
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Právnická fakulta 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adam Hanus 

 

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Jana Navrátilová Ph.D. 

 

Katedra trestního práva 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že 

všechny použité prameny a literatura byly řádně uvedeny a citovány. Dále prohlašuji, že 

tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 28.6. 2016     _____________________ 

Adam Hanus 

Autor diplomové práce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěl bych poděkovat doc. JUDr. Janě Navrátilové Ph.D. za odbornou pomoc a 

laskavé rady při vedení této diplomové práce.  



 

 

Obsah 

 

Úvod .............................................................................................................. - 1 - 

1. Trest a jeho vývoj .................................................................................. - 3 - 

1.1. Pojem trestu ........................................................................................ - 3 - 

1.2. Účel trestu .......................................................................................... - 4 - 

2. Alternativní tresty ................................................................................ - 10 - 

2.1. Historie alternativních trestů a opatření v České republice ............. - 10 - 

2.2. Alternativní tresty, opatření a alternativy k potrestání ..................... - 12 - 

2.3. Účel alternativních trestů ................................................................. - 20 - 

2.4. Pozice probační a mediační služby .................................................. - 22 - 

3. Trest obecně prospěšných prací ........................................................... - 28 - 

3.1. Historie trestu obecně prospěšných prací ......................................... - 30 - 

3.2. Původní právní úprava ukládání ....................................................... - 30 - 

3.3. Současná právní úprava ukládání ..................................................... - 32 - 

3.4. Ukládání trestu obecně prospěšných prací mladistvým ................... - 34 - 

4. Výkon trestu obecně prospěšných prací .............................................. - 37 - 

4.1. Výkon trestu ..................................................................................... - 37 - 

4.2. Pozice probační a mediační služby .................................................. - 40 - 

4.3. Následky porušení výkonu trestu ..................................................... - 41 - 

5. (Ne)Splněná očekávání ........................................................................ - 44 - 

5.1. Zkušenosti ze zahraničí .................................................................... - 46 - 

5.2. Vývoj postavení trestu obecně prospěšných prací ........................... - 52 - 

5.3. Potenciál trestu obecně prospěšných prací ....................................... - 53 - 

5.4. Budoucnost a úvahy de lege ferenda ................................................ - 57 - 

Závěr ............................................................................................................ - 59 - 

Seznam použitých zkratek ........................................................................... - 62 - 

Seznam použitých pramenů ......................................................................... - 63 - 

Shrnutí ......................................................................................................... - 70 - 

Abstract ........................................................................................................ - 71 - 

Klíčová slova/Keywords .............................................................................. - 72 - 

  



- 1 - 

 

Úvod 

Trest obecně prospěšných prací byl do našeho právního řádu zaveden s 

účinností od 1. ledna 1996 zákonem č. 152/1995 Sb., jež byl novelou v té době platného 

a účinného zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen "trestní zákon"). V zavedení 

daného trestu byla vkládána velká očekávání, jelikož jedním z hlavních důvodů jeho 

zavedení bylo odlehčení stavu věznic v České republice, které již v té době potýkaly s 

náporem uvězněných osob. Jelikož trest obecně prospěšných prací nemá v moderním 

trestním právu dlouhou tradici, je velmi často svým způsobem přehlížen ze strany 

veřejnosti a není považován za dostatečně represivní a preventivní trest.  

Celková radikalizace veřejnosti v oblasti trestního práva a touha po skutečném 

stižení pachatelů i méně závažných trestných činů upozaďuje potenciál, který trest 

obecně prospěšných prací má, a to jednak svým výchovným působením na pachatele, 

jednak svým charakterem a přínosem společnosti nikoliv pouze ve smyslu potrestání 

pachatele, ale i pozitivním přínosu ve skutečně vykonané práci v obecný prospěch. Tato 

diplomová práce si klade za cíl osvětlit pozitivní dopady trestu obecně prospěšných 

prací a odpovědět na příčiny, kvůli nimž je v současné době tento trest vnímán v očích 

veřejnosti negativním způsobem jako nedostatečný ve smyslu nápravy pachatele. V 

neposlední řadě se tato práce snaží nastínit budoucí možný vývoj ukládání trestu obecně 

prospěšných prací a to jak v ukládání trestu, tak jeho výkonu.  

Práce je členěna, mimo úvod a závěr, do pěti kapitol. V první kapitole se autor 

zabývá pojmem trestu jako takovým a jeho účelem. Další kapitola je věnována 

alternativním trestům, tj. trestům, jejichž výkon není spojen s odnětím svobody 

pachatele, jejich vývoji na území České republiky, obecné pozici Probační a mediační 

služby (dále také jen „PMS“) a dalších orgánů při ukládání alternativních trestů. V třetí 

kapitole této práce se autor věnuje historii trestu obecně prospěšných prací, podmínkám 

ukládání takového trestu v době dřívější a zakotvení a ukládání daného trestu v 

současném trestním právu. Čtvrtá kapitola rozvíjí samotný výkon trestu obecně 

prospěšných prací a konkretizuje pozici probační a mediační služby při výkonu 

takového trestu.  
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V poslední kapitole autor blíže upřesňuje očekávání dříve a v současnosti 

kladená na účel trestu obecně prospěšných prací a na jeho výkon. Zároveň autor 

připomíná zkušenosti ze zahraničí a současný stav a postoj veřejnosti k ukládání trestu 

obecně prospěšných prací a dále připomíná potenciál trestu obecně prospěšných prací, 

který je dle autorovy hypotézy do jisté míry nevyužit.  

Při psaní autor zamýšlí pomocí deskriptivní metody nastínit úpravu trestu 

obecně prospěšných prací a pojetí alternativních trestů obecně, přičemž nezapomíná na 

související instituty, jako je role probační a mediační služby v procesu ukládání a 

kontroly výkonu trestu. Deskriptivní metoda není jediná použitá, jádro práce tvoří 

analýza, která srovnává českou úpravu s těmi zahraničními a de lege ferenda nabízí 

úvahy, v čem by bylo možné tuzemskou úpravu pozměnit, aby tento alternativní trest 

skutečně dosáhl svého plného potenciálu. 

Závěrem tedy autor shrnuje své poznatky a uzavírá aspekty budoucnosti trestu 

obecně prospěšných prací a jeho další východiska a pravděpodobnou budoucí pozici v 

trestní represi. 

Diplomová práce je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 6. 2016                                                                             
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1. Trest a jeho vývoj 

Trest byl odjakživa chápán jako určitá protiváha proti činu, který konkrétní 

osoba spáchala. Nejenon však že měl reprezentovat zachování pokojných a 

spravedlivých vztahů mezi lidmi, měl sloužit také jako prostředek mocným k určité 

manipulaci s lidmi, i když v poněkud zastřené formě.  

1.1. Pojem trestu 

Trest se v určité míře vyvinul v každé společnosti jako prostředek zachování 

dodržování pravidel, která si daná společnost nastavila. Dříve byly tresty chápány spíše 

jako represe za morálně nepsrávný čin a zákonem, případně v dané době panovníkem, 

byly stíhány pouze některé z nich, na jejichž ukládání měl prospěch i samotný 

panovník. Postupně začalo docházet k vnímání trestu jako nutného prostředku pro 

dosažení cílů celé společnosti – prosperity s maximálním možným vzájemným 

rozsahem práv a povinností, které jsou ohraničené státní mocí a právy a povinnostmi 

ostatních.  

 Trestem ve smyslu trestněprávním se tedy rozumí zákonem stanovený právní 

následek za určité protiprávní chování
1
. Trest je ukládán pouze za takové právně 

relevantní chování, které je za trestné označeno zákonem. Jde o chování, které je svým 

charakterem pro společnost natolik zásadní (nebezpečné), že je za trestní označeno 

zákonem. Ve své podstatě jde o újmu na právech nebo majetku odsouzeného, kterou je 

na základě zákona povinen strpět. „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a 

jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit“
2
. 

Citovaný článek listiny vyjadřuje normativní pojetí trestného činu, vycházející ze 

zásady „nullum crimen, nulla poena sine lege“. O vině a trestu může v souladu s čl. 90 

Ústavy a čl 40 odst. 1 Listiny rozhodnout pouze soud.  Právě povaha trestu, jako újmy 

                                                 

1
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010, 904 s. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3, 347. 

2
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonů. 1993, částka Částka 1., čl. 

39. 
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na právech nebo majetku odsouzeného, vyvolává další otázky, zejména tedy zdali je 

trest jako takový cílem trestní represe, nebo jestli je prostředkem k dosažení dalších cílů 

(převýchova pachatele, prevence)
3
.  

1.2. Účel trestu 

Z dob původního vnímání trestu, jako pouhého prostředku odplaty za učiněná 

příkoří pochází citát: „nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad“
4
. Právě daný 

úryvek z díla Francoise Villona je o to aktuálnější v dnešní době, kdy na rozdíl od dob 

dřívějších, jak jsou stručně charakterizovány výše, je na trest pohlíženo i z jiné 

perspektivy, než pouze z pohledu sankce (odplaty), nýbrž více z pohledu prostředku 

k nápravě pachatele. Jak je patrné z výše uvedeného, lze napříč historií vnímat dva 

pohledy na účel trestu. Teorii absolutní, vycházející ze zásady „trestá se, protože bylo 

pácháno zlo“
5
, reprezentovanou teroií odplaty, a teorii relativní, vycházející ze zásady 

„trestá se, aby nebylo pácháno zlo“
6
, jejímž představitelem je teorie prevence.  

Zastánci teorie odplaty vycházeli z filozofie indeterminismu, tedy že pachatel 

se ze své svobodné vůle rozhoduje spáchat trestný čin, čímž přistupuje na riziko, že 

bude potrestán. Potrestáním se naplňuje spravedlnost, která byla porušena nezákonným 

je dnáním pachatele. Zastánci teorie relativní jsou však toho názoru, že účel trestu tkví 

v ochraně společnosti a napravení pachatele. Později se začínají oběvovat teorie 

smíšené, které se eklektickým způsobem snažily vybrat z obou půodních teorií ty dobré 

znaky a vhodně je aplikovat ve vzájemné konjunkci. Smíšené teorie tedy uložením 

trestu sledují odplatu za protiprávní čin, ovšem zároveň vyžadují uložení takového 

trestu, který by měl pozitivní vliv na pachatele ve smyslu prevence.  

                                                 

3
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010, 904 s. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3, 347. 

4
 VILLON, François. Malý a Velký testament. 1. vyd. Praha: Garamond, 2010, 234 s. ISBN 978-80-7407-

075-4. 

5
 „punitur, quiapeccatum es“. 

6
 „punitur, ne peccetur“. 
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„Český trestní zákoník vychází z myšlenky, že základním cílem trestu je 

ochrana společnosti před trestnými činy a jejich pachateli směřující k tomu, aby trestné 

činy nebyly páchány vůbec nebo alespoň v co nejmenší míře“
7
. Trest by tudíž měl 

postihnout zejména pachatele trestného činu, v čemž je vyjádřena zásada personality 

trestu.  

Při vypracování trestního zákoníku
8
 dospěli jeho autoři k závěru, že vymezení 

účelu trestu bude nejvhodnější ponechat trestněprávní nauce a nikoliv jej inkorporovat 

do samotného znění právní normy. Účel trestu tak byl svým způsobem promítnut do 

obecných zásad trestání, které byly formulované jak obecně pro všechny trestní sankce 

(§ 37 a § 38), tak i speciálně pro tresty (§ 39 až 45) a pro ochranná opatření (§ 96 a 97). 

Účel trestu pak vyplývá nejen z těchto obecných zásad, ale i z celkového pojetí trestního 

zákoníku a zejména pak z jednotlivých ustanovení upravujících ukládání trestních 

sankcí.  

Samotný účel trestu byl v původní právní úpravě definován v § 23 trestního 

zákona
9
 a to následovně: „Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných 

činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby 

vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“. Právě v dané 

definici je skryto hned několik dílčích smyslů, které lze mít za základní kameny 

samotného nejdůležitějšího účelu trestu
10

. Jak je patrné, účelem trestu je ochrana 

společnosti před pachateli trestných činů, která je sama o sobě nejdůležitějším cílem 

samotného trestu. Právě ochrana společnosti je realizována jednak sankcí, působící na 

odsouzeného v podobě zásahu do jeho základních práv, především práva na svobodu ve 

smyslu článku 8 odstavce 1 Listiny
11

. Součástí ochrany společnosti před pachateli 

                                                 

7
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Vyd. 2. Praha: Leges, 2010, 904 s. 

Student (Leges). ISBN 978-80-87212-49-3, str. 350. 

8
 Zákon č. 40/2009 Sb., v posledním znění, Trestní zákoník  

9
 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. In: Sbírka zákonů. 1961, částka 65. 

10
VICHEREK, Roman. Účel trestu. Epravo.cz [online]. Praha: epravo.cz a.s., 2013, 22. 3. 2013 [cit. 

2015-11-01]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html 

11
 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonů. 1993, částka Částka 1. 
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trestných činů je však výchova pachatele, jeho vedení k řádnému životu. Právě trest 

jako takový, by neměl plnit funkce odlišné, zejména například by neměl být 

prostředkem k provádění politických či jiných společenských změn
12

, jak například byl 

užíván v dřívějších dobách nacistickou právní filozofií
13

 nebo komunistickou právní 

doktrínou.  

Přes absenci explicitního vyjádření účelu trestu v současném Trestním 

zákoníku však lze nadále mít jeho původní vyjádření za návodné. Právě dosažení 

nejdůležitějšího účelu trestu je dosahováno dílčími účely, které lze v souladu s výše 

uvedenou definicí rozčlenit na:  

 zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti  

 vychování jej k tomu, aby vedl řádný život  

 tímto působit výchovně i na ostatní členy společnosti 

Odsouzenému lze zabránit v páchání trestné činnosti buď přímo, nebo nepřímo. 

Přímé zabránění, jak už bylo ve své podstatě uvedeno výše, spočívá především 

v uvěznění pachatele, tedy uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, který vede 

k omezení svobod pachatele. Nepřímé zabránění odsouzenému v páchání trestné 

činnosti nespočívá tedy v zabránění subjektu provádět konkrétní činnosti, jde o určitou 

psychologickou zábranu, jež má na konkrétní subjekt vnitřně – preventivně – působit a 

to před spácháním samotného trestného činu. Tedy existence samotných trestů, jejich 

délka a potencionální důsledky, nejenom omezení svobod, ovšem i společenské, 

sociální a socio-ekonomické důvody mají psychologicky na subjekt působit tak, aby 

nedošlo k dalšímu nebo opětovnému páchání jakékoliv trestné činnosti. Mezi nepřímé 

zabránění však lze bez pochyby zařadit rovněž podmíněný trest odnětí svobody, jež opět 

působí spíše psychologické vjemy na osobnost konkrétního subjektu a má mu bránit 

v páchání trestné činnosti.  

                                                 

12
„Trest nesmí být prostředkem k řešení jiných společenských problémů nebo nástrojem společenských 

přeměn“ (ÚS 47/1998). 

13
KNAPP, Viktor a Markéta ŠÁLENÁ. Problém nacistické právní filosofie. Dobrá Voda u Pelhřimova: 

Aleš Čeněk, 2002, 239 s. Knihovna společenských věd. ISBN 808647321x. 
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Alterativní tresty jsou v tomto smyslu na pomezí obou dvou výše nastíněných 

kategorií
14

. Jak samotný název napovídá, jsou trestem jako takovým a jsou tudíž 

samotnou sankcí, působící na osobu pachatele. Zároveň však nepopiratelně mají své 

psychologické dopady spočívající v existenci hrozby přeměny alternativního trestu na 

trest odnětí svobody, tedy v přeměnu alternativního trestu na nepodmíněný trest odnětí 

svobody, který už sám je danou nejvyšší sankcí, kterou lze v konkrétním případě uložit.  

Výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, je prostředkem, který 

navazuje na nepřímé zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a je 

základním kamenem individuální prevence, tedy působení na pachatele samotného 

způsobem, aby daná osoba po skončení trestu nepáchala trestnou činnost. Výchovně 

může působit již samotná represe, pomocí které si pachahtel může uvědomit váhu a 

negativní charakter svých činů. Stejným způsobem pak mají působit výchovné složky 

trestů, jako podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné upuštění od 

potrestání, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, upuštění od zbytku 

trestu odnětí svobody, apod.  

Ty jsou jedním z prostředků, kterým se současný Trestní zákoník snaží ujistit 

pachatele o tom, že opětovně může být právoplatným a užitečným členem společnosti a 

takříkajíc umožnit pachateli získat „druhou šanci“. Právě tyto výchovné složky trestů se 

mohou projevit samotnou vůlí a zájmem pachatele o využití daných institutů bez 

jakéhokoliv nátlaku na jeho osobu a umožnit mu sebereflexivním poznáním dospět 

k negativnímu postoji k jeho předchozím činům a tím de facto působit výchovně na jeho 

osobnost a především na jeho další chování po zařazení zpět do společnosti.  

Obdobně má na pachatele trestného činu působit výchovný program ve 

věznicích, který směřuje k tomu, aby pacahtelé ve výkonu trestu získali pozitivní 

návyky, přístup k životu a zbavili se negativních vlivů. Právě na pozitivním působení na 

                                                 

14
 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4. 

 



- 8 - 

 

osobnost pachatele a především na zabránění jeho vytržení ze socializace a společnosti 

je zaměřen například systém resocializace a umístění odsouzených ve výkonu trestu do 

zařízení, umožňujících simulaci běžného života
15

, případně další nastavení podmínek 

uvěznění, jež nepůsobí apriori negativním způsobem na pachatele, který si jemu 

uložený trest odpykal a snaží se o plnohodnotný návrat do společnosti.
16

  

„Při výkladu účelu trestu je nutné si uvědomit, že trest není jediným 

prostředkem výchovy pachatelů trestných činů. Mnohdy jen trest nestačí, je nutné na 

osobnost pachatele působit i dalšími výchovnými prostředky tak, aby byly rozvíjeny 

pozitivní složky pachatelovy osobnosti a aby ty negativní, které podporují jeho 

kriminální chování, byly potlačeny, pokud je nelze eliminovat.“
17

 

Posledním z dílčích účelů je výchovné působení na společnost jako takovou a 

její jednotlivé členy, tedy jde o takzvanou generální prevenci
18

. Generální prevence je 

uskutečňována jednak samotnou prevencí individuální, tedy působením na pachatele 

samotného, aby již nepáchal trestnou činnost, jednak všeobecným působením na 

společnost. Právě všeobecné působení na společnost je zajišťováno nejenom samotnou 

existencí trestněprávních norem, ale rovněž požadavkem na veřejnost trestního procesu. 

                                                 

15
DEYL, Daniel. Jak vypadají fešácké severské kriminály a proč fungují lépe? Reflex.cz [online]. Praha: 

CZECH NEWS CENTER a.s., 2013, 30. 9. 2013 [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 

http://www.reflex.cz/clanek/info-x/51945/jak-vypadaji-fesacke-severske-kriminaly-a-proc-funguji-

lepe.html 

16
 DRÁPAL, Jakub. Poplatky ve vězeňství. Jiné Právo [online]. 22. 12. 2014 [cit. 2015-11-01]. Dostupné 

z: http://jinepravo.blogspot.cz/2014/12/poplatky-ve-vezenstvi.html . 

17
VICHEREK, Roman. Účel trestu. Epravo.cz [online]. Praha: epravo.cz a.s., 2013, 22. 3. 2013 [cit. 

2015-11-01]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html 

18
 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis. ISBN 978-80-

86920-24-5. 
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Právě veřejnost a s tím související nárok veřejnosti na informace
19

 o trestné činnosti 

jsou základním kamenem generální prevence, byť nikoliv výhradně hmotněprávním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonů. 1993, částka Částka 1, 

článek 17 odst. 1. 
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2. Alternativní tresty 

Samotný pojem alternativní trest český trestní zákoník nezná. Vycházíme zde z toho, že 

tyto tresty tvoří jakousi alternativu k univerzálnímu trestu odnětí svobody a jsou 

obvykle užívány v případě spáchání mírnějších přečinů.  Tyto alternativní tresty po 

svém vykonání splní zamýšlený účel trestu stejně jako by ho splnil nepodmíněný trest 

odnětí svobody a zároveň se naplní zásada depenalizace
20

, kdy jsou kromě standardních 

trestů a ochranných opatření upraveny i nové efektivnější sankce alternativního typu, 

které zároveň berou na zřetel i přiměřenou satisfakci pro oběti trestných činů.  

 

2.1. Historie alternativních trestů a opatření v České republice 

Vývoj alternativních trestů v České republice prošel dlouhým vývojem, který 

postupně směřoval k dnešnímu stavu a pozvolna zvyšoval roli těchto trestů. Odklon od 

„tvrdé“ linie lze pozorovat již v roce 1990
21

 zrušením trestu smrti, trestu nápravného 

opatření a vznikla možnost ukládat i jiný trest než je jen odnětí svobody. 

Další mezník pak nastává roku 1993
22

, kdy se zvýšila hranice peněžitého trestu 

z 1.000.000,- Kč na 5.000.000,- Kč a tím se zvýšil počet situací, kdy je možné tento 

trest jako adekvátní uložit, což přispělo k jeho častějšímu ukládání. Obecně prospěšné 

práce se pak objevují, jak je níže blíže rozebráno, v roce 1996
23

, kdy vznikají jako 

alternativa k trestu odnětí svobody, kladoucí si za cíl mj. i vyprázdnit přeplněné 

věznice, tedy prakticky stejný cíl, jaký by měla plnit (a bohužel neplní) i v současné 

době. Další vývoj už není tak překotný, je možné zmínit například pozvolné zavedené 

variant podmíněného odsouzení s dohledem případně podmíněného upuštění od 

                                                 

20
 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4 

21
 Novela č. 175/1990 Sb. 

22
 Novela č. 290/1993 Sb. 

23
 Novela č. 152/1995 Sb. 
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potrestání s dohledem, přičemž obě varianty zvyšuji počet alternativ ke klasicky 

uloženému a vykonanému trestu.  

Další významná novelizace pak přichází roku 2002
24

 a přináší sebou další 

posun směrem k západní úpravě, tedy pojetí trestu odnětí svobody jako ultima ratio 

trestu v systému trestního práva
25

, což se odráží například i ve zvětšení okruhu trestu 

obecně prospěšných prací a jeho bližší specifikaci, která se v praxi projevuje tak, že 

soud přihlíží k možnostem jeho uložení, stanovisku (nikoliv však souhlasu) a zdravotní 

způsobilosti daného pachatele. O posunu vpřed můžeme rozhodně hovořit i 

v souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb., tedy zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, který jakožto lex specialit k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu upravuje 

mnohá specifikace sankcionování mládeže včetně speciálních zásad
26

. 

V roce 2009
27

 pak se zavedením zcela nového trestního zákoníku můžeme 

hovořit o dalším razantním posílení role alternativních trestů obecně, která je navíc na 

první pohled viditelná zavedením nových typů trestů, kam lze zahrnout trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a trest domácího vězení). Opět se 

zase zvedla maximální hranice výše peněžitého trestu, který se odvíjí od tzv. denních 

sazeb a může dosahovat výměry až 36.500.000,- Kč.  

K rozmachu užívání alternativních trestů však bylo nutné zmírnění jejich 

podmínek, které poměrně uspokojivě přivedla první novela nového trestního zákoníku, 

která prodloužila dobu určenou pro vykonání trestu obecně prospěšných prací z roku na 

dva
28

, zmírnila trest domácího vězení tím, že u přeměny se v trest odnětí svobody 

                                                 

24
 Novela č. 265/2001 Sb. 

25
 Tedy celkovou filozofii založenou na tom, že nepodmíněný trest odnětí svobody nebude ukládán za 

méně závažné přečiny, kde ke slovu nastupuje právě uložení alternativního trestu případně některý z 

odklonů 

26
 Například více šetřeno soukromí mladistvého, spolupracuje se s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD) apod. 

27
 Zákon č. 40/2009 Sb., v posledním znění, Trestní zákoník 

28
 Další změnou je pak možnost přeměny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací nejen v trest 

odnětí svobody, ale také v trest domácího vězení 
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v poměru 1 den za 1 den přemění pouze nevykonaná část trestu domácího vězení a 

v neposlední řadě se také zvýšila horní hranice trestní sazby u trestu odnětí svobody ze 

tří na pět let používaná u stanovení okruhu TČ, u nichž se trest odnětí svobody ve své 

nepodmíněné formě uplatní pouze v situacích, kdy by uložení jiného trestu nevedlo 

k řádnému životu pachatele. 

  

2.2. Alternativní tresty, opatření a alternativy k potrestání 

V obecném pojetí hovoříme o alternativních trestech jako o všech, které 

nespojujeme s bezprostředním odnětím svobody
29

 a řadíme sem pak zejména:  

- podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,  

- trest obecně prospěšných prací,  

- peněžitý trest,  

- trest domácího vězení a  

- zákaz vstupu na sportovní, kulturní a veřejné akce.  

Mezi méně často ukládané tresty pak patří tresty ztráty vojenské hodnosti a ztráta 

čestných titulů nebo vyznamenání. 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

Podstatou podmíněného odsouzení je, že ačkoliv soud vynese odsuzující 

rozsudek, nenásleduje výkon trestu, neboť ten je odložen pod podmínkou, že odsouzený 

se bude po stanovenou zkušební dobu chovat řádně, dodrží vhodně uložené přiměřené 

povinnosti a omezení a vyhoví tak stanoveným požadavkům.
30

 U podmíněného 

odsouzení je Výkon trestu oddálen pod podmínkou, pouze za předpokladu, že 

                                                 

29
 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4. 

30
NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. 5., jubilejní zcela 

přepracované vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 2007. s. 382. 
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odsouzený bude dodržovat soudem stanovené podmínky po určitou dobu. Podmíněné 

odsouzení, ač se v odborné literatuře řadí mezi alternativy k trestu odnětí svobody, není 

podle trestního zákoníku od 1. 1. 2010 samostatným druhem trestu, nýbrž jednou z 

forem trestu odnětí svobody.
31

 

Jeho význam spočívá v tom, že pachatel je sice odsouzen, nicméně je mu 

zároveň projevena určitá důvěra, že se bude chovat řádně i bez výkonu trestu. 

Odsouzený tak dostává možnost, že vyhoví-li stanoveným podmínkám, výkon 

podmíněně uloženého trestu nebude nařízen a bude se na něho hledět, jako by nebyl 

odsouzen. Cílem je vzbudit v odsouzeném zájem na jeho vlastním spořádaném životě
32

. 

Navíc přitom podmíněné odsouzení umožňuje, aby se snažení odsouzeného 

mohlo opřít o sociální, psychickou nebo i materiální pomoc zájmových sdružení občanů 

a sociálních pracovníků, zejména probačních úředníků.
33

 „Závěr soudu o tom, že účelu 

trestu se dosáhne i bez jeho výkonu, se musí opírat o náležité a všestranné zhodnocení 

skutečností týkajících se osoby pachatele, zejména jeho dosavadního života a prostředí, 

ve kterém žije a pracuje, jakož i okolností případu a nesmí být s těmito okolnostmi v 

logickém rozporu.“
34

 

Obecně prospěšné práce (dále v této práci také označované zkratkou OPP) 

Trest obecně prospěšných prací představuje typický, moderní, alternativní druh 

trestu. Možnost uplatnit tento alternativní trest je omezena pouze na situace, kdy je 

pachatel odsouzen za přečin, tedy za nedbalostní trestný čin nebo úmyslný trestný čin, 

za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující pět 

                                                 

31
JELÍNEK a kolektiv. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Nakladatelství 

Leges, 2009. s. 110. 

32
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Nakladatelství Linde, 2006, s. 365-366 a NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 5., jubilejní zcela přepracovanévydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 2007 

33
 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. 5., jubilejní 

zcela přepracované vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 2007. s. 383. 

34
 Soudní rozhodnutí č. 32/72. Dostupné z: JELÍNEK a kolektiv. Trestní zákoník a trestní řád s 

poznámkami a judikaturou. Praha: Nakladatelství Leges, 2009. s. 111. 
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let. Jde o široké vymezení, které představuje určité problémy, například trest obecně 

prospěšných prací může soudce uložit i za velmi závažný nedbalostní trestný čin - 

trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273 TZ)
35

 citace nebo za úmyslný přečin 

znásilnění (§ 185 TZ)
36

. V těchto případech, pak soud musí obzvláště důsledně 

posoudit, zda vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu, bude uložení tohoto 

alternativního trestu akceptovatelné.
37

 

Obecně trest OPP nelze považovat za mírnější trest než podmíněné odsouzení k 

trestu odnětí svobody
38

. Trest OPP přichází v úvahu tehdy, když by jinak byl uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Z toho plyne, že trest OPP představuje alternativu, a 

to především ke krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, tj. ve výměře 

několika měsíců. Zpravidla je vyloučené, aby byl trest OPP alternativou k trestu 

nepodmíněného odnětí svobody ve výměře převyšující jeden rok.
39

 

Trest OPP lze tedy uložit i jako samostatný trest, jestliže vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele není třeba uložení jiného 

trestu. Naopak soud tento trest neuloží, pokud jde o pachatele, kterému byl tento trest v 

                                                 

35
 (1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké 

újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň 

nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se 

dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší 

nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti.   

36
 (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu 

styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až pět let. 

37
JELÍNEK a kolektiv. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Nakladatelství 

Leges, 2012. s. 92. 

38
 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 

39
NS 4/2001-T 104. Dostupné z: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. Komentář. Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2012. s. 737. 
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průběhu tří předchozích let přeměněn na trest odnětí svobody.
40

 Pokud je za trestný čin, 

jehož horní hranice sazby, stanovená ve zvláštní části trestního zákoníku, je 6 měsíců, 

ukládán trest OPP, jeho výměra se stanovuje pouze tím způsobem, aby po případné 

přeměně trestu OPP na trest nepodmíněného odnětí svobody nebyla po přepočtu podle § 

65 odst. 2 TZ překročena maximální výměra trestu odnětí svobody.
41

 

Peněžitý trest 

Peněžitý trest představuje jeden z často uplatňovaných alternativních trestů 

nahrazující krátkodobý nepodmíněný trest odnětí svobody. Přes jeho zřejmou 

majetkovou povahu, se využívá především u trestných činů, které svědčí o 

deformovaném vztahu pachatele k cizímu majetku, například ziskuchtivosti či 

vandalismu. Tento druh trestu lze využít i u přečinů, jestliže současně není ukládán 

nepodmíněný trest odnětí svobody nebo u jiných trestných činů, u kterých to TZ 

dovoluje.
42

 

Peněžitý trest lze uložit jako samostatný trest, jestliže ho soud ukládá za přečin 

a vzhledem k povaze a závažnosti přečinu, který byl spáchán a osobě pachatele a jeho 

poměrům se neukládá současně i nepodmíněný trest odnětí svobody § 67 odst. 2 písm. 

b) TZ. Předpokladem pro uložení peněžitého trestu jako trestu samostatného je zjištění, 

které je v rozsudku nutné zdůvodnit, přičemž vzhledem k povaze a závažnosti činu a 

osobě a poměrům pachatele jiného trestu není třeba. Tento trest lze uložit i vedle jiného 

trestu, avšak s výjimkou trestu propadnutí majetku.
43

 Tento druh trestu však má i svoje 

nevýhody ve formě negativních dopadů na jiné osoby než pachatele. Postihuje totiž 

nejen pachatele samotného, nýbrž i jeho rodinu a osoby, vůči nimž má odsouzený 

                                                 

40
§ 62 odst. 1, 2 a 65 odst. 2 TZ. 

41
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 4 TZ 34/2007. 

42
Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Nakladatelství Linde, 2006, s. 365-366 a NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv. 

Trestní právo hmotné. Obecná část. 5., jubilejní zcela přepracované vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 

2007, s. 374. 

43
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Nakladatelství Linde, 2006, s. 365-366 
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závazky, čili i samotného poškozeného. Tento druh trestu je tedy svým způsobem 

výjimkou ze zásady, že trest představuje osobní újmu pachatele trestného činu.
44

 

K širšímu využívání peněžitého trestu jako sankce, která nahrazuje 

nepodmíněný trest odnětí svobody, má přispívat nově od 1. ledna 2010 zavedený 

systém denních pokut. Tento systém byl do našeho právního řádu zaveden již zákonem 

o soudnictví ve věcech mládeže, kdy je tento systém využíván u stanovení peněžitého 

opatření pro mladistvé. Peněžitý trest se tedy na rozdíl od předchozí právní úpravy v 

trestním zákoně vyměřuje v denních sazbách, činí nejméně 20 a nejvíce 730 denních 

sazeb a denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000. 

Podstatou denních sazeb je vyjádření závažnosti činu počtem dní, přičemž za 

každý den musí být uhrazena jistá částka ustanovená na základě důkladného posouzení 

majetkových poměrů pachatele. Účelem je důslednější přihlížení k majetkovým 

poměrům, a tím tedy k citelnosti trestu. Má tak být dosaženo spravedlivějšího 

vyměřování trestu. Systém vyměřování v denních sazbách je způsobem výpočtu celkové 

částky peněžitého trestu
45

. 

Při ukládání peněžitého trest soud stanovuje pro případ včasného nevykonání 

peněžitého trestu, náhradní trest odnětí svobody až na čtyři roky. Náhradní trest však 

nesmí ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní 

sazby.
46

 

 Soud však může peněžitý trest uložit i vedle trestu odnětí svobody 

vyměřeného na horní hranici zákonné trestní sazby. Potom se však náhradní trest odnětí 

svobody neuloží. Jestliže soud ukládá peněžitý trest pachateli v rámci souhrnného trestu 

ve stejné výši jako v dřívějším rozsudku, jehož výrok o trestu se při uložení souhrnného 

                                                 

44
Ibid. 

45
NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. 5., jubilejní 

přepracované vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 2007, s. 376. 

46
R 28/1972. Dostupné z: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. Komentář. Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2009. s. 793. 
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trestu zrušuje, pak jestliže dřívější peněžitý trest již byl zaplacením zcela vykonán, soud 

neuloží náhradní trest odnětí svobody. 

Domácí vězení 

V historii jsme se s tímto druhem trestu již mohli setkat, bylo ho totiž možné 

ukládat podle zákona č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, který byl 

účinný až do roku 1950. Dle § 262 tohoto zákona bylo možné uložit domácí vězení 

namísto vězení prvního stupně.
47

 

Domácí vězení tedy představuje alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody. Soud ho může uložit až na dva roky, a to pachateli přečinu, jestliže vzhledem 

k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít 

důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a 

pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené 

adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.
48

 

Na rozdíl tak od trestu OPP, kde soud sice přihlíží ke stanovisku pachatele, 

nicméně tímto stanoviskem vázán není, uložení trestu domácího vězení souhlas 

pachatele fakticky vyžaduje, neboť písemný slib pachatele je jednou z podmínek pro 

uložení trestu domácího vězení. Nebude-li tedy pachatel s uložením trestu domácího 

vězení souhlasit, jednoduše nedá svůj slib a tento trest pak nemůže být uložen. Tímto 

způsobem je, alespoň tedy do určité míry, odstraněna kolize s principem 

nedotknutelnosti obydlí podle čl. 12 LZPS citace, nicméně problém narušení ochrany 

nedotknutelnosti obydlí osob, se kterými pachatel bydlí, vyřešen není.
49

 

Po dobu až dvou let je tedy odsouzený povinen se zdržovat ve svém obydlí ve 

dnech pracovního klidu a ve všední dny v době od 20:00 do 5:00 hodin, jestliže soud 

neurčí jinak, například z důvodu zaměstnání odsouzeného, chodí-li na noční směny 

apod. Soud tedy tento trest ukládá osobám, které je s přihlédnutím ke všem okolnostem 

                                                 

47
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. Komentář. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2009. s. 713. 

48
§60 odst. 1, 2 TZ. 

49
ČERBA, F. Právní úprava nových alternativních trestů. Bulletin advokacie. 2014, s. 86. 
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nutno postihnout omezením svobody, nicméně vzhledem k jejich osobě a rodinným 

poměrům postačí menší intenzita zásahu. 

Trest domácího vězení ve výčtu trestů v § 52 odst. 1 TZ zaujímá postavení 

hned za trestem odnětí svobody, což znamená, že tento trest zákonodárce považuje za 

druhý „nejtvrdší“ trest. Soud také může pachateli uložit na dobu výkonu trestu 

domácího vězení přiměřená omezení či povinnosti, u pachatele ve věku blízkém věku 

mladistvých pak mimo přiměřená omezení či povinnosti i některá z výchovných 

opatření podle ZSM. Účelem je nasměrování pachatele k tomu, aby žil řádným životem, 

popřípadě nahradil škodu způsobenou trestným činem. 

Způsob kontroly výkonu trestu domácího vězení. Podle TZ má být zaveden 

elektronický monitoring odsouzených, k němuž mají být používány tzv. náramky. 

Odsouzený by měl mít na těle upevněn nesnímatelný náramek, který bude umožňovat 

okamžitou kontrolu jeho pohybu. Trestní řád předpokládá, že tuto kontrolu bude 

zajišťovat PMS ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, 

který umožní detekci pohybu odsouzeného nebo namátkovou kontrolou, kterou bude 

provádět probační úředník. 

Po výkonu trestu domácího vězení nastává fikce neodsouzení, tj. motivace pro 

pachatele, navíc u mladistvých pachatelů již nebude třeba trest zahlazovat.  

Podle údajů vězeňské služby z roku 2006, které se k dnešnímu dni příliš 

nezměnily, tvoří roční průměrné náklady na jednoho odsouzeného ve výkonu trestu 

nepodmíněného odnětí svobody přibližně 320.000,- Kč, přičemž částka nákladů na 

kontrolu jednoho odsouzeného k trestu domácího vězení při zavedení elektronického 

dohledu skrze výše zmíněné náramky je přibližně pouhých 30.000,- Kč, tedy méně než 

desetina ročních výdajů za výkon trestu odnětí svobody. Pokud se tyto náklady 

vynásobí počtem odsouzených a zároveň se uváží, že dojde k pozitivnímu vyprázdnění 

věznic, tak lze hovořit o příznivých následcích užívání alternativních trestů.   

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a veřejné akce 

K rozšíření katalogu trestů, mimo trest domácího vězení také o trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který ač nebyl v původním 
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vládním návrhu trestního zákoníku, došlo z důvodu narůstajícího počtu případů 

„chuligánství“ fotbalových fanoušků.
50

 

Soud může tento alternativní trest, spočívající v omezení osobní svobody 

pachatele, uložit až na deset let za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s 

návštěvou sportovní, kulturní či jiné společenské akce. Výkon tohoto trestu spočívá v 

zákazu odsouzeného účastnit se takovýchto akcí. Odsouzený je povinen spolupracovat s 

probačním pracovníkem, především postupovat podle stanoveného probačního plánu, 

účastnit se programů převýchovy, sociálního výcviku či psychologického poradenství, 

popřípadě se podle pokynů probačního úředníka dostavovat v období bezprostředně 

souvisejícím s konáním zakázané akce ke stanovenému útvaru Policie České republiky 

(dále i jen „PČR“). 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce další alternativní tresty autor pouze 

zmiňuje. Mezi tresty postihující majetkové a nemajetkové hodnoty pachatele patří trest 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 TZ), trest propadnutí majetku (§ 66 

TZ), ztráta čestných titulů nebo vyznamenání (§ 78 TZ) a ztráta vojenské hodnosti (§ 79 

TZ).  

                                                 

50
HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, roč. 10,č. 12, s. 

11 
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2.3. Účel alternativních trestů 

V původním trestním zákoně č. 140/1961 Sb., který byl posléze 1. 1. 2010 

nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., byl v ustanovení § 23 přímo popsán účel trestu, kde 

bylo uvedeno, že tímto účelem není odplata, ale ochrana společnosti před pachateli 

trestného činu. Tedy byl postaven na tzv. smíšené
51

 teorii, která v sobě obsahuje rysy 

absolutní i relativní teorie, viz poznámka pod čarou. 

  Autoři zákona č. 40/2009 Sb. vycházeli z toho, že účel trestu bude ponechán 

nauce a pouze v zákoně obsáhli obecné zásady trestání do jednotlivých ustanovení o 

trestních sankcích. Účel trestu tedy plyne logicky z těchto zásad ale i z celkového pojetí. 

Obecně lze říci, že účelem trestu je  

 zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti; 

 vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život; 

 působit výchovně i na ostatní členy společnosti.  

Již z podstaty věci je patrné, že alternativní tresty nejsou vždy schopny splnit 

první z těchto bodů, neboť jejich smyslem je, aby zůstal pachatel integrovaný do 

společnosti, a tedy nelze mít jistotu, že se nepokusí v budoucnu opět spáchat trestný čin, 

jako by tomu bylo v případě nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

 Samozřejmě lze uvažovat i tzv. nepřímé zabránění, což v praxi znamená jakési 

vnitřní psychologické zábrany, které v sobě pachatel má, které způsobí, že může dojít 

k tomu, že si pachatel vykonávající alternativní trest uvědomuje „druhou šanci“ kterou 

dostal od společnosti a případné následky které by vznikly v momentě, kdy by ji 

nevyužil. 

                                                 

51
 Tato tvoří alternativu k teorii absolutní (podstata trestu je v něm samotném, „trestá se, protože bylo 

způsobeno zlo“) a k teorii relativní, který naopak spojuje podstatu trestu zejména s ochranou společnosti a 

jedince v této společnosti a odmítá trest jako pouhou odplatu za spáchaný trestný čin („trestá se, aby 

nebylo způsobeno zlo“). 
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To úzce souvisí i s druhým výše zmíněným bodem, tedy výchově odsouzeného 

k řádnému životu. Opět se zde jedná o to, aby si pachatel uvědomil odpovědnost za 

své činy a sám se svobodně rozhodl, zda chce pokračovat v páchání trestné činnosti či 

ne. Velkou výhodou alternativních trestů je, že pachatel nepřijde do kontaktu 

s ostatními odsouzenými jako je tomu tak při nepodmíněném odnětí svobody, kdy tento 

kontakt často vede k navázání vazeb a případnou společnou trestnou činnost či celkovou 

asocializaci daného jedince, což poté může být nesnadné zvrátit zpět.  

Samozřejmě i zde dochází k zapojení probační a mediační služby, jejíž úloha 

v alternativních trestech není jen pouhý dozor a kontrola, zda probíhá například výkon 

trestu domácího vězení nebo trestu obecně prospěšných prací v souladu se zákonem ale 

i samotné výchovné působení psychologického a sociologického směru, což je více 

rozepsáno v následující kapitole, která je věnována přímo pozici probační a mediační 

služby obecně nebo níže v práci, kde je upřesněna role této instituce přímo při výkonu 

trestu obecně prospěšných prací, neboť tato práce se přímo na tento typ trestu zaměřuje.  

Třetí výše uvedený bod zněl působit výchovně i na ostatní členy společnosti
52

. 

Jeho účel je rozporuplný, neboť lze říci, že se zde jedná o generální prevenci, která však 

nemá absolutní efektivitu v praxi. Pohrůžka trestem se dotkne zejména potenciálních 

pachatelů, kteří jsou nositelé alespoň průměrných morálních zásad, nikoliv recidivistů. 

Na první skupinu však cílí právě alternativní tresty, tedy je možné doufat, že první 

potrestání formou alternativního trestu stačí a poté již zafungují mechanismy uvedené 

výše a pachatel se bude snažit žít řádný život
53

 neboť si je zcela vědom (nebo by 

alespoň měl být) toho, že příští případný trest již nebude z kategorie alternativních a 

bude mít mnohem výraznější zásah do jeho života. 

                                                 

52
 ANDERSON, David C. Sensible justice: alternatives to prison. New York: New Press, c1998. ISBN 

15-658-4389-4 

53
 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4 
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S pojmem alternativních trestů pak úzce souvisí i pojem tzv. restorativní justice, 

která tvoří protiváhu k dříve preferované retribuční justici. Restorativní koncept je 

zejména založen na ochranu práv oběti, urovnání konfliktního stavu a začlenění 

pachatele zpět do společnosti. Naopak původní retribuční justice byla spíše zaměřena na 

samotné narušení právního řádu daným trestným činem a tedy vzniklému konfliktu státu 

s pachatelem, potřeby poškozeného nebyly na prvním místě.      

2.4. Pozice probační a mediační služby 

Právní instituty českého trestního práva, kterými jsou obecně prospěšné práce, 

podmíněné odsouzení, podmíněné upuštění od potrestání, podmíněné zastavení 

trestního stíhání či narovnání, představují zvýšení preventivního působení, neboť jsou 

především ovlivněny odbornou péčí probačních
54

 a mediačních pracovníků, kteří 

posuzují každého odsouzeného jednotlivě. Přínos lze pozorovat i při resocializaci do 

společnosti, kdy odsouzená osoba může lépe navázat přerušené vztahy se svým 

sociálním okolím, způsobené negativním dopadem spáchaného trestného činu a 

především samotného pravomocného odsouzení. 
55

 

 

 Základ propracovaného systému probační a mediační služby můžeme spatřovat 

v roce 1989 po reformě trestního práva. Reforma navázala na společenské poměry, 

politiku a právní kulturu vyvíjející se posloupně v historii naší země. Výčet druhu trestů 

se rozšířil. V potaz jsou brány i psychosociální dopady na odsouzeného. Počátkem roku 

1996 došlo k ustanovení probačních úředníků, kteří ze začátku měli dohled na chování 

odsouzených ve zkušební době v rámci vykonávací části trestního řízení. Zákon č. 

                                                 

54
 Probace je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených 

s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební 

době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a 

působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a 

tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů. 

55
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI. 2008. s. 248-249 
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257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ukotvil existenci PMS v české legislativě s 

účinností od 1. ledna 2001. 
56

  

 

Aktuální podoba současné probační a mediační služby je poté založena Statutem 

z 19. prosince 2007
57

, který nahradil ten původní, méně propracovaný, z 21. května 

2001 a který v hrubých rysech upravuje organizaci, postavení a působnost Probační a 

mediační služby v České republice. Dále upravuje mj. pozici ředitele, vzdělávacích 

středisek, rozdílových zkoušek a souvisejících otázek.   

 

 PMS, jako organizační složka státu a jeho účetní jednotka, zajišťuje výkon 

alternativních trestů a dohlíží nad uskutečňováním trestní spravedlnosti. Probací a 

mediací se snaží o narovnání vztahu mezi poškozeným a obviněným, obžalovaným 

nebo odsouzeným. PMS odborně dohlíží na svěřenou osobu a snaží se ji nabádat k 

vedení řádného života. Další motivací k opětovnému zařazení do společnosti a 

respektování stanovených pravidel je hrozba výkonu trestu odnětí svobody v případě, že 

poruší podmínky stanovené soudem nebo státním zástupcem
58

. PMS svým dohledem 

přichází do kontaktu se sociálním a rodinným prostředím obviněného se záměrem co 

nejvíce snížit recidivitu a působit jako prevence, čímž předchází mnohým budoucím 

konfliktům a chrání společnost.
59

 

 

 Úřední osoby obstarávají informace a poklady o obviněném z jeho sociálního 

zázemí a rodinného života, kde se snaží vytvářet podmínky vedoucí osobu k řádnému 

životu a splnění podmínek stanovené soudem nebo státním zástupcem k podmíněnému 

                                                 

56
 ŠTERN, P. Historie, současnost a perspektivy Probační a mediační služby. In Trestní právo současnost 

a perspektivy. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. s. 104-106 

57
 Statut PMS 2008. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2008 [cit. 2016-06-26]. 

Dostupné z: https://www.pmscr.cz/download/02_STATUT_PMSCR_aktual_2008.pdf 
58

 MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ (eds.). Sociální práce v praxi: 

specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0 

59
 ŠTERN, P. Historie, současnost a perspektivy Probační a mediační služby. In Trestní právo – 

současnost a perspektivy. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. s. 106. s. 106-107 
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zastavení trestního stíhání či uzavření dohody s poškozeným o náhradě způsobené 

škody a další tresty, který neukládají odnětí svobody.  

 

 PMS nepomáhá pouze obviněnému ale také i poškozenému a dalším osobám, 

kterým vznikla škoda v souvislosti s trestným činem nebo při odstraňování jeho 

následků. Spolupráce s humanitárními institucemi, orgány sociálního zabezpečení nebo 

zdravotnickými a školskými zařízeními není výjimkou. Probační činnost může být 

zahájena na podnět obviněného, jeho obhájce i jeho příbuzných, což nevyjímaje 

policejní orgán, soudce a státního zástupce taktéž i poškozeného. 

 

PMS zaměstnává pracovníky a úředníky, u kterých si klade rozdílné 

předpoklady na dosažené vzdělání. Probační úředník musí mít pro výkon funkce 

dosažené "vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní získané ukončením studia 

v magisterském studijním programu a odbornou zkoušku." 
60

Zatímco pro funkci 

probačního a mediačního asistenta postačuje středoškolské vzdělání v oblasti 

společenskovědní. 

  

Zákon však klade věkovou podmínku ve výši minimálně 21 let. Pracovníci 

PMS jsou povinni se řídit pokyny soudce a státního zástupce, ti však nesmí vyžadovat 

postup nebo jednání vedoucí k výsledku prováděné mediace. Povinnost mlčenlivosti se 

na probačního a mediačního úředníka nebo asistenta vztahuje i po skončení pracovního 

poměru. Této mlčenlivosti se však není možno dovolávat vůči policejnímu orgánu, 

soudci a státnímu zástupci.
61

 

 

Úředník poskytuje pachateli individuální péči a odborné poradenství z oblasti 

sociální, psychologické a pedagogické. V trestním řízení má úředník působit na 

pachatele pozitivním způsobem vedoucí ke kladnému vnímání společnosti. 

                                                 

60
§ 6 odst. (2) 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, In: CODEXIS 

[právní informační systém]. Praha Atlas Consulting [vid. 2015-10-15] 
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NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI. 2008. s. 251. 
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Autorita probačního úředníka je odvozena od autority soudu, probační úředník 

tedy není pouhým sociálním pracovníkem, přestože některé jeho metody obsahují 

psychologické, pedagogické či sociální prvky poradenství a pomoci. Smyslem působení 

probačního úředníka v trestní věci není čistě jen kontrola pachatele, nýbrž také 

poskytování mu zvláštní péče a poradenství v jeho problémech s cílem posílení jeho 

pozitivního vztahu ke společenskému prostředí tak, aby ho nadále negativně 

neovlivňovalo ve vztahu k trestné či jiné protispolečenské činnosti, a tedy k posílení 

jeho schopností k vedení života bez konfliktu se zákony. Probační úředník zkoumá 

osobnost pachatele, jeho hodnoty, rodinné a jiné společenské vazby s cílem poskytnout 

mu důležitou podporu a psychosociální pomoc, zároveň však také chrání společnost 

před jeho případnou recidivou.
62

 

Co se týče množství případů, do kterých je za rok zapojena probační a 

mediační služba v České republice, zde poskytuje dobrý přehled tzv. statistické 

vyhodnocení činnosti
63

, které již vyšlo za poslední celý rok (2015) a ze shromážděných 

statistických údajů plyne, že v tomto roce evidovala střediska probační a mediační 

služby celkem 30 736 nových spisů, toto množství se drží na podobné úrovni jako 

v posledních pěti letech. Z tohoto množství bylo 11 752 spisů (tedy 38.2% spisů) 

evidováno v přípravném řízení a v řízení před soudem, kde byl zaznamenán mírný 

pokles. Dalších 18 984 spisů (tedy 61.8% celkového počtu) bylo potom evidováno 

v rámci vykonávacího řízení. U vykonávacího řízení pak nastal mírný nárůst, zejména u 

kontrol podmíněného odsouzení s dohledem. 

Spisy se dále třídí podle věku pachatele, což podává ucelený obraz o tom, kolik 

procent lehčí kriminality je pácháno mládeží. V roce 2015 bylo evidováno v přípravném 

řízení a řízení před soudem 1443 případů týkajících se pachatelů mladších 18 let, 

tvořících necelých 5% ze všech spisů v této fázi řízení. Ve vykonávacícm řízení počet 
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SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2000. s. 25 
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 Komentář ke statistickému vyhodnocení. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2016 

[cit. 2016-06-26]. Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/010115_311215_Komentar_ke_statistickemu_vyhodnoceni_PMS.pdf 
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klesá, jednalo se o 1116 spisů, tvořících přibližně 3.6% podíl na všech spisech, zde se 

pak ukládal trest či opatření. Poměrně velká část opatření pro děti či mladistvé totiž 

může být jako forma trestu realizována již ve fázi přípravného řízení a tak se na rozdíl 

od dospělých pachatelů vůbec nedostane do fáze vykonávacího řízení, proto je poměr 

obrácený než u dospělých pachatelů. 

Další statistické třídění se provádí podle tzv. podnětů, tedy subjektů, které 

iniciovaly založení spisu u příslušného oddělení probační a mediační služby. Tam se liší 

v přípravném řízení podněty ze strany Policie ČR (které dominují v případě mládeže 

nadpoloviční většinou), naopak v případě dospělých tvoří více než polovinu spisů 

podněty ze strany soudu. Rozdíl je logicky způsoben zejména tím, že policejní orgány 

mají povinnost kontaktovat probační a mediační službu v případě trestního stíhání 

vedeného proti mladistvému. U vykonávacího řízení je situace jiná – u obou věkových 

skupin obdobná a výrazně převládají podněty směrem ze soudu, přičemž drobnou 

skupinu pak tvoří podnět od samotného odsouzeného, ke kterému dochází v případě 

podmíněného propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody. 

Posledním ukazatelem, který je v rámci probační a mediační služby a její 

statistické činnosti sledován, je potom poměr spisů, které byly evidovány v souvislosti 

s extremismem
64

 a drogovou problematikou
65

. V případě drogově spojených TČ se 

v minulém roce jednalo o 12.8% případů, tedy 3946 spisů, v případě extremismu potom 

57 spisů tvořících pouhých 0.2% všech případů.   

Oficiální probační a mediační služba, která v České republice nepůsobí tak 

dlouho, však není jedinou institucí, která se snaží zprostředkovat a zefektivnit výkon 

alternativních trestů. Již před více než 20 lety vznikla nestátní nezisková organizace 

                                                 

64
 Tedy TČ spadající do kategorie extremistických TČ nebo v případě, že pachatel svým chováním a 

vystupováním výrazně projevuje názory, které lze považovat za extremistické. 

65
 Tedy TČ spadající do kategorie drogových TČ nebo za TČ spáchaný pod vlivem či za účelem získání 

alkoholu či drog, případně za situace, že byla pachateli uložena povinnost navštěvovat příslušné léčení, 

ochranná léčba, případně zakázán alkohol a omamné látky 
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RUBIKON Centrum
66

, které vytváří programy pro snižování recidivy, snažící se 

začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti a posílit jejich ekonomickou situaci. Toto 

lze dosáhnout skrze mnoho cest, počínaje prevencí kriminálního chování, zvyšování 

finanční gramotnosti až po osobní asistenci konkrétním lidem v nouzové situaci. 

Pro téma této práce je zásadní, že právě RUBIKON přispěl ke vzniku probační 

a mediační služby v ČR a nyní s touto službou úzce spolupracuje
67

 a snaží se zvýšit 

efektivitu vykonávaných trestů, které dozoruje právě probační a mediační služba. Vede 

programy určené na rizikovější skupiny, případně skupiny, které si zaslouží více péče, 

jako jsou například mladiství nebo romští pachatelé. Zčásti dubluje roli probační a 

mediační služby v tom, že se snaží zvýšit šance pro to, aby byl alternativní trest úspěšně 

vykonán a nedošlo k zničení sociálních vazeb tím, že by se nepodařila reintegrace a 

prevence recidivy. Minusem organizace RUBIKON je, že nemá celorepublikovou 

působnost ve všech svých programech, ale omezuje se na větší města, případně tam, kde 

je větší kriminalita, nezaměstnanost a tedy budou poskytované služby více využívány.  
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 O nás. Rubikon [online]. Praha: web, 2015 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z: 

http://www.rubikoncentrum.cz/download/RC_o_nas_a_vysledky_2014.pdf 

67
 Nejen v oblasti trestu obecně prospěšných prací, ale i v oblasti řešení dluhových pastí či otázky 

nalezení vhodného zaměstnání. Pro trestané pachatele, případně pro osoby s malými pracovními 

zkušenostmi může být prakticky nemožné najít zaměstnání cestou skrze úřad práce. 
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3. Trest obecně prospěšných prací 

Jak již bylo v této práci zmíněno, trest obecně prospěšných prací je nejčastěji 

ukládaným alternativním trestem a přestavuje legální variantu povinné práce 

vykonávané bezplatně ve volném čase pachatele. Je možné je uložit ve variabilním 

rozsahu dle závažnosti spáchaného trestného činu
68

. Práce je ukládána ve prospěch obcí, 

státních a jiných obecně prospěšných institucí. Po úspěšném vykonání uloženého 

trestu
69

 se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, tedy dojde k vymazání 

příslušného záznamu o trestu obecně prospěšných prací, který byl pachateli uložen.  

Po uložení trestu obecně prospěšné práce je nutné se do 14 dní dostavit na 

středisko probační a mediační služby v okrese (případně obvodu), kde bude daný trest 

vykonáván, zde dojde k níže popsané dohodě s pracovníkem probační a mediační 

služby a stanoven závazný termín, ve kterém je nutné se dostavit do zvolené organizace 

k samotnému výkonu trestu, tam posléze dojde k finalizaci a odsouhlasení 

harmonogramu vykonávané práce, sepsána související dohoda a provedeno konečné 

poučení o správné praxi při vykonávané práci a zejména bezpečnosti při práci.  

 Práva odsouzeného k trestu obecně prospěšných prací se obecně omezují na 

podíl na výběru konkrétní organizace, pro kterou bude daný trest obecně prospěšných 

prací vykonáván a také na stanovení konkrétního harmonogramu, který je připravován 

tak, aby co nejméně zasahoval do osobního a rodinného života pachatele. Samozřemě se 

přepokládá možnost, aby pachatel požádal soud o odložení (případně přerušení) výkonu 

trestu obecně prospěšných prací zejména ze zdravotních důvodů -  v takovém případě je 

nutné vše neprodleně oznámit pracovníkovi organizace, kde dochází/má docházet 

k výkonu uložené práce a samozřejmě i příslušnému pracovníkovi probační a mediační 

služby, kterému se poté dokládá i oficiální důkaz o dané neschopnosti (sem spadá 

například úmrtní list příbuzného odsouzeného či doklad o pracovní neschopnosti). 

                                                 

68
 Pouze přečinu, tedy trestného činu spáchaného z nedbalosti a dále trestného činu spáchaného úmyslně, 

u kterého trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranici trestní sazby do 5 let  

69
 Případně v situaci, kdy soud rozhodne o upuštění od výkonu tohoto trestu/jeho zbytku 
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 V případě vzniku škody nebo různých variantách neshod na pracovišti, kde jsou 

vykonávány obecně prospěšné práce má pak odsouzený právo požádat o pomoc 

příslušného pracovníka probační a mediační služby, jehož úkolem je i zajistit co nejvíce 

nerušený výkon samotné práce, kam patří i vytvoření příznivých pracovních podmínek. 

 Trest je nutné vykonat v dojednaném harmonogramu. Pokud dodržen nebude, 

zejména z důvodu opakovaných absencí, snížené kvality vykonané práce, případně 

výkonu pod vlivem alkoholu a dalších omamných a psychotropních látek, tak může 

daná organizace vypovědět výše uvedenou smlouvu o výkonu práce, což je porušení 

výkonu trestu, které se oznamuje skrze probační a mediační službu soudci, který trest 

uložil. Další postup je pak v závislosti na konkrétních okolnostech na něm - může dojít 

k přeměně na trest domácího vězení, případně peněžitý trest. V nejvíce závažných 

případech je pak možné i přeměnit trest obecně prospěšných prací a nepodmíněný trest 

odnětí svobody, detaily a konverzní poměr pro tuto přeměnu jsou pak blíže rozepsány 

níže v této práci.  

 Soud může v souladu s dosavadním vývojem plnění uloženého trestu rozhodnout 

i o jeho prodloužení, případně zvýšeném dohledu probační a mediační služby, v úvahu 

případá i změna místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, například když by 

hrozilo, že se bude pachatel při výkonu těchto prací setkávat se svou obětí
70

.  

 Řádně vykonaný trest obecně prospěšných prací má mnohé kladné stránky, kam 

patří zejména unikátní možnost pro pachatele prakticky nijak nevypadnout ze své 

původní sociální skupiny, bez osvojení případných škodlivých návyků, ke kterým by 

mohlo dojít v případě, že by byl místo alternativního trestu obecně prospěšných prací 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Navíc může dále pokračovat ve 

svém předchozím zaměstnání a tak mnohem lépe například splatit případnou náhradu 

škody uloženou samostatným rozhodnutím.  

                                                 

70
 To je nutné brát v úvahu zejména z hlediska snahy zabránit tzv. sekundární viktimizaci, kdy se obět 

trestného činu ocitá opětovně v nekomfortní pozici vzhledem k opakovanému kontaktu s pachatelem, ať 

už v soudní síni během procesu nebo poté v dalším životě  
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 Všechny výše uvedené aspekty trestu obecně prospěšných prací, ať už to jsou 

podmínky jeho ukládání, možný rozsah, konverze při nesplnění apod., jsou níže do 

podrobností rozebrány v příslušných podkapitolách.   

3.1. Historie trestu obecně prospěšných prací 

Počátky tohoto alternativního trestu se v českém právním řádu začaly psát 

s účinností k prvnímu lednu 1996, kdy byl zakotven skrze zákon č. 152/1995 Sb. 

Jeho zavedení se připravovalo delší dobu a zcela reflektovalo trend postupného 

širšího zavádění trestů, které nejsou spojené s (nepodmíněným) odnětím svobody, neboť 

tento trest je skutečně variantou ultima ratio a skutečně není vhodný pro všechny 

pachatele a všechny trestné činy.  

K velkým změnám pak došlo novelou trestního zákona č. 265/2001 Sb., která 

blíže rozebrala podmínky ukládání tohoto trestu, například zavedla možnost přihlédnout 

ke stanovisku pachatele či se rozšířilo spektrum subjektů, v jejichž prospěch lze trest 

OPP vykonávat.   

3.2. Původní právní úprava ukládání 

Úplně původní výskyt trestu obecně prospěšných prací se datuje do středověku ve 

Švýcarsku a Německu, přičemž více se po světě rozšířil začátkem 19. století. Rozvoj a 

další šíření bylo velice pozvolné a trvalo mnoho let, neboť bylo nutné nejdříve 

vybudovat síť sociální péče a patřičné infrastruktury, aby bylo možné obecně prospěšné 

práce vykonávat.  

 Zákonným milníkem v Evropě, který posunul pojetí trestu obecně prospěšných 

prací směrem k jejich moderní formě je bezesporu tzv. Criminal Justice Act z roku 

1972, který zakotvil ve Velké Británii trest obecně prospěšných prací nazvaný 

„Community Service“ jakožto alternativu ke kratším nepodmíneným trestům odnětí 

svobody. 

 Čeští zákonodárci se tak inspirovali právě touto britskou a dalšími úpravami 

když v roce 1995 schválili novelu trestního zákona č. 152/1995 Sb., která s účinností od 
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1. 1. 1996 zvětšila počet variant alternativních trestů vůči trestu odnětí svobody. Ten 

právě poprvé v českém právním řádu obsahoval v ustanovení § 45 a 45a původní 

úpravu trestu obecně prospěšných prací jakožto průkopníka způsobu řešení mírnějších 

trestných činů a alternativní variantu ke kratším odnětím svobody, kde zároveň 

nepostačuje peněžitý trest.  

 V této původní úpravě bylo možné trest obecně prospěšných prací uložit ve 

výměře 50-400 hodin a trest mohl být uložen v případě trestných činů s horní hranicí 

trestní sazby ve výši pět let. Takto vymezená hranice byla poměrně široká a v tom autor 

spatřuje slabinu původní úpravy, mělo být mnohem jemněji rozlišeno, za jakých případů 

lze trest obecně prospěšných prací ukládat, jediné hranice, kterými se mohl soudce řídit, 

spočívaly v důvodově zprávě a vágní formulaci, že by tento trest měl být používán pro 

pachatele méně závažných trestných činů
71

. 

 České pojetí trestu obecně prospěšných prací se pak v mnohém vylepšilo 

přijetím zákona č. 257/2000 Sb. o probační a mediační službě, jejichž role je v této 

diplomové práci nejednou zmíněna a blíže popsána a poté v roce 2002 přijetím novely 

č. 265/2001 Sb., která rozšiřuje užití trestu obecně prospěšných prací od 

pouhé alternativy k trestu odnětí svobody k trestu jakéhokoli typu. Dále byla přidána 

podmínka, že soud v procesu ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne i ke 

stanovisku pachatele, což dříve neplatilo, prověřovala se pouze zdravotní způsobilost 

pachatele.  

Tato novela zvětšila i počet subjektů, v jejichž prospěch je možné trest obecně 

prospěšných prací vykonat, z pouhých obcí i pro státní a jiné obecně prospěšné 

instituce, které jsou blíže upřesněny svou oblastí činnosti a demonstrativně 

vyjmenovány. Přidána je podmínka se zákazem výdělečné práce.  
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 JELÍNEK, J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie, 1995,č.9,s.10. 
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3.3. Současná právní úprava ukládání 

Ze současného systematického zařazení trestu obecně prospěšných prací lze 

dovodit, že jde o více závažný trest než je zákaz činnosti, nicméně nelze říci, zda je 

závažnější trest obecně prospěšných prací nebo podmíněný trest odnětí svobody. Jde o 

nucenou práci za účelem obecného prospěchu pro širší okruh lidí a odsouzený je 

povinnen tuto práci provést bezplatně, osobně a ve svém volném čase.  

Jak bylo již v této práci blíže rozebráno, práce může spočívat v úklidu a údržbě 

veřejných budov, zeleně, komunikací či například v požární ochraně, ochraně životního 

prostředí, humanitární, sociální či náboženské činnosti. Omezení spočívá pouze v tom, 

že práce nesmí sloužit k výdělečným účelům. Jeden z rozdílů oproti původní úpravě 

spočívá v pozměněné formulaci, která umožňuje i výkon kvalifikovaných prací
72

 a 

nikoliv pouze neodborných prací údržbářského či úklidového rázu.  

 Trest obecně prospěšných prací se ukládá za přečiny a jako samostatný trest ho 

lze uložit v případě, že jiného trestu již není potřeba s ohledem na povahu a závažnost 

spáchaného trestného činu a osobu daného pachatele. Pokud však pachatel již 

v minulosti trest obecně prospěšných prací vykonával a nedošlo k úspěšnému 

dokončení, tedy mu byl přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody, tak opětovný 

trest obecně prospěšných prací nelze uložit. Je to poměrně logický důsledek toho, že 

pachatel v tomto případě očividně nevyužil šance dané soudcem a jisté benevolence 

projevené uložením alternativního trestu
73

.  

 Dospělým pachatelům pak může být trest obecně prospěšných prací uložen 

standardně v délce 50 až 300 hodin a zohledňuje se pluralita faktorů včetně závažnosti 

                                                 

72
 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. Teoretik. 

ISBN 978-80-87212-68-4. 
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 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4. 
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spáchaného trestného činu a zdravotního stavu pachatele. Z toho plyne zjevný fakt, že 

tento trest se neuloží pachateli, u kterého z jeho zdravotního stavu může plynout, že by 

se trest v průběhu nejspíše musel přerušovat. Soud ukládající trest obecně prospěšných 

prací obvykle komunikuje s pachatelem a zjišťuje jeho názor, zda se touto variantou 

trestu souhlasí, současná česká zákonná úprava však tuto podmínku neobsahuje a tedy 

není případný nesouhlas pachatele pro soud nijak závazný a trest obecně prospěšných 

prací může být stále uložen.  

V kapitole v samotném závěru této práce nazvané úvahy de lege ferenda pak 

autor blíže rozebírá potenciální pozitivní důsledky toho, že by bylo uložení trestu 

obecně prospěšných prací podmíněno souhlasem odsouzeného, jako je tomu například 

ve Slovenské republice.   

 Spolu s trestem obecně prospěšných prací se zpravidla ukládá náhrada 

majetkové škody či nemajetkové újmy
74

, kterou pachatel svým přečinem způsobil a 

případně také přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti, které směřují k tomu, aby 

vedl řádný život, a mají preventivní účinek. Pokud se jedná o pachatele v tzv. věku 

blízkém mladistvému, tak mohou být uloženy i výchovné povinnosti dle dikce zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

 Dobou trestu je pak doba, po kterou trvá vykonat uložené práce, a v rozsudku 

nebývá konkrétně stanovena, odsouzený je limitován pouze maximální dobou uvedenou 

v zákoně, tedy je nutné práce vykonat maximálně do dvou let
75

 od nařízení výkonu 

trestu. Samotné nařízení je pak provedeno v souladu s ustanovením § 336 trestního řádu 

a o druhu a místě výkonu práce rozhodne na návrh příslušného probačního úředníka 

okresní soud v jehož obvodu má dojít k samotnému výkonu práce.  

 Za situace, kdy nedošlo k řádnému výkonu uloženého trestu obecně prospěšných 

prací ve stanovené maximální době, tak může soud tento trest přeměnit zejména na trest 

                                                 

74
 Případně například vydání bezdůvodného obohacení 

75
 Do této doby se nezapočítává doba, po kterou nemohl odsouzený trest obecně prospěšných prací 

vykonávat pro své zdravotní překážky a dále doba, kterou strávil ve výkonu trestu odnětí svobody či ve 

vazbě 
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odnětí svobody a zároveň rozhodne o jeho výkonu, čímž se rozumí zejména zařazení do 

věznice určitého typu. K přeměně dojde také v dalších situacích jako je vyhýbání se 

obecně prospěšným pracem, nevedení řádného života apod. Sem pak patří i porušení 

přiměřených omezení či přiměřených povinností, pokud byly uloženy spolu s trestem 

obecně prospěšných prací.  

Podrobněji rozepsané důsledky porušení výkonu trestu obecně prospěšných 

prací jsou upraveny níže v této práci, konkrétně v kapitole 4.3, kde je pak popsán i 

konverzní poměr nevykonaných hodin obecně prospěšných prací vůči dnům odnětí 

svobody a další související aspekty řádného nesplnění uložené sankce.   

3.4. Ukládání trestu obecně prospěšných prací mladistvým 

Obecný trend v trestání mladistvých, kteří se dopustili provinění, je se snažit 

odstupňovat možné následky tak, aby byl co nejvíce šetřen jejich duševní vývoj a 

chráněna práva zejména s přihlédnutím k věku, rozumové a mravní vyspělosti a 

rodinným poměrům. To zcela reflektuje i zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže
76

 (dále také jen „ZSVM“), který rozlišuje:  

- výchovná opatření (dohled probačního úředníka, probační program, výchovné 

povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou), jakožto kategorii obsahující 

reakce na co nejméně závažné prohřešky,  

- ochranná opatření (ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci a 

ochranná výchova) a  

-  trestní opatření, které se naopak v mnohém podobají standardním trestům a liší 

se zejména zkrácenou délkou a několika dalšími detaily. 

                                                 

76
 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: C.H. Beck, 2004. Komentované zákony (C.H. 

Beck). ISBN 80-717-9829-0. 

 



- 35 - 

 

 V praxi je tedy zjevné, že trest obecně prospěšných prací má svůj ekvivalent 

v trestním opatření. Relevance užití trestního zákoníku je zjevná již z dikce ustanovení 

§ 26 ZSVM, který přímo odkazuje na úpravu trestu obecně prospěšných prací 

z trestního zákoníku, jen stanovuje specifika ve věcech mladistvých.  

V praxi se jedná zejména o omezení horní hranice sazby, která u mladistvého 

nesmí převyšovat polovinu horní hranice tak, jak je stanovena v trestním zákoníku. 

Samozřejmě nesmí OPP vzhledem ke své povaze či okolnostem jejich výkonu 

ohrožovat bezpečnost, zdraví a mravní vývoj mladistvých
77

. Tato omezení byla 

zavedena až díky ZSVM v roce 2003, tedy do té doby se mladistvých v případě uložení 

obecně prospěšných prací týkala standardní výměra jako pro dospělé pachatele.  

Samotnému trestu obecně prospěsných prací se pak v případě mladistvých do 

jisté míry podobá i mírnější forma upravena v ZSVM – výchovné opatření
78

. To lze 

uložit dle dikce ustanovení § 18 ZSVM jako výchovnou povinnost, aby mladistvý 

vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu, což 

v sobě naplňuje základní znaky obecně prospěšných prací a zároveň lépe vystihuje 

specifika trestání mladistvých a šetření jejich práv. 

Je pak z podstaty věci logické, že vedle sebe nebude uložena výchovná 

povinnost a trestní opatření o témže obsahu ale již je možné uložit trestní opatření OPP 

a zároveň například dohled probačního úředníka, který je pro kontrolování mladistvého 

často zásadní, či účast v probačním programu. 

Obecně je mladistvým věnována v trestním právu zvýšená pozornost o čemž 

svědčí například speciální projekt prováděný Probační a mediační službou nazvaný Na 

                                                 

77
 VOCILKA, Miroslav. Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež: [metodický materiál]. 

Vyd. 2. Praha: Tech-market, 1996. ISBN 80-902-1345-6. 
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 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, současná 

struktura, programy prevence kriminality mládeže]. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8226-2. 
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správnou cestu II.
79

, který se snaží v rámci systému soudnictví nad mládeží posílít 

odbornou spolupráci mezi institucemi.  Speciální koordinátoři, kteří působí v okresech 

s vyšší kriminalitou mládeže, se budou nově snažit o vytvoření pracovních míst pro 

mladistvé pachatele. Výkon trestu obecně prospěšných prací je obecně bezplatný, tedy 

pokud vznikla daným trestným činem nějaká škoda, kterou je potřeba nahradit, tak je 

nejen pro mladistvého pachatele zásadní, aby měl možnost vedle uloženého výkonu 

trestu OPP také vydělat finanční prostředky a posléze z nich uhradit uloženou náhradu.  

Toto pojetí přesně koresponduje s restorativním směrem, který je snaha postupně 

nastolit a který obzvlášť u mladistvých pachatelů rezonuje mnohem silněji, neboť u nich 

je ještě důležitější je směřovat již od počátku na správnou cestu a co nejvíc omezit 

potenciální negativní působení nealternativních trestů, které se mohou mladistvého 

týkat v případě možné recidivy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 

79
 Projekt Na správnou cestu II. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2016 [cit. 2016-06-

26]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ 
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4. Výkon trestu obecně prospěšných prací 

4.1. Výkon trestu 

Samotný výkon trestu je nezbytnou integrální součástí samotného pojetí trestu a 

skládá se z několika stupňů. Nejprve je nutné výkon trestu nařídit, a to včetně určení 

jeho konkrétního druhu a místa, kde dojde k jeho výkonu.  

Toto nařízení provede dle dikce ustanovení § 336 (2) TŘ okresní soud, který 

předtím tento trest sám uložil, toto rozhodnutí se provede na návrh příslušného 

probačního úředníka (jehož úkolem je právě vymezit konkrétní druh práce a místo jeho 

výkonu). To je změna oproti dřívějšímu pojetí, kde až do roku 2010 tento výkon 

nařizoval soud, v jehož obvodu pak mělo dojít k samotnému výkonu trestu, což v praxi 

nejčastěji splňoval soud v obvodu bydliště odsouzeného. Obě varianty mají své klady a 

zápory, asi největší problém se současnou variantou je v tom, že může dojít k situaci, 

kdy trest OPP uloží svým rozhodnutím i příslušný krajský soud
80

 namísto okresního a 

tedy bude dle výše zmíněného ustanovení také příslušný k nařízení jeho výkonu. 

Výše zmíněný probační úředník komunikuje s předsedou senátu
81

, který mu zasílá 

opis rozhodnutí ukládající předmětný trest a to ihned po jeho vykonatelnosti
82

. Střediska 

Probační a mediační služby pak shromažďují tzv. seznam požadavků, což je jakýsi 

seznam možných činností, které jsou zadávány zejména obecními úřady a dalšími 

institucemi, u nichž může dojít k samotnému provádění prací. 

                                                 

80
 Například při spáchání TČ porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 

trestního zákoníku, který spadá do kategorie přečinů, za které je možné uložit OPP a zároveň o něm 

rozhoduje krajský soud.  
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Praha: C. H. Beck, 2000. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-9350-7. 
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http://www.praha11.cz/redakce/index.php?tree=13&lanG=cs&slozka=533&sit=41& 
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Druhým klíčovým krokem ve výkonu obecně prospěšných prací po jeho nařízení 

je pak projednání podmínek výkonu
83

. V praxi se zde opět zapojí úzká spolupráce 

s probační a mediační službou (více v následující kapitole) a projevuje se povinností 

odsouzeného se do 14 dní od oznámení rozhodnutí (usnesení o nařízení druhu a místa 

výkonu trestu) dostavit v den určený probačním úředníkem na místní středisko Probační 

a mediační služby, které sídlí v obvodu daného soudu, u kterého mají být obecně 

prospěšné práce vykonávány.  

I zde je pak samozřejmě uvedeno příslušné poučení o následcích nesplnění 

povinnosti se dostavit
84

, zejména pak možná konverze trestu OPP na přísnější trest 

odnětí svobody. V takovém případě pak probační úředník neprodleně po zjištění daného 

porušení (například nedostavení se na úvodní informační schůzku nebo k samotnému 

provádění konkrétních činností v rámci trestu obecně prospěšných prací) informuje 

příslušný soud, který tento výkon nařídil a ten pak může adekvátně zareagovat. 

V ideálním případě si je však odsouzený zcela vědom následků neplnění pokynů 

soudu a probačního úředníka a výkon obecně prospěšných prací provést hodlá. Vše 

začíná úvodní informační schůzkou odsouzeného s příslušným probačním úředníkem, 

který zde odsouzenému stanoví den nástupu výkonu a blíže rozebere související (reálně 

proveditelný) harmonogram samotného výkonu, včetně případného přesného určení 

pracovních dnů či jen přibližného rámce, v jehož mezích je nutné danou činnost 

vykonat. Dále se zde blíže specifikuje například způsob a četnost kontroly, zda je práce 

vykonávána v souladu se stanoveným rámcem a tedy řádně.  

Toto vymezení je pro bezproblémový výkon skutečně zásadní, neboť je nutné 

odlišit řádné plnění, které posléze vede k žádoucím následkům ve formě splnění, od 
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nedodržování vedoucí k již výše zmíněné potenciální přeměně trestu OPP na trest 

odnětí svobody. 

Harmonogram by měl v ideálním případě také zohlednit nejen schopnosti a 

dovednosti odsouzeného (o tom více následujcí kapitola), ale i jeho časové možnosti 

s ohledem na proces vzdělávání či případné zaměstnání odsouzeného. Ideální situací je 

samozřejmě ta, kdy odsouzený postupně vykoná trest obecně prospěšných prací a 

zároveň je schopný beze změny chodit do svého standardního zaměstnání.  

Nezbytnou součástí výkonu je pak také kontrola, která je blíže rozebrána níže 

v kapitole 4.2 blíže rozebírající funkci probační a mediační služby, pod kterou spadá 

právě kontrola toho, zda jsou všechny nařízené práce určené v harmonogramu 

vykonávány v souladu s dohodou či zda bude nutné pro dostatečné potrestání přistoupit 

například k přeměně na trest odnětí svobody. 

Při výkonu samozřejmě může dojít k různým situacím, které si vyžádají změnu ve 

standardním procesu, trestní řád zná odložení trestu, přerušení trestu a upuštění od 

výkonu trestu. Uplatní se zde totožné důvody jako u ostatních variant trestů, tedy aby 

bylo možné výkon trestu OPP odložit či přerušit tak je nutné alternativně splnit aspoň 

jednu z těchto tří podmínek: 

- přechodné zhoršení zdravotního stavu odsouzeného, které je překážkou pro další 

výkon trestu (zde není určen časový limit) 

- odsouzená je těhotná či matkou novorozeného dítěte (po dobu jednoho roku od 

narození)        

- odsouzený/odsouzená jsou povoláni k výkonu vojenské činné služby (zde opět bez 

bližšího časového omezení).  

Předseda senátu má vedle těchto důvodů právo odložit výkon trestu obecně 

prospěšných prací i z jiných důležitých důvodů (například neodkladná pracovní cesta 

odsouzeného apod.), a to v délce maximálně třech měsíců. Doba, po kterou byl výkon 

trestu OPP přerušen či odložen, není započtena do lhůty jednoho roku pro jeho 

vykonání.  
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Největší změnou v pozici odsouzeného je pak samozřejmě rozhodnutí o upuštění 

od výkonu trestu obecně prospěšných prací, kde obecně platí, že se opět uplatní zejména 

zdravotní důvody, jak jsou uvedeny výše, nicméně v tomto případě nesmí být zhoršení 

zdravotního stavu přechodného rázu ale trvalejšího a musí permanentně znemožňovat 

řádné provedení výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

Z procesního hlediska i zde samozřejmě platí, že proti rozhodnutí o odložení nebo 

přerušení výkonu a samozřejmě i proti rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu OPP je 

možné podat stížnost a ta má odkladný účinek.   

4.2. Pozice probační a mediační služby 

Role probační a mediační služby se výrazně změnila v již zmíněném roce 2010, 

neboť došlo k rozšíření jejích kompetencí hned v několika oblastech. Například 

v předchozí kapitole uvedené shromažďování požadavků od zadavatelů obecně 

prospěšných prací bylo až do tohoto roku prováděno příslušným soudem a novelou tedy 

došlo k masivnímu odbřemenění soudů od této spíše administrativní agendy, který byla 

tedy přenesena na PMS.  

Probační úředník má tedy lepší místní znalost požadavků zadavatelů a více 

prostoru se věnovat i rozlišení například profese, znalostí a dovedností odsouzeného a 

případně k těmto aspektům přihlédnout v procesu hledání vhodné práce pro daného 

odsouzeného. Zvláště ve větších městech existuje poměrně široké portfolio zadavatelů, 

k tomu je dobře ilustrující například oficiální seznam
85

, který je uveden na webových 

stránkách Probační a mediační služby.  

Jen v obvodu kupříkladu Prahy 8 je možné zvolit mezi prací v azylovém domě, 

společnosti pro pomoc nakažených nemocí AIDS, domě dětí a mládeže, psychiatrické 

nemocnici, na úřadu městské části, pro dopravní podnik, ochranu přírody a na dalších 

místech. Poměrně překvapivě počet možných lokalit a typů práce neklesá ani při 

pohledu mimo hlavní město, opět namátkově zvolený Přerov nabízí práci pro fotbalový 

                                                 

85
 Přehled poskytovatelů OPP. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2016 [cit. 2016-06-

26]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/prehled-poskytovatelu-opp/ 
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klub, armádu spásy, centrum pro komunitní práci, klub vodního póla, magistrát města 

Přerova či základní školu.  

Vzhledem k tomu, že je snaha, aby mohl odsouzený plnit svůj trest obecně 

prospěšných prací co nejblíže k bydlišti, tak jsou poskytovatelé OPP rovnoměrně 

rozprostření po celé České republice, nicméně je logické, že pokud se zaměříme na ty 

nejmenší obce, tak se bude snižovat množství různých poskytovatelů a bude se jednat 

takřka výhradně pouze o obecní úřad dané obce, který pak zadává konkrétní práce podle 

své úvahy – zde se pak jedná nejčastěji o údržbu obce, úklidové práce apod.   

Jak již bylo naznačeno výše, pojetí trestu obecně prospěšných prací by nebylo 

v praxi zcela funkční bez dostatečné kontroly, která je zajištěna právě díky úzké 

spolupráci soudu, který odsouzenému direktivně uložil výkon trestu, a probační a 

mediační služby, která pak provádí tuto kontrolu. Opět je to krok vpřed oproti 

původnímu pojetí a je zjevné, že probační úředník je vždy s odsouzeným pachatelem 

v užším kontaktu než příslušný soudce a tedy může soudu efektivně podávat přesné 

informace o všech případných změnách způsobených například neplněním povinností 

uložených v rozhodnutí.  

Je logické, že probační úředník nekomunikuje pouze směrem k soudu ale také 

směrem k zadavateli předmětné činnosti
86

, tedy k obci či jiné instituci, pro kterou jsou 

tyto veřejně prospěšné práce vykonávány. To je opět životně důležité k zajištění 

nezbytné rychlé komunikace právě například v situaci, že nejsou plněny řádně a včas 

dle schváleného harmonogramu. O konkrétních konsekvencích neplnění pak blíže 

pojednává následující kapitola, kde jsou rozebrány jednotlivé varianty.     

4.3. Následky porušení výkonu trestu 

Jak již bylo výše v této práci naznačeno, v případě porušení podmínek uloženého 

trestu obecně prospěšných prací ať už kvůli jeho nenastoupení či nedokončení ve 
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stanoveném rozsahu dochází k tzv. přeměně. Důvodem pro přeměnu během jednoroční 

lhůty stanovené v § 65 (1) TZ může být i to, že odsouzený nevede řádný život nebo bez 

závažného důvodu jinak maří sjednané podmínky výkonu trestu. Rozhodným bodem, ke 

kterému bude soud kalkulovat neodpracované hodiny, pak bude moment rozhodování 

soudu, což bylo dříve sporné
87

.  

Dokonce je možné vykonat původně uložené obecně prospěšné práce i poté, co 

již bylo pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto o přeměně trestu obecně 

prospěšných prací na trest odnětí svobody, nicméně před samotným nástupem výkonu 

trestu odnětí svobody. Postup je pak takový, že dojde k započtení vykonaného trestu 

OPP, z toho plyne, že je často možné se nežádoucí přeměně svou vlastní aktivitou 

vyhnout a tedy je jednoznačně preferováno vykonání původního trestu OPP a nikoliv 

nově konvertovaného trestu odnětí svobody. Podobný postup je například i u peněžitého 

trestu, kdy je stanoven trest odnětí svobody jakožto náhradní trest a i zde je možné dle 

dikce trestního řádu se vyhnout trestu odnětí svobody zaplacením peněžitého trestu 

prakticky kdykoliv.  

Zákon stanoví závazný přepočet, podle kterého se každá jedna započatá a 

nevykonaná hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací počítá za jeden den 

odnětí svobody (tedy tzv. poměr 1:1, to je důležité například pro srovnání se 

zahraničními úpravami viz níže, které pracují s jinými poměry). Tedy bude logicky 

nejdelší možný přeměněný trest odnětí svobody v trvání 300 dní, pokud byly původně 

obecně prospěšné práce uloženy v rozsahu 300 hodin a nebyla vykonána ani jediná 

z nich.  

Konverzní poměr 1:1 se liší nejen ve vztahu k zahraničním úpravám, ale i vůči 

původnímu pojetí v České republice do roku 2009, kdy předtím byl užíván 

benevolentnější poměr 2:1, tedy každé dvě započaté hodiny obecně prospěšných prací 

se přeměňovaly na pouhý jeden den odnětí svobody. Užitím obdobné kalkulace jako 

výše lze říci, že v původní úpravě mohly být obecně prospěšné práce přeměněny na 
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 Konkrétně se jednalo o otázku, zda se konverze provádí s počtem neodpracovaných hodin v okamžiku, 

kdy odsouzený zavdal příčinu pro tuto přeměnu nebo až v momentě, kdy o ní rozhoduje soud.  



- 43 - 

 

maximálně 200 dnů odnětí svobody, což není příliš, zejména při zohlednění faktu, že 

tento trest lze uložit i za trestné činy, za které by jinak mohla být uložen trest odnětí 

svobody v trvání rok až pět let a oněch 200 dní je hluboko pod spodní hranicí v trvání 

jednoho roku. 

Výše byly uvedeny varianty, které mohou způsobit porušení výkonu trestu a 

z nich plynoucí konsekvence. Jednou z nich bylo i to, že odsouzený nevede řádný život, 

což se může projevit například spácháním dalšího trestného činu. Samotný trest obecně 

prospěšných prací je pojímán podobně jako podmíněné odsouzení k trestu odnětí 

svobody, tedy mírnější varianta, která má sloužit jako výstraha pro pachatele. Další 

protispolečenské chování, kterého se pak takovýto pachatel dopustí, pak musí mít 

logicky závažnější následky a standardní nepodmíněný trest odnětí svobody je logickým 

důsledkem. 

Při samotné přeměně pak soud určí způsob výkonu trestu odnětí svobody, což 

v praxi znamená zařazení odsouzeného do určitého typu věznice
88

. Zde se dle logiky 

věci nejvíce uplatní věznice s dohledem a dozorem, tedy dva typy věznic s mírnějším 

režimem, dle českého právního řádu.  

V případě přeměny pak nelze užít standardní variantu s podmíněným odložením 

výkonu trestu odnětí svobody, neboť trest odnětí svobody již představuje punitivní 

alternativu
89

 k řádně nevykonanému trestu obecně prospěšných prací a jako takové by 

podmíněné odložení výkonu trestu odnětí svobody neplnilo svůj účel.  
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 S dohledem/s dozorem/s ostrahou/se zvýšenou ostrahou 

89
 VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k 

sedmdesátým narozeninám. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-388-2. 
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5. (Ne)splněná očekávání 

Záporné stránky trestu obecně prospěšných prací do jisté míry reflektují 

negativní rysy alternativních trestů obecně. V první řadě můžeme hovořit o nejistotě 

společnosti v jejich efektivitu a účinnost, tedy zda trest v případě daného pachatele má 

smysl a povede ke kýženému výsledku. Obecně lze navíc říci, že společnost uvažuje 

spíše než v rovině resocializace a pozitivního vlivu toho, že pachatel není ve výkonu 

trestu odnětí svobody v rovině toho, že od pachatele ve výkonu trestu obecně 

prospěšných prací není dostatečně izolována a tedy hrozí, že může pokračovat 

v páchání další trestné činnosti.  

Tedy lze říci, že společnost obecně až tolik nevěří v preventivní složku trestání, 

v to, že pachateli, kterému byl uložen alternativní trest, byla do jisté míry dána druhá 

šance, a tedy je pozitivně motivován jí využít a již se na dalším páchání trestné činnosti 

nepodílet, neboť opětovné porušování zákona by poté již vyústilo v přísnější formy 

trestání, jako je například nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Oba výše zmíněné argumenty se dají užít v případě alternativních trestů obecně, 

nejsou konkrétně zaměřeny přímo na trest obecně prospěšných prací, který sám o sobě 

také představuje jisté nevýhody. Do velké míry je závislý na spolehlivosti samotných 

pachatelů, respektive odsouzených, od kterých se očekává aktivní zapojení, fungující 

spolupráce a zejména komunikace s probační a mediační službou a posléze samozřejmě 

vykonání trestu obecně prospěšných prací tak, jak je uložen, tedy ve stanoveném 

rozsahu a nepřekračující zákonnou lhůtu. Tento úspěšný výkon trestu musí být posléze 

potvrzen. 

Další aspekt pak byl již v této práci zmíněn a bude ještě níže rozebrán a týká se 

vůbec obecného vytváření příležitostí
90

 pro výkon tohoto trestu. Je nutné obce a další 

zadavatelské instituce pozitivně motivovat, neboť velká škála různých zadavatelů a 
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z toho logicky plynoucích zadávaných činností je zásadní. Zadavatelé mají různé 

důvody, proč nechtějí zvyšovat počet míst určených pro výkon práce těmito pachateli, 

od obav z nízké kvality
91

 práce, která je takto vykonávána až po obecnou obavu obyvatel 

z výskytu pachatelů v jejich obci kvůli výkonu práce, čímž tento bod úzce souvisí s již 

řečeným výše, že by se obecně ostatní lidé cítili bezpečně, kdyby byly udělovány 

dlouhé nepodmíněné tresty odnětí svobody. 

Namísto toho tedy panuje obecná představa, že lidé vykonávají trest obecně 

prospěšných prací spíše se sebezapřením, často pak dochází k tomu, že práce je 

uspěchána či předstírána, je nekvalitně provedena
92

 a případně provedena pouze zčásti a 

často dochází k přeměnám z důvodu jejího řádného nesplnění. Naštěstí je realita o něco 

růžovější, zejména díky kontrole probační a mediační služby, která je schopná mnoho 

nedostatků odstranit díky komunikaci se zadavatelem práce a samotným pachatelem již 

v zárodku a společným jednáním a zdůrazněním výhod alternativních trestů se dosáhne 

řádného výkonu trestu, který je cílem. 

Tedy v souhrnu lze říci, že ačkoliv kladné stránky alternativních trestů a zejména 

trestu obecně prospěšných prací převáží ty záporné, tak bohužel tu stinnou stránku 

spojenou s nenaplněnými očekáváními nemůžeme úplně ignorovat. Řádně fungující 

koncept obecně prospěšné práce je závislý na několika faktorech, které musí být 

kumulativně naplněny. Vše začíná soudcem, který musí mít povědomí o možnosti uložit 

tento typ trestu a musí být vhodný pro spáchaný trestný čin.  

Odsouzený musí být s trestem srozuměn a měl by ho považovat za výše 

zmíněnou „druhou šanci“ od společnosti a vítanou alternativu k tvrdším variantám 

potrestání. Měla by být možnost trest vykonávat v místě bydliště odsouzeného, aby se 

případným cestováním za prací co nejméně zasáhlo do jeho standardního rodinného a 
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pracovního života. Samotné práce by měly být nabízeny v široké škále a nikoliv pouze 

neodborného typu.  

V rámci výkonu práce by neměl být odsouzený za svůj výkon stigmatizován a 

považován za pracovníka druhé kategorie, přičemž tato stigmatizace by neměla 

přicházet ani od ostatních obyvatel z místa, kde bude výkon práce prováděn. Mělo by se 

důvěřovat řádnému výkonu práce a motivace odsouzeného uložený trest řádně vykonat 

a tedy se vyhnout případným negativním důsledkům, které by případně mohly nastat při 

opačné situaci.  

V případě naplnění všech těchto faktorů lze konstatovat, že se pachatel po 

výkonu vrátí zpět k běžnému životu poučený o zkušenost a s plně účinkujícím faktorem 

prevence vůči páchání další trestné činnosti. Zadavatel bude spokojen, neboť uložená 

práce bude bezplatně a ve volném čase pachatele vykonána a zároveň dojde k potrestání 

daného pachatele uloženými pracemi.  

Pokud některý nebo více z těchto faktorů nefunguje, tak je buď přímo na 

samotném soudci v dané věci, aby uložil jiný z palety nabízejících se typů trestů, nebo 

až případně na probační a mediační službě, aby svým již výše naznačeným působením 

zajistila bezproblémovou a hladkou komunikaci mezi pachatelem, zadavatelem práce a 

soudem a tedy řádně splněný výkon uložené práce.    

5.1. Zkušenosti ze zahraničí 

a) Slovensko  

Slovenská úprava trestu obecně prospěšných prací se jmenuje trest povinné 

práce a je obsažena v ustanoveních § 53 – 55 zákona č. 300/2005 Z.s., tedy slovenského 

trestného zákona. Úprava se samozřejmě liší jak obdobím vzniku, neboť je novější – 

účinná až od 1.1.2006, tak systematikou zařazení, neboť má svou procesní rovinu 
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upravenou v samostatném předpise (zákon č. 528/2005 Z.s. o výkone trestu povinnej 

práce
93

), tak samozřejmě i podrobnějšími rozdíly.  

V zásadě se ale obě úpravy neliší v podstatných věcech, kam patří například 

velice úzká spolupráce s probační a mediační službou (s výjimkou spolupráce již před 

uložením trestu povinné práce, kde v České republice existuje možnost uložit trest 

obecně prospěšných prací formou trestního příkazu právě díky spolupráci s probační a 

mediační službou), důvodů pro odložení a přerušení trestu či případná možnost přeměny 

trestu na trest odnětí svobody v případě řádného neplnění stanoveného harmonogramu 

při výkonu obecně prospěšných prací. 

Obě úpravy se prakticky neliší výměrou trestu, kde na Slovensku platí rozsah 

40-300 hodin (u mladistvých pak 40-150 hodin), tedy jediný rozdíl zde spočívá 

prakticky pouze v nižší minimální výměře, kterou ale nicméně je možné podle 

slovenského práva modifikovat, neboť na rozdíl od české úpravy obsahuje ta slovenská 

i speciální ustanovení týkající se zvýšení a mimořádného snížení trestu vůči všem 

druhům trestů a nikoliv pouze sloužící k modifikaci délky trestu odnětí svobody jako je 

tomu v České republice.  

Rozdíly nejsou ani v dalších podmínkách, například v omezení spočívajícím 

v tom, že práce musí být vykonány ve lhůtě jednoho roku od nařízení výkonu trestu, 

ačkoliv je délka modifikována na Slovensku povinným rozdělením trestu do měsíců. To 

se v praxi projevuje tím, že každý měsíc je nutné odpracovat minimálně 20 hodin, tedy 

bude trest v rozsahu 100 hodin probíhat po dobu pěti měsíců.  

Co se týče případné přeměny trestu OPP na trest odnětí svobody, tak je 

slovenská úprava mírnější v konverzním poměru 2 hodiny trestu odnětí svobody = jeden 

den odnětí svobody, který v podstatě reflektuje starší českou úpravu do roku 2009. Dle 

mého názoru se novelizovaná česká úprava osvědčila a v budoucnu i na Slovensku 

dojde ke zpřísnění v tomto aspektu. 
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  Hmotněprávní rozdíl, který je poměrně zajímavou odlišností, je, že slovenská 

právní úprava při ukládání OPP nevyžaduje pouhé opatření stanoviska pachatele ale 

jeho doslovný souhlas, čímž se zajišťuje, že trest nikdy nebude uložen proti jeho vůli.  

Dalším rozdílem je dále například otázka slučitelnosti s dalšími tresty, kdy 

slovenský trest povinné práce nelze kombinovat ani s podmíněným trestem odnětí 

svobody, ale co je zajímavější – je možná kombinace trestu povinné práce s trestem 

domácího vězení. Bylo by asi zajímavé uvážit, jak spolu tyto dva tresty koexistují a jaké 

plní role.  

b) Velká Británie  

Jak již bylo na více místech v této práci zmíněno, úprava pocházející z britského 

Criminal Justice Act z roku 1972
94

 stála u samotného zrodu moderní podoby trestu 

obecně prospěšných prací v Evropě. Proto považuje autor této práce za nezbytné 

porovnat současnou britskou úpravu s tou v České republice.  

První zásadní odlišnosti začínají již v rozsahu, neboť britská úprava může uložit 

výměru 40 až 240 hodin, přičemž obecně prospěšné práce musí být vykonány již do 

roka od jejich uložení a týdně je nutné odpracovat alespoň pět hodin. Učel úředníka 

probační a mediační služby je podobný jako u nás – i ve Velké Británii je jeho úkolem 

připravit rozpis výkonu práce a jejich provádění poté kontrolovat a reportovat 

příslušnému soudu. Jako je tomu u české úpravy, i spektrum trestných činů, za které se 

často tento trest ukládá, je podobné, ve zvýšené míře se objevuje úmyslné poškození 

cizí věci či krádeže.  

Ostatní podmínky jsou věk pachatele (alespoň 16 let), předpoklady pro výkon konkrétní 

práce, zdravotní způsobilost a reálná možnost (tedy opět dohoda se zadavatelem práce). 

I zde poté nechybí jako jedna z nutných podmínek souhlas pachatele, jehož absence je 

dle názoru autora negativem současné české úpravy, které může dle závěrů v této práci 

vést k nižší efektivitě. 

                                                 

94
 Nicméně jako samostatný trest v dnešní podobě začal být trest obecně prospěšných prací (community 

service) používán až v roce 1975 
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V případě, že se pachatel dvakrát nedostaví na výkon samotné obecně prospěšné 

práce a zároveň se standardním způsobem včas neomluví, tak je na soudu, zda udělí 

pouhou výstrahu, či zda sáhne k přísnějším opatřením, tedy například přeměně na trest 

odnětí svobody
95

. 

c) Ruská federace  

Ani ruská úprava není diametrálně odlišná, rozsahově se jedná o 60-240 hodin, 

tedy je horní hranice stejná jako v britské úpravě. Je možné odpracovat nanejvýš 4 

hodiny obecně prospěšných prací denně a výkon musí probíhat bezplatně a ve volném 

čase odsouzeného.  

Blíže je poté upraven v ustanovení § 49 ruského trestního zákoníku, který tento 

trest nazývá „trest povinné práce“. Ruská úprava přeměny trestu povinné práce při jeho 

neplnění je poměrně mírná, platí zde konverzní poměr 8 nevykonaných hodin 

povinných prací, rovná se jeden den omezení svobody.  

d) Švýcarsko 

V případě Švýcarska hovoříme o tzv. gemeiiutzige Arbeit a je možné ho uložit 

jako samostatný trest za méně závažný trestný čin (výměra do 6 měsíců). Opět platí, že 

na rozdíl od české úpravy může být uložen pouze se souhlasem pachatele daného činu. 

Výměrou je přísnější, neboť může být ukládán i opakovaně a nejvyšší možná výměra je 

až 720 hodin, což je násobně více než v ruské či britské úpravě, které jsou zmíněny 

výše. Uložený trest je poté nutné odpracovat do dvou let od odsouzení. Ve Švýcarsku je 

propracovaný systém odpovídající české probační a mediační službě a odsouzeným se 

dostává velké pozornosti, neboť obecně pojetí alternativních trestů je v této zemi 

preferované a trest odnětí svobody je brán jako nutné zlo vyhrazené pouze pro pachatele 

těch nejvíce závažných trestných činů popřípadě pro opakované pachatele. 

                                                 

95
 SEVDIREN, Oznur. Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey: A 

Comparative Study. 1. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17351-6. 
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To se odráží i v následcích případného neplnění výkonu trestu obecně 

prospěšných prací, kde se preferuje možnost namísto toho zaplatit peněžitý trest a to 

v poměru 1 denní sazba peněžitého trestu odpovídá 4 neodpracovaným hodinám trestu 

obecně prospěšných prací. Až v případě, že není možné zaplatit peněžitý trest, případně 

pachatel odmítne platit, tak nastupuje trest odnětí svobody v poměru jednoho dne vězení 

za každé 4 hodiny trestu obecně prospěšných prací, který nebyl řádně odpracován.    

e) Rakousko 

Rakouská úprava je od těch výše uvedených diametrálně odlišná
96

. Nikoliv svým 

rozsahem, maximálně je možné trest uložit na 240 hodin a celých 8 hodin denně
97

, 

ačkoliv v praxi se používá spíše výměra do max. 80 hodin obecně prospěšných prací, 

ale tím, že se nejedná o samostatný trest. Namísto toho je to jakási forma odklonu, při 

které není podána obžaloba proti takovému pachateli, který se dobrovolně zaváže, že ve 

svém volném čase do šesti měsíců bezplatně vykoná obecně prospěšné práce
98

.  

To má pozitivní vliv například na řešení rejstříku trestů, po úspěšném vykonání 

zůstává beze zmínky o vykonané činnosti. Samotný výkon se již neliší, opět se může 

jednat o manuální práci, úklid, údržbářské práce, pečovatelské domy apod., přičemž při 

všem asistuje rakouská probační a mediační služba, která se nazývá Neustart („Nový 

začátek“), která výkon zajišťuje. 

Časové omezení výkonu obecně prospěšných prací na osm hodin denně a 40 

hodin týdně je pak dle názoru autora této práce v tomto kontextu užitečné, neboť 

poskytuje jakýsi rámec „tempa“ ve kterém má být práce vykonávána, který poté brání 

extrémům, kdy se kupříkladu zaměstnanec snaží mít uložený rozsah za sebou co 

                                                 

96
 Krejčiříková, K.: Problematika obecně prospěšných prací v Rakousku s přihlédnutím k jejich ukládání 

mladistvým, in: Státní zastupitelství č. 7-8/2008. 

97
 Týdně pak max. 40 hodin 

98
 Navíc dříve se tato varianta užila pouze pro mladistvé pachatele v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže pocházejícího z roku 1988 (Nr. 599/1988) a až od roku 2000 byla zakotvena ve standardnim 

trestním řádu (Nr. 631/1975), který se v plném rozsahu užije i pro dospělé pachatele. 
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nejdříve, a tedy pracuje více hodin denně, což může mít negativní vliv například na jeho 

zdravotní stav a samozřejmě i kvalitu takto vykonávaných prací.  

Je to tedy další nástin de lege ferenda úvahy do českého práva, zda nezvážit 

mandatorní rozvrstvení prací do jednotlivých dnů a týdnů, aby se zamezilo nárazovému 

(s)plnění uložené práce. Samozřejmě v praxi je celá otázka mnohem těžší, neboť se 

vždy bude jednat o ad hoc skloubení uloženého trestu obecně prospěšných prací 

s rodinným a pracovním životem takto potrestaného pachatele a obvykle půjde spíše o 

to najít časové mezery mezi výkonem práce či o víkendech. 

Spektrum trestných činů, za které existuje možnost tohoto typu odklonu, není 

specifikováno, nicméně v praxi se opět jedná o lehčí trestné činy, zejména krádeže, 

ačkoliv v rakousku výrazně v udělování trestů převládá peněžitý trest.   

e) Nizozemsko 

Nizozemská úprava je také poměrně specifická, i když ne tolik jako ta rakouská. 

Nizozemsko má jednu z nejstarších fungujících probačních a mediačních služeb na 

světě, nicméně trest obecně prospěšných prací do svého právního řádu zavedlo až v roce 

1989 
99

. Postup ukládání je odlišný než například v České republice, neboť nejprve 

dojde k uložení trestu odnětí svobody ve výměře do šesti měsíců, aby poté byla 

pachateli nabídnuta možnost namísto něj vykonat trest obecně prospěšných prací, který 

je v Nizozemsku extrémně přísně kontrolován.
 
 

Rozsahem se jedná o maximálně 240 hodin
100

, které musí být vykonány do roka 

od uložení, přičemž u kratších trestů do 100 hodin pak do šesti měsíců od jejich uložení. 

Tento trest není možné na rozdíl od české úpravy ukládat mladistvým, pouze dospělým 

pachatelům a vyžaduje se přitom jejich souhlas. Místa výkonu jsou pak stejná jako 

v ostatních zemích, tedy se může jednat o různé varianty venkovních úklidů, údržby 

veřejných prostor, zeleně, péče o postižené, seniory apod. 

                                                 

99
 Urbánek, J.: Trest obecně prospěšných prací v Nizozemském království a v České republice, 

Trestněprávní revue, č. 7/2003, s. 201-202. 

100
 Případně 480 hodin při zařazení do tzv. naučného programu 



- 52 - 

 

5.2. Vývoj postavení trestu obecně prospěšných prací 

Vývoj postavení tohoto alternativního trestu se postupně mění nejen v právní 

úpravě České republiky, ale po celém světě. Obecně lze říci, že se daří stále lépe a lépe 

propracovat požadavky zadavatelů práce a vůbec smysl uloženého trestu. Základní 

principy zůstávají, ale obecný trend je mít trest obecně prospěšných prací jako 

alternativu k více trestům, nejen k odnětí svobody.  

Stále více aktivity a činnosti je také vyvíjeno probační a mediační službou, či 

jejími alternativami v ostatních státech (jako je například rakouský NEUSTART), což 

pomáhá odbřemenit již tak přetížené soudy, jejichž činnost by měla v ideálním případě 

skončit u uložení daného trestu a poté pouhého periodického kontrolování reportů o 

plněné činnosti vypracovaných příslušným pracovníkem právě probační a mediační 

služby. 

Bohužel současná situace je i přes velký potenciál stále daleka od dokonalosti, 

jak je níže naznačeno v dalších kapitolách. Stále je možné výrazným způsobem zlepšit 

způsob zadávání
101

, změnit postupným vývojem náladu ve společnosti a pokusit se 

z pachatelů odsouzených k trestu obecně prospěšných prací sejmout jisté stigma, neboť 

zejména díky faktu, že výkon práce se zpravidla provádí co nejblíže k jejich bydlišti, 

aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do standardního rodinného a pracovního života 

je obecné povědomí o tom, že je odsouzený ve výkonu trestu, což může nést negativní 

vliv na jeho sociální postavení. 

Další vývoj postavení se bude z velké míry odvíjet od rozhodovací činnosti 

soudců, neboť v mnoha případech bude možné uložit buď trest obecně prospěšných 

prací, nebo trest domácího vězení. Ten je v současné době poměrně nákladnou 

záležitostí, což se v brzké budoucnosti s velkou pravděpodobností změní, díky zavedení 

elektronického monitorovacího systému, kde pro jeho kontrolu bude stačit zlomek 

                                                 

101
 Ideální by v tomhle byl model preferovaný v některých státech, tedy limitace, kolik maximálně hodin 

OPP je možné odpracovat za den/týden/měsíc, což umožňuje trest mnohem lépe rozvrstvit, aby 

nedocházelo k překotné práci pouze ve snaze co nejrychleji splnit požadovaný rozsah bez ohledu na 

kvalitu 
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zaměstnanců a nákladů. Tím se stane celý systém funkční alternativou a pro některé 

soudce může být jeho uložení snazší variantou, než jsou obecně prospěšné práce.  

Jejich zadávání je i přes postupné zjednodušování stále do velké míry závislé 

na spolupráci se zadavateli práce, kteří, jak je již v této práci několikrát naznačeno, 

mohou vnímat pachatele ve výkonu trestu za méně vítanou alternativu například práce, 

která může být vykonávána uchazeči registrovanými na úřadu práce.  

Další vývoj se může měnit
102

 i v oblasti nutného souhlasu pachatele, jako je 

tomu v mnoha zahraničních úpravách, neboť dle názoru autora této práce může tato na 

první pohled relativně kosmetická změna absolutně změnit současné pojetí tohoto 

trestu. Obecně lze říci, že v momentě, kdy není tento souhlas vyžadován, tak je mnohem 

častěji trest ukládán s vnitřním negativním přístupem pachatele, který se potom přenáší i 

k vykonávané práci. Zahraniční zkušenost ukazuje, že počet úspěšně vykonaných trestů 

obecně prospěšných prací v procentech je vyšší právě v zemích, kde je jeho uložení 

podmíněno explicitním souhlasem daného pachatele, neboť ten se pak vnitřně mnohem 

více asociuje s uloženým trestem, lépe si uvědomuje již několikrát zmíněnou „druhou 

šanci“, kterou uložením tohoto alternativního trestu od společnosti jménem příslušného 

soudce získal a trest řádně a včas vykoná, tedy nemusí docházet ke konverzi směrem 

k trestu odnětí svobody, která je nežádoucím jevem, kterému by se měla ideálně právní 

úprava vyhnout.  

Tyto následky nesplnění by měly být v ideálním světě naprosto vyjímečnou 

záležitostí, neboť je v zájmu pachatele uložené obecně prospěšné práce splnit.  

5.3. Potenciál trestu obecně prospěšných prací 

Jak bylo naznačeno několikrát v této práci výše, má trest obecně prospěšných 

prací jedinečnou pozici v systému trestů nejen v České republice. Zaprvé unikátní 

                                                 

102
 Zatím takový konkrétní návrh není v poslanecké sněmovně, ale ta možnost byla několikrát zmíněna 

v důvodových zprávách předchozích novel, nikdy se však neobjevila ve finálním znění dané novely 
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možnost resocializace
103

 pachatele skrze práci, kdy je zároveň pachatel stále zapojen do 

běžného každodenního života a nepřichází do styku s ostatními pachateli, jak tomu 

z logiky věci je při trestu nepodmíněného odnětí svobody. Zadruhé bylo možné 

rozumným ukládáním tohoto alternativního trestu „vyprázdnit“ věznice, které mají 

v České republice dlouhodobý problém se svou zaplněností a pokud jsou plné, tak 

rozhodně neslouží jako indikátor fungujícího systému trestní soustavy.  

K tomuto vyprázdnění došlo zejména po amnestii prezidenta Klause v roce 

2012, její účinek byl poté ještě prodloužen rehabilitačním efektem, který byl s amnestií 

spojen, nicméně věznice jsou v roce 2016 opět na maximu své kapacity, což svědčí o 

nadužívání trestu nepodmíněného odnětí svobody, který dále v českém systému trestů 

zůstává jediným univerzálním trestem.  

Obecně se rejstřík trestných činů stále rozrůstá a neexistují snahy o 

dekriminalizaci některých jednání, což opět vede k dalšímu naplňování věznic. Navíc 

novela trestního řádu poměrně ztížila ukládání trestu obecně prospěšných prací trestním 

příkazem, neboť mu musí předcházet proces předjednání, které provádí Probační a 

mediační služba a celý proces je zdlouhavější a komplikovanější.  

Další problém je pak se zadavateli prací
104

, kterými jsou nejčastěji obce a města, 

jak bylo rozebráno výše. Ty preferují pro samotný výkon práce spíše nezaměstnané (ve 

formě veřejně prospěšných prací) a nikoliv pachatele ve výkonu trestu. Z praktického 

hlediska je těžší právně vyjasnit postavení osob vykonávajících trest obecně 

prospěšných prací a obce a města nejsou motivována například žádným peněžním 

incentivem k tomu, aby byly dané práce zadávány právě pachatelům trestných činů. 

                                                 

103
 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další 

instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního 

řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-864-3614-4. 
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 Proč jsou po třech letech věznice opět přeplněné. Www.epravo.cz [online]. web: epravo.cz, 2014 [cit. 

2016-06-19]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/efocus/nevyuzita-sance-aneb-proc-jsou-po-trech-

letech-veznice-opet-preplnene-100442.html 
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Pro úplnost je možná dobré doplnit jak se liší trest obecně prospěšných prací od 

tzv. „veřejně prospěšných prací“ a „veřejné služby“, když už byla výše nastíněna 

možnost práce nezaměstnaných. Výše zmíněné veřejně prospěšné práce jsou jakési 

omezené pracovní příležitosti, které vytváří daný zaměstnavatel (opět stát, obec nebo 

jiná veřejně prospěšná instituce apod.) po dohodě s příslušným úřadem práce. Slouží 

k umožnění práce pro obtížně umístitelné uchazeče na úřadu práce a jsou tedy 

standardní součástí tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Opět se jedná o poměrně dobrý 

systém, který snižuje nezaměstnanost, zvyšuje příjmy uchazečů a jejich šanci na trhu 

práce do budoucna. 

Úřady práce pak těmto zaměstnavatelům poskytují mzdové příspěvky na výdaje 

spojené s těmito pracovníky, jsou však limitovány maximální dobou 12 měsíců po sobě 

jdoucích. Zaměstnavatelé na tyto pracovní příležitosti nasazují výhradně uchazeče o 

zaměstnání doporučené jím úřadem práce a za to dostávají příspěvky kryjící skutečné 

mzdové náklady na takového zaměstnance.  

Dalším výše zmíněným pojmem je veřejná služba
105

, což je pomoc obcím podle 

zákona o hmotné nouzi. Jedná se o čistění ulic, zlepšování životního prostředí obecně, 

údržby chodníků v zimě, výpomoc v pečovatelských službách apod. Obec, která má o 

veřejnou službu zájem, uzavře s lidmi v hmotné nouzi speciální typ smlouvy o výkonu 

veřejné služby a pojistí ho. Pracovníci za výkon této práce nedostávají žádnou mzdu, ale 

nedochází u nich k poklesu dávky na existenční minimum a samozřejmě u nich 

nedochází ke ztrátě pracovních návyků a dalším pozitivním jevům. 

 Trest obecně prospěšných prací do jisté míry souvisí s výše uvedenými instituty, 

neboť všechny znamenají pro obce do jisté míry nutnost administrativního zpracování a 

kontroly výkonu práce a tedy si často vyberou variantu veřejně prospěšných prací a 

jinak na svém území neumožňují trestancům výkon trestu obecně prospěšných prací. To 

je samozřejmě negativní jev, neboť u nich se výhody trestu obecně prospěšných prací 

primárně ve srovnání s nepodmíněným trestem odnětí svobody projeví  

v mnohem silnější míře.  
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 V České republice je organizována například ve Zlíně, Olomouci či Broumově 
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Jak napovídají řádky výše, bohužel do jisté míry nebylo potenciálu trestu obecně 

prospěšných prací využito a to hned z několika hledisek, které by naštěstí měly být 

řešitelné, jak se snažím nastínit v následující kapitole, která se zabývá úlohami de lege 

ferenda.  

Současná situace je bohužel taková, že trestní zákoník a trestní řád jsou 

nastaveny represivně, se stoupající mírou kriminalizace jednání a s preferencí trestu 

odnětí svobody. Ten má svoje nesporné zápory, jako je například odloučení pachatele 

od většinové společnosti a často i vznik dluhové pasti, která pak vede k dalším 

kriminálním aktivitám pachatele a jeho recidivě. Ve všech těchto oblastech na druhou 

stranu trest obecně prospěšných prací exceluje, neboť nabízí alternativu, kde dojde 

k jednoznačnému potrestání a zároveň pachatel neztratí kontakt se svou rodinou, 

zaměstnavatelem apod. a tedy není nutné řešit jeho pozdější resocializaci do takové 

míry.  

Zároveň má potenciál pro přispění k částečnému vyprázdnění věznic a obecně 

spolu s dalšími alternativními tresty k částečnému odbřemenění agendy soudů
106

  

a přenesení na Probační a mediační službu, která má více kapacity na kontakt 

s konkrétním pachatelem a jeho dalšímu vedení k řádnému životu.  

Zápory trestu obecně prospěšných prací jsou malé, zejména sem patří celkové 

pojetí alternativních trestů jakožto trestů za méně závažné delikty, tedy ho není možné 

udělovat univerzálně. Stále platí, že v oblasti, kdy se udělují podmíněné tresty odnětí 

svobody nebo nepodmíněné o kratším rozsahu by prakticky vždycky mělo jít tento trest 

nahradit trestem obecně prospěšných prací, jako je tomu v západním světě, kde jsou 

obecně alternativní tresty jednoznačně preferovány.  

 

                                                 

106
 VŮJTĚCH, Jan a Václav HANÁK. Výzkum institutu obecně prospěšných prací: výzkum uskutečněný v 

rámci programu účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti 

justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 1998. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-860-0848-7. 
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5.4. Budoucnost a úvahy de lege ferenda 

Od alternativních trestů se slibovalo, že postupně získají podstatný podíl na 

koláči udělených trestů a pokryjí zejména spektrum trestů udělovaných za méně 

závažné přečiny. Bohužel se ukazuje, že alternativní tresty si tento koláč spíše dělí mezi 

sebou a podíl ukládaných nepodmíněných trestů odnětí svobody výraznou měrou 

neklesá. Bude to zajímavé sledovat v momentě, kdy se v České republice naplno 

rozběhne možnost udělovat trest domácího vězení, který bude kontrolován skrze 

speciální elektronické náramky, zda vzroste počet těchto trestů či nikoliv. 

Obecně lze říci, že udělování alternativních trestů závisí na několika faktorech. 

V první řadě pak na důvěře soudce v daný systém, efektivitu, rychlost a jednoduchost. 

Pokud je nutná komunikace s dalším orgánem (což zde představuje Probační a mediační 

služba), tak je životně důležité, aby efektivně a dobře fungoval i onen orgán, protože 

pokud není tato podmínka splněna, tak opět klesá počet udělených alternativních trestů 

a soudce mnohem raději sáhne po trestu odnětí svobody.  

Tedy by de lege ferenda měly všechny budoucí kroky zákonodárců směřovat 

zejména k usnadnění pozice soudce
107

, aby alternativní tresty byly vnímány jako 

plnohodnotná náhrada, která mnohem méně zasáhne do života pachatele
108

 a bude 

preferována v případě méně závažných prohřešků.  

Výše byl zmíněn i trest domácího vězení, kde by mělo dojít k nějakému odlišení 

trestných činů, za které tento trest či trest obecně prospěšných prací nelze ukládat, 

protože jinak jsou prakticky rovnocenné a pro soudce je těžší zvolit ten správný. Zatím 

je trest obecně prospěšných prací nejčastěji ukládán za trestný čin krádeže, což je ale 

zčásti dáno i tím, že se jedná o nejčastější trestný čin. Dalšími trestnými činy, u kterých 

                                                 

107
 DIRK VAN ZYL SMIT. Handbook of basic principles and promising practices on alternatives to 

imprisonment. New York: United Nations, 2007. ISBN 978-921-1482-201. 

108
 MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ (eds.). Sociální práce v praxi: 

specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0. 
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dochází k častému ukládání trestu obecně prospěšných prací, pak jsou ohrožení pod 

vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné 

výživy. 

De lege ferenda by bylo možné uvažovat i slovenskou variantu nutného souhlasu 

pachatele s výkonem trestu obecně prospěšných prací, respektive s jeho uložením, 

neboť momentálně zákon takovou podmínku ani v modifikované formě neobsahuje a 

tedy je trest možné pachateli uložit i proti jeho vůli, což se pak v praxi dle názora autora 

této práce může nepříznivě projevit v pachatelově motivaci
109

 k samotnému plnění 

obecně prospěšné práce a zvýšit počet případů kdy dojde k nežádoucí přeměně 

v nepodmíněný trest odnětí svobody právě proto, že došlo například k vykonání pouze 

části uložené práce.  

Vycházíme z premisy, že pokud si alternativní trest formou obecně prospěšných 

prací pachatel z několika variant (například ve srovnání s trestem domácího vězení) sám 

zvolí, tak bude mnohem více motivovaný ho také splnit a čerpat všechny z něj plynoucí 

výhody v této práci několikrát zmíněné, jako je například nepřerušený kontakt 

s okolním světem, možnost výkonu zaměstnání, nelimitovaného styku s rodinou apod.  

 

 

 

 

 

                                                 

109
 BOTTOMS, A. E., Sue. REX a Gwen ROBINSON. Alternatives to prison: options for an insecure 

society. Portland, Or.: Willan Pub., 2004. ISBN 18-439-2104-9. 
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Závěr 

Tato diplomová práce je ve své první polovině převážně deskriptivní, neboť 

podrobně popisuje jak zrod trestu obecně prospěšných prací (a pro srovnání ve 

stručnosti také ostatních alternativních trestů) v právním řádu České republiky, tak jeho 

použití v praxi, ať už z hlediska nařizování nebo výkonu. Důležitý aspekt je spolupráce 

s probační a mediační službou, která vedle soudu hraje v alternativních trestech (kam 

patří i obecně prospěšné práce) klíčovou roli, která se bude postupně nejspíše ještě více 

zvyšovat. Pro úplnost a terminologické vyjasnění byly obecně prospěšné práce 

porovnány s veřejně prospěšnými pracemi a veřejnou službou.  

 

Práce by nebyla kompletní, kdyby nebyly rozebrány varianty odložení trestu, 

přerušení trestu a upuštění od výkonu trestu, ke kterým může za určitých okolností dojít 

a které se týkají zejména rodinných poměrů a zdravotního stavu daného pachatele a 

samozřejmě také varianta nesplnění uloženého alternativního trestu.  

 

Deskriptivní pojetí diplomové práce týkající se zejména úvodních částí práce 

není výlučné, neboť druhá polovina této práce pojímá zvolené téma spíše analyticky, 

neboť se snaží nastínit otázku, zda trest obecně prospěšných prací plní vytyčené cíle, 

zda má nějaké slabiny a jaké jsou výhledy do budoucna. Došlo se k závěru 

(potvrzujícímu hypotézu zmíněnou v úvodu práce), že zde jsou stále ještě slabiny, 

nikoliv v samotném pojetí trestu obecně prospěšných prací, ale zejména ve frekvenci 

jeho ukládání, neboť by v případě mírnějších prohřešku měl být ukládán mnohem 

častěji. 

 

To by vedlo v praxi k příznivým jevům jako je například snižování počtu vězňů 

v přeplněných zařízeních a samozřejmě k většímu počtu potrestaných pachatelů, u 

kterých nebude nutné řešit jejich resocializaci, neboť nikdy nedojde k jejich oddělení od 

většinové společnosti, přerušení výkonu zaměstnání a s tím spojených negativních 

aspektů jako je nemožnost splácení náhrady škody apod.  
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V této práci bylo naznačeno, že by měl být trest obecně prospěšných prací 

častěji ukládán a do jisté míry pojímán jako univerzální trest za mírné přečiny, tedy 

plnit podobnou úlohu jako tvoří trest odnětí svobody pro tvrdší porušení zákona. 

V praxi ovšem časté ukládání naráží na celou škálu faktorů, kam patří volba mezi 

soudci, jejich důvěra ve fungování systému, administrativní náročnost zpracování, 

komunikace s probační a mediační službou a další faktory.  

 

Trest obecně prospěšných prací si často konkuruje svým pojetím s trestem 

domácího vězení
110

, u kterého je dle autora této práce velký potenciál v nárustu 

ukládání spojený s vývojem české úpravy a jejím finálním zprovozněním do funkční 

podoby, což v praxi znamená zejména ustanovení stabilního dodavatele monitorovacích 

náramků/nákotníků. Proto bude zajímavé sledovat ukládání obou trestů v budoucnu, 

zejména zda dojde k nějaké formě segregace související s tím, že budou za některé 

trestné činy ukládány převážně jeden nebo druhý z těchto dvou trestů.  

 

 V sekci týkající se budoucnosti a úvah de lege ferenda se v práci velice úzce 

navázalo na potenciál trestu obecně prospěšných prací a byly naznačeny metody lepší 

spolupráce s probační a mediační službou a další postupy, které by měly v konečném 

důsledku vést k častějšímu ukládání trestu obecně prospěšných prací a s ním spojených 

pozitivních efektů. Stále se jedná o moderní formu trestu, která v České republice ani na 

Slovensku nemá dlouhou historii a své místo mezi ostatními tresty si ještě hledá.  

 

 Důležité je také snažit se co nejvíce agendy související s trestem obecně 

prospěšných prací přesunout na probační a mediační službu, aby zejména průběh 

výkonu trestu, jeho kontrola a vyhodnocování nijak nezatěžovaly soudce, který trest 

udělil a do jisté míry tak došlo k odbřemenění soudů, které je bezesporu pozitivním 

                                                 

110
 Podle názoru některých autorů zde o konkurenci nelze hovořit, neboť trest domácího vězení je do jisté 

míry přísnějším, neboť i podle dikce ustanovení § 340b zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu je možné 

uložený trest obecně prospěšných prací přeměnit na trest domácího vězení (případně peněžitý trest či trest 

odnětí svobody), zatímco obrácená přeměna není ze zákona možná.  
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jevem. V tomhle hrály roli poslední novely trestního řádu a v této oblasti je 

předpokládán další pozitivní vývoj v budoucnu.  
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Seznam použitých zkratek 

 

EU  Evropská unie 

ČR Česká republika 

OPP Obecně prospěšné práce 

PMS Probační a mediační služba  

Ústava  ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České 

republiky 

Listina zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie nebo Evropský soudní 

dvůr 

Nejvyšší soud Nejvyšší soud České republiky 

ÚS  Ústavní soud České republiky 

trestní zákon Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. In: Sbírka 

zákonů. 1961, částka 65 

trestní řád Zákon č. 141/1964 Sb., o trestním řízení soudním 

 

 

 

 

 

  

  



- 63 - 

 

Seznam použitých pramenů 

 

Zahraniční zdroje 

DIRK VAN ZYL SMIT. Handbook of basic principles and promising practices on 

alternatives to imprisonment. New York: United Nations, 2007. ISBN 978-921-1482-

201. 

ANDERSON, David C. Sensible justice: alternatives to prison. New York: New Press, 

c1998. ISBN 15-658-4389-4. 

BOTTOMS, A. E., Sue. REX a Gwen ROBINSON. Alternatives to prison: options for 

an insecure society. Portland, Or.: Willan Pub., 2004. ISBN 18-439-2104-9. 

DAVIS, Angela Y. Are prisons obsolete?. New York: Seven Stories Press, c2003. Open 

media book. ISBN 15-832-2581-1. 

SEVDIREN, Oznur. Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and 

Turkey: A Comparative Study. 1. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17351-6. 

UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH 

INSTITUTE a ed. by Uglješa Zvekić, Anna Alvazzi del Frate. ED. BY UGLJEŠA 

ZVEKIĆ, ANNA ALVAZZI DEL FRATE. Bibliography. Chicago, Ill: Nelson-Hall, 

1993. ISBN 978-083-0413-300. 

Knihy 

DOUBRAVOVÁ, Dagmar. Příručka pro probaci a mediaci. Praha: Institut pro probaci 

a mediaci, 2001. ISBN 80-902-9980-6. 

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. Překlad Bohuslav 

Reynek. V Praze: C. H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-

059-1. 



- 64 - 

 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 

2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-64-9. 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: vyd. podle stavu k… včetně změn vyplývajících 

ze zákona… 3. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-44-1 

KNAPP, Viktor a Markéta ŠÁLENÁ. Problém nacistické právní filosofie. Dobrá Voda 

u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2002, 239 s. Knihovna společenských věd. ISBN 

808647321x. 

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. 

Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. 

LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis. 

ISBN 978-80-86920-24-5. 

MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ (eds.). Sociální 

práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-818-0. 

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, 

současná struktura, programy prevence kriminality mládeže]. Praha: Portál, 1998. 

ISBN 80-717-8226-2. 

PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné 

práce a další instituty restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní 

organizace a účastníky trestního řízení. Praha: Český helsinský výbor, 2003. ISBN 80-

864-3614-4. 

SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních 

věcí v praxi. Praha: C.H. Beck, 2000. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7. 

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. 



- 65 - 

 

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 

2011. Teoretik. ISBN 978-80-87212-68-4. 

VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. 

V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 

VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva: pocta Janu 

Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo. 

ISBN 978-80-7400-388-2. 

VILLON, François. Malý a Velký testament. 1. vyd. Praha: Garamond, 2010, 234 s. 

ISBN 978-80-7407-075-4. 

VOCILKA, Miroslav. Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež: 

[metodický materiál]. Vyd. 2. Praha: Tech-market, 1996. ISBN 80-902-1345-6. 

VŮJTĚCH, Jan a Václav HANÁK. Výzkum institutu obecně prospěšných prací: výzkum 

uskutečněný v rámci programu účinky transformace trestního zákonodárství na stav 

kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v horizontu 

roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1998. Studie (Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-860-0848-7. 

ZEZULOVÁ, Jana, KABÁTOVÁ, Ivana. Několik poznámek k alternativnímu trestu 

obecně prospěšných prací. Trestní právo, 1997, č. 6, s. 13 

Odborné texty a webové stránky 

Koblov. Koblov - středisko pomáhající lidem ve výkonu trestu [online]. Ostrava: 

Koblov.cz, 2016 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: http://www.koblov.cz/obecne-

prospesne-prace.html 

Výkon trestu OPP. Životní situace [online]. Praha 11: web, 2016 [cit. 2016-06-11]. 

Dostupné z: 

http://www.praha11.cz/redakce/index.php?tree=13&lanG=cs&slozka=533&sit=41& 



- 66 - 

 

Trest domácího vězení. Eadvokacie.cz [online]. web: Praha, 2011 [cit. 2016-06-12]. 

Dostupné z: http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/trest-domaciho-vezeni-v-novem-

trestnim-zakoniku 

Obecně prospěšné práce. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: PMS, 2016 

[cit. 2016-06-11]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/obecne-prospesne-prace/ 

MPSV. Veřejně prospěšné práce versus veřejná služba [online]. Praha: web, 2016 [cit. 

2016-06-11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/8811 

Výkon trestu obecně prospěšných prací. Clovekvpravu [online]. Praha: Web, 2012 [cit. 

2016-06-11]. Dostupné z: http://clovekvpravu.cz/trestni-pravo-aktualizovano-k-112012-

452/trestni-pravo-procesni-456/vykonavaci-rizeni-1019/vykon-trestu-obecne-

prospesnych-praci-1023 

Socialni dialog.cz. Veřejně prospěšné práce, veřejná služba, obecně prospěšné práce 

[online]. [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: http://www.socialnidialog.cz/poradna/1484-

veejn-prospne-prace-veejna-sluba-obecn-prospne-prace 

Kde hledat příčiny přeplněných věznic. Jinepravoblogspot.cz [online]. Praha: web, 2012 

[cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2012/04/kde-hledat-priciny-

preplnenych-veznic.html 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: C.H. Beck, 2004. 

Komentované zákony (C.H. Beck). ISBN 80-717-9829-0. 

Helpion. Alternativní tresty - Helpion [online]. web: Helpion, 2016 [cit. 2016-06-11]. 

Dostupné z: http://www.helpion.cz/alternativni-tresty.html 

Moderní obec. Obecně prospěšné práce [online]. Praha: web, 2016 [cit. 2016-06-11]. 

Dostupné z: http://moderniobec.cz/obecne-prospesne-prace-u-obci/ 

Přehled alternativních trestů a postupů. Adiktologie.cz [online]. web: adiktologie, 2006 

[cit. 2016-06-12]. Dostupné z: 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/68/252/Prehled-alternativnich-trestu-a-

postupu 



- 67 - 

 

Obecně prospěšné práce, jejich výkon a význam v českém trestním právu. 

Trestni.juristic.cz [online]. web: trestni.juristic.cz, 2016 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: 

http://trestni.juristic.cz/489620/clanek/trest3.html 

Vzdělávací a komunitní centrum Vsetín. Integra [online]. Vsetín: web, 2016 [cit. 2016-

06-11]. Dostupné z: http://www.vkci.cz/index.php?page=ukoncene-aktivity/obecne-

prospesne-prace-vykon-alternativnich-trestu 

Trestní-řízení.com. Obecně prospěšné práce [online]. Praha: web, 2015 [cit. 2016-06-

11]. Dostupné z: http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/obecne-prospesne-prace 

Účel trestu. Epravo.cz [online]. web: epravo, 2013 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html 

Proč jsou po třech letech věznice opět přeplněné. Www.epravo.cz [online]. web: 

epravo.cz, 2014 [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/efocus/nevyuzita-sance-aneb-proc-jsou-po-trech-letech-

veznice-opet-preplnene-100442.html 

Projekt Na správnou cestu II. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 

2016 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ 

Přehled poskytovatelů OPP. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2016 

[cit. 2016-06-26]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/prehled-poskytovatelu-opp/ 

O nás. Rubikon [online]. Praha: web, 2015 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z: 

http://www.rubikoncentrum.cz/download/RC_o_nas_a_vysledky_2014.pdf 

Statut PMS 2008. Probační a mediační služba ČR [online]. Praha: web, 2008 [cit. 2016-

06-26]. Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/02_STATUT_PMSCR_aktual_2008.pdf 

Komentář ke statistickému vyhodnocení. Probační a mediační služba ČR [online]. 

Praha: web, 2016 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/010115_311215_Komentar_ke_statistickemu_vyhodn

oceni_PMS.pdf 



- 68 - 

 

Právní časopisy 

DRAŠTÍK, Antonín, HASCH, Karel, KABÁTOVÁ, Ivana. K výkonu trestu obecně 

prospěšných prací. Trestní právo, 1999, č. 4, s. 20 

HOŘÁK, J. Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených. Trestní právo. 2005, 

roč. 10,č. 12, s. 11. 

JELÍNEK, J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie, 

1995,č.9,s.10. 

KREJČIŘÍKOVÁ, K.: Problematika obecně prospěšných prací v Rakousku s 

přihlédnutím k jejich ukládání mladistvým, in: Státní zastupitelství č. 7-8/2008. 

Zákony 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součástí ústavního pořádku České republiky 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

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

Zákon č. 257/2000 Sb., zákon o probační a mediační službě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 169/1999 Sb., zákon o výkonu trestu odnětí svobody a některých souvisejícíh 

zákonů, ve znění pozdějších předpis 

Podzákonné právní předpisy 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole trestu domácího vězení 



- 69 - 

 

Použitá soudní rozhodnutí 

ÚS 47/1998 

NS 4/2001-T 104 

4 TZ 34/2007 

R 28/1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 70 - 

 

Shrnutí 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezit ze všech stran jeden 

z alternativních trestů, konkrétně trest obecně prospěšných prací. Byl pojat 

z historického hlediska, popsán ohledně postupu svého ukládání a dále byl konkrétněji 

rozepsán i jeho výkon, tedy zejména spolupráce s probační a mediační službou. 

Nastíněny byly i alternativní konce výkonu, tedy odložení trestu, přerušení trestu a 

upuštění od výkonu trestu, ke kterým může pachatel dospět. Podrobně byly rozebrány 

klady a zápory tohoto trestu, jeho postavení v systému trestů, zejména konkurence 

s trestem domácího vězení. Práce obsahuje samozřejmě postup při nesplnění uloženého 

trestu obecně prospěšných prací, tedy přeměnu v nepodmíněný trest odnětí svobody, její 

podmínky rozsah a další aspekty. Část práce pak obsahuje srovnání se zahraničními 

právnimi úpravami, zejména slovenskou, která je mladší než česká. Druhá polovina 

práce se pak zabývá zčásti nenaplněným potenciálem trestu obecně prospěšných prací, 

jeho kladům a schopnosti vyprázdnit věznice a stát se svým způsobem univerzálním 

trestem u méně závažných deliktů. Vyjmenovány jsou podmínky, které je nutné naplnit 

pro to, aby byl tento trest ukládán častěji, ať už to jsou úpravy obsažené v zákonné 

úpravě, lepší komunikace s probační a mediační službou nebo odbřemenění soudů od 

agendy která souvisí s výkonem a kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

Probační a mediační služba hraje v trestu obecně prospěšných prací naprosto klíčovou 

roli a tedy jí byla v této práci věnována samostatná kapitola, která popisuje 

mechanismus kontroly výkonu, komunikace se zadavateli práce, tedy zejména s obcemi, 

komunikace se soudy a zejména pozorování a hodnocení osoby pachatele. Trest obecně 

prospěšných prací je skvěle využitelný alternativní trest, jehož silná stránka spočívá 

zejména v tom, že pachatel není vykořeněn z běžného každodenního života a může dál 

pokračovat v rodinném životě a zaměstnání, což má pozitivní vliv i na jeho budoucí 

život a snižuje riziko recidivy. Proto by měl být do budoucna tento trest častěji používán 

a mít silnější pozici v právním systému České republiky.   
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Abstract 

The main aim of this thesis was to define one of the alternative punishments - 

community service from different points of view. Firstly from a historical and 

descriptive point of view, regarding procedural aspects and further specifics, namely 

cooperation with the Probation and Mediation Service. Further the thesis outlined the 

alternative end of the performance, specifically postponing the sentence, parole and 

waiving of sentence, which may happen to the offender in certain cases. Pros and cons 

of this kind of punishment were discussed in detail and also its position in the system of 

penalties, especially competition with the punishmnt house arrest. This thesis also 

contains a procedure for failure regarding the sentence of community service, thus 

transforming the prison sentence into inprisonment, the range of conditions, and other 

aspects. Part of the work includes a comparison with other countries, especially Slovak 

Republic, having this kind of punishment for a shorter time. The second half of the 

thesis deals with partially unfulfilled potential regarding sentence of community service, 

its and ability to empty the prisons and become a universal punishment used in case of 

most minor offenses. This thesis also included enumeration of the conditions that must 

be fulfilled to ensure that this penalty was imposed more often, whether through the 

amendment of relevant laws, better communication with Probation and Mediation 

service or lightening the burden of the courts regarding the agenda related to the 

performance and control of imposed community work. Probation and Mediation Service 

plays absolutely crucial role in community work sentences is and therefore it has its 

own dedicated chapter that describes a mechanism for monitoring the performance, 

communication with municipalities asking for a work, communication with courts and 

in particular the observation and assessment of the offender. The community service 

sentence is perfectly usable alternative sentence, whose strength lies mainly in the fact 

that the offender is not separated from everyday life and can continue in family life and 

employment, which has a positive impact on his future life and reduces the risk of 

relapse. Therefore this punishment should be used more often and have a stronger 

position in the legal system of the Czech Republic. 
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