (např. v den 

instalace by tato doba neměla přesáhnout 9 hodin), je však doporučováno, aby měl 

pachatel povinnost se ve svém obydlí zdržovat alespoň 12 hodin denně. Různý rozsah 

HDC může být upraven i pro různé dny. Ředitel věznice by měl při stanovení rozsahu 

zákazu vycházení přihlédnout k doporučení pracovníka NPS a dále přihlédnout 

k potřebám pachatelů. Takové potřeby zahrnují hlavně výkon práce, péči o nezletilé 

děti, návštěvu náboženských obřadů, pravidelné lékařské kontroly a pravidelné návštěvy 

NPS. Podmínkou HDC je vždy uložení požadavku EM pachatele. Instalace 

monitorovacího zařízení je zcela v rukou provozovatele EM, který by měl být o 

propuštění pachatele na HDC včas informován. Pachatel je obvykle propuštěn z VTOS 

tak, aby se ve svém obydlí s provozovatelem EM mohl potkat ještě v den svého 

propuštění.  

 

2.3.2.5 Postup při porušení podmínek Home Detention Curfew 

Výkon HDC116 může být ohrožen ze dvou důvodů – pachatel buď vědomě porušuje 

podmínky uloženého HDC a nebo v případě, kdy je monitoring pachatelů z nějakého 

objektivního důvodu na straně pachatele není nadále možný. Obecně se rozlišují dva 

stupně intenzity porušení podmínek HDC.  

Tzv. porušení 1. stupně („level 1 violation”) představuje závažné porušení podmínek 

HDC nebo podmínek podmíněného propuštění z TOS jako například:  

 absence pachatele v obydlí po celou dobu HDC; 

 ohrožení osoby provozovatele EM; 

 úmyslné poničení sledovacího zařízení. 

                                                 
116 Prison Service Order 6000, dostupné na stránce: 

https://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/pso/pso-6000.pdf. (citováno dne 9. června 2016) 

https://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/pso/pso-6000.pdf
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Ostatní chování pachatele, jako například ta popsaná níže, pak představují porušení 

podmínek HDC 2. stupně („level 2 violation”): 

 kratší absence pachatele v obydlí ve stanovenou dobu; 

 úmyslné poškození sledovacího zařízení. 

Porušení podmínek HDC 1. stupně okamžitě vyvolává proces po porušení podmínek 

HDC (tzv. breach process). U prvního porušení podmínek HDC 2. stupně 

je provozovatelem EM pouze zaslán výstražný dopis upozorňující na toto porušení. 

Pokud se ve 12 po sobě následujících měsících porušení podmínek HDC 2. stupně 

ve stejné intenzitě opakuje, je také zahájen výše popsaný proces pro porušení podmínek 

HDC.  

Při porušení podmínek je toto porušení adresováno provozovatelem EM k tzv. HDC 

Recall Team (tedy orgánu pro posouzení porušení podmínek HDC) fungující v rámci 

The Public Protection Casework Section (oddělení ochrany společnosti) v rámci 

Offender Management & Public Protection Group (pracovní skupina pro kontrolu 

pachatelů a ochranu společnosti) u NOMS. Tento orgán do 24 hodin po porušení 

podmínek HDC rozhodne o tom, zda bude pachatel vzat zpět do VTOS a to buď na 

dobu určitou v délce 28 dní, nebo zda bude pachatel ve VTOS ponechán až do konce 

TOS, respektive u pachatelů odsouzených k TOS do 4 let pak do poloviny TOS. Tzv. 

Parole Board117 přezkoumá každý případ navrácení pachatele propuštěného na HDC 

zpět do VTOS.   

 

2.3.2.6 Custody plus 

Propuštění pachatelů odsouzených k TOS nepřesahující 12 měsíců na HDC bylo 

ovlivněno novými instituty anglického trestního práva s názvem custody plus 

a intermittent custody. Pokud v současné době soudy ukládají TOS v trvaní kratším než 

12 měsíců musí takové případy řešit uložením trestu custody plus, pokud nevyužijí 

trestu intermittent custody neboli střídavého TOS. Trest custody plus118 spočívá v 

uložení trestu v délce mezi 28 a 51 týdny. V rámci toho trestu je uložen TOS v trvání 

minimálně dvou, maximálně 13 týdnů („the custodial period”). Druhou částí toho trestu 

je propuštění pachatele na licenci (podmíněné propuštění) pokud je zároveň rozsudkem 

                                                 
117 Parole Board je nezávislý orgán složený z odborníků, který v daném případě rozhoduje o tom, zda 

bych pachatel odůvodněně navrácen zpět do VTOS a zda může být opět propuštěn na HDC.  
118 CJA 2003, § 181. 
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uložena povinnost dodržovat po propuštění z TOS další povinnosti či omezení 

(„licence“). Propuštění pachatele na licenci nesmí být kratší než 26 týdnů, maximálně 

může trvat 49 týdnů („the license period”). Požadavek nevycházení, který může být 

uložen v rámci tohoto trestu, je ukládán v rámci tzv. custody plus order.  

 

2.3.2.7 Úloha National Probation Service při propuštění pachatelů na Home 

Detention Curfew 

NPS se u propuštění pachatele na HDC zapojuje vždy do procesu posouzení rizik, 

pouze ve výjimečných případech z tohoto procesu může být vyloučena rozhodnutím 

ředitele věznice. Nejčastěji NPS posuzuje vhodnost bydliště navrženého odsouzeným 

pro jeho pobyt během propuštění na HDC a zjišťuje postoj ostatních osob žijících 

v tomto obydlí k propuštění odsouzeného. NPS také může pachatelům pomoci během 

jejich pobytu ve VTOS při hledání vhodného obydlí pro účely propuštění na HDC.  

NPS by měla být také konzultována při každé navrhované změně podmínek HDC. NPS 

má v této oblasti pouze poradní funkci, kdy pouze posuzuje odůvodněnost žádosti 

pachatele ke změně podmínek HDC. Pokud odsouzený navrhuje změnu obydlí, ve 

kterém se HDC vykonává, NPS se vždy musí vyjádřit ke vhodnosti tohoto nově 

navrhovaného obydlí. Změnu podmínek HDC může požadovat i probační úředník sám, 

skrze oficiální žádost.  

Při porušení podmínek HDC bude NPS kontaktována pro vypracování zprávy o chování 

pachatele před porušením podmínek HDC. NPS by měla sama informovat HDC Recall 

Team (orgán rozhodující o navrácení pachatele zpět do VTOS) pokud má za to, 

že chování pachatele hrozí tím, že poruší podmínky HDC nebo pokud má za to, 

že pachatel představuje nepřiměřené nebezpečí pro společnost.119 NPS tedy nemá žádné 

kontrolní pravomoci během samotného výkonu HDC. 

 

2.3.2.8 Dostupné statistiky propuštění pachatelů na Home Detention Curfew 

Z dostupných informací vyplývá, že počtu pachatelů propouštěných na HDC ubývá. 

Tento trend souvisí s tím, že stále méně pachatelů splňuje podmínky propuštění na 

HDC, neboť zejména pachatelé odsouzeni k TOS v trvání kratším než 12 měsíců musí 

být soudem odsouzeni k trestu custody plus nebo k trestu intermittent custody. Tento 

                                                 
119 Prison Service Order 6700, dostupný na stránkách: https://www.justice.gov.uk/offenders/psos. 

(citováno dne 28. května 2016)  

https://www.justice.gov.uk/offenders/psos
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pokles je značný, jak dokazují níže uváděná čísla propuštěných pachatelů na HDC. 

V roce 2002 splňovalo podmínky pro propuštění pachatelů celkově 55 370 pachatelů a 

na HDC jich bylo propuštěno 20 456. Celkově tedy bylo v roce 2002 na HDC 

propuštěno 37 % pachatelů k propuštění na HDC oprávněných. V roce 2013 bylo 

k propuštění na HDC oprávněno již pouze 46 444 osob, ale skutečně propuštěno jich 

bylo 10 419, což představuje pouze 22 % z oprávněných pachatelů.120 V roce 2015 

mohlo být na HDC propuštěno celkem 43 669 pachatelů, skutečně ale bylo propuštěno 

pouhých 19 % z nich, tedy 8 319.121 Tendence poklesu propouštění pachatelů na HDC 

je zobrazena v následující tabulce. 

 

Graf 1 - Vývoj propouštění pachatelů na HDC mezi lety 2002 - 2015 

 

 

Zdroj: Statistiky jsou dostupné na stránce Offender Management Statistics Quarterly (čtvrtletní 

statistiky kontroly pachatelů), dostupné na stránce: 

https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly.  

                                                 
120Statistika je dostupná na stránce: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471618/offender-

management-statistics-quarterly-bulletin-april-june-2015.pdf. (citováno dne 9. června 2016) 
121 Offender Management Statistics Quarterly (čtvrtletní statistiky kontroly pachatelů), dostupné na 

stránce: https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly. (citováno 

dne 6. června 2016)  

https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471618/offender-management-statistics-quarterly-bulletin-april-june-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471618/offender-management-statistics-quarterly-bulletin-april-june-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/offender-management-statistics-quarterly
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Porušení podmínek HDC se stabilně objevuje v cca 7 % případů (např. v roce 2013 bylo 

porušení podmínek HDV detekováno v 703 případech z 10 419, tedy přesně v 7 %). 

Je pozoruhodné, že chyba v elektronickém monitoringu byla příčinou porušení 

podmínek HDC pouze v minimálním počtu případů nedokončení HDC. Např. v roce 

2013 ani jednou.  

 

2.3.3 Náhrada vazby („bail application“) 

Vazba může být uložena stejně jako podle TŘ ČR i podle právního řádu Anglie a 

Walesu pouze ve třech případech, a to pokud je zde obava z toho, že se pachatel bude 

vyhýbat trestnímu řízení, že bude pachatel znovu páchat trestnou činnost nebo pokud je 

zde obava, že pachatel bude ovlivňovat svědky svého trestného jednání. V některých 

případech vazba může být nahrazena jinými prostředky kontroly pachatele a zajištění 

jeho spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Možnost poskytnutí záruky může 

být využita namísto uvalení vazby v případech, kdy je pachatel obviněný a na hlavní 

líčení čeká, pokud se pachatel odvolává proti rozhodnutí o uložení trestu nebo pokud je 

hlavní líčení odročeno. Zákon stanovuje pouze možnost pachatele požadovat propuštění 

na záruku, nebo také kauci („release on bail“), která se ovšem nemusí vztahovat 

na všechny stupně trestného řízení a na tuto možnost pachatel dosáhne pouze při splnění 

podmínek v zákoně stanovených.122 Propustit pachatele na záruku může obecně 

policejní úředník nebo soud. Jak policejní úředníci, tak i soudy mají pravomoc, vedle 

uložení povinnosti dostavit se v určitou dobu na určité místo (základní podstata záruky), 

uložit pachateli i další povinnosti (fakultativní požadavky záruky). Nejčastěji ukládanou 

povinností je povinnost poskytnout určitou peněžitou kauci osobou odlišnou od osoby 

pachatele, která slouží jako jistota za to, že pachatel splní povinnosti uložené při jeho 

propuštění na záruku.  

Pouze soud může uložit další omezení, která mohou sloužit k zaručení bezpečí 

pachatele a k zaručení toho, že se pachatel dostaví k soudu ve stanovený čas a že 

nebude v rámci propuštění na záruku porušovat zákony či ovlivňovat důležité svědky. 

Pouze soud může pachateli uložit povinnost nacházet se v určitý čas na určité adrese. 

Soud má širokou možnost uložení i dalších povinností a omezení nutných, k tomu, aby 

byly splněny účely propuštění na záruku, a to hlavně nespáchání dalšího trestného činu, 

                                                 
122 Bail Act 1976. 



 

59 

 

neovlivňování svědků či poskytnutí součinnosti soudu.123 Plnění podmínek uložených 

omezení a povinností při propuštění na záruku je možno kontrolovat za uložení 

požadavku elektronického sledování („an electronic monitoring requirement“).124 

Propuštění na záruku spolu s elektronickým monitoringem (tzv. „tagging“) pachatele 

je považováno za ideální alternativu k ukládání vazby.125 V tomto případě není 

stanoveno žádné časové omezení pro uložení povinnosti pachatele zdržovat se v obydlí. 

Tento požadavek je efektivní především díky své rychlosti, neboť provozovatel EM je 

schopný zařízení nainstalovat do několika hodin od nařízení propuštění pachatele na 

záruku. Provozovatel EM má povinnost sledovací zařízení nainstalovat ještě týž den 

pokud je mu nařízení výkonu požadavku EM v rámci propuštění na záruku ohlášeno do 

15:00 hodin. Je vhodné, aby soudy vedle požadavku nevycházení ukládali i povinnost 

pachatele spolupracovat během instalace sledovacího zařízení a povinnost dostavit se na 

příslušnou policejní stanici, která provádí kontrolu dodržování podmínek záruky. Pokud 

je soudem vypracováno nařízení obsahující podmínky požadavku nevycházení a EM, 

soud by měl toto nařízení („order“) zaslat poskytovateli EM a příslušnému policejnímu 

středisku. Provozovatel EM provádí instalaci a déle informuje příslušné policejní 

středisko o každém porušení podmínek požadavku nevycházení.  

 

2.3.3.1 Průběh propuštění pachatele na záruku 

Soud má povinnost specifikovat podmínky požadavku nevycházení uloženého v rámci 

propuštění pachatele co nejpřesněji. Pokud podmínky v nařízení nejsou dostatečně 

přesné, je povinností provozovatele EM kontaktovat soud a vyžádat si chybějící 

informace. Od soudu nebo z vězení (vazby) se pak pachatel sám (bez ozbrojeného 

doprovodu) přesunuje na předem určenou adresu, kde proběhne instalace sledovacího 

zařízení provozovatelem EM. Sledovací zařízení (vysílač) je pak nainstalováno na 

kotník pachatele. Pokud zdravotní situace pachatele nedovoluje instalaci na kotník 

pachatele, je zařízen ve výjimečných případech instalováno na zápěstí. Celý proces 

instalace sledovacího zařízení v obydlí pachatele je graficky znázorněna v první části 

přílohy č. 2 této práce. Pokud z nějakého důvodu není možná instalace EM zařízení 

                                                 
123 Bail Act 1979, §3, odst. 6. 
124 Bail Act 1979, §3AA. 
125 Příručka Elektronické sledování dospělých pachatelů propuštěných na kauci: Procedura, dostupné na 

stránce: https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-

procedures. (citováno dne 3. června 2016)  

https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-procedures
https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-procedures
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v obydlí pachatele (např. v místě není mobilní signál a instalace pevné telefonní linky 

by byla časově neúměrná k trvání délky propuštění), provozovatel EM kontroluje 

podmínky záruky pachatele pomocí náhodných návštěv v jeho obydlí („drive-by 

monitoring“), dokud o vazbě, nebo prostředcích ji nahrazujících, nebude soudem 

rozhodnuto. Tato náhodná kontrola je obvykle prováděna dvakrát v rozmezí 24 hodin. 

Jelikož průměrná doba instalace pevné linky trvá 6 dní, tak dlouhá doba provádění 

náhodných kontrol v případě propuštění pachatele na záruku není vhodná a měla by se 

uplatňovat pouze při ukládání komunitního trestu, neboť v případě komunitního trestu je 

požadavek nevycházení ukládán obvykle po dobu delší, než je doba propuštění 

pachatele na záruku.  

Pachateli je během instalace EM poskytnuto poučení o náležitostech EM, především 

je pachatel informován o přesném časovém rozmezí, ve kterém se musí zdržovat 

v obydlí. Je také poučen o důvodech, pro které může výjimečně v tuto dobu obydlí 

opustit, jako je potřeba akutního ošetření u poskytovatele zdravotních služeb nebo účast 

u hlavního líčení. V takovém případě pachatel musí informovat bez zbytečného odkladu 

provozovatele EM (který dále informuje místní policejní středisko) a doložit zpětně 

důvod porušení podmínek EM. Je také poučen o právu za určitých okolností žádat soud 

o změnu podmínek propuštění na záruku.  

 

2.3.3.2 Postup při porušení podmínek záruky 

Za porušení podmínek EM se pak považuje přerušení signálu vysílaného mezi 

vysílačem (náramkem) a přijímačem trvající déle než 15 minut, jakékoliv poškození 

sledovacího zařízení, agrese vůči pracovníkovi provozovatele EM nebo bránění 

v instalaci zařízení EM. V případě přerušení telefonního signálu provozovatel EM 

kontaktuje do 15 minut pachatele na příslušném telefonním čísle. Pokud pachatel není 

přítomen v obydlí nebo hovor z jiného důvodu nepřijímá, provozovatel EM do 15 minut 

vyrozumí příslušné středisko policie. V případě podezření na poškození sledovacího 

zařízení provozovatel EM kontaktuje do 15 minut pachatele na příslušném telefonním 

čísle a do 4 hodin provede osobní kontrolu v obydlí. Pokud se poškození zařízení EM 

potvrdí, provozovatel EM do 15 minut vyrozumí příslušné středisko policie. Případy 

násilí vůči pracovníkovi provozovatele EM nebo bránění v instalaci zařízení EM jsou 

považovány za absolutní porušení podmínek uložených požadavků a jsou bez prodlení 
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oznámeny příslušnému středisku policie. Provozovatel EM pokračuje ve sledování až 

do chvíle, kdy je vyrozuměn příslušným střediskem policie o zadržení pachatele. Proces 

při porušení podmínek záruky je naznačen v druhé části přílohy č. 2 této práce. Jde o 

velice efektivní systém kontroly pachatele, kdy reakce na porušení podmínek záruky 

spočívající v elektronickém monitoringu následuje v řádu několika hodin.   

 

2.3.3.3 Úloha National Probation Service při propuštění pachatele na záruku 

Probační úředníci, kteří vypracovávají zprávu o vhodnosti propuštění pachatele na 

záruku („bail information report“) pak mohou ve zprávě zahrnout i možnost a vhodnost 

uložení požadavku nevycházení spolu s požadavkem EM. Vhodnost obydlí uvedeného 

pachatelem, ve kterém se chce pachatel zdržovat po propuštění na kauci, také musí 

být prověřena probačním úředníkem.  

 

2.3.4 Podmíněný trest odnětí svobody („suspended sentence order“) 

Další alternativou, kdy může být v Anglii a Walesu požadavek nevycházet spolu 

s požadavkem EM uložen, je uložení tohoto požadavku při odsouzení pachatele 

k podmíněnému TOS. V tomto případě požadavek nevycházení tvoří pouze zpřísňující 

podmínky podmíněného odsouzení pachatele a není samostatným institutem.  

 

2.3.4.1 Podmínky uložení podmíněného trestu odnětí svobody 

Podmíněně odložený TOS se ukládá tzv. nařízením podmíněného TOS („suspended 

sentence order”). Tento trest je možné uložit pouze v případě, že je pachatel odsuzován 

k TOS v délce maximálně dvou let.126 V takovém případě pak soud pachateli obvykle 

uloží povinnost po určitou dobu konat určité povinnosti nebo některé činnost nekonat. 

Tato doba se nazývá dobou dohledu („supervision period”). Tato omezení a povinnosti 

jsou představována 13 požadavky ukládanými v rámci komunitních sankcí. Soud tedy 

při podmíněném odsouzení pachatele může uložit jakýkoliv z těchto požadavků, jako 

kdyby ukládal komunitní trest. Pokud soud ukládá požadavek nevycházení, je vždy 

povinen zároveň uložit i požadavek EM. Délka doby, po kterou pachatel musí 

vykonávat nějaký z požadavků, tedy doba dohledu, nesmí být kratší než 6 měsíců a ne 

delší než dva roky. Vedle povinnosti vykonat určitý požadavek je pachateli dále na 

                                                 
126 CJA 2003 § 189 v souvislosti s CJA 2003 § 181.  
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určitou dobu uložena povinnost vést řádný život a nepáchat žádné protiprávní jednání. 

Toto období bychom mohli nazvat jako operační dobu podmíněného propuštění 

(„operational period”). I tato doba nesmí trvat méně než 6 měsíců a ne déle než dva 

roky. Doba dohledu musí skončit dříve, než skončí operační doba podmíněného 

propuštění. Obě tyto doby dohromady představují zkušební dobu podmíněného 

propuštění. Pokud pachatel poruší během doby dohledu podmínky uloženého 

požadavku nebo pachatele během operační doby spáchá jakékoliv protiprávní jednání, 

soud rozhodne o tom, že se podmíněný TOS vykoná. Také porušením podmínek 

dodatečných požadavků a omezení pachatel porušuje podmínky podmíněného trestu 

odnětí svobody a podmíněný trest může být přeměněn na nepodmíněný.  

Již zmíněná směrnice Rady k ukládání komunitních sankcí pak stanoví povinnost soudu 

ukládat požadavky v rámci podmíněného odsouzení k TOS v mírnějším rozsahu, 

než kdyby byl ukládal komunitní trest sám. Jde tedy o implicitní stanovení 

neslučitelnosti podmíněného TOS a komunitního trestu. Pokud soud uvažuje o uložení 

několika těchto požadavků v jejich delší výměře, měl by zvážit uložení těchto 

požadavků ve formě komunitního trestu a ne jako zpřísňující podmínky podmíněného 

odsouzení.127  

 

2.3.4.2 Dostupné statistiky ukládání podmíněného trestu odnětí svobody 

Od roku 2005 se frekvence ukládání podmíněného trestu stále zvyšuje. V roce 2015 

tvořil tento trest již 15 % všech uložených trestů.128 Ukládání požadavků komunitního 

trestu, tedy i požadavku nevycházení, je sice při uložení SSO pouze fakultativní, ale i 

přesto byl v roce 2013 v rámci 81 182 uložených SSO požadavek nevycházení uložen v 

6 918 případech, představující 9 % ze všech případů podmíněného odsouzení.  

                                                 
127 Tato směrnice je dostupná na stránkách Sentencing Council: 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_new_sentences_guideline1.pdf. (citováno 

dne 2. června 2016)  
128 Statistika ukládaných sankcí v roce 2015 Criminal Justice Statistics 2015 dostupné na stránce: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524429/criminal-justice-

statistics-quarterly-update-_annual_-2015.pdf. (citováno dne 9. června 2016) 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/web_new_sentences_guideline1.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524429/criminal-justice-statistics-quarterly-update-_annual_-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524429/criminal-justice-statistics-quarterly-update-_annual_-2015.pdf
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3 Trest domácího vězení v České republice 

Trest domácího vězení v současnosti představuje nejpřísnější alternativní trest, který 

je možné v České republice uložit. V systému trestů se TDV řadí hned za TOS a je tak 

považován za druhý nejpřísnější trest v českém právním řádu vůbec. V této části práce 

je nastíněn historický vývoj ukládání TDV v České republice a současný stav právní 

úpravy TDV. Zdůrazněna je i role PMS, a to jak při ukládání TDV, tak i při jeho 

výkonu.  

 

3.1 Historický vývoj trestu domácího vězení v České republice 

Počátky TDV v českém právním řádu můžeme mapovat až do dob Velkomoravské říše, 

kdy byl syn franského krále Ludvíka Karoloman uvržen do domácího vězení v Řezně. 

I nejznámější středoevropská masová vražedkyně Alžběta Báthoryová byla doživotně 

uvězněna na svém zámku v Čachticích.129 Historickým příkladem použití trestu 

domácího vězení nakonec může být i intervence K. H. Borovského v Brixenu v roce 

1851.130 TDV ve svém moderním smyslu byl do našeho právního řádu zaveden již 

v roce 1852, zákonem č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. Podle § 

262 tohoto zákona bylo možno uložit TDV za spáchaný protiprávní čin v případě, 

kdy byl pachatelem člověk bezúhonné pověsti a „kdyby, jsa vzdálen ze svého příbytku, 

nemohl si hleděti svého úřadu, svého obchodu nebo svého výdělku.“131 Povinnost 

zdržovat se v určitou doby v obydlí stvrzoval pachatel v některých případech pouze 

svým slibem, v ostatních případech byla před obydlí postavena stráž. Při porušení 

závazku si pak musel pachatel zbytek trestu odpykat ve věznici. TDV bylo v té době 

možné uložit za přečiny a přestupky v trvání od 24 hodin do šesti měsíců. Po vzniku 

Československa v roce 1918 byl tento zákon, včetně trestu domácího vězení, na základě 

                                                 
129 ŠTEFÁNIK, Ondřej. Domácí vězení v minulosti a současnosti. In Cofola 2010: the conference 

proceedings. Brno: Masaryk University, 2010, str. 1362. 
130 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka, DOUBRAVOVÁ, Dagmar (eds.). Probace a mediace: 

možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. 
131 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ Marie. Trestní právo hmotné. Obecná část 6., 

přepracované. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 394. 
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recepční normy převzat do právního řádu ČR a platil až do roku 1950. V trestním 

zákoně č. 86/1950 pak TDV již nebyl uveden ve výčtu trestních sankcí.132 

Trest domácího vězení byl do trestního řádu ČR znovuzaveden v roce 2010 zákonem 

č. 40/2010 Sb., trestní zákoník (dále v textu označován jako nový trestní zákoník nebo 

TrZ). Nový trestní zákoník je založen na přesvědčení, že ochranu demokratického řádu 

a společenského zřízení je třeba primárně dosahovat mimotrestními prostředky 

a prostředky trestního práva mají být použity jako prostředky pomocné, subsidiární. 

Trest není považován za odplatu za trestný čin, ale je ukládán pro ochranu společnosti 

před trestným jednáním a pro satisfakci obětí trestné činnosti. Jedním z principů, na 

kterých je v oblasti sankcí TrZ založen, je princip depenalizace, vyjadřující v sobě 

prvky restorativní justice, a projevující se rozšířením repertoáru alternativních sankcí. 

Alternativní sankce pak mají zejména nahradit ukládání krátkodobých TOS tam, kde 

jsou k tomu vhodné podmínky. Povaha trestních sankcí je v TrZ postavena na 

smíšených teoriích trestu, které se snaží překonat rozdíl mezi teoriemi absolutními a 

relativními a spojují myšlenku trestu jako odplaty a trestu jako účelu. Tyto teorie 

požadují spravedlivý trest odpovídající povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 

který současně spojuje pozitivní působení na pachatele (individuální prevence) 

s pozitivním působením na ostatní občany a na veřejnost (generální prevence).133 

Trest domácího vězení je v současné právní úpravě vyjádřením myšlenky restorativní 

justice, neboť zakotvuje prvky preventivního charakteru a klade důraz na nápravu 

pachatele a jeho začlenění zpět do společnosti. Jako takový nechává dostatečný prostor 

pro uložení dalších omezení a povinností, které mají být primárně ukládány pro 

dosažení náhrady škody způsobené trestným činem a nápravě vztahů poničených 

trestným činem. Cílem zavedení tohoto trestu je jak zachování pozitivních rodinných a 

pracovních vazeb, tak i úspora veřejných výdajů snížením výdajů na výkon TOS, neboť 

tento trest má být především alternativou k nepodmíněnému TOS. Měl by být ukládán 

osobám, které je třeba s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu a osobě 

pachatele bezprostředně postihnout omezením osobní svobody, kdy nestačí uložení 

                                                 
132 SCHEINOST, Miroslav. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti 

trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. Studie (Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci), str. 16. 
133 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, str. 40. 
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podmíněného TOS, ale zároveň postačuje podstatně menší intenzita zásahu vůči 

pachateli, nežli představuje nepodmíněný TOS.134 

Česká republika také rozšiřováním spektra alternativních sankcí, zahrnujícím do sebe 

TDV, sleduje celosvětový trend postupného nahrazování TOS jeho alternativami. Tyto 

iniciativy, jak již byla zmíněno výše, jsou rozvíjeny na půdě mezinárodních organizací, 

v čele s orgány OSN, RE i EU.135 

 

3.1.1 Krize vězeňství v České republice 

Rozsah vězeňské populace je v České republice dlouhodobým problémem. Již v roce 

1990 po první rozsáhlé amnestii prezidenta republiky začala vězeňská populace vytrvale 

růst, když index vězeňské populace136 byl k 1. lednu 1991 114 a k 1. lednu 1999 dosáhl 

na číslo 224. Index české vězeňské populace si pak nestojí dobře ani ve srovnání 

s ostatními evropskými státy, kdy vyšší index vězeňské populace mají pouze pobaltské 

státy či Ukrajina a Rusko.137 Ve skladbě uložených nepodmíněných TOS je možné 

sledovat pozvolný růst krátkodobých TOS, kdy v letech 2002 – 2004 poměr těchto 

trestů vůči všem uloženým TOS činil 60 % a v letech 2009 tento poměr činil už 70 

%.138 V roce 2014 pak bylo odsouzeno ke krátkodobému trestu odnětí svobody v trvání 

do jednoho roku na 5 664 pachatelů, což činilo vůči všem pachatelům odsouzeným 

k TOS v jakékoliv výměře (celkově 9 568 pachatelů) poměr téměř 60 %.139 V roce 2015 

pak bylo ve VTOS 5 528 osob, kteří vykonávali TOS kratší než jeden rok. V poměru 

k celkovému počtu vězeňské populace pak toto číslo činí téměř třetinu všech osob 

                                                 
134 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/2010 Sb., trestní zákoník, dostupná na: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=74569. 
135 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ Marie. Trestní právo hmotné. Obecná část 6., 

přepracované. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 363. 
136 Indexem vězeňské populace se rozumí počet osob ve výkonu TOS k určitému datu na 100 000 

obyvatel. 
137 VANDUCHOVÁ, Marie. K možnostem snížení vězeňské populace. In VANDUCHOVÁ, Marie, 

HOŘÁK, Jaromír. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: 

C.H. Beck, 2011., str. 297. 
138 VANDUCHOVÁ, Marie. K možnostem snížení vězeňské populace. In VANDUCHOVÁ, Marie, 

HOŘÁK, Jaromír. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: 

C.H. Beck, 2011., str. 299. 
139 Statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti ČR pro rok 2014. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=74569
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ve výkonu TOS. 140 Vzhledem k již zmíněným negativním dopadům krátkodobých TOS 

na osobu pachatele je tato statistika znepokojivá.  

S rozsahem vězeňské populace v České republice souvisí další důvod zavedení 

alternativního trestu domácího vězení, někdy teoretiky trestního práva považovaný 

za nelegitimní a nemorální, a tím je důvod ekonomické úspory na výkonu spravedlnosti 

v České republice.141 Jak vyplývá ze statistik Vězeňské služby České republiky, v roce 

2011 se průměrně denně nacházelo v trestu odnětí svobody 20 385 osob, kdy 

využitelnost ubytovacích kapacit byla naplněna z 115,59 %.142 V roce 2015, pouhé dva 

roky po amnestii prezidenta České republiky z ledna roku 2013, činil stav vězeňské 

populace 17 873 osob a využitelností ubytovacích kapacit Vězeňské služby 

představovala 100,34 %.143 Výkon trestu odnětí svobody je pro stát velice nákladný. 

Celkové náklady Vězeňské služby za rok 2015 dosáhly 8 480 190 740,- Kč. S ohledem 

na počet vězeňské populace pak jen jeden den pobytu osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody přijde stát na více než 1 000,- Kč denně, přičemž náklady na denní pobyt 

pachatele ve výkonu zabezpečovací detence mohou být i několikanásobně vyšší.  

Trest domácího vězení je pak často spojován i s ekonomickým ulehčením pro stát 

v souvislosti s náklady na výkon uložených trestů pachatelům trestných činů. Pro 

ověření tohoto závěru v České republice by bylo třeba ukládat tento trest dostatečně 

frekventovaně, a především jej ukládat vhodným pachatelům a zákonem zamýšleným 

způsobem.  

 

3.2 Probační a mediační služba České republiky 

Probační a mediační služba je v České republice relativně novou službou fungující 

v oblasti trestní justice. Jedná se o multidisciplinární službu, která v sobě sdružuje 

odborníky na právo (zejména trestní) a odborníky z dalších oborů, zejména z oboru 

                                                 
140 Informace jsou dostupné ve statistické ročence Vězeňské služby ČR dostupné na str. 

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_2015.pdf. (citováno dne 1. června 2016)  

 (citováno dne 1. června 2016)  
141 BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Podmínky uložení českého trestu domácího vězení a anglického curfew 

requirement. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 12, č. 3, s. 65. 
142 Statistická ročenka Vězeňské služby pro rok 2011: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A

9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf. (citováno dne 28. května 2016) 
143 Statistická ročenka Vězeňské služby pro rok 2015: 

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_2015.pdf. (citováno dne 28. května 2016) 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf
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sociální práce. Tato služba pak zajišťuje hlavně řešení některých trestních věcí a výkon 

určitých alternativních trestů.  

 

3.2.1 Vznik Probační a mediační služby v České republice 

V České republice byla probační a mediační služba (dále v textu jen jako „PMS“) 

založena až zákonem přijatým v roce 2000144. I v době komunismu ale existovaly snahy 

o vytvoření institucí, které by se zaměřovaly na hlavní činnosti, které probační a 

mediační služba České republiky koná dnes. Například už v letech 1968 - 1971 vzniklo 

experimentální středisko postpeniterciální péče při generální prokuratuře, jehož cílem 

bylo ověřit práci se sociálně nepřizpůsobivými občany, včetně těch propuštěných 

z výkonu trestu, v podmínkách velkého města.145 Zaměření na pachatele při prevenci 

trestné činnosti ale tehdy vyjadřovala dobové přesvědčení. V rámci systému vězeňství 

postupně vznikala místa sociálních pracovníků, kteří měli zejména zajistit styk 

odsouzených s jejich rodinami, tedy zachovávat kontakt s jejich přirozeným sociálním 

prostředím pro případ jejich propuštění na svobodu. Přes snahu zaměstnanců 

Výzkumného ústavu kriminologického a českých odborníků na trestní právo, úsilí 

o vytvoření probační a mediační služby bylo zcela úspěšné až po roce 1989.  

V devadesátých letech 20. století se v právním řádu České republiky začínají objevovat 

alternativy klasických trestních sankcí. V roce 1993 byl novelou trestního řádu zaveden 

institut odklonu (diverze), tj. podmíněné zastavení trestního stíhání. Tento institut 

přestavoval na svou dobu relativně revoluční prvek trestního práva, neboť se jednalo 

o prolomení klasického kontinentálního pozitivistického právního systému prvkem 

práva anglosaského, který umožnil jako první uplatňování myšlenek restorativní justice 

na území České republiky. V roce 1996 byla do českého právního řádu zařazena ještě 

další varianta odklonu v trestním řízení, a to narovnání. Byl zaveden i první alternativní 

trest obecně prospěšných prací. V roce 1997 byly do právního řádu ČR přijaty další 

alternativní procesní opatření, a to podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

probačního úředníka a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.  

Od roku 1996 pak počalo také první ověřování činnosti budoucí PMS, kdy byly 

usnesením vlády zřízeny první funkční místa pracovníků služby u každého okresního 

                                                 
144 Zákon č. 257/2000 o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
145 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka, DOUBRAVOVÁ, Dagmar (eds.). Probace a mediace: 

možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010, str. 10.  
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soudu v zemi. Tato místa sloužila převážně k zajištění administrativně-technického 

výkonu trestu obecně prospěšných prací a kontroly chování obviněných při uložení 

zkušební doby. Vedle soudních úředníku tato místa zaplňovali i kvalifikovaní 

pracovníci z oboru sociální práce, kteří se snažili rozvíjet nové postupy již ve fázi 

trestního řízení předcházející rozsudku, pro úspěšnější naplnění očekávání spojeného 

s využíváním alternativních sankcí v praxi.  

V roce 2000 Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o PMS jako celostátně působící 

organizaci. Schválení zákona předcházel projekt kvalifikace úředníků a asistentů pro 

tuto novou službu. PMS tak byla zřízena spojeným úsilím vládního a nevládního 

sektoru, spojením univerzitního prostředí, nevládních aktivit a za podpory státních 

institucí, zejména MS ČR a Nejvyššího soudu ČR. PMS tak byla zřízena, aby pomohla 

provádět novou trestní politiku v oblasti komunitních sankcí, zaměřenou primárně na 

snižování počtu uvězněných osob, předcházení kriminalitě, omezování rizik opakování 

trestné činnosti, motivování pachatelů k jejich nápravě a vedení pachatelů k životu 

v souladu se zákonem. PMS dala vzniknout nové instituci spojující v sobě dvě vědy - 

trestní právo a sociální práci.  

Klíčovou oblastí působnosti PMS by pak mělo být přípravné řízení a řízení před 

soudem, neboť cílem služby je připravit a zajistiti všechny potřebné a vhodné informace 

pro uložení některé z alternativních sankcí pro orgány činné v trestním řízením. 

Při vykonávacím řízení pak PMS zaštiťuje hlavně výkon a kontrolu dodržování 

podmínek alternativních sankcí. Účelem takové činnosti je snaha o to, aby činnosti při 

výkonu sankcí navazovaly na činnost předcházející uložení sankce a aby podklady 

vypracované pracovníky PMS před pravomocným rozhodnutím soudu byly brány 

v potaz. Takový výsledek by měl mít za následek kvalitnější ukládání alternativních 

sankcí a opatření v praxi.  

Vliv zahraničních jurisdikcí na uspořádání a fungování PMS byl jedním z impulzů pro 

její založení a je i nadále jedním z impulzů pro její další zlepšování. V devadesátých 

letech 20. století čerpala česká právní úprava hlavně z praxe Rakouska, Nizozemska 

a Německa. Dnes zkušenosti česká PMS čerpá převážně z úpravy probační a mediační 

služby ve Švýcarsku, Kanadě a Velké Británii.  
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3.2.2 Postavení Probační a mediační služby v České republice 

PMS byla založena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který nabyl 

účinnosti dne 1. ledna 2001.146 Zásadním ustanovením upravujícím kompetence PMS 

je pak §4 ZPMS, který vymezuje samotnou podstatu činnosti PMS. Úkolem PMS je 

podle něj vytváření vhodného prostředí pro vyřízení některých trestních případů za 

pomoci zvláštních druhů trestního řízení, pro uložení a vykonání trestů nespojených 

s TOS nebo pro nahrazení vazby alternativním opatřením. Jednou z klíčových 

pravomocí PMS je právě pravomoc vykonávat kontrolu nad uloženými tresty 

nespojenými s TOS. Zákon výslovně počítá s obligatorním zapojení PMS do procesu 

ukládání a kontroly výkonu některých alternativních sankcí, což jen potvrzuje důležitou 

roli, kterou PMS v trestním právu v České republice hraje.  

 

3.2.3 Úloha Probační a mediační služby ve vztahu k trestu domácího vězení 

Podle § 4 odst. 7 ZPMS vykonává PMS většinu jí uložených povinností a pravomocí 

až na základě žádosti orgánu činného v trestním řízení. Tato koncepce ovšem 

neodpovídá skutečnosti, že vstup probačního úředníka do trestního řízení je 

nejvhodnější v co nejranějším stádiu řízení. Informace o obviněném, které by soud mohl 

mít již v době podání obžaloby, mohou totiž přispět k lepšímu ukládání alternativních 

sankcí a rychlosti trestního řízení.  

Úkoly PMS ve vztahu k TDV se dají rozdělit na tři stádia. V prvním stádiu probační 

úředník plní své povinnosti během tzv. předběžného řízení, kdy na základě žádosti 

státního zástupce, soudce nebo policie vybírá a hodnotí vhodné pachatele pro uložení 

TDV a zjišťuje jejich postoj ke spáchané trestné činnosti a jejich vůli nahradit 

způsobenou škodu. Ve druhém stádiu, po pravomocném rozhodnutí soudu, kterým se 

ukládá TDV, je pak úkolem probačního pracovníka pomoci odsouzenému zařídit si 

nutné osobní záležitosti, aby mohl být výkon TDV bez zbytečných odkladů nařízen. Ve 

třetím stádiu, po nařízení trestu, probační úředník zajišťuje kontrolu výkonu trestu. 

Hlavně ověřuje, zda se odsouzený nachází v daných hodinách v obydlí na určené 

adrese, za pomocí namátkových kontrol. Vedle toho i jinak působí na pachatele, kdy mu 

poskytuje hlavně poradenství a odbornou pomoc s cílem vést ho k řádnému životu. Pro 

veškerou činnost PMS v souvislosti s výkonem TDV je imanentní úzká součinnost 

                                                 
146 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 

388.  
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s orgány činnými v trestním řízení a zapojení případných poškozených do procesu 

řešení konfliktu.  

I před uložením TDV totiž může probační úředník sehrát významnou roli v rámci IPŠ, 

během kterého může zjišťovat informace potřebné pro úvahy soudu o uložení TDV. 

Důležitou roli v rámci trestního řízení probační úředník hraje i před samotným 

nařízením TDV, kdy s odsouzeným projednává podmínky TDV a určuje den zahájení 

výkonu TDV (tedy zjišťuje, jaké záležitosti si ještě pachatel musí před nařízením 

výkonu trestu obstarat). Probační úředník poučuje pachatele a další osoby s ním 

v obydlí žijící o podstatě omezení a povinností spojených s TDV a následky jejich 

porušení. Nejdůležitější činností probačních úředníků ve vztahu k trestu domácího 

vězení vůbec je, podle současné právní úpravy, kontrola výkonu trestu domácího 

vězení, prováděná namátkovými kontrolami probačních úředníků v obydlí 

odsouzeného. Jelikož je časový rozsah TDV často stanoven jen na noční hodiny, stává 

se pak, že i kontroly musí probíhat v tuto dobu, tedy pozdě v noci. Pro zaručení 

efektivity trestu pak kontroly alespoň někdy musí být provedeny opakovaně v jeden 

den.  

Co je bezesporu považováno za nedostatek právního řádu ČR, je absence zákonné 

povinnosti soudů obligatorně vyžadovat před uložením TDV zprávu probačního 

úředníka o vhodnosti uložení TDV vypracované v rámci IPŠ. Zákon tuto povinnost 

soudu ukládá pouze v případě, kdy je TDV ukládán trestním příkazem.  

 

3.2.3.1 Zpráva před uložením trestu domácího vězení 

Tato zpráva je vypracována probačním pracovníkem během IPŠ a měla by popisovat 

osobu obviněného a jeho rodinné a sociální zázemí.  Jde o fakultativní část trestního 

řízení, která ovšem může významně posílit individualizaci ukládaného trestu. Probační 

služba může v tomto ohledu shromáždit velké množství informací týkajících se 

pachatele a tím významně ulehčit práci orgánů činných v trestním řízení. Zpráva 

probačního úředníka je významná zejména při ukládání alternativních sankcí, kde má 

soud povinnost pečlivě zvážit vhodnost a účelnost sankce na budoucí chování pachatele. 

Trestem, kde se pak vypracování této zprávy jeví jako důvodným, je bezpochyby právě 

TDV. V této zprávě může probační úředník uvést pracovní dobu obviněného, jeho 

zájmy, povinnosti k nezletilým dětem či četnost návštěv náboženských obřadů. 
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Probační úředník může zjistit i názor obviněného na uložení TDV a může odhadnout 

pravděpodobnost řádného vykonání trestu v případě jeho uložení. Probační úředník 

může také už během předběžného šetření získat souhlas odsouzeného s uložením TDV. 

Soud může také díky provedenému předběžnému šetření získat představu o obydlí 

obviněného již před uložením TDV a ne až před nařízením jeho výkonu. Probační 

úředník může během předběžného šetření identifkovat další rizika potenciálně 

ohrožující výkon TDV, např. zdravotní problémy obviněného či závislost obviněného 

na návykových látkách.  

Kompletní zpráva probačního úředníka vypracované během trestního řízení by pak měla 

obsahovat informace o dosavadním životě obviněného, údaje o rodinných, majetkových 

a sociálních poměrech obviněného, údaje o jeho zdravotním stavu a o snaze obviněného 

k odstranění následků trestného činu. Probační úředník se ve zprávě může vyjádřit 

i ke konkrétním trestům, tedy např. k vhodnosti uložení TDV. Na této zprávě zpravidla 

spolupracuje probační úředník s obviněným, který mu může poskytnout i další 

informace. Tato zpráva totiž může být jedním z faktorů ovlivňujících uložení 

alternativního trestu obviněnému.  

Probační úředník se zcela jistě jeví jako osoba způsobilá k posouzení vhodnosti uložení 

TDV. Obvykle má s TDV a kontrolou jeho výkonu zkušenosti, zpravidla také bude 

vykonávat i kontrolu výkonu TDV ve vztahu k posuzovanému pachateli (i s případnými 

omezeními a povinnostmi) a je obeznámen i se sociálním prostředím pachatelů, jelikož 

s nimi často řeší i jejich osobní problémy. Probační úředník přitom postupuje podle 

Pokynu ředitele Probační a mediační služby č. 4/2010, Metodického postupu úředníků 

a asistentů Probační a mediační služby ČR v oblasti zajištění podkladů pro možnost 

uložení a výkonu trestu domácího vězení (dále jen „Metodický pokyn“). 

 

3.3 Elektronický monitoring pachatelů odsouzených k trestu 

domácího vězení v České republice 

TrZ předpokládá kontrolu pachatelů úředníky PMS, a to buď za pomoci náhodných 

kontrol v obydlí pachatele, nebo za pomoci systému elektronického monitoringu. 

Z úmyslu zákonodárce i z dokumentů Ministerstva spravedlnosti jasně vyplývá, 

že zavedení elektronického sledování pachatelů vykonávajících TDV mělo být 

provedeno nedlouho po přijetí TrZ. Původně mělo být zavedení EM pro účely kontroly 
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výkonu TDV v ČR provedeno ve třech fázích. První fáze měla trvat od účinnosti 

nového TrZ (tj. od 1. ledna 2010) do zavedení EM, které bylo plánováno na rok 2011. 

Druhou fází mělo být zajišťování nejvhodnějšího provozovatele EM formou otevřeného 

zadávacího řízení. Během této fáze měla být také precizována legislativní úprava TDV 

v českém právním řádu po vzoru zemí západní Evropy a po evaluaci jejich zkušeností 

s jednotlivými způsoby výkonu TDV. Ve třetí fázi, naplánované na původně na období 

let 2011 až 2013 měla být kompletně implementována právní úprava TDV a měla být 

synchronizována spolupráce orgánů činných v trestním řízení, PMS a provozovatele 

EM při ukládání a výkonu TDV.147 

 

3.3.1 Pilotní projekt elektronického monitoringu pachatelů v České republice 

Dne 1. července 2012 PMS spolu s Ministerstvem spravedlnosti zahájila experiment 

s názvem „Elektronický monitoring odsouzených“, jehož hlavním cílem bylo ověřit 

provoz EM menšího vzorku odsouzených a získané zkušenosti pak použít při 

standardním zavedení EM do praxe. Předmětem ověření byly hlavně parametry 

(de)instalace sledovacího zařízení, provoz monitorovacího centra, funkčnost 

sledovacího zařízení, personální zajištění PMS, účinnost kombinované kontroly 

odsouzených za pomocí probačních úředníků a EM a spolupráce s orgány činnými 

v trestním řízení a Vězeňskou službou při provozu EM TDV. Projektu se dobrovolně 

zúčastnili odsouzení k TDV či podmíněně propuštění, kterým byla podle § 88 TrZ 

uložena povinnost zdržovat se v obydlí. Experiment podstoupili i čtyři probační 

úředníci.  

Měsíc červenec byl věnován zaškolení účastníků experimentu a přípravě pilotních 

středisek. Samotný EM byl zahájen dne 1. srpna 2012 s trváním do 30. listopadu 2012. 

K 30. listopadu bylo do projektu zapojeno 47 osob, z nichž 43 tvořili odsouzení k TDV 

či podmíněné propuštění z TOS. Z experimentu bylo v jeho průběhu vyřazeno 

5 odsouzených, z nich pouze 4 porušili podmínky výkonu TDV.  

Systém EM v rámci pilotního projektu byl založen na RF technologii, kdy měl účastník 

projektu na svém těle nainstalován vysílač (náramek) a RF přijímač (základnová 

                                                 
147 ŠTEFÁNIK, Ondřej. Domácí vězení v minulosti a současnosti. In Cofola 2010: the conference 

proceedings. Brno: Masaryk University, 2010, str. 1366. 
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stanice) byl nainstalován v obydlí účastníka. RF přijímač následně prostřednictvím 

GSM sítě vysílal data monitorovacímu centru, které zajišťovalo monitorovací proces.  

Výsledkem pilotního projektu byla skutečnost, že i EM může kvůli technickým 

komplikacím selhat, kdy však ani toto selhání pro nezkušené probační úředníky 

nepředstavuje překážku ve výkonu TDV. Přínosem byla možnost telefonního spojení 

s odsouzeným pomocí sítě GSM, díky kterému mohou probační úředníci porušení 

podmínek TDV s odsouzeným přímo konzultovat.  

Dále se prokázalo, že bez kvalitního procesu předběžného šetření nelze uložit TDV 

ve spojení s elektronickým monitoringem efektivně, zvláště s ohledem na rozlehlost 

obydlí odsouzeného. Při ukládání TDV s elektronickým sledováním pachatele je 

potřeba prověřit všechny další informace týkající se obydlí, zejména zda k němu má 

odsouzený právní titul či zda je v obydlí přívod elektřiny a zda je v místě dostatečný 

signál telefonního operátora. Dopodrobna zmapované obydlí bylo nezbytné pro případy 

možných výmluv odsouzených během telefonického hovoru následujícího po porušení 

podmínek TDV (např. odsouzený uvede, že musel odejít do garáže, když se v jeho 

obydlí žádná garáž nenalézá). Získané zkušenosti nadále prokázaly, že EM se těžko 

obejde bez lidského faktoru, v podobě probačního úředníka. Vedle vypracování 

předběžné zprávy se během projektu projevily jako účelné i návštěvy odsouzených na 

středisku PMS v kombinaci s namátkovými kontrolami prováděnými probačními 

úředníky v obydlí odsouzeného.  

Během pilotního projektu bylo prokázáno, že instalace zařízení EM je proveditelná 

do 30 minut a jeho deinstalace dokonce do 15 minut, při předpokladu provedeného 

předběžného šetření mapujícího obydlí pachatele. Použitá RF technologie během 

pilotního projektu (i přes skutečnost, že server byl umístěn v Izraeli) prokázala 

spolehlivost a odolnost. Během pilotního projektu byl systém EM vystaven všem 

způsobům porušení podmínek TDV a nestalo se, že by systém nezaznamenal toto 

porušení.  

Cena pronájmu jednoho monitorovacího zařízení za jeden monitorovací den činila 

pouhých 165,- Kč/den.  Náklady celkem, spolu s náklady na provozem monitorovacího 

centra a na řízení projektu činily celkově 862 800,- Kč.   
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3.3.2 Zavádění elektronického monitoringu pachatelů v České republice 

Po provedení pilotního projektu, který ověřoval funkčnost EM v podmínkách české 

právní úpravy, bylo orgány činnými v trestním řízení a PMS předpokládáno, že bude 

EM uveden do „ostrého“ provozu. Přes nezdary s výběrem vhodného provozovatele EM 

byly snahy o zavedení EM do právního řádu ČR znovu obnoveny na konci roku 2014. 

Ke konci roku byla jmenována pracovní skupina EMSON (Elektronický monitorovací 

systém „ON“) fungující v rámci MS ČR, složená ze specialistů Ministerstva 

spravedlnosti a zástupců PMS, VSČR a IKSP148, jejímž cílem byla příprava podkladů 

pro realizaci veřejné zakázky na zavedení EMS pro trestní justici.149 Předběžné 

oznámení o zadané veřejné zakázce pak bylo zveřejněno dne 2. ledna 2015 ve Věstníku 

veřejných zakázek. Veřejným zadavatelem byla ustanovena PMS, kdy se i nadále 

předpokládalo, že by výběr nejvhodnějšího provozovatele EMS probíhal ve spolupráci 

s pracovní skupinou EMSON.150 Ještě v květnu roku 2015 pak bylo předpokládáno, že 

by zavedení EM do trestního řádu České republiky bylo možné již na počátku roku 

2016151, kdy v červenci roku 2015 bylo vládou České republiky schváleno financování 

projektu zavedení EMS.152 Pro zajištění transparentnosti výběrového řízení na 

provozování EMS si PMS nechala zpracovat studii proveditelnosti zavedení EMS pro 

trestní justici.153 Veřejná zakázka byla po zdlouhavém procesu vyhlášena až v srpnu 

roku 2015. Do výběrového řízení se však nepřihlásil žádný uchazeč a zadávací řízení 

tak bylo v prosinci roku 2015 zrušeno. Dne 25. února pak PMS vypsala opakované 

zadávací řízení formou soutěžního dialogu.154 Do opakovaného zadávacího řízení se 

nakonec přihlásilo osm účastníků, kteří se po prokázání splnění soutěžních podmínek 

budou účastnit soutěžního dialogu pro vybrání vhodného uchazeče pro poskytnutí 

                                                 
148 Institut pro kriminologii a sociální prevenci je analytickým a výzkumným pracovištěm řízeným 

Ministerstvem spravedlnosti. V oblasti prevence kriminality se zaměřuje především na výzkumnou 

činnost. IKSP se zaměřuje na aktualizaci poznatků o stavu a vývoji kriminality v ČR, na vývoj trestní 

politiky ČR a na zpřístupnění významných zahraničních poznatků v oboru kriminologie. Podle statutu se 

IKSP zabývá např. zkoumáním příčin kriminality, výzkumnou a analytickou činností pro potřeby 

Ministerstva spravedlnosti a otázkou účinnosti trestních sankcí, zacházení s pachateli a sociální prevence 

zločinnosti. Dále IKSP vyvíjí vlastní ediční činnost (prameny a studie).  
149 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 31. října 2014. 
150 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 5. ledna 2015. 
151 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. května 2015. 
152 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 9. července 2015. 
153 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 28. července 2015. 
154 Zpráva Tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 29. února 2016, konkrétní informace 

o veřejné zakázce dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=59625. 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=59625
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monitorovacího zařízení a následné spravování EMS.155 Nezavedení Ems do právního 

řádu ČR má závažné následky. Díky nezavedení EM při implementaci TDV do 

právního řádu v roce 2010 musela PMS již posílit stavy zaměstnanců až o 90 specialistů 

a také dokoupit automobily pro zajištění provádění namátkových kontrol pachatelů 

odsouzených k TDV, neboť v roce 2010 pouze 5 ze 74 středisek PMS byla vybavena 

osobními automobily.156 Provádění namátkových kontrol úředníky PMS také způsobuje 

problémy i po pracovněprávní stránce, nejčastěji s ohledem na maximální délku 

pracovní doby. Další důsledky chybějícího elektronického monitoringu pachatelů jsou 

zohledněny také v závěrečné části práce.  

 

3.3.2.1 Elektronický monitoring jako náhrada vazby 

Dne 13. února 2015 byla tehdejší ministryní spravedlnosti prof. JUDr. Helenou 

Válkovou, CSc. navržena novela TŘ a TrZ, která má za cíl rozšířit využití systému 

elektronického monitoringu i na opatření nahrazující vazbu. Novela byla schválena 

Senátem dne 20. dubna 2016 a podepsána prezidentem dne 4. května 2016. Vyhlášena 

ve Sbírce zákonů byla novela dne 17. května 2016 a účinnosti nabude dne 1. července 

2016. Do právního řádu České republiky tak byla zavedena možnost soudu uložit 

pachateli namísto vazby povinnost zdržovat se v určité době na určeném místě.157 

Novelou se do TŘ vkládá § 360a s názvem Výkon elektronické kontroly plnění 

povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu158. Jak 

                                                 
155 Zpráva Tiskového odboru MS ČR ze dne 5. dubna 2016. 
156 KREJČIŘÍKOVÁ, Kateřina. Nový trest (trestní opatření) domácího vězení. Státní zastupitelství, Praha: 

Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 10, str. 16. 
157 V § 73 TŘ se na konci odstavce 3 doplňují věty „Orgán rozhodující o vazbě může současně uložit 

obviněnému povinnost zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho části, 

nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí 

zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; pro 

stanovení časového období se použije přiměřeně § 60 odst. 4 TrZ. Obviněný je povinen probačnímu 

úředníkovi umožnit vstup do určeného obydlí nebo jeho části.“ a § 73 TŘ se za odstavec 3 vkládá nový 

odstavec 4, který zní: „(4) V souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením uvedeným v odstavci 1 

může orgán rozhodující o vazbě rozhodnout o výkonu elektronické kontroly plnění povinností uložených 

v souvislosti s tímto opatřením prostřednictvím elektronického kontrolního systému umožňujícího detekci 

pohybu obviněného, jestliže obviněný slíbí, že při výkonu elektronické kontroly poskytne veškerou 

potřebnou součinnost. Před tím orgán rozhodující o vazbě obviněného poučí o průběhu elektronické 

kontroly. 
158  

(1) Elektronickou kontrolu plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím 

vazbu zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jím k tomuto účelu zřízená organizační složka státu ve 

spolupráci s Probační a mediační službou. Jakmile se rozhodnutí o výkonu elektronické kontroly stane 

vykonatelným, zašle je orgán rozhodující o vazbě bez zbytečného odkladu orgánu zajišťujícímu 

elektronickou kontrolu. 
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plyne z důvodové zprávy, cílem této novely je „zefektivnit kontrolu plnění podmínek a 

omezení uložených obviněnému v rámci některého opatření nahrazujícího vazbu, a to za 

pomoci využití elektronického monitorovacího systému, jenž umožňuje detekci pohybu 

obviněného, a tím zvýšit četnost ukládání alternativních opatření k vazbě a snížit počet 

vazebně stíhaných osob.“159 Dalším důvodem je právě minimální používání institutů 

nahrazujících vazbu, jako je např. písemný slib obviněného nebo dohled probačního 

úředníka, což má být změněno zavedením funkčního systému sledování podmínek 

opatření nahrazujícího vazbu.  

Bude zajímavé sledovat, jak bude poměrně revoluční institut trestního práva v praxi 

soudy používán. Je otázkou, zda argumentace některých autorů160, že soukromá osoba 

zajišťující EM osob nemůže mít kompetenci vyrozumívat soud nebo dokonce policii 

ČR o porušení podmínek uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím 

vazbu. Autorka práce má za to, že znění novely se velice podobá fungující úpravě 

anglického propuštění pachatele na záruku, jak je popsáno výše v práci, a že novela TŘ 

by mohla napomoci efektivnějšímu zajištění obviněných během přípravného řízení a 

mohla by odlehčit přeplněným zařízením pro výkon vazby. I tento institut ovšem 

vyžaduje existenci fungujícího EMS.  

 

3.4 Formy trestu domácího vězení ukládané v České republice 

Trest domácího vězení, znovuzavedený do právního řádu ČR na počátku 21. století, 

je možné uložit hned v několika formách. I přesto, že je v zahraničí trest domácího 

vězení jen málokdy ukládán jako samostatný trest a je spíše využíván jako prostředek 

                                                                                                                                               
(2) Obviněný je povinen při výkonu kontroly podle odstavce 1 umožnit orgánu zajišťujícímu 

elektronickou kontrolu vstup do určeného obydlí nebo jeho části (§ 73 odst. 3) a strpět pořízení svých 

biometrických údajů orgánem zajišťujícím kontrolu na jeho žádost při zahájení elektronické kontroly, a 

dále v jejím průběhu, existuje-li podezření na porušení kontrolovaných povinností, jakož i jinak orgánu 

zajišťujícímu kontrolu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Pořizovanými biometrickými údaji 

jsou otisky prstů, rysy obličeje a záznam hlasu. Ustanovení § 334b odst. 2 se použije obdobně. 

(3) Neplní-li obviněný povinnosti podléhající elektronické kontrole, sdělí tuto skutečnost orgán zajišťující 

elektronickou kontrolu bezodkladně soudu a v přípravném řízení státnímu zástupci. Bezodkladně tuto 

skutečnost sdělí také policejnímu orgánu, který obviněného zadrží, je-li důvodná obava, že bude mařit 

účel vazby; na postup při zadržení obviněného se použije obdobně § 75. Orgán zajišťující elektronickou 

kontrolu sdělí pro tento účel policejnímu orgánu údaje potřebné pro identifikaci obviněného a odůvodnění 

jeho případného zadržení.“ 
159 Návrh zákona spolu s důvodovou zprávou je dostupný na stránce: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=503&CT1=0. (citováno dne 28. května 2016)  
160 KOZÁK, Vítězslav. Povzdech nad současnými alternativními snahami ministerstva spravedlnosti.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=503&CT1=0
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nahrazující vazbu, jako doplněk podmíněného propuštění z VTOS161, jako „předstupeň“ 

před podmíněným propuštěním pachatele z VTOS nebo jako prostředek sledování 

pachatele po propuštění z VTOS, najdeme v právním řádu ČR TDV jako samostatný 

trest. Vedle této základní podoby se TDV v českém právním řádu vyskytuje i v dalších 

variantách:  

 jako „kvazi“ trest domácího vězení, tedy soudem uložená povinnost nacházet 

se v určitou dobu v obydlí na určené adrese při podmíněném propuštění 

z VTOS s dohledem dle § 89 odst. 1 TrZ; 

 jako „kvazi“ trest domácího vězení, tedy soudem uložená povinnost nacházet 

se v určitou dobu v obydlí na určené adrese při podmíněném propuštění 

z VTOS dle § 89 odst. 2 TrZ; 

 jako přeměna TOS na TDV, po výkonu poloviny uloženého TOS dle § 57a TrZ; 

 jako přeměna trestu OPP na TDV dle § 65 odst. 2 písm. a) TrZ; 

 jako přeměna peněžitého trestu na TDV dle § 69 odst. 2 písm. a) TrZ.  

 

3.4.1 Trest domácího vězení jako samostatný trest  

Samostatně ukládaný TDV by měl být alternativou hlavně krátkodobého TOS, ukládaný 

pachatelům, kterým pro závažnost a povahu spáchané trestné činnosti nepostačí uložení 

podmíněného trestu odnětí svobody, kdy zároveň není potřeba pachatele ze společnosti 

izolovat ve vězení a k jejich nápravě a potrestání postačí mírnější trest. TDV pak může 

být uložen pouze vhodným pachatelům, kteří splňují zákonné podmínky a mají 

odpovídající zázemí pro účely kontroly probačními úředníky v jejich obydlí. Uložením 

TDV pak pachatel zůstává ve svém přirozeném prostředí, kdy lze zároveň jeho chování 

podle potřeby pozitivně ovlivňovat. Trest domácího vězení je upraven v § 60 a § 61 

TrZ, a ze znění ustanovení § 53 odst. 1 TrZ vyplývá jeho neslučitelnost s TOS a trestem 

OPP. 

 

                                                 
161 VANDUCHOVÁ, Marie. K možnostem snížení vězeňské populace. In VANDUCHOVÁ, Marie, 

HOŘÁK, Jaromír. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: 

C.H. Beck, 2011, str. 306. 
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3.4.1.1 Podmínky uložení samostatného trestu domácího vězení 

TDV může být soudem uložen pouze za přečin162, tedy za jakýkoliv nedbalostní trestný 

čin či za trestný čin úmyslný s horní hranicí sazby trestu odnětí svobody nepřevyšující 

pět let. Přečiny obecně jsou trestné činy méně závažné, představující menší míru 

nebezpečí pro společnost. Další podmínkou pro uložení trestu domácího vězení je, 

že soud musí při jeho ukládání důvodně předpokládat, že uložení tohoto trestu bude 

dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele. Vedle obecných ustanovení upravujícími pravidla pro ukládání trestu 

je na soudce kladen další požadavek na uvážení uložení trestu TDV. Povaha a závažnost 

trestného činu je určena především způsobem a intenzitou naplnění skutkových znaků 

trestného činu. Osobu pachatele charakterizuje hlavně chování pachatele, jeho poměry, 

či jakékoliv další skutečnosti vztahující se k osobě pachatele, jako je jeho dosavadní 

způsob života, pohnutky vedoucí ke spáchání trestného činu či chování pachatele 

bezprostředně po činu. V případě posuzování poměrů pachatele jsou rozhodující 

poměry existující v době rozhodování soudu o trestu. Soud musí vzít v potaz hlavně 

věk, zdravotní stav, rodinnou situaci a zaměstnání pachatele. Pro uložení TDV jsou dále 

určující bytové podmínky pachatele a právní vztah, na němž jsou založeny. Soud by měl 

také přihlédnout k očekávaným účinkům a důsledkům, které bude mít uložený trest pro 

budoucí život pachatele. Uložení TDV navíc vylučuje uložení trestu odnětí svobody 

a trestu obecně prospěšných prací. TDV by pak měl být ukládán pouze v situacích, kdy 

k dosažení účelu trestu nepostačuje uložení podmíněného trestu odnětí svobody, 

případně jiného alternativního trestu. Při posuzování podmínek pro uložení TDV soud 

musí vzít v potaz hlavně poměry, jakož i další vlastnosti pachatele, podle kterých se dá 

usuzovat, že trest splní svůj účel. 

Trest domácího vězení může být dále uložen pouze pachatelům, kteří s uložením TDV 

vyjádří písemný souhlas. Zákonem č. 306/2009 Sb. byla podstata slibu pachatele 

rozšířena z pouhé povinnosti pachatele zdržovat se v určitém obydlí i na povinnost 

poskytnout potřebnou součinnost při kontrole TDV.163 Formulář pro písemný slib 

je přiložen jako příloha č. 3 této práce. Písemný slibem se pachatel zavazuje zdržovat 

se ve stanovené době z v obydlí nebo jeho části na určité adrese, a dále se zavazuje, 

                                                 
162 § 14 odst. 2 TrZ.  
163 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, str. 39.  
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že při kontrole výkonu poskytne veškerou součinnost. Pachatel tak nepřímo vyslovuje 

souhlas se svým potrestáním. Jednou z funkcí písemného slibu je funkce resocializační, 

kdy se pachatel výslovně zavazuje vykonat trest a je zde tak větší šance, že trest bude 

vykonán. Druhým účelem slibu je zajištění jeho bezproblémového průběhu – pachatel 

dopředu souhlasí s tím, že jeho domovní svoboda může být narušena. Je však otázkou, 

zda se tento slib vztahuje i na další osoby žijící ve společném obydlí s pachatelem. Tyto 

osoby by se zcela jistě měly mít možnost se k navrhovanému TDV alespoň vyjádřit. 

Je na místě zdůraznit, že zpráva PMS vždy obsahuje postoj dalších osob žijících 

s pachatelem ve společném obydlí, neboť i tento postoj může ovlivnit pravděpodobnost 

vykonání trestu.164  

                                                 
164 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 

340.  
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Pro uložení TDV jako samostatného trestu tedy musí být splněny tyto podmínky:  

 pachateli je ukládání trest za přečin; 

 pachatel s uložením TDV písemně souhlasí; 

 uložení TDV je dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu 

a osobě a poměrům pachatele; 

 pachatel má vhodné obydlí pro účely výkonu TDV.  

Jako samostatný může být TDV uložen, pokud vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Před 

uložením TDV by měl soud mít zajištěné podrobné a dostatečné informace o obydlí 

odsouzeného, které by mělo být vhodné pro výkon trestu. Po novele TrZ č. 193/2012 

Sb. má soud podle § 314e odst. 4 TŘ dále povinnost si při ukládání TDV trestním 

příkazem vyžádat zprávu úředníka PMS o možnostech výkonu TDV a stanovisku 

obviněného u uložení trestu. Samosoudce k této zprávě musí při rozhodování o trestu 

přihlédnout.  

 

3.4.1.2 Výměra samostatného trestu domácího vězení 

Soud může podle § 60 trestního zákoníku uložit trest domácího vězení v trvání nejdéle 

dvou let, přičemž soud při ukládání TDV není vázán žádnou minimální hranicí. 

V trestním příkazu může být délka TDV stanovena maximálně na 1 rok. Novelami TrZ 

č. 330/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb. byla výměra TDV změněna tak, že oproti původní 

úpravě může soud zcela libovolně určit rozsah denní povinnosti pachatele zdržovat se 

v obydlí pro pracovní dny, dny pracovního klidu a pracovního volna. Maximální denní 

výměra TDV tedy zákonem není určena a soud je při jejím stanovování limitován pouze 

obecnými zásadami ukládání trestů, tedy zásadou humanity (§ 37 odst. 2 TrZ) a zásadou 

přiměřenosti (§ 38 odst. 1 a 2 TrZ). V souladu s § 60 odst. 3 TrZ soud pachateli dále 

může uložit přiměřené povinnosti a omezení uvedené v § 48 odst. 4 TrZ, která jsou svou 

povahou pouze demonstrativní a nabízí soudu dostatečnou možnost individualizace 

trestu. Odsouzenému bude také často uložena povinnost nahradit škodu činem 

způsobenou nebo vydat bezdůvodné obohacení činem získané, jak umožňuje 

§ 60 odst. 5 TrZ. Za jeden z nedostatků současné úpravy je některými autory 
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považována neexistence zákonného ustanovení přikazující pachateli odsouzenému 

k TDV vést během výkonu trestu řádný život. Podle takového názoru by pak mohlo 

dojít k úsměvné situaci, kdy odsouzený, ve výkonu TDV, spáchá další trestnou činnost, 

která ovšem nemusí představovat porušení podmínek TDV a nevede k přeměně TDV 

v TOS. Tento názor ale nepředstavuje většinové mínění odborníků na trestní právo, jak 

je uvedeno níže v textu.  

 

3.4.1.3 Uložení trestu domácího vězení jako samostatného trestu 

Soud při stanovení podmínek TDV přihlíží k osobním poměrům pachatele. V určení 

denního časového rozsahu ukládaného TDV, tedy povinnosti pachatele zdržovat 

se v obydlí, by měl soud přihlédnout zejména k péči pachatele o nezletilé děti, o 

pracovní dobu a čas nutný pro cestu pachatele do zaměstnání, také k době potřebné pro 

vyřízení osobních záležitostí pachatele. Obligatorní náležitostí rozhodnutí soudu o 

uložení TDV je tedy stanovení přesného časového údaje určujícího, kdy se pachatel 

musí zdržovat ve svém obydlí.165  

Po vydání rozsudku, jímž se samotný TDV ukládá, je soud povinen usnesením nařídit 

výkon tohoto trestu. Procesní úprava ukládání a kontroly TDV je obsažena v § 334a 

až 334b TŘ. Před nařízením TDV soud vždy vyzve probačního úředníka příslušného 

střediska PMS (v místě, kde bude TDV vykonán – tedy v místě bydliště pachatele), aby 

vypracoval zprávu, ve které doporučí vhodné datum pro nařízení TDV. Pachatel 

je povinen dostavit se na příslušné středisko PMS. Během osobního rozhovoru probační 

úředník zjišťuje především rozsah záležitostí, která si pachatel musí obstarat před 

nařízením výkonu trestu. Během vypracování zprávy pro soud probační úředník také 

navštíví bydliště pachatele. Tato návštěva zajišťuje vedle jiného i bezpečnost 

probačních úředníků – jsou upozorněni na možná rizika spojená s následnými 

nahodilými kontrolami v místě bydliště pachatele. Po vypracování zprávy soud nařídí 

výkon TDV. Lhůta pro nařízení TDV by měla být přiměřená okolnostem případu, a 

měla by být v souladu se zásadou, že trest by měl přijít co nejdříve po spáchání 

trestného činu. Od doby nařízení trestu pachatel musí dodržovat podmínky TDV jak 

jsou stanoveny v usnesení o nařízení TDV a v rozsudku TDV ukládajícím.  

 

                                                 
165 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 
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3.4.1.4 Kontrola dodržování podmínek trestu domácího vězení 

Působnost PMS při výkonu TDV je založena TŘ, ZPMS a vyhláškou o kontrole výkonu 

TDV166. Kontrolu TDV podle §334b TŘ zajišťuje PMS ve spolupráci s provozovatelem 

elektronického kontrolního systému detekujícího pohyb odsouzeného nebo namátkovou 

kontrolou prováděnou probačním úředníkem. K datu diplomové práce takový 

poskytovatel elektronického kontrolního systém zatím nebyl v ČR vybrán, i přes 

probíhající druhé kolo výběrového řízení zadávané PMS ve spolupráci s Ministerstvem 

spravedlnosti (jak již bylo blíže popsáno). Kontrola dodržování podmínek TDV 

je ponechána pouze na namátkové kontroly prováděné pracovníky PMS, jejichž 

efektivnost je zpochybňována odborníky i laiky. Zavedení EMS by zcela jistě 

nevyloučilo současnou aktivitu probačních úředníků. I při kontrole odsouzených 

pomocí elektronického systému je totiž i nadále potřebná spolupráce s PMS, nutná 

pro převýchovu pachatele a jeho nápravu pro začlenění do společnosti. Je to probační 

pracovník, který dohlíží na výkon přiměřených omezení a povinností uložených 

pachateli. Probační úředník také zjišťuje okolnosti vedoucí k porušení podmínek TDV. 

Probační úředník zejména spolupracuje s provozovatelem EMS při instalaci a 

deinstalaci monitorovacího systém a zařízení na těle odsouzeného, poučuje 

odsouzeného o fungování tohoto systému a eviduje případy nepřítomnosti odsouzeného 

v místě TDV.167 Podle pokynů předsedy senátu pak také probační úředník alespoň 

jednou za šest měsíců v daných termínech informuje soud o průběhu výkonu TDV. 

V tomto sdělení má být podrobně rozebrán hlavně sled a výsledek namátkově 

provedených kontrol odsouzeného. I znění zákona vychází z toho, že výkon TDV 

primárně zajišťuje PMS, a to buď za pomoci elektronického systému sledování, nebo za 

pomoci namátkových kontrol. 

Výkon TDV by zásadně nebyl možný bez součinnosti odsouzeného, který je zejména 

povinen umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí a který je povinen (po 

zavedení EMS) snést na svém těle monitorovací zařízení 24 hodin denně. Přístup do 

obydlí odsouzený umožnuje i pracovníkům provozovatele EMS, který zajišťuje údržbu 

monitorovacího systému.  

 

                                                 
166 Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 
167 § 7 vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. 



 

83 

 

3.4.1.5 Namátková kontrola 

Jde o osobní návštěvu probačního úředníka u odsouzeného v obydlí, který je povinen 

takovou návštěvu umožnit. Ochrana domovní svobody, která je ústavně chráněnou 

svobodou každého jednotlivce a kterou je chráněna svoboda na nedotknutelnost obydlí 

a kterou nemůže porušit nikdo bez souhlasu toho, kdo v obydlí bydlí, je zajištěna 

písemným souhlasem pachatele. Kontroly jsou pracovníky PMS prováděny i několikrát 

týdně, a jsou plánovány tak, aby se jejich pravidelnost nedala ze strany odsouzených 

stanovit.168 Při stanovení četnosti a časů kontrol by dle Metodického pokynu měla být 

zohledněna osoba odsouzeného a jeho motivace k výkonu TDV. Kontrola pak musí 

proběhnout alespoň třikrát v měsíci. Kontrolu provádí probační úředník či jeho asistent 

samostatně a v nočních hodinách v doprovodu další osoby. Právo požádat o asistenci 

Policii České republiky vyplývá ze zákona o Policii ČR169. Probační úředník 

se při kontrole vykazuje služebním průkazem a vyžaduje identifikaci odsouzeného, 

pokud jej nezná osobně. Vždy záleží na úvaze probačního úředníka, zda se spokojí 

s kontrolou před obydlím odsouzeného, nebo zda bude požadovat umožnění vstupu 

do obydlí. O každé kontrole probační úředník provede záznam, který podepisuje 

i odsouzený (v případě, že se odsouzený zdržoval v obydlí). Pokud odsouzený není 

zastižen ve svém obydlí v době stanovené pro výkon TDV, je probační úřední povinen 

zjistit důvody nepřítomnosti odsouzeného. Sdělení o porušení TDV s výzvou, 

aby odsouzený kontaktoval v určeném termínu probačního úředníka, probační úředník 

zanechá na viditelném místě u obydlí pachatele. Namátkové kontroly jsou doplňovány 

konzultacemi odsouzeného s probačním úředníkem, které mají nasměrovat odsouzeného 

k tomu, aby vedl řádný život. 

 

3.4.1.6 Postup při porušení podmínek trestu domácího vězení 

Povinnost nacházet se ve stanovou dobu ve svém obydlí může odsouzený porušit pouze 

ze závažných důvodů, vyjmenovaných v § 60 odst. 3 TrZ, mezi něž patří například 

výkon zaměstnání a povolání nebo vyhledání zdravotních služeb u poskytovatele 

zdravotních služeb v důsledku onemocnění nebo úrazu. Zvláštní výjimkou z povinnosti 

                                                 
168 Tyto informace byly získány na základě osobního rozhovoru s probačními úředníky ve středisku 

probační a mediační služby v Trutnově a v Praze.  
169§ 21, odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který stanoví, že Policie poskytne 

ochranu osobě pověřené výkonem rozhodnutí za podmínky, že tato osoba a) nemůže provést výkon 

rozhodnutí z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví a b) o poskytnutí této ochrany požádá.  
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odsouzeného zdržovat se ve svém obydlí je na základě povolení soudu možnost 

navštěvovat pravidelné bohoslužby nebo náboženská shromáždění i ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna. Porušení plnění uložených přiměřených omezení 

a povinností podle § 48 odst. 4 TrZ i povinností k náhradě škody podle § 60 odst. 5 TrZ 

je také považováno za porušení podmínek TrZ a může vést k následkům stejným, jaké 

hrozí při porušení podmínek TDV.  

V případě, že odsouzený ze závažných důvodů nemůže plnit podmínky výkonu TDV, 

měl by tuto skutečnost předem oznámit probačnímu úředníkovi způsobem s probačním 

úředníkem sjednaným. Odsouzený je v den následující po porušení podmínek TDV 

povinen osobně doložit probačnímu úředníkovi písemné potvrzení nastalé mimořádné 

situace. Pokud jde o okolnost nepředvídatelnou, měl by tak odsouzený učinit neprodleně 

po skončení této mimořádné okolnosti, která mu ve výkonu TDV bránila. Při zjištění 

porušení podmínek výkonu TDV probační úředník s odsouzeným projedná toto 

porušení a porušení bez odkladu oznámí soudu (pokud se nejedná o porušení 

zdůvodnitelné objektivními a pravdivými důvody odsouzeného). Při plnění oznamovací 

povinnosti soudu (který výkon TDV nařídil) o porušení podmínek výkonu TDV 

probační úředník vždy navrhuje podle § 334g TŘ také přeměnu TDV v TOS. Porušení 

je zaznamenáno i do zprávy o průběhu a výkonu TDV. I po oznámení o porušení 

podmínek výkonu TDV probační úředník nadále pokračuje v kontrole výkonu trestu, 

až do případného rozhodnutí soudu o přeměně TDV v TOS.  

 

3.4.1.7 Přeměna trestu domácího vězení jako samostatného trestu na trest odnětí 

svobody 

TDV může být přeměněn předsedou soudu, který tento trest nařídil, a to jak na návrh 

probačního úředníka nebo i bez návrhu ve veřejném zasedání.170 K takovému 

rozhodnutí může soud za určitých okolností přistoupit ještě před započetím výkonu 

TDV, pokud se odsouzený vyhýbá nástupu výkonu TDV, nebo i v jeho průběhu, pokud 

odsouzený bez závažného důvodu poruší jeho podmínky. Zákonnými podmínkami, 

které odůvodňují přeměnu TDV na TOS podle § 61 TrZ jsou vyhýbání se nástupu trestu 

pachatelem, porušení podmínek TDV bez závažného důvodu, maření výkonu TDV a 

zaviněné nevykonání TDV ve stanovené době. Zákon výslovně nestanoví, že důvodem 

                                                 
170 §334g TŘ. 
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přeměny může být i nevedení řádného života odsouzeným, jak již bylo v práci zmíněno. 

Většina odborníků na trestní právo se ovšem shodla na tom, že povinnost vést řádný 

život je obecnou podmínkou uložení jakéhokoli trestu TDV, a porušení této povinnosti 

tedy logicky představuje důvod pro přeměnu TDV.171 Na rozdíl od úpravy přeměny 

trestu OPP není ani upravena možnost soudu výjimečně ponechat v platnosti TDV 

i v případě, že budou naplněny podmínky pro přeměnu TDV v TOS. V tomto případě 

ale soud pouze nemusí možnost přeměny TDV v TOS využít, neboť jde pouze o 

fakultativní přeměnu.  

Výměra TOS, který je uložen za nevykonanou část TDV, je zákonem stanovena tak, 

že i jen započatý den nevykonaného TDV se počítá jako den TOS. Přeměňovaný TOS 

pak může být uložen maximálně v délce dvou let, kdy se vždy přeměňuje pouze 

nevykonaná část uloženého TDV. Jak upozorňují i pracovníci probační služby, vůle 

odsouzeného řádně dokončit TDV může zvláště ke konci trestu slábnout. Jednak mohou 

pachatelé očekávat, že po provedené kontrole, další proběhne až za několik dní. Navíc, 

pokud do konce výkonu TDV zbývá již jen pár dnů, taková doba nedovoluje soudu 

o přeměně TDV na TOS rozhodnout a odsouzený tak bude i přes porušování podmínek 

ponechán ve výkonu TDV.  

Praktickým problémem je pak stanovení přesné doby trvání přeměňovaného TOS. 

Jelikož i po porušení podmínek TDV odsouzený tento trest nadále vykonává, musí 

předseda senátu soudu rozhodujícího o přeměně TDV na TOS zjišťovat aktuální stav 

vykonaného TDV, zohledňujíc i den předcházející veřejnému zasedání, na kterém se o 

přeměně TDV rozhoduje. O případném opravném prostředku proti rozhodnutí o 

přeměně musí nadřízený soud rozhodnout znovu tak, že rozhodnutí soudu prvního 

stupně zruší a rozhodne sám, aby bylo rozhodnutí k danému dni správné s ohledem na 

přesnou část již vykonaného TDV. Rozhodnutí o přeměně může odsouzený různými 

způsoby oddalovat a tím se vyhnout samotné přeměně, neboť v TŘ neexistuje institut 

podmíněného zastavení výkonu TDV pro účely jeho přeměny v TOS. Je nutno 

zdůraznit, že právě problematická právní úprava přeměny TDV v TOS, způsobená 

                                                 
171 Vedení řádného života je obecnou polehčující okolností podle § 41 písm. o TrZ. Tento pojem primárně 

předpokládá dosavadní trestní bezúhonnost pachatele. Zahrnuje také veškeré chování pachatele v souladu 

s ostatními zákony. Z pohledu již odsouzeného pachatele je vedením řádného života také vyvarování se 

budoucího protiprávního jednání a řádné plnění občanských závazků.  
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častými a ne zcela vhodnými novelizacemi TrZ a TŘ, je také jedním z důvodů 

sporadického ukládání TDV jako alternativy k nepodmíněnému TOS.172 

 

3.4.1.8 Změna podmínek trestu domácího vězení 

Podle § 334e TŘ je možné podmínky výkonu TDV změnit na návrh pachatele, státního 

zástupce, probačního úředníka nebo i bez takového návrhu předsedou senátu, a to pouze 

kvůli důležitým důvodům. Může jít zejména o změnu místa výkonu TDV, doby, 

kdy se má odsouzený v obydlí zdržovat nebo přiměřených povinností a ometení podle 

§ 48 odst. 4 TrZ. Při přeměně trestu platí zásada zákazu změny k horšímu (zákaz 

reformatio in peius), kdy odsouzenému nelze změnit počet hodin v týdnu, ve kterých 

se má zdržovat obydlí a rozsah přiměřených omezení a povinností k horšímu. O změně 

podmínek výkonu TDV by měl soud rozhodnout bez zbytečného odkladu. Jakékoliv 

změny v podmínkách výkonu TDV musí být oznámeny pachateli i příslušnému 

středisku PMS a jeho pracovníkům, i když sami nebyli navrhovateli takové změny.  

 

3.4.1.9 Dostupné statistiky ukládání trestu domácího vězení 

Vzhledem ke skepsi k účinnosti TDV, která byla vyjadřována ještě před jeho 

začleněním do systému trestů ČR, TDV narážel od počátku na nedůvěru soudů při jeho 

ukládání.173 Jak plyne z dostupných statistických dat, nový alternativní TDV nepřinesl 

očekávaný pokles ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody. Z následujícího grafu 

je zřejmý značný nárůst v ukládání TDV v roce 2012. Výrazný pokles je pak zřetelný 

od roku 2013 dále. Ten je způsoben nejenom amnestií prezidenta z roku 2013, ale také i 

skepsí státních zástupců a soudců k efektivnosti TDV související s prodlením se 

zavedením elektronického monitorování pachatelů.  Graf vyznačuje počet uložených 

TDV v letech 2010 – 2014 s vyznačením procentuálního podílu těchto trestů na všech 

uložených trestech v tomto časovém rozpětí.  

                                                 
172 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. února 2014, sp. zn. Ts 43/2012, uveřejněné pod č. 02/2014 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz.  
173 HOŘÁK, Jaromír. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo, Lexis Nexis, 

2005, č. 12, str. 12. 

http://www.nsoud.cz/
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Graf 2 - počet uložených TDV v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: Scheinost, M, Válková H. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva 

v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie 

(Institut pro kriminologii a sociální prevenci), str. 85. 

Podle analýzy provedené PMS174, v období let 2010 – 2014 PMS zpracovala celkově 2 

328 stanovisek k vhodnosti uložení trestu domácího vězení. Od roku 2010 do konce 

roku 2013 bylo uloženo celkem 1 063 trestů a trestních opatření domácího vězení 

a 71 „opatření“ domácího vězení u podmíněných propuštění z TOS podle § 89, odst. 1 

a § 89, odst. 2 TrZ. Ze všech forem TDV uložených soudem v daném období byla PMS 

požádána, aby zpracovala zprávu o vhodnosti uložení TDV v rámci předběžného šetření 

v 787 případech. Ve 29 z těchto šetření TDV nebyl doporučen. Obecně lze sledovat 

postupný příklon soudů k ukládání TDV až po vyžádání zprávy PMS. V roce 2010 byla 

tato zpráva vypracována pouze v 62 % případů, když v roce 2013 byla tato zpráva 

vypracována již v 80 % případů. V roce 2014 pak byl TDV uložen 159 pachatelům, 

z toho ve třech případech pachatelům mladistvým.175 Podle statistiky PMS pro rok 

2015176 bylo vypracováno v celé České republice 80 stanovisek k uložení TDV 

v předběžném řízení. V roce 2015 bylo uloženo na 195 TDV. Jak dále vyplývá 

z komentované statistiky PMS z roku 2015, i nadále je hlavně u dospělých pachatelů 

v přípravném řízení hlavním iniciátorem zapojení PMS k provedení IPŠ a vypracování 

zprávy před uložením trestu soud, kdy tak v roce 2014 učinil v 59 % případů. Státní 

                                                 
174 Vývoj agendy TDV ke dni 31. prosince 2013, dostupný na 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf. (citováno dne 2. 

června 2016) 
175 Dostupné v Ročence pro rok 2014 na stránkách Ministerstva spravedlnosti: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html.  
176 Statistika PMS pro rok 2015 dostupná na stránce: 

https://www.pmscr.cz/download/010115_311215__Statistika_PMS_CR_pro_www.pdf. (citováno dne 2. 

června 2016)  

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf
http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
https://www.pmscr.cz/download/010115_311215__Statistika_PMS_CR_pro_www.pdf
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zastupitelství pak iniciovala zapojení PMS do přípravného řízení v 18 % případů 

a policejní orgán pouze ve 12 % případů.177 Mezi nejčastěji ukládané přiměřené 

povinnosti a omezení podle § 48 odst. 4 TrZ patří doposud zejména povinnost kontaktu 

s PMS, zákaz užívání omamných či psychotropních látek nebo konzumace alkoholu 

a náhrada škody podle § 60 odst. 5 TrZ.  

Průměrná délka uloženého TDV se od roku 2010 pravidelně mírně zvyšovala (8,5 

měsíce v roce 2010; 8,6 měsíce v roce 2011; 8,9 měsíce v roce 2013). Mezi nejčetněji 

ukládané patří stále TDV 12 měsíční a 6 měsíční. Právě jejich koncentrace nejvíce 

ovlivňuje průměrnou výměru trestu. Délka ukládaných TDV je pak znázorněna na 

dalším grafu. Ukazatel vlevo pak uvádí poměr TDV a PDV (tedy povinnosti domácího 

vězení ukládané v rámci podmíněného propuštění podle § 88 TrZ) v procentech.  

Graf 3 - vývoj délky TDV na době existence trestu v právním řádu ČR 

Podíl TDV + PDV 

(%)

 

Zdroj: Vývoj agendy TDV ke dni 31. prosince 2013, dostupné na: 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf, str. 7.  

Mezi nejčastější trestnou činnost, za kterou je domácí vězení ukládáno, patří stabilně 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a trestný čin krádeže. Ty dohromady 

tvoří každoročně přibližně polovinu trestných činů, za které je tento trest ukládán. 

 

3.4.1.10 Amnestie prezidenta ČR 

Amnestie prezidenta ze dne 1. ledna 2013 dopadla významně na trest OPP a TDV, 

jejichž výkon se v případě těchto trestů byl absolutně ukončen. V rámci agendy 

                                                 
177 Komentovaná statistika PMS pro rok 2014 dostupná na stránce: 

https://www.pmscr.cz/download/010114_311214_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS.pdf. 

(citováno dne 2. června 2016) 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf
https://www.pmscr.cz/download/010114_311214_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS.pdf
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domácího vězení bylo v rámci této amnestie amnestováno 384 trestů domácího vězení, 

9 případů trestního opatření domácího vězení a 10 případů podmíněného propuštění s 

uložením povinnosti zdržovat se po určitou dobu v obydlí. Celkem se tedy jednalo o 

405 forem TDV, což tvořilo 36 % všech do té doby uložených trestů a v rámci roku 

2012 se jednalo o celých 70 % uložených TDV. Za hlavní dopad amnestie na tuto 

agendu lze považovat hlavně změnu trestní historie pachatelů trestné činnosti, kterým 

byla zahlazena část trestní minulosti. TDV je považován za přísný alternativní trest a je 

ukládán za závažnější trestnou činnost. Zejména u těchto vybraných trestných činů ale 

došlo k jejich amnestování, což způsobí to, že pokud pachatelé těchto amnestovaných 

trestných činů spáchají další TČ, nebude soud tyto předcházející TČ považovat za 

relevantní a při dalším soudním řízení bude ukládat nejprve mírnější alternativní 

tresty.178  

 

3.4.1.11 Vykonatelnost trestu domácího vězení 

V rámci prvních dvou let, kdy bylo možné trest domácího vězení ukládat jako další 

formu alternativního trestu, tvořil podíl přeměněných TDV na TOS v roce 2010 

necelých 25 % a v roce 2011 již pouze 17 %. Nepředjednané tresty (resp. uložené TDV 

kde nebyla vhodnost TDV prověřována probačním úředníkem během předběžného 

šetření) vykazují zatím zhruba o 15 % větší četnost jejich přeměny na TOS, jak je vidět 

na grafu níže. Ten zobrazuje podíl přeměněných TDV v závislosti na (ne)vypracování 

zprávy probačním úředníkem v rámci IPŠ. 

                                                 
178 Vývoj agendy TDV ke dni 31. prosince 2013, dostupné na: 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf, str. 7 (citováno dne 

15. května 2016). 

 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf
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Graf 4 - průměrný podíl přeměněných TDV v letech 2011 - 2012 

 

Zdroj: Vývoj agendy TDV ke dni 31. prosince 2013, dostupná na: 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf, str. 11. 

 

3.4.2 Povinnost zdržovat se ve svém obydlí při podmíněném propuštění z trestu 

odnětí svobody 

Další variantou uložení TDV je povinnost zdržovat se po určitou dobu v obydlí uložená 

soudem při podmíněném propuštění pachatele z VTOS. Trestní zákoník v § 89 odst. 1 

a 2 stanoví možnost soudu uložit pachateli propuštěnému z TOS podle § 88 odst. 1179 a 

podle § 88 odst. 2180 TrZ povinnost zdržovat se v určené době ve svém obydlí nebo jeho 

části. Jde tedy o uložení tzv. „kvazi“ TDV. Při podmíněném propuštění podle § 88 odst. 

1 TrZ může soud vedle přiměřených omezení a povinností uvedených v § 48 odst. 4 

TrZ uložit nad pachatelem dohled. V takovém případě může soud uložit odsouzenému 

povinnost zdržovat se v určité době navazující na počátek zkušební doby podmíněného 

                                                 
179 1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci 

rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a 

může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení 

nápravy odsouzeného, a 

a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky 

zmírněného trestu odnětí svobody, nebo 

b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí 

svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky 

zmírněného trestu odnětí svobody. 
180 (2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že 

dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal 

část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví 

návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by 

odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život. 

https://www.pmscr.cz/download/odorne_cinnosti_analyzy_TDV_k_31.12.2013.pdf
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propuštění z TOS v obydlí na určené adrese. Tuto možnost má soud i při podmíněném 

propuštění pachatele z TOS podle § 88, odst. 2 TrZ. Ustanovení § 89 odst. 3 TrZ pak 

stanoví, že doba, po kterou je pachateli tato povinnost stanovena, nesmí přesáhnout 

jeden rok. Jde tedy o úpravu doby trvání TDV speciální vůči době obecné stanovené v § 

60 TrZ. Tato doba musí představovat jen část zkušební doby, jak vyplývá ze znění 

zákona, kdy má odsouzený povinnost zdržovat se v obydli ve stanovené části zkušební 

doby.  

 

3.4.3 Přeměna trestu odnětí svobody na trest domácího vězení 

Zákonem č. 390/2012 Sb. byla do právního řádu České republiky začleněna další 

varianta předčasného ukončení TOS přeměněním uloženého TOS na TDV. Tato 

možnost byla do TrZ začleněna novým § 57a s názvem „přeměna trestu odnětí svobody 

na trest domácího vězení, který byl zákonodárcem vklíněn mezi ustanovení upravující 

ukládání a výkon jednotlivých trestů (Obecná část, hlava V., díl 2, oddíl 5 TrZ).  Je 

nápadná podobnost tohoto institutu s institutem podmíněného propuštění pachatele 

z TOS podle § 88 a 89 TrZ. Zařazení tohoto institutu do části TrZ upravující výkon 

trestů pak zřejmě bylo zamýšleno z důvodu faktického oddělení těchto dvou institutů, 

jelikož touto přeměnou pachatel nadále vykonává trest (i když jde o přeměněný trest 

TOS v TDV), zatímco po podmíněném propuštění musí pachatel pouze vést řádný život 

a plnit povinnosti uložené soudem po omezenou zkušební dobu.  

Předpokladem přeměny zbytku nevykonaného TOS na TDV je skutečnost, že pachatel 

odsouzený k TOS za přečin vykonal alespoň polovinu z uloženého trestu. Odsouzený 

dále musí prokázat polepšení, kdy z jeho chování může soud důvodně očekávat, 

že odsouzený povede řádný život. Poznatky o chování odsouzeného bude soud primárně 

hodnotit na základě informací o dosavadním průběhu výkonu TOS a plnění zákonných 

povinností odsouzeným. Soud může hodnotit i plnění povinností odsouzeným nad 

rámec jeho zákonných povinností.  

Je potřeba uvést, že postup podle § 57a je zcela fakultativní a ani při splnění všech 

podmínek soud není povinen k přeměně TOS v TDV přistoupit. Přepočet nevykonané 

části TOS na TDV se provádí v poměru 1:1, kdy každý den nevykonaného zbytku TOS 

se přemění na jeden den TDV. Soud při přeměně není vázán § 60 odst. 1 TrZ a výměra 

přeměněného TDV tak může překročit maximální délku TDV dvou let. Procesní stránka 
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přeměny TOS v TDV je upravena v § 333b TŘ, který stanoví, že o přeměně ve 

veřejném zasedání rozhoduje soud na návrh státního zástupce, ředitele věznice, kde 

odsouzený TOD vykonává, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti. 

K rozhodnutí je příslušný soud, v jehož obvodu se nachází věznice, kde je TOS 

vykonáván.181  

V TŘ neexistuje žádná lhůta, ve které by musel soud o žádosti o přeměnu trestu 

rozhodnout, a není zde ani ustanovení limitující žadatele co do četnosti podávaných 

žádostí. Institut podmíněného propuštění pachatele z trestu odnětí svobody a institut 

přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení pak představují instituty velice 

podobné, kdy není zákonodárcem dané žádné vodítko pro jejich aplikaci a odlišení.182  

Je nutno uvést, že při splnění zákonných podmínek pro podmíněné propuštění z trestu 

odnětí svobody podle § 88 odst. 1 a 2 TrZ a podmínek pro přeměnu trestu odnětí 

svobody na trest domácího vězení podle § 57a (odsouzený po právní moci rozsudku, 

zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení 

a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život), které jsou totožné, se 

jeví institut podmíněného propuštění pro pachatele mnohem příznivější. Soud by pak 

neměl k přeměně trestu odnětí svobody na TDV přistupovat pouze v případech, kdy by 

pachatel požadavky pro jeho podmíněné propuštění nesplňoval, tedy těm, kteří by 

„neuspěli“ při žádosti o podmíněné propuštění. Soudy by pravděpodobně měly 

přistupovat k přeměně TOS na TDV v případech, kdy sice pachatel sice splňuje 

podmínky pro podmíněné propuštění z VTOS, soud ale i přesto zastává názor, že 

vzhledem k osobě pachatele a okolnostem případu je na místě, aby pachateli i nadále 

byly uloženy povinnosti a omezení ukládané v rámci TDV. Takový závěr je ale pouhým 

odhadem úmyslu zákonodárce. Ani zákon sám totiž blíže neodlišuje podmínky, za 

kterých by měl být TOS přeměněn na TDV nebo za kterých by měl být pachatele 

podmíněné propuštěn z VTOS. Zákon také blíže neupravuje postup samotné přeměny 

TOS v TDV.  

 

                                                 
181 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 
182 VICHEREK, Roman. Dopady novely trestního zákoníku provedené zákonem č. 390/2012 Sb. Trestní 

právo. 2013, roč. 17, č. 7-82, s. 30. 
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3.4.4 Přeměna trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení 

Novelou TrZ č. 330/2011 Sb. byla do právního řádu ČR zavedena možnost přeměny 

nevykonaného trestu OPP na TDV. Podle § 340b TŘ lze trest OPP přeměnit v TDV 

na návrh příslušného probačního úředníka, obecního úřadu nebo instituce, kde je trest 

OPP vykonáván prostřednictvím podané prostřednictvím probačního úředníka nebo 

i bez takového návrhu předsedou senátu soudu ve veřejném zasedání. Pro přeměnu musí 

být splněny podmínky vyžadované pro uložení TDV stanovené v § 60 odst. 1 TrZ. Soud 

se při přeměně musí držet přepočtového pravidla vyjádřeného v § 65 odst. 2 TrZ, kde 

je stanoveno, že každá i jen započatá hodina nevykonaného trestu OPP se přemění na 

jeden den TDV. Trest OPP tedy může být přeměněn v maximálním rozsahu 300 dní.  

Argumentem pro zavedení možnosti přeměny trestu OPP na TDV byly dostupné 

statistiky, z nichž vyplývalo, že za hlavní příčinou nárůstu vězeňské populace může být 

považován i nárůst počtu přeměněných nevykonaných trestů OPP na TOS.183 Takový 

postup je některými odborníky hodnocen jako kontraproduktivní, neboť může 

u odsouzených pachatelů způsobit dojem jejich beztrestnosti, spočívající v představě, 

že alternativní tresty se mohou nejrůzněji zaměňovat, a že za porušení uloženého 

alternativního trestu nemusí následovat přeměna trestu na TOS nebo trest výrazně 

přísnější.  

Tato novela TrZ byla kritizována soudci i některými vedoucími středisek PMS. 

Hlavním důvodem této kritiky byla skutečnost, že alternativní trest je nahrazován jiným 

alternativním trestem, a tím tato sankce působí na odsouzené nevýchovně, když je 

nenutí trest OPP řádně vykonat. Tato přeměna může být vnímána jako promyšlená 

snaha zákonodárce omezit počet vězněných osob184, která ovšem pachateli může dávat 

pocit beztrestnosti.185 

  

3.4.5 Přeměna peněžitého trestu na TDV 

Novelou TrZ č. 390/2012 Sb. byla do právního řádu České republiky zavedena poslední 

varianta TDV v právním řádu ČR, a to přeměna peněžitého trestu na TDV upravená 

                                                 
183 VANDUCHOVÁ, Marie. K možnostem snížení vězeňské populace. In VANDUCHOVÁ, Marie, 

HOŘÁK, Jaromír. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: 

C.H. Beck, 2011., str. 301. 
184 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 

313.  
185 SCHEINOST, Miroslav, VÁLKOVÁ, Helena. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 

práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, str. 100.  
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v § 69 odst. 2 TrZ. Tato přeměna je možná v případě, že peněžitý trest nebyl v soudem 

stanovené době vykonán. Prvním problémem této úpravy je absence bližších pravidel 

stanovujících podmínky, za kterých k této přeměně může soud přistoupit. Postup soudu 

by měl být zřejmě takový, že soud nejdříve přistoupí k vymáhání peněžitého trestu 

a v případě, že je i tento postup neúspěšný (nebo v případě, že je proces vymáhání 

peněžitého trestu nemožný nebo se od počátku jeví jako neúčelný), přemění peněžitý 

trest na TDV. K přeměně soud tedy přistoupí v zásadě ve dvou možných situacích. 

Poprvé v případě, kdy peněžitý trest není zaplacen a jeho vymáhání je nemožné nebo 

neúčinné. Podruhé v případě, že jsou splněny podmínky pro nařízení výkonu 

náhradního TOS a soud místo toho trest přemění na TDV jako jeho alternativu.186 

Přeměna peněžitého trestu na TDV by neměla být možná v případě, kdy by byl TDV 

aplikován jako alternativa k peněžitému trestu, který byl původně uložen za zločin. 

Takovou přeměnu neumožňují podmínky uložení TDV neboť TDV může být uložen 

pouze ze přečin. Přeměna dále není možná v případech, kdy odsouzený nesplňuje 

podmínky uložení TDV stanovené v § 60 odst. 2 TrZ, např. když pachatel např. nedá 

písemný slib potřebný k uložení TDV. 

                                                 
186 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 

3274.  
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4 Porovnání úpravy trestu domácího vězení v České 

republice a v Anglii a Walesu 

Jak bylo popsáno výše v práci, trest domácího vězení může být v rámci právního řádu 

ČR a Anglie a Walesu uložen v několika možných podobách a formách, které mohou 

být uloženy v určitých situacích po naplnění daných podmínek. I přes značné odlišnosti 

při ukládání a výkonu trestu domácího vězení v obou právních řádech v následující 

kapitole autorka práce popisuje společné znaky trestu domácího vězení, které se 

vyskytují v právních řádech obou států. Dále jsou v této části práce zdůrazněny i 

nejpodstatnější rozdíly při ukládání a výkonu trestu domácího vězení podle anglického a 

českého práva. Tato část práce se zaměřuje hlavně na porovnání samotných variant 

existujících v České republice a v Anglii a Walesu, na porovnání kontroly výkonu trestu 

domácího vězení i a na uvedení hlavních nedostatků jednotlivých forem trestu 

domácího vězení.  

 

4.1 Formy tresu domácího vězení v České republice a v Anglii a 

Walesu 

Trest domácího vězení je v právním řádu Anglie a Walesu zastoupen pouze třemi 

hlavními formami trestu, přičemž povinnost pachatele nevycházet v určité době ze 

svého obydlí pak může být uložena ještě ve dvou dalších případech, jako zpřísňující 

podmínka jiného trestu. Oproti České republice existuje trest domácího vězení 

v anglickém právním řádu v méně formách. V právu České republiky se fakticky jedná 

až o šest forem uložení trestu. Autorka práce má za to, že méně forem trestu domácího 

vězení může dopomoci častějšímu ukládání trestu, neboť takový systém je přehlednější 

a jasnější. Níže jsou popsány varianty anglického trestu domácího vězení s přiřazením 

odpovídající nebo podobné varianty českého trestu domácího vězení.  

 

4.1.1 Požadavek nevycházení versus trest domácího vězení 

Požadavek nevycházení, ukládaný v právním řádu Anglie a Walesu v rámci 

komunitního trestu, představuje institut svou povahou nejbližší TDV ukládaného 

v právním řádu ČR. Za společný znak TDV a požadavku nevycházení můžeme označit 
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skutečnost, že tento trest musí být uložen soudem, který vždy musí zvážit, zda pachatel 

disponuje obydlím vhodným pro výkon požadavku nevycházení. Můžeme ale najít spíše 

odlišnosti mezi řádem ČR a Anglie a Walesu při ukládání tohoto trestu.  

Předně anglické právo nevyžaduje písemný souhlas pachatele s uložením požadavku 

nevycházení. Tento souhlas je zřejmě nahrazován zprávou NPS před uložením trestu, 

která je při zvažování uložení komunitního trestu, a tedy i požadavku nevycházení, 

obligatorně vypracovávána, a ve které probační úředník vždy zjišťuje i postoj pachatele 

k uložení požadavku nevycházení spolu s vhodností uložení požadavku.  

Požadavek nevycházení a TDV se dále liší ve své tvrdosti a délce. Český soud při 

rozhodování o podmínkách TDV není vázán žádnou maximální lhůtou, po kterou 

se pachatel denně musí zdržovat ve svém obydlí. Maximální doba trvání trestu v ČR 

činí dva roky (při přeměně trestu odnětí svobody na TDV dokonce až 2,5 roku). Podle 

anglického práva, i po nedávném zpřísnění podmínek požadavku nevycházení, se trest 

domácího vězení jeví jako mnohem mírnější. Požadavek nevycházení jako takový může 

být uložen v maximální výměře 12 měsíců a soud je limitován dobou 16 hodin, kterou 

maximálně musí pachatel denně strávit ve svém obydlí.  

Oproti právnímu řádu České republiky v řádu Anglie a Walesu nenajdeme požadavek 

nevycházení jako formu trestu, který je uložen při nedodržení podmínek jiného 

alternativního trestu, tedy ve formě náhradního trestu. Anglický soud má totiž v případě 

nedodržení podmínek požadavku nevycházení uloženého v rámci komunitního trestu 

pouze možnost upravit jeho podmínky nebo uložit TOS. Jak vyplývá z některých 

provedených výzkumů, právě přeměna uložených alternativních trestů na další 

alternativní tresty je některými orgány činnými v trestním řízení považována za úpravu 

nevhodnou, vzbuzující v pachatelích trestných činů pocit jejich trestní 

nepostihnutelnosti.187  

V neposlední řadě jsou zcela odlišné podmínky, které je nutno splnit pro uložení trestu 

domácího vězení, s ohledem na závažnost spáchaného trestného jednání. Požadavek 

nevycházení totiž může být v anglickém právu uložen pouze v případech, kdy je trestný 

čin natolik závažný, že vyžaduje uložení takového trestu („serious enough to warrant 

such sentence“). Naopak podle znění TrZ může být TDV českým soudem uložen 

v případech kdy vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a 

                                                 
187 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014. 
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poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to 

popřípadě i vedle jiného trestu. I když je TDV v TrZ řazen hned za TOS, je ze znění 

podmínek pro jeho uložení i nadále považován za trest oproti TOS mírný, jehož uložení 

musí být dostatečně odůvodněno.   

Rozdílně se do procesu ukládání TDV a požadavku nevycházení zapojuje i probační 

služba, tedy NPS v Anglii a Walesu a PMS v České republice. Na rozdíl od anglického 

práva totiž vypracování zprávy o vhodnosti TDV pro pachatele není podle českého 

práva obligatorním stádiem trestního řízení. Povinnost vyžádat si tuto zprávu má český 

soud pouze v případech, kdy ukládá TDV trestním příkazem. Hlavně pracovníky PMS 

je tento právní stav považován za nesprávný, může dokonce způsobit uložení TDV i 

zcela nevhodným pachatelům či pachatelům se zcela nevyhovujícím obydlím.188 Jak 

bylo výše v práci podloženo statistickými údaji, vypracování zprávy v rámci IPŠ může 

pomoci řádnému vykonání ukládaných TDV. V tomto směru je nutné opět připomenout, 

že alternativní sankce kladou vyšší požadavky na orgány je ukládající, zejména soudy. 

Pro řádné uložení alternativních trestů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného účelu, 

je potřeba jejich uložení pouze ve vhodných případech. Požadavek na rychlost trestního 

řízení by pak v tomto případě měl ustoupit požadavku na uložení trestu domácího 

vězení pouze v uvážených případech dostatečně informovaným soudem.   

 

4.1.2 Home detention curfew versus podmíněné propuštění z trestu odnětí 

svobody 

Institut HDC představuje v anglickém právním řádu velmi často ukládanou formu TDV. 

Dalo by se říci, že se jedná o téměř obligatorní stádium výkonu některých TOS. Za 

institut českého právního řádu, který se nejvíce podobá HDC, pak můžeme označit 

podmíněné propuštění pachatele z VTOS, v některých případech i před vykonáním 

poloviny TOS, a současné uložení povinnosti pachateli zdržovat se po určitou dobu 

v obydlí. Společnými jmenovateli těchto institutů může být snaha o začlenění pachatele 

do společnosti po výkonu části TOS, spolu se zajištěním jeho další kontroly. Opět ale 

můžeme najít více rozdílů, než společných znaků. 

HDC představuje poměrné krátkodobé opatření, které má sloužit jako předstupeň 

podmíněného propuštění, zatímco povinnost zdržovat se v obydlí je ukládána pachateli 

                                                 
188 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014. 
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podle § 89 TrZ při podmíněném propuštění z VTOS až na jeden rok. O propuštění 

pachatele na HDC rozhoduje ředitel věznice, ve které pachatel vykonává TOS, který 

bere zodpovědnost za chování pachatele po propuštění. Tento proces tak představuje 

velice efektivní a rychlý postup. Posouzení vhodnosti pachatele k propuštění na HDC 

provádějí pracovníci věznice za součinnosti NPS a policie a nemělo by trvat déle než 10 

týdnů. O uložení povinnosti zdržovat se v obydlí uložené v rámci podmíněného 

propuštění v ČR ale rozhoduje soud. I když se jedná o druhou nejčastěji ukládanou 

variantu TDV v českém právním řádu, zdaleka nedosahuje četnosti propuštění pachatelů 

na HDC v rámci právního řádu anglického.  

 

4.1.3 Propuštění pachatele na kauci (na záruku) 

Propuštění pachatele na záruku (kauci) je v anglickém právu umožněno soudům pouze 

při současném uložení elektronického monitoringu. Bez zavedení EMS v českém 

právním řádu tak zatím neexistuje podobná alternativa tohoto trestu v právu ČR. Znění 

novely TŘ, která bude účinná od července roku 2016, se do jisté míry podobá úpravě 

náhrady vazby zárukou, jak je upravena v anglickém právu. Autorka má za to, že by 

náhrada vazby zárukou, spočívající v elektronickém monitoringu pachatele, měla být 

kontrolována pouze za pomoci EMS. Porovnání jednotlivých úprav propuštění 

pachatelů na kauci včetně četnosti využívání tohoto institutu tak bude možné až po 

skutečném zavedení elektronického monitoringu v České republice.   

 

4.2 Kontrola výkonu trestu domácího vězení v České republice a v 

Anglii a Walesu 

Kontrola trestu domácího vězení je nejdůležitějším stádiem tohoto trestu. Jako taková 

může ovlivnit postoj orgánů jej ukládajících. Příliš přísná kontrola, a zejména 

neefektivní kontrola trestu domácího vězení může způsobit neochotu orgánů činných 

v trestním řízení navrhovat uložení tohoto trestu i neochotu trest domácího vězení 

ukládat. V následující části práce je popsán postup při kontrole domácího vězení 

nejprve v Anglii a Walesu a dále pak v České republice.  
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4.2.1 Kontrola výkonu trestu domácího vězení v Anglii a Walesu 

Kontrola trestu domácího vězení je v anglickém právním řádu prováděna primárně 

za použití elektronického monitoringu. Dvě soukromé společnosti G4S a Serco 

vykonávají kontrolu za využití RF technologie, v ojedinělých případech může 

být pachatel monitorován za použití metody GPS. Monitorování pachatelů za použití 

EMS se jeví jako metoda kontroly pachatelů ekonomicky úsporná a efektivní. Navíc 

je detekován pouze minimální počet technických závad, které by způsobily porušení 

podmínek trestu domácího vězení ukládaného v jakékoliv formě. S praktickým využitím 

EMS ale mohou být spojeny některé problémy, kterých by se měla České republika 

vyhnout při zavádění EM do praxe. Jak vyplývá z některých publikací vypracovaných 

vládou Velké Británie, pro řádný výkon monitoringu pachatelů je velice důležitá 

komunikace orgánů ukládajících trest domácího vězení a provozovatelů EM. V Anglii 

a Walesu např. v minulosti nastaly situace, kdy došlo k nesjednocenému výkladu 

podmínek ukončení elektronického monitoringu pachatele. Provozovatelé sice 

deinstalovali sledovací zařízení, ale neobdrželi písemné potvrzení od soudu, že pachatel 

je skutečně umístěn do zařízení pro VTOS a že tedy elektronický monitoring není 

nadále potřebný. Díky této praxi tak provozovatelé EM v několika případech i nadále 

účtovali poplatky za sledování pachatelů, které v jednotlivých případech dosahovali i 

tisíce liber.189  

Důležitou roli jak při ukládání, tak i při výkonu trestu domácího vězení hraje 

v anglickém právu NPS. I ve Velké Británii je při ve vztahu k zapojení probačních 

pracovníku do procesu ukládání a kontroly trestu domácího vězení spatřováno několik 

nedostatků. I přes obligatorní zapojení NPS do procesu evaluace pachatelů pro účely 

uložení požadavku nevycházení totiž probační úředníci často nepociťují, že by jejich 

práce byla dostatečně oceněna a brána soudy v potaz. NPS se v současné době potýká 

s nedostatkem pracovníků, způsobeným i nedávnými škrty v rozpočtu NOMS. Zprávy 

před uložením trestu probačními úředníky NPS jsou často vypracovány ve spěchu, 

běžně pouze na základě telefonního hovoru s pachatelem a na základě dostupných 

informací o kriminální minulosti pachatele, aniž by mohl probační úředník s pachatelem 

                                                 
189 Publikace The Ministry of Justice’s electronic monitoring contracts, dostupná na stránce: 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf. 

(citováno dne 6. června 2016)  

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/10294-001-MoJ-Electronic-Monitoring_final.pdf
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osobně promluvit.190 Tyto nedostatky mohou ovlivnit i výkon kontroly dodržování 

podmínek trestu domácího vězení.  

I přes nedostatky současné anglické úpravy trestu domácího vězení může autorka práce 

na podkladu zjištěných informací uzavřít, že tento trest je v anglickém právu oblíbeným 

a často ukládaným trestem. Proces zjišťování podmínek pro jeho uložení je dostatečně 

rychlý a NPS se na něm obligatorně podílí. Zejména proces kontroly dodržování 

podmínek trestu je velice efektivní, kdy reakce na porušení podmínek trestu následuje 

do několika hodin či dní.  

 

4.2.2 Kontrola výkonu trestu domácího vězení v České republice 

Kontrola výkonu TDV je zatím v českém právním řádu ponechána PMS, která 

ji vykonává v současné době pouze prostřednictvím namátkových kontrol v obydlí 

pachatele. I s ohledem na současné znění právní úpravy kontroly TDV je zřejmé, že tato 

nastalá situace nebyla zamýšlena ani zákonodárcem při přijetí TrZ. Přesto, že je výkon 

kontroly TDV prováděné namátkovými kontrolami pachatelů hodnocen orgány činnými 

v trestním řízení jako dobrý, neexistence elektronického systému monitorování 

pachatelů, který by tuto kontrolu doplňoval, je velmi často považována za hlavní důvod 

nedostatečného ukládání TDV v České republice. V průzkumu provedeném v roce 2015 

díky grantovému projektu GA ČR č. P408/12/2209 s názvem „Teoretické 

a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“, až třetina 

ze 160 dotázaných trestních soudců působících u okresních soudů v České republice 

uvedla, že bez fungujícího systému elektronického monitoringu trest domácího vězení 

nepředstavuje účinný a efektivní trest. Téměř 75 % dotázaných státních zástupců 

uvedlo, že trest domácího vězení bez fungujícího systému elektronického monitoringu 

nelze považovat za efektivní.191 

                                                 
190 Průzkum Ministry of Justice: Delivering the NOMS Offender Management Model: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-

offender-management-model.pdf. (citováno dne 6. června 2016)  
191 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-offender-management-model.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217371/delivering-noms-offender-management-model.pdf
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Závěr 

Autorka si v úvodu této práce vytyčila úkol přiblížit v práci podrobněji jednotlivé druhy 

trestu domácího vězení existující v právním řádu Anglie a Walesu a České republiky. 

Celá práce byla pak zaměřena na bližší objasnění podstat jednotlivých variant trestu 

domácího vězení, na popis součinnosti orgánů činných v trestním řízení při ukládání 

jednotlivých variant tohoto trestu a také na proces kontroly jednotlivých variant trestu. 

Hlavně při nastínění procesů kontroly výkonu forem trestu domácího vězení se autorka 

musela podrobněji věnovat i fungujícím probačním službám v obou právních řádech 

a jejich zapojení zejména do procesu ukládání a výkonu trestu domácího vězení.  

V práci se autorce podařilo nastínit obecné charakteristiky trestu domácího vězení, které 

spojují trest domácího vězení ukládaný v anglickém i českém právu. Vznik 

alternativních sankcí, včetně trestu domácího vězení, byl v práci zařazen do sledu 

historických etap trestání. I přes dávný výskyt trestu domácího vězení už v biblických 

dobách a období středověku, v práci byl nastíněn trest domácího vězení zejména 

v podobě trestu alternativního, sloužícího k nápravě pachatelů a snížení vězeňské 

populace. Trest domácího vězení byl v práci vylíčen jako sankce vycházející také 

z principů restorativní justice, která usiluje, vedle dalších cílů, i o potrestání pachatele 

při jeho ponechání v  přirozeném sociálním prostředí. Autorka se v práci také 

podrobněji zabývala zajímavou problematikou elektronického sledování, když důkladně 

popsala vznik prvních myšlenek na sledování pachatelů, a také prvotní realizaci těchto 

myšlenek.  

Při popisu anglického právního řádu a jednotlivých forem trestů domácího vězení v něm 

upravených autorka práce zdůraznila i některé zvláštnosti, které odlišují anglický proces 

ukládání trestů od procesu českého. Zdůrazněna byla především faktická závaznost 

některých rozhodnutí anglických soudů a oficiálních směrnic při rozhodování soudu 

o vhodném trestu. Ve vztahu k trestu domácího vězení pak byla v práci potvrzena 

dlouhá historie ukládání alternativních trestů v rámci anglického práva. Byly také 

popsány hlavní změny, kterými anglické trestní právo v oblasti sankcí nedávno prošlo. 

Jednotlivé varianty anglického trestu domácího vězení pak byly v práci detailně 

popsány, ve vhodných případech i za použití grafů nebo obrázků. I s ohledem na 

potřebu překladu většiny dostupných dokumentů týkajících se anglických forem trestu 
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se tento postup jevil jako vhodný. Trest domácího vězení navíc v anglickém právu 

nenajdeme jako samostatně stojící trest, což někdy může působit nepřehledně při popisu 

jednotlivých variant anglického trestu domácího vězení. Pro autorku práce bylo velice 

zajímavé poznávat jednotlivé druhy tohoto trestu ukládané v Anglii a Walesu. Obzvlášť 

zajímavé pak bylo čerpat informace o propracovaném systému kontroly jednotlivých 

forem tohoto trestu a rychlosti následných reakcí při porušení jeho podmínek. U 

jednotlivých forem anglického trestu domácího vězení také byly autorkou vždy uvedeny 

i dostupné statistiky jeho ukládání, které pouze potvrdily skutečnost, že trest domácího 

vězení je v Anglii a Walesu oblíbeným a soudy uznávaným trestem.  

V rámci popisu trestu domácího vězení ukládaného v České republice se autorka práce 

zaměřila na zdůvodnění jeho znovuzačlenění do českého právního řádu a ovlivnění jeho 

podoby nedávnými novelami českého trestního práva. Hlavní pozornost byla věnována 

především popisu ukládání a výkonu trestu domácího vězení ve formě samostatné 

trestní sankce. Trest domácího vězení v ostatních podobách je totiž oproti formě trestu 

domácího vězení jako samostatné sankce ukládán pouze ojediněle. Při popisu ukládání a 

výkonu trestu domácího vězení v České republice pak autorka nemohla nezdůraznit 

některá kritizovaná ustanovení českého právního řádu upravujícího ukládání a výkon 

trestu domácího vězení. Jako problematická byla v práci zmíněna absence zákonné 

povinnosti soudu vyžádat si od probační služby České republiky při zvažování uložení 

trestu domácího vězení zprávu před uložením trestu vypracovanou v rámci IPŠ. Za 

další, zřejmě podstatnější problém, pak byla v práci podrobněji rozebrána neexistence 

systému elektronického monitorování pachatelů odsouzených k trestu domácího vězení, 

zajišťující efektivnější dodržování podmínek trestu. Za další problém v praxi trestní 

justice byla označena i možnost přeměny alternativních sankcí v trest domácího vězení 

namísto jejich přeměny v trest odnětí svobody. 

Inspirací pro Českou republiku může být závěrečné porovnání druhů trestů domácího 

vězení v obou právních řádech. V závěrečné části práce autorka shrnuje společné 

záchytné body obou úprav a upozorňuje i na nejvíce patrné rozdíly mezi oběma 

úpravami. Obzvláště v oblasti ukládání a kontroly trestu domácího vězení je možno 

pozorovat výrazné nedostatky české úpravy trestu domácího vězení. Anglická úprava je 

v tomto směru, zejména u některých forem trestu, značně pružná, když o ukládání trestu 

a o porušení podmínek trestu nemusí vždy rozhodovat soud. Také kontrola podmínek 
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trestu je ve většině případech zajištěna velice důkladně a rekce na porušení podmínek 

trestu přichází v některých případech v řádu několika hodin, nejdéle však do deseti dní 

od objektivního porušení podmínek trestu pachatelem.  

V práci jsou popsány jednotlivé varianty anglického a českého trestu domácího vězení. 

Vedle popisu jsou české a anglické varianty trestu domácího vězení navzájem 

porovnány. Toto porovnání ovšem nesměřuje k dosažení jasného závěru o tom, zda jsou 

některé formy trestu domácího vězení ukládaní v anglickém a českém právním řádu 

vhodné a efektivní. Jelikož jsou právní řády obou států, včetně úpravy trestu domácího 

vězení, značně odlišné, autorka má za to, že k takovému závěru bude moci být 

přistoupeno nejdříve po zavedení systému elektronického monitorování do českého 

právního řádu, které alespoň částečně obě právní úpravy přiblíží.  
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Seznam použitých zkratek 

ČR   Česká republika 

CJA 2003 Criminal Justice Act 2003 

EKS  Elektronický kontrolní systém 

EM  Elektronický monitoring 

EMS  Elektronický monitorovací systém 

EU  Evropská Unie 

G4S  G4S Care and Justice Services Limited 

GPS  Globální polohovací systém (satelitní sledování) 

HDC  Home detention curfew 

HMPS  Her Majesty's Prison Service 

IKSP  Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

IPŠ  Institut předběžného šetření 

NOMS National Offender Management Service 

NPS  National Probation Service 

OSN  Organizace spojených národů 

PMS  Probační a mediační služba  

RE  Rada Evropy 

RF  Radiofrekvenční technologie 

SSO  Suspended sentence order 

TDV  Trest domácího vězení  

TOS   Trest odnětí svobody 

TrZ  Trestní zákoník 

TŘ  Trestní řád 

USA  Spojené státy americké 

VTOS  Výkon trestu odnětí svobody 

VSČR  Vězeňská služba České republiky 

ZPMS  Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 
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Příloha č. 1 - Proces evaluace a propuštění odsouzeného na HDC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zde dostatek času na posouzení rizik 

uložení HDC?  

Odsouzený propuštěn až v den 

podmíněného/automatického propuštění 

Splňuje odsouzený podmínky 

propuštění na HDC?  

Odsouzený doloží vhodnou adresu na 

příslušném formuláři?  

ANO 
NE 

ANO 

NE 

ANO 

Následuje zpráva příslušného úředníka 

HMPS 

Šetření u NPS (zpráva určeného 

úředníka) 

Je potřeba rozšířené posouzení?  

ANO 

NE 
Rada pro rozšířené posouzení posoudí osobu 

odsouzeného pro účely propuštění na HDC 

Ředitel věznice souhlasí s propuštěním 

odsouzeného na HDC?   

NE 

NE 

Rada doporučí/nedoporučí řediteli věznice 

propuštění odsouzeného na HDC   

ANO Odsouzený propuštěn až v den 

podmíněného/automatického propuštění 

Odsouzený je propuštěn na HDC   
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Příloha č. 2 - Proces zajištění elektronického monitoringu pachatele 

propuštěného na záruku („bail“) 
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Proces po porušení podmínek elektronického monitoringu pachatelem 

propuštěným na kauci 

Zd

roj: Informace o elektronickém monitoringu pachatelů propuštěných na kauci (záruku), 

dostupná na stránce: https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-

bail-for-adults-procedures (citováno dne 15. června 2016) 

https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-procedures
https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-on-bail-for-adults-procedures
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Příloha č. 3 - Souhlas obviněného s uložením trestu domácího vězení 

 

Zdroj: Příloha č. 4 Metodického pokynu 
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Resumé 

Alternativní trest domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu 

Tato diplomová práce se zaměřuje na popis trestu domácího vězení existujícího 

v právním řádu České republiky a Anglie a Walesu. Hlavním účelem práce je  

poskytnutí přehledu jednotlivých forem trestu domácího vězení v obou právních řádech. 

Spolu s tímto popisem jsou vyloženy podmínky pro jejich uložení a nastíněn proces 

jejich výkonu a také řešení v případech porušení jejich podmínek. Porovnáním platných 

forem trestu v obou jurisdikcích pak mají být nastíněny nedostatky především v české 

úpravě trestu domácího vězení. Práce je dělena do čtyř hlavních částí, které přehledně 

popisují vybranou problematiku trestu domácího vězení.  

V první části je vysvětlen samotný pojem trestu, jeho účel a funkce. Dále je popsán 

vývoj historie trestání, včetně vývoje ukládání alternativních sankcí, do kterých patří i 

trest domácího vězení. Pozornost je věnována i myšlenkám restorativní justice, které 

představují teoretický základ vzniku alternativních sankcí vykonávaných ve společnosti 

a ovlivňují i ukládání trestu domácího vězení. Do této části práce je zařazen také popis 

vývoje elektronického monitoringu pachatelů spolu s nastíněním hlavních technik, které 

jsou v současnosti k elektronickému sledování pachatelů používány.  

V druhé části práce je pozornost věnována formám trestu domácího vězení existujícím 

v právním řádu Anglie a Walesu. Nejprve je nastíněn anglický proces ukládání trestů 

obecně, s přihlédnutím k určitým specifikům anglického trestního řádu, zejména 

k závaznosti některých směrnic a rozhodnutí soudů při rozhodování o uložení trestu. 

Dále jsou v této části práce popsány tři hlavní varianty trestu domácího vězení existující 

v právním řádu Anglie a Walesu. Těmito variantami jsou požadavek nevycházení 

(„curfew requirement“) ukládaný v rámci komunitního trestu, Home detention curfew, 

neboli uložení podmínek domácího vězení při propuštění pachatele z výkonu trestu 

odnětí svobody před vykonáním poloviny trestu odnětí svobody, a jako poslední 

náhrada umístění pachatele do vazby jeho propuštěním na záruku („release on bail“) při 

kterém je uložena povinnost zdržovat se v obydlí. Popsány jsou i další varianty trestu 

domácího vězení. Těmi jsou uložení požadavku nevycházení ve zkušební době 

pachatele při jeho odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a také uložení 

požadavku nevycházení při odsouzení pachatele k trestu custody plus. Popis anglických 

variant trestu domácího vězení se zaměřuje na objasnění podmínek potřebných pro 
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jejich uložení, na funkci probační služby při jejich ukládání a na výkon těchto sankcí 

spolu s postupem při porušení jejich podmínek. V práci jsou uvedeny i dostupné 

statistiky dokreslující četnost ukládání jednotlivých variant.  

Ve třetí části práce jsou popsány české varianty trestu domácího vězení. Popsána 

je historie trestu v České republice a pozornost je věnována i zavádění elektronického 

monitoringu do právního řádu České republiky a jeho uvádění do praxe. Hlavní důraz 

je věnován ukládání trestu domácího vězení v podobě samostatné sankce. Popsány jsou 

ale i všechny další varianty trestu. Mezi ně patří uložení povinnosti zdržovat se po 

určitou dobu v obydlí při podmíněném propuštění pachatele z výkonu trestu odnětí 

svobody, přeměna trestu odnětí svobody na trest domácího vězení, a přeměna 

peněžitého trestu a trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení.   

Ve čtvrté, závěrečné části práce, jsou pak anglické a české varianty trestu domácího 

vězení porovnány. V této části práce je kladen důraz jak na společné znaky obou úprav 

trestu domácího vězení, tak i na hlavní rozdíly mezi oběma úpravami trestu. Jelikož je 

trest domácího vězení v Anglii a Walesu trestem ukládaným poměrně často, jsou v této 

části zmíněny také některé podmínky ukládání a kontroly trestu domácího vězení 

v anglickém právním řádu, kterými by se české trestní právo mohlo inspirovat. Jde pak 

hlavně o zajištění efektivní kontroly podmínek domácího vězení za použití 

elektronického monitoringu, možnost soudu zpřísnit podmínky trestu domácího vězení 

při jeho porušování či zajištění včasné reakce soudů změnou trestu domácího vězení na 

trest odnětí svobody při porušování podmínek trestu domácího vězení.  
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Abstract 

Home detention as an alternative sanction in the Czech Republic and in England 

and Wales 

This thesis mainly aims on describing certain type of punishment generally called home 

detention and it´s different forms that it takes within the jurisdiction of England and 

Wales and the Czech Republic. The main purpose of this thesis is to provide overview 

of those variants of home detention alongside with description of requirements that need 

to be fulfilled so that the home detention may be imposed. This thesis also provide 

description of processes of execution of home detention and description of processes 

that are triggered when conditions of home detention are breached in both England and 

Wales and the Czech Republic. Comparison of Czech and English forms of home 

detention shall highlight deficiencies existing mainly in Czech legislation. This thesis is 

divided into four main chapters that deal with various issues relating to the main topic 

of this thesis. 

Meaning of the term of punishment is explained in the first chapter of this thesis, 

focusing mainly on purpose and function of punishment. Punishment is also explained 

from the historical point of view, providing overview of evolution of punishment 

throughout the years and explaining the rise of alternative sanctions. Special attention is 

given to main principles of restorative justice, as those are considered to be one of the 

foundations of community sanctions and home detention itself. History of electronic 

monitoring is also outlined in this part of thesis, together with illustration of main 

technologies that are used for monitoring of offenders. 

Variants of home detention that are available within English legislation are described 

in the second chapter of this thesis. Firstly, some specific components of English 

criminal process, such as the obligation of English courts to impose punishment 

in accordance with binding sentence guidelines and decisions of the court of Appeal, are 

mentioned. Secondly, main forms of home detention available in England and Wales 

are described in the second chapter. These forms include curfew requirement that may 

be ordered as a part of community sentence, Home detention curfew, representing home 

detention that is imposed on a prisoner that is released from prison before serving half 

of the custody sentence and home detention imposed as a substitute for custody (vazba) 
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by releasing the offender on bail coupled with obligation to remain at home at certain 

time. Some other forms of English home detention are also described in this chapter, 

such as the curfew requirement in the form of a tightening condition of suspended 

sentence or the curfew requirement as a part of a custody plus sentence. Conditions 

necessary for imposition of different forms of home detention, involvement of probation 

services and consequences of failure to comply with conditions of forms of English 

home detention are also addressed in this chapter. Description of different forms 

of English home detention is followed by outcomes of publicly available statistic.  

Third chapter of this thesis deals with various types of home detention in Czech 

jurisdiction. History of home detention on the territory of Czech Republic and 

introduction of electronic monitoring to its legislation is addressed in the introductory 

part of this chapter. Furthermore, Czech home detention in the form of independent 

sanction is mainly described in this chapter. Other forms of Czech home detention are 

also mentioned. These include for example home detention in the form of the obligation 

to stay at certain time at home that can be imposed on offender when he is conditionally 

released from the prison.  

Forms of English and Czech home detention are subsequently compared in the fourth 

chapter of this thesis. Principal common features and distinctions are mentioned in this 

chapter. As home detention is frequently used form of punishment in England and 

Wales, some aspects of English forms of home detention, that may inspire Czech 

Republic in the area of imposition and execution of home detention, are emphasized. 

The effective control of compliance with conditions of English home detention, the 

possibility given to English courts to tighten conditions of home detention in case of 

breach and timely reaction of English courts when converting home detention to 

custody sentence in case of serious breach of conditions of home detention, are mainly 

considered by the author of this thesis as inspirational. 
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