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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku trestu domácího 

vězení, a to zejména z důvodu svého zájmu o obor trestního práva. Mám za to, že právní 

úpravu této oblasti trestání nelze označit za dokonalou, tudíž považuji mnou zvolené 

téma za velmi aktuální, a to konkrétně s ohledem na potřebu a tendenci snižování počtu 

osob, které vykonávají nepodmíněně tresty odnětí svobody. 

Trest domácího vězení je možno v České republice uložit s účinností od 1.1.2010. Je 

tomu tedy víc než sedm let, co soudy mohou přistoupit k aplikaci tohoto druhu trestu. 

S ohledem na relativně dlouhou dobu, po níž je možno tento trest ukládat, by se mohlo 

zdát, že právní úprava týkající se domácího vězení bude již téměř dokonalá, ale opak je 

pravdou. Ustanovení zákona týkající se domácího vězení prošla již několika 

novelizacemi, ale nelze říci, že by takto provedené změny reflektovaly názory odborné 

veřejnosti. Nadále existují rozpory týkající se některých aspektů tohoto trestu. Největší 

diskuze je patrně věnována způsobu kontroly výkonu trestu domácího vězení, jelikož 

ustálení praxe týkající se kontroly provází četné neúspěchy, což rozděluje veřejnost 

nejen odbornou, ale i laickou a bývá často kladena otázka, zda je tento druh trestu 

adekvátní náhradou za nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Vzhledem ke skutečnosti, že trest domácího vězení řadí trestněprávní teorie i praxe 

mezi tzv. alternativní tresty, považuji za účelné v této práci blíže specifikovat samotný 

pojem alternativního trestu, a to zejména s ohledem na déletrvající krizi nepodmíněného 

trestu odnětí svobody. S pojetím alternativních trestů je neodmyslitelně spjata koncepce 

restorativní justice. Osvětlení jejích základních principů a charakteristik je rovněž 

součástí mé práce, a to včetně vymezení koncepce klasické trestní politiky, tzv. 

retributivní justice. 

Jádrem mé práce je však náhled na trest domácího vězení, kdy se v kapitole páté 

věnuji historii ukládání tohoto trestu na našem území, jakož i důvodům, které 

zákonodárce vedly k zakotvení domácího vězení do českého právního řádu. Když 

zmiňuji důvody, jež hovořily pro zavedení trestu domácího vězení, je vhodné rovněž 

zmínit i argumenty skeptiků, kteří vyslovili nesouhlas s tímto postupem zákonodárce. 
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Kapitola šestá poté obsahuje obšírný rozbor právní úpravy trestu domácího vězení, a 

to zejména úpravy hmotněprávní, kdy se zabývám jednotlivými podmínkami pro 

uložení trestu domácího vězení či povinnostmi odsouzeného při uložení tohoto trestu. 

Součástí je také výklad o jednotlivých možnostech přeměny domácího vězení na jiný 

druh trestu či přeměny jiného druhu trestu na trest domácího vězení. 

Výklad o procesněprávní úpravě obsahuje kapitola sedmá, kde se podrobně věnuji 

výkonu trestu domácího vězení, a to zejména způsobu nařízení výkonu trestu. Část této 

kapitoly je věnována rovněž následkům nedodržování podmínek výkonu uloženého 

trestu a institutu odkladu či přerušení výkonu trestu domácího vězení. Rozebrána je zde 

i možnost změny trestu domácího vězení v případě, že dojde ke změně některé 

z podmínek, za nichž byl trest domácího vězení uložen. 

S ohledem na fakt, že trest domácího vězení nemůže existovat sám o sobě, musí zde 

být někdo, kdo provádí kontrolu výkonu tohoto trestu ze strany odsouzeného, je 

kapitola osmá této práce věnována Probační a mediační službě, která je v současné době 

pilířem kontroly výkonu trestu domácího vězení, neboť dosud nebylo naplněno 

ustanovení týkající se elektronického kontrolního systému. Úředník Probační a 

mediační služby je nyní jediný, kdo účinně kontroluje dodržování podmínek uloženého 

trestu, tudíž jsem považovala za vhodné věnovat této instituci samostatnou kapitolu mé 

práce. Ve zmíněné kapitole je rovněž pojednáváno o dvou základních činnostech 

Probační a mediační služby, a sice o probaci a mediaci. 

 Téma mé práce nezahrnuje pouze výklad o samotném trestu domácího vězení, ale 

rovněž o kontrole jeho výkonu, tudíž se kapitola devátá věnuje právě kontrole výkonu 

trestu domácího vězení. Je zde popsána stěžejní role úředníků Probační a mediační 

služby i dosavadní pokusy o zavedení elektronického kontrolního systému. Po více než 

sedmi letech účinnost nového trestního kodexu se zdá, že konečně vejdou v život i 

ustanovení vztahující se právě k elektronickému monitoringu odsouzených. 

Na závěr jsem se pokusila sumarizovat některé aktuální problémy tohoto trestu 

s tím, že jsem si dovolila uvést některé ze svých návrhů, jak by bylo možno právní 

úpravu tohoto trestu zdokonalit. 
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2 Trest – pojem, účel 

Tématem mé diplomové práce je toliko trest domácího vězení, ale jsem toho názoru, 

že je účelné nejprve nastínit problematiku trestu jako takového, aby bylo možno lépe 

porozumět jednotlivým aspektům trestu domácího vězení.  

2.1 Pojem „trest“ 

Z pohledu trestního práva chápeme trest jako zákonem stanovený právní následek za 

spáchání určitého protiprávního jednání, tedy trestného činu. Trest je možno dále chápat 

také jako prostředek donucení, který stát užívá k ochraně společenských zájmů 

chráněných trestním zákonem. Z pohledu osoby, které je trest ukládán, lze hovořit o 

újmě na svobodě, majetku nebo jeho jiných právech. Vzhledem ke specifické úpravě 

trestání mladistvých pachatelů, se právní následek spáchání provinění, nenazývá 

trestem, nýbrž opatřením
1
. 

Vzhledem ke skutečnosti, že uložení trestu je výrazným zásahem do sféry osoby, jíž 

je ukládán, je nezbytné, aby trestní zákon
2
 přesně vymezoval, jaké jednání je trestným 

činem a jaké tresty za ně lze uložit. Tato zásada zákonnosti obsažená v ust. § 12 odst. 1 

zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění (dále jen „TZ či trestní zákoník“), označovaná 

také jako zásada nulllum crimen sine lege, nulla poena sine lege, je promítnuta již na 

ústavně právní úrovni, a sice v čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“), která mluví nejen o samotném trestu, ale také o jiných újmách na právech 

anebo majetku. Ústavněprávní předpisy však neobsahují pouze ustanovení týkající se 

zásady zákonnosti, ale také například zásady rozhodování o trestu za spáchaný trestný 

čin, kdy v čl. 40 odst. 1 LZPS a v čl. 90 Ústavy je stanoveno, že jen soud rozhoduje o 

vině a trestu za trestný čin. Listina základních práv a svobod neopomíjí ani další ze 

zásad ukládání trestu. V čl. 7 odst. 2 stanovuje, že nikdo nesmí být mučen ani podroben 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu, což je promítnuto taktéž 

do ust. § 37 odst. 2 TZ.  

                                                 
1
 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 381 s. 

2
 Dle ust. § 110 TZ se trestním zákonem rozumí trestní zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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České trestní právo je založeno na zásadě dualismu trestních sankcí, kdy je vedle 

trestu možno uložit za spáchání trestného činu rovněž ochranné opatření. Hlavní těžiště 

systému trestních sankcí tvoří tresty, jež jsou ukládány pachatelům zaviněných 

trestných činů, a to zejména za účelem způsobení újmy jakéhokoliv druhu. Ukládání 

trestů je spojeno s negativním hodnocením osoby pachatele. Naproti tomu ochranná 

opatření je možno chápat jako prevenci, která nemá za cíl negativně ovlivnit postavení 

pachatele ve společnosti. Ukládání ochranných opatření není v takové míře závislé na 

povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Užití dvoukolejného sankčního systému 

je odůvodněno zejména faktem, že uložení trestu specifickým skupinám pachatelů 

nemusí do důsledku naplnit preventivní účel trestu. Jedná se především o pachatele, 

jimž není možno uložit trest odpovídající spáchaného trestnému činu, a to např. protože 

jej spáchali v důsledku duševní poruchy přítomné v okamžiku spáchaní činu, nebo o 

pachatele, u nichž je možno úměrný trest uložit, ale ani tento jej nemusí odradit od 

dalšího páchání trestné činnosti. Teorie za nedostatek tohoto sankčního systému 

považuje především možnost kumulovat ukládání trestů spolu s ochrannými opatřeními, 

což může mít za následek dvojí potrestání, jež by se mohlo dostat do rozporu s tendencí 

depenalizace. 
3
 

2.2  Účel trestu 

V průběhu historie došlo k vytvoření několika teoretických koncepcí zabývajícími 

se účelem trestu. Jedná se především o teorii absolutní a relativní, popř. o tzv. smíšenou 

koncepci, která vznikla jako spojení vhodných postupů z obou předcházejících teorií. 

Lze však říci, že v současné podobě trestního práva ani jedna z teorií neexistuje ve své 

krystalické podobě. 

Absolutní teorie, někdy nazývána též jako teorie taliační, je spojována především 

s Aristotelem, T. Akvinským, I. Kantem či G.W. Hegelem, v trestněprávní nauce poté 

tuto teorii zastávala tzv. klasická škola trestního práva. Dle této teorie má trest 

představovat spravedlivou odplatu za čin, který byl spáchán, a to v souladu se základní 

myšlenkou této teorie – punitur, quia peccatum est – trestá se, protože bylo pácháno zlo. 

Účelem trestu podle absolutní teorie není to, aby bylo určitým způsobem působeno na 

osobu pachatele, kterou není možné chápat jako primární cíl trestu, který má účel sám o 

                                                 
3
 ŠÁMAL, P. a kol: Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, 486 s. 
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sobě a který lze považovat za jediný legitimní prostředek pro obnovu práva a vyslyšení 

požadavků absolutní spravedlnosti.
4
 Tato teorie vychází z myšlenky svobodné vůle 

pachatele, kdy tento se dobrovolně rozhodl spáchat trestný čin, čímž také konkludentně 

přistoupil na to, že bude za své jednání podle práva potrestán. V pojetí této koncepce je 

rozsah zaslouženého trestu úměrný pouze rozsahu zločinu. Vina a trest si musí 

odpovídat.
5
 Mezi kladné stránky této teorie lze zařadit způsob uskutečňování myšlenky 

spravedlnosti, neboť právě odplata za spáchaný trestný čin je v názorech veřejnosti 

chápána jako spravedlivá. Není potřeba zdlouhavě rozebírat zásady pro ukládání trestů, 

neboť po vzoru hlavní myšlenky této teorie má trest odpovídat spáchanému činu. 

Naproti tomu bývá tato teorie kritizována proto, že pouhá msta na pachateli nemůže být 

považována za dostatečné oprávnění k uložení trestu. 
6
 

Naproti tomu relativní teorie nespojuje s účelem trestu toliko odplatu za to, co bylo 

vykonáno, nýbrž i pro společnost užitečná východiska. Tato teorie je představována 

především tzv. sociologickou školou F. von Liszta a C. Lombrosa. Hlavní myšlenkou 

této teoretické koncepce je – punitur, ne peccetur – trestá se, aby nebylo pácháno zlo. 

Hlavním proudem relativní teorie je tzv. teorie prevence, která se zaměřuje především 

na ochranu společnosti před trestnými činy a jejich pachateli, ale také na nápravu 

pachatele, na intenzivní působení směřující k zamezení páchání další trestné činnosti. 

Postupem času se začaly objevovat také smíšené (slučovací) teorie, které se snažily 

z obou předchozích koncepcí abstrahovat pozitivní znaky a vytvořit jednu teorie, která 

bude vyhovovat celé společnosti. Účelem trestu podle této teorie má být na jedné straně 

předcházení trestným činům prostřednictvím tzv. generální prevence, jež se zaměřuje na 

potencionální pachatele trestných činů, působí tedy na společnost, na druhé straně 

potom působení na pachatele trestného činu, který je předmětem rozhodování v trestním 

řízení, a to prostřednictvím tzv. speciální prevence. Speciální, nebo též individuální 

prevence, se dle teorie dále dělí na negativní individuální prevenci, jejímž účelem je 

                                                 
4
 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2005, 185 s. 
5
 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 380 s. 

6
 ŠÁMAL, P. a kol: Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, 488 s. 
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odradit pachatele trestného činu od dalšího páchání trestné činnosti, a na pozitivní 

individuální prevenci, která představuje výchovné působení na pachatele.
7
 

V současné době účinný trestní zákoník
8
 již neobsahuje ustanovení, které by se 

přímo věnovalo vymezení účelu trestu. Naproti tomu trestní zákon, který pozbyl 

účinnosti ke dni 31.12.2009
9
 ve svém ust. § 23 odst. 1 explicitně vyjadřoval, jakého 

účelu má být uložením trestu dosaženo, kdy za stěžejní považoval ochranu společnosti 

před pachateli trestných činů, zamezení odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti 

a výchově odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život. Přestože účel trestu již není 

v trestním zákoníku výslovně zakotven, lze říci, že účel stanovený ust. § 23 odst. 1 

trestního zákona je pro trestní právo i nadále rozhodující, tudíž že české trestní právo 

vychází z teorie smíšené, kdy uložený trest v sobě spojuje prvky jak speciální, tak 

generální prevence. Smíšená teorie je představována jednak teorií eliminační, jež má za 

cíl ochránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit odsouzenému v dalším 

páchání trestné činnosti, dále teorií rehabilitační, která má vést k výchově odsouzeného, 

aby vedl řádný život, a dokonce lze hovořit také o teorii odstrašení, jež je součástí 

generálně preventivního účinku trestu a jejím účelem je působit na ostatní členy 

společnosti jako na potencionální pachatele trestných činů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydaní. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 295-296 s. 

8
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

9
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
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3 Retributivní a restorativní justice 

3.1 Retributivní justice 

Odplatnou neboli trestající justicí (retributive justice) rozumíme tradiční koncept 

trestního soudnictví, v němž je za primární oběť trestného činu považován stát, resp. 

společnost s tím, že individuální oběti spáchaných trestných činů jsou do značné míry 

přehlíženy a často se jim nedostane odpovídající satisfakce. Veškeré nástroje trestní 

politiky se zaměřují na ochranu společnosti před pachateli, kteří ji ohrožují. Hlavním 

účelem tohoto značně formalizovaného systému trestní politiky státu je odplata za 

spáchaný trestný čin.  

Tato forma trestní politiky je neoddělitelně spjata s nepodmíněným trestem odnětí 

svobody, který také do popředí staví požadavek ochrany společnosti před pachateli a 

v ústraní zůstává individuálně preventivní působení na samotného pachatele. 

Retributivní justice pracuje s myšlenkou, že pro společnost je nejvhodnějším postupem 

pachatele izolovat a tím mu zabránit páchat další trestnou činnost. Otázkou zůstává, zda 

právě tímto postupem lze dosáhnout kýženého efektu. Nepodmíněný trest odnětí 

svobody na straně jedné odsouzenému zabraňuje v páchání další trestné činnosti či tuto 

možnost alespoň rapidně snižuje, nicméně na druhé straně nedosahuje téměř žádného 

výchovného účinku. Nedosažení zamýšleného výchovného působení na pachatele může 

mít svůj původ ve vytržení odsouzeného z jeho přirozeného sociálního prostředí či 

v pobytu ve značně kriminogenním prostředí. 
10

 

Za základní rysy retributivní justice lze považovat:
11

 

 Zločinem se rozumí újma způsobená státu. 

 Pozornost je soustředěna na zavržení a odsudek, vycházející z viny 

v minulosti. 

 Způsobení újmy jako prostředek potrestání a prevence recidivy. 

                                                 
10

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 19-21 

s. 
11

 VĚTROVEC, V. a spol.: Zákon o mediaci a probaci: komentář. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 14-15 

s. 
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 Spravedlnost garantovaná právem na spravedlivý proces. 

 Potlačení přirozené podstaty zločinu, delikt je chápán jako konflikt mezi 

jednotlivcem a státem. 

 Dotčeně sociální společenství stojí v pozadí a je reprezentováno státem. 

 Stát vystupuje proti pachateli, přičemž opomíjí či nezdůrazňuje práva oběti. 

 Pachatel je pouhým pasivním objektem procesu. 

 Odpovědnost pachatele za delikt vede k jeho potrestání. 

 Dluh či závazek se naváže ke konkrétní oběti, nýbrž k abstraktnímu státu a 

společnosti. 

 Sociální reakce cílí na chování pachatele v minulosti. 

 Trvalá či dlouhodobá stigmatizace pachatele. 

3.2 Restorativní justice 

Restorativní justicí neboli také nápravnou či obnovující justicí (z anglického restore 

– obnovit, ozdravit) se rozumí myšlenkový směr, který se začal objevovat v 80. letech 

20. století, a to nejprve v Kanadě a USA. Impulsem ke vzniku tohoto nového směru 

trestní justice se stal výrazný nárůst kriminality, problematika přeplněnosti věznic a 

vysokých nákladů na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, jakož i nutnost 

vytvořit prostředí pro skutečně efektivní individuálně preventivní účel trestu. 

Podstatou této koncepce trestní justice, je oproti konceptu retributivní justice, zájem 

na účinné kompenzaci všech škod, které byly jednáním pachatele způsobeny oběti 

trestného činu. Nemusí se jednat nutně pouze o škody materiální, ale také o jiné újmy, 

které byly oběti trestným činem způsobeny. V tomto směru trestní politiky nám tudíž do 

pozadí ustupuje nutnost potrestání pachatele, jakožto primární cíl trestní sankce.  
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Vzhledem k protichůdným zaměřením obou zmíněných trestních politik je zřejmé, 

že opačné budou i jejich základní principy. Mezi základní znaky restorativní justice lze 

zařadit:
12

 

 Zločin má být chápán především jako škoda způsobená oběti a jako hrozba pro 

bezpečnost společnosti. 

 Za škodu způsobenou oběti nelze považovat toliko škodu materiální, ale tuto je 

třeba chápat šířeji, také jako škodu fyzickou, psychickou, v narušení 

společenského postavení, v přetrhání společenských vazeb. 

 Adekvátní reakcí na spáchaný čin je snížení, popř. odstranění škody způsobené 

oběti a hrozby pro společnost. 

 Hlavní účel reakce společnosti na spáchaný čin je spatřován ve vytvoření 

adekvátních podmínek pro odstranění nepříznivých následků spáchaného činu. 

 Povinnost pachatele podílet se aktivně na odstranění způsobené škody. Pokud 

však toto nečiní dobrovolně, je nutné ho přinutit působením státní moci. 

 Participace orgánů činných v trestním řízení je omezena na případy, kdy to 

odůvodňuje povaha a závažnost spáchaného činu nebo pokud proces 

vyjednávání mezi pachatelem a oběti zjevně nevede ke svému cíli. 

Některé z principů restorativní justice jsou obsaženy i v českém trestním právu, a to 

zejména v úpravě tzv. zvláštních způsobů řízení v hlavě dvacáté trestního zákoníku, 

jako je podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 – 308 TZ) a narovnání (§ 309 – 

314 TZ). Výrazným posunem pro aplikace restorativní justice v českém právu bylo 

přijetí zákona o obětech trestných činů
13

, který podrobně upravuje zásady zacházení 

s osobami přímo poškozenými trestným činem, jakož i jejich základní práva. Tento 

zákon tudíž cílí na osoby, které jsou dle zmíněného konceptu trestní politiky hlavními a 

primárními oběťmi spáchaných trestných činů.  

                                                 
12

 KARABEC, Z.: Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. 

Ed. Z. Karabec. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2003, 8-9 s. 

 
13

 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 



16 

 

4 Alternativní tresty 

Dlouhodobým problémem trestní justice je snaha nalézt účinnou a adekvátní reakci 

na spáchání trestného činu, která by se přiblížila dosažení individuálně preventivního 

účelu trestu, tj. působení na konkrétního pachatele trestného činu ve smyslu zamezení 

páchání další trestné činnosti. S tradiční retributivní trestní politikou je neodmyslitelně 

spjat trest odnětí svobody, který však jak již bylo uvedeno výše, působí na osobu 

odsouzeného negativně a vyznačuje se minimálním výchovným účinkem. Tato kritiky 

nazývaná „krize trestu odnětí svobody“ vede zákonodárce k legislativnímu zakotvení 

nových alternativních postupů a trestněprávních sankcí vedle trestu odnětí svobody.  

Využívání alternativních trestů má na jedné straně pozitivní vliv na osobu 

odsouzeného, jenž má možnost vykonat svůj trest na svobodě, mimo prostředí věznice, 

ale na druhé straně má také značné ekonomické výhody. Nejen že výkon alternativních 

trestů je spojen s nižšími náklady státního rozpočtu, ale také odsouzený pachatel, který 

vykonává trest mimo věznici, je lépe schopen nahradit poškozenému způsobenou 

škodu. Tendence trestní politiky by měly vést k tomu, že by za „alternativu“ byl 

považován spíše trest odnětí svobody, který by byl využíván jako ultima ratio 

v případech, kdy nelze účinně uložit jinou trestněprávní sankci.
14

 

4.1  Pojem alternativních trestů  

V nejširším pojetí lze alternativní tresty vymezit jako tresty, s nimiž není spojené 

odnětí svobody pachatele. Pokud se budu držet tohoto vymezení, tak je možné do 

kategorie alternativních trestů zařadit všechny tresty uvedené v ust. § 52 TZ, s výjimkou 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Naopak v užší rovině lze za alternativní tresty 

považovat ty, jejichž hlavním účelem je nahradit nepodmíněný trest odnětí svobody.
15

 

Jsou ukládány v případech, kdy jsou splněny zákonem dané podmínky pro uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, ale vzhledem k osobě pachatele a okolnostem 

případu lze účelu trestu dosáhnout i jinak.
16 

Dle této definice do skupiny alternativních 

trestů spadá trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest a 

                                                 
14

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě: 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 22 s. 
15

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě: 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 31 s. 
16

 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2005, 214 s. 
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podmíněné odsouzení, neboť tyto se vyznačují svojí neslučitelností s nepodmíněným 

trestem odnětí svobody. Alternativa u těchto trestů, nazývaných též jako tzv. community 

sanctions (tresty vykonávané ve společenství)
17

, spočívá v možnosti soudu zvolit buď 

cestu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo právě cestu trestů alternativních.  

4.2 Důvody zakotvení alternativních trestů, nevýhody 

nepodmíněného trestu odnětí svobody 

Jak již bylo popsáno výše, lze říci, že nepodmíněný trest odnětí svobody v současné 

době prochází tzv. krizí. Zmíněná krize je způsobena především nedostatečnou 

efektivitou tohoto trestu. Dále také tím, že uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody má minimální výchovné účinky. Odsouzený, jemuž je uložen nepodmíněný 

trest odnětí svobody, je vytržen ze svého sociálního prostředí, dojde u něj k narušení 

rodinných a osobních vazeb a je umístěn do prostředí se značnými negativními vlivy, 

kde je obklopen pouze lidmi s kriminální minulostí. I krátkodobé tresty odnětí svobody 

mohou způsobit, že odsouzený v prostředí věznice nabude nové zkušenosti v oblasti 

kriminality, což značně ztíží jeho resocializaci po propuštění. Opětovné začlenění 

odsouzeného do společnosti po propuštění znesnadňuje také tzv. stigmatizační efekt, 

kdy u propuštěné osoby převládá obava okolí v možné pokračování páchání trestné 

činnosti, což může být problematické např. při snaze získat zaměstnání. Toto jsou jedny 

z důvodů, proč trestněprávní teorie a legislativa hledá nové možnosti, jak dosáhnout 

účelu trestu, aniž by bylo nutno ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody.  

Další důvod lze spatřovat ve vysokých nákladech na provoz zařízení, v nichž je 

nepodmíněný trest odnětí svobody vykonáván. Z ročenky Vězeňské služby za rok 2015 

lze vyčíst, že průměrný denní náklad na jednoho vězně se pohybuje v rozmezí od 973 – 

1.163 Kč.
18

 Naproti tomu ust. § 1 vyhlášky č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní 

sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení, uvádí, že denní 

sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení činí 50 Kč za každý započatý kalendářní 

den. Náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení je odsouzený povinen uhradit 

                                                 
17

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě: 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 21 s. 
18

 srov. Vězeňská služba. Statistická ročenka vězeňské služby České republiky 2015. 31 s. [online]. [cit. 

29.12.2016] Dostupné z 

WWW 

<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%

A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka_2015.pdf> 
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po skončení výkonu trestu. Pro stát je tudíž ekonomicky výhodnější, když odsouzený 

bude trest vykonávat v domácím prostředí jako je tomu u trestu domácího vězení nebo 

v rámci výkonu trestu bude vykonávat práci pro veřejně prospěšné účely jako je tomu u 

trestu obecně prospěšných prací. U alternativních trestů si odsouzení většinu nákladů na 

výkon trestu nesou sami a za stěžejní považuji fakt, že mají zvýšenou možnost si na tyto 

náklady vydělat vlastní prací.  

Další důvod lze spatřit také ve faktu, že pokud se odsouzený nachází na svobodě, 

může lépe a účelněji nahradit škodu, kterou způsobil poškozenému, popř. oběti 

trestného činu tak, jak to vyžaduje koncepce restorativní justice.  

4.3 Sekundární sankcionování 

Je nezbytné zmínit, že nepodmíněný trest odnětí svobody nemůže z trestní politiky 

státu vymizet úplně, jelikož u některých trestných činů (závažnější forma kriminality) a 

jejich pachatelů (recidivisté) nelze účelu trestu dosáhnout uložením některého z trestů 

alternativních. Zde tudíž soudu nezbývá než aplikovat tu nejpřísnější společenskou 

reakci na spáchání trestného činu, a sice uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.
19

 

Trestněprávní teorie pracuje s myšlenkou, že uložení alternativního trestu má být pro 

odsouzeného „zdviženým prstem“ pro případ recidivy, kdy by orgány činné v trestním 

řízení již nebyly při ukládání trestu tak vstřícné. Z tohoto důvodu je stěžejní existence 

tzv. sekundárního sankcionování, které spočívá v možnosti zpřísnění uloženého trestu 

v případě, že odsouzený nesplní soudem a zákonem stanovené podmínky, což přispívá 

také k většímu respektu odsouzených k ukládání alternativních trestů. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě: 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 28 s. 
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5 Trest domácího vězení - obecně 

5.1 Historie trestu domácího vězení 

Samotný trest domácího vězení není výdobytkem moderní doby. S možností omezit 

osobní svobodu člověka tím, že bude nucen zdržovat se v místě svého bydliště, nepřišly 

novodobé trestněprávní kodexy poprvé. V průběhu historie seznáme několik osobností, 

kterým byl trest domácího vězení v tehdejší podobě uložen. Příkladem je Galileo 

Galilei, který byl za své názory ponechán v domácím vězení v roce 1633. Za obdobu 

dnešního domácího vězení lze považovat také pobyt Napoleona Bonaparte na ostrově 

Svatá Helena či věznění kardinála Josefa Berana v Československu. Lze říci, že totalitní 

režimy druhé poloviny 20. století tento trest využívaly jako nástroj represe proti svým 

odpůrcům. 
20

 

Trest domácího vězení má své kořeny na americkém kontinentu, kdy ve Spojených 

státech amerických začal být užíván již v 80. letech 20. století k výkonu krátkodobých 

trestů odnětí svobody. 
21

 

Do českého trestního práva byl tento trest zakotven s účinností trestního zákoníku 

k 1.1.2010. Nebylo to však poprvé, kdy se v trestněprávním kodexu aplikovatelném na 

české území, takový druh trestu objevil. Historie ukládání trestu domácího vězení na 

našem území se datuje do 19. století, konkrétně k roku 1852. Zákon č. 117/1852 ř.z., o 

zločinech, přečinech a přestupcích, obsahoval úpravu trestu domácího vězení v hlavě 

druhé a tento byl podřazen pod trest vězení.
22

 V ust. § 246 předmětného říšského 

zákona nazvaného vězení domácí, jsou stanoveny podmínky pro uložení tohoto trestu, a 

sice může být uložen na základě slibu odsouzeného nebo za předpokladu postavení 

stráže před příbytek odsouzeného. Odsouzený se zavázal, že se pod žádnou záminkou 

z domu nevzdálí, a to pod sankcí výkonu zbytku trestu ve věznici. Zákon dále určoval, 

že vězení domácí lze uložit namísto vězení prvního stupně, pokud je odsouzený 

člověkem bezúhonným, který by v případě výkonu trestu ve věznici nemohl zastávat 

                                                 
20

 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D.: Probace a mediace: Možnosti řešení 

trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, 149-150 s. 
21

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 331 s. 
22

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges 2014, 331 s.   
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svůj úřad, či se starat o svůj obchod a výdělek.
23

 Se vznikem Československé republiky 

v roce 1918 se tento říšský zákon stal součástí tehdejšího právního řádu, a trest 

domácího vězení tedy zůstal na českém území upraven až do roku 1950, kdy došlo k 

přijetí trestního zákona č. 86/1950 Sb., který již tento druh trestu neupravoval. Následně 

úpravu tohoto alternativního trestu neobsahoval ani trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

5.2 Důvody pro zavedení trestu domácího vězení do právního řádu 

Jak již bylo zmíněno výše, k zavedení nového alternativního trestu domácího vězení 

vedla zákonodárce především vidina snížení nákladů státního rozpočtu na výkon 

nepodmíněných trestů odnětí svobody. Krom tohoto ekonomického aspektu lze další 

důvody spatřovat v zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb, kdy 

odsouzený není vytržen ze svého domácího prostředí a je schopen si tyto vazby 

zachovat.  

Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku vnímá trest domácího vězení především 

jako alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tato alternativa by měla být 

ukládána osobám, u nichž je vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, jejich 

osobnosti i schopnosti znovu začlenění do společnosti, nutno bezprostředně postihnout 

osobní svobodu, ale vzhledem k jejich rodinným poměrům a osobnostním rysům 

postačí podstatně menší intenzita omezení. 
24

 

Trest domácího vězení lze chápat jako kompromis mezi úplným omezením osobní 

svobody uložením nepodmíněného trestu a uložením některých jiných alternativních 

trestů, jež by se vzhledem k okolnostem případu mohly jevit jako příliš benevolentní.  

5.3 Argumenty proti zavedení trestu domácího vězení do právního 

řádu 

Otázka nedostatků uložení trestu domácího vězení byla ve větší míře diskutována 

v souvislosti se zavedením tohoto druhu trestu do německého právního řádu. Právní 

teoretici se rozhodli nechat stranou pragmatické výhody tohoto trestu, o nichž již bylo 

řečeno mnoho, a snažili se zaměřit spíše na to, jakým způsobem uložení tohoto trestu 

                                                 
23

 Zákon č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích 
24

 NAVRÁTILOVÁ, J.: Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, 95 s. 
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zasahuje do práv a svobod odsouzeného a osob, jež s ním sdílejí domácnost. 

Akcentován byl především zvýšený psychologický nátlak na odsouzeného, kterému 

nejsou k porušení podmínek uloženého trestu kladeny jiné překážky než jeho vůle 

uložená omezení dodržet.  

Další argument proti zavedení trestu domácího vězení je možno vidět 

v potencionálním porušení ústavněprávní zásady zakotvené v čl. 12 LZPS, a sice záruky 

nedotknutelnosti obydlí. Podmínkou uložení tohoto trestu sice je souhlas pachatele, 

nicméně již není vyžadován souhlas osob, jež s ním domácnost sdílí. V tomto ohledu by 

skeptici mohli namítat zásah do ústavně zaručeného práva osob žijících s odsouzeným 

v jedné domácnosti. 

Nadto je možno hovořit o porušení principu rovnosti, neboť uložení tohoto trestu 

přichází do úvahy pouze u osob, jež vyhovují definici termínu „sociálně integrované“. 

Uložení trestu domácího vězení u osob bez domova se logicky jeví jako bezpředmětné. 

Stejně jako jeho uložení osobám žijícím v nevyhovujícím prostředí, např. ve squatu, kdy 

by docházelo k vytvoření nebezpečných pracovních podmínek pro úředníka Probační a 

mediační služby, který by byl nucen kontrolu výkonu trestu provádět. Zdá se tedy, že 

trest domácího vězení diverzifikuje pachatele do dvou skupin, jedné skupině tento trest 

uložit lze, neboť žijí v sociálně vyhovujícím prostředí, druhé skupině však není možné 

trest uložit, a proto budou nuceni vykonat trest ve věznicích. 

V neposlední řadě stojí za zmínku skutečnost, že se uložení tohoto trestu 

odsouzenému může společnosti jevit jako příliš mírné, což může mít za následek 

nedostatečný generálně preventivní účinek trestu, stejně jako možnost budoucí recidivy 

odsouzeného. 
25

 

                                                 
25

 KRAHL, M.: Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, č. 5, 232-233 s. 
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6 Právní úprava trestu domácího vězení v českém trestním 

právu 

6.1 Postavení trestu domácího vězení v systému trestních sankcí 

Trest domácího vězení je upraven v obecné části trestního zákoníku, v hlavě páté 

nazvané „trestní sankce“. Podrobné úpravě podmínek ukládání tohoto trestu se poté 

věnuje ust. § 60 – 61 TZ. Pokud bychom do detailu systematicky vyložili ust. § 52 odst. 

1 TZ, dospěli bychom k závěru, že zákonodárce umístil trest domácího vězení pod 

písmeno b) tohoto ustanovení, čímž pravděpodobně naznačuje, že se jedná o druhý 

nejpřísnější trest, který je možno uložit, a to po trestu odnětí svobody. Umístění trestu 

domácího vězení v hierarchii trestů dále poukazuje na fakt, že je tento trest považován 

za hlavní alternativu k trestu odnětí svobody. 

6.2 Právní úprava trestu domácího vězení 

Ust. § 60 TZ upravuje obecně podstatu a podmínky uložení domácího vězení, 

naproti tomu ust. § 61 TZ upravuje přeměnu tohoto trestu. Znění těchto dvou ustanovení 

byla značně ovlivněna novelou trestního zákoníku provedenou zákonem č. 330/2011 

Sb., jež nabyl účinnosti k 1.12.2011. Tato novela byla významná především, co se týká 

rozsahu domácího vězení, kdy byla z původního znění trestního zákoníku vypuštěna 

formulace, že odsouzený má povinnost zdržovat se v určeném obydlí ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna a ve všedních dnech od 20.00 do 05.00 hodin. Lze 

tedy říci, že upuštění od tohoto legislativního vzorce dává soudům širší možnost 

individualizace uloženého trestu tak, aby přesně odpovídal potřebám odsouzeného. 

Dřívější stanovení přesné doby, po níž se má odsouzený v obydlí zdržovat, vedlo 

k přílišnému formalismu a pohodlí soudců při ukládání tohoto alternativního trestu. 

Otázkou však zůstává, zda se tohoto legislativního vzorce soudy nedrží i nadále, i když 

již byl z textu zákona vypuštěn. Druhá zásadní změna, kterou přinesla novela trestního 

zákoníku č. 330/2011 Sb., se týká sankce za porušení podmínek výkonu trestu 

domácího vězení. V původním znění trestního zákoníku byla obsažena povinnost soudu 

zároveň s uložením trestu domácího vězení uložit také náhradní trest odnětí svobody 

pro případ, že by byl výkon domácího vězení zmařen. Náhradní trest odnětí svobody 

mohl dosahovat výměry až jeden rok. Tato konstrukce byla nahrazena institutem 
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přeměny domácího vězení na trest odnětí svobody, přičemž je soud vázán přepočítací 

formulí, podle které se každý i pouze započatý den nevykonaného trestu domácího 

vězení počítá za jeden den odnětí svobody.
26

 

§ 60 Domácí vězení 

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele 

přečinu, jestliže  

a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, 

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

trestu, a 

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

adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem 

k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného 

trestu není třeba. 

(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu 

výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém 

období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání 

nebo poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho 

onemocnění nebo úrazu; poskytoval zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu 

činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit. 

(4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném 

obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do 

zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných 

záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho 

přiměřeně postihl na svobodě. Soud může odsouzenému povolit navštěvování 

pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu 

a pracovního volna. 
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 ŠČERBA, F.: Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, 2-3 s. 
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(5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení nebo 

přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; 

zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou 

újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané 

trestným činem. 

(6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá 

z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za 

obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.  

§ 61 Přeměna trestu domácího vězení 

Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího vězení 

vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu 

trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve 

stanovené době uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro 

jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout 

zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý jeden den nevykonaného 

trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody. 

Hmotněprávní úprava trestu domácího vězení však není obsažena jen v trestním 

zákoníku, ale také v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže
27

, jež umožňuje uložit 

domácí vězení jako jedno z trestních opatření. Trestní opatření domácího vězení může 

soud pro mládež uložit za podmínek stanovených trestním zákoníkem, přičemž horní 

hranice sazby tohoto trestního opatření u mladistvého nesmí převyšovat polovinu horní 

hranice stanovené v trestním zákoníku.
28

 

Právní úprava domácího vězení má samozřejmě i svou procesněprávní rovinu, jež se 

týká samotného výkonu tohoto trestu, a která je obsažena v hlavě dvacáté první, oddíle 

třetím zákona č. 141/1961 Sb., v platném znění (dále jen „TŘ či trestní řád“).  

                                                 
27

 Zákon č. 218/2003  Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů 
28

 Viz ust. § 26 odst. 2 ZSVM 
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Kromě zákonné úpravy se trestu domácího vězení věnují i podzákonné právní 

předpisy, a sice vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu 

trestu domácího vězení, č. 457/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o 

jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní 

sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím 

elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady. 

6.3 Podmínky uložení trestu domácího vězení 

Jak vyplývá z ust. § 60 odst. 2 TZ lze trest domácího vězení uložit i jako samostatný 

trest, a to pouze pokud vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a 

poměrům pachatele není uložení jiného trestu třeba. Trest domácího vězení lze uložit 

jako samostatný trest, i když trestní zákoník na některý trestný čin takový trest 

nestanoví.
29

 Při ukládání trestu domácího vězení je však nutno respektovat omezení, jež 

obsahuje ust. § 53 odst. 1 TZ, které stanovuje, že domácí vězení nelze uložit vedle trestu 

odnětí svobody a obecně prospěšných prací. Z výkladu ust. § 52 odst. 2 TZ je zřejmé, 

že je domácí vězení neslučitelné taktéž s podmíněným odsouzením k trestu odnětí 

svobody a s podmíněným odsouzením k trestu odnětí svobody s dohledem.
30

 

6.3.1 Pojem přečin 

Současná kategorizace trestných činů v trestním zákoníku vychází z koncepce 

bipartice, kdy se trestné činy dělí na přečiny a zločiny. Takovéto rozdělení trestných 

činů znalo české trestní právo v období od roku 1970 do 1.7.1990, kdy zákon rozlišoval 

také dvě kategorie deliktů spadajících pod trestní právo, a sice trestné činy a přečiny. 

Bipartice byla posléze znovu zavedena až s účinností nynějšího trestního zákoníku od 

1.1.2010.
31

 Trestní zákoník stanovuje, že přečinem se rozumí všechny nedbalostní 

trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
32

 Lze tedy říci, že tento druh trestu, který je 

považován za nejpřísnější alternativu trestu odnětí svobody, je využitelný v širokém 

                                                 
29

 § 53 odst. 2 trestního zákoníku 
30

 JELÍNEK, J. a kol.:  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013, 93 s. 
31

 JELÍNEK, J. a kol: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 137 s. 
32

 § 14 odst. 2 trestního zákoníku 
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okruhu trestních deliktů, neslouží tedy jako postih pouze u méně závažné trestné 

činnosti. 

6.3.2 Povaha a závažnost spáchaného přečinu, osoba a poměry pachatele 

Další podmínka, již musí soud vzít na zřetel při rozhodování o druhu trestu, je 

otázka povahy a závažnosti spáchaného přečinu a osoby a poměrů pachatele. 

Z ustanovení trestního zákoníku o obecných zásadách trestní lze vyvodit, že povaha a 

závažnost trestného činu je určována mj. významem zájmu chráněného trestním 

právem, který byl činem ohrožen nebo porušen, způsobem spáchání činu a způsobenými 

následky, jakož i okolnostmi, za nichž byl trestný čin spáchán. Je tedy možné 

konstatovat, že uložení domácího vězení nebude účelné tam, kde by se toto vzhledem ke 

konkrétním okolnostem případu jevilo jako zcela neadekvátní, a to zejména vzhledem 

k závažnějšímu následku, který byl způsobem či existenci většího počtu přitěžujících 

okolností. Dále je možné vyloučit uložení tohoto alternativního trestu v případech, kdy 

ke spáchání přečinu došlo právě v místě bydliště pachatele, např. se jedná o čin 

spadající do kategorie domácího násilí nebo o čin spáchaný prostřednictvím internetu.
33

 

Trest domácího vězení je možné považovat za trest „výběrový“, jehož uložení 

připadá do úvahy pouze u osob žijících ve vhodném sociálním prostředí. Soud by neměl 

přistoupit k uložení tohoto trestu v případech osob bez stálého bydliště či osob žijících 

v naprosto nevyhovujícím prostředí, např. ve squatu.  

Další otázka, jež by dle mého názoru mohla být předmětem diskuze, je ukládání 

alternativních trestů recidivistům, kteří již několikrát prokázali, že nejsou schopni 

nápravy a po vykonání mírnějšího trestu nadále pokračují v páchání trestné činnosti. 

Mám za to, že k těmto osobám by si orgány činné v trestním řízení již nadále neměly 

zachovávat benevolentní přístup, a že by jim měl být uložen trest přísnější, sice 

nepodmíněný trest odnětí svobody.  

6.3.3 Písemný slib 

Mezi podmínky, při jejichž splnění může soud uložit tento druh trestu, trestní 

zákoník zařazuje písemný slib pachatele obsahující závazek, že se bude v rozhodné 

                                                 
33

 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě: 2. vydání. Praha: Leges 2014, 334 s.   
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době zdržovat v určeném místě a že poskytne veškerou potřebnou součinnost při 

výkonu kontroly. Uložení domácího vězení je tedy podmíněno souhlasem odsouzeného, 

čímž je dáno jedno z hlavních specifik tohoto trestu, neboť se jedná o jediný druh trestu, 

který nelze pachateli uložit proti jeho vůli. Myslím si, že pokud by mohl být tento trest 

ukládán i bez souhlasu odsouzeného, nevedlo by to k naplnění účelu trestu. Dalším 

důvodem, pro který je vyžadován souhlas odsouzeného s uložením domácího vězení, je 

zajištění bezproblémové kontroly výkonu trestu, již v současné době stát zajišťuje 

prostřednictvím úředníků Probační a mediační služby. V případě, že by tito byli nuceni 

provádět kontrolu výkonu taktéž u osob, které s uložením tohoto druhu trestu 

nevyslovili souhlas, vystavoval by zákonodárce probační úředníky nepřiměřenému 

riziku. Ještě před okamžikem než trestní zákoník nabyl účinnosti, byla přijata novela č. 

306/2009 Sb., která právě explicitně zakotvovala povinnost odsouzeného poskytnout 

orgánu kontroly veškerou nutnou součinnost.
34

 Toto prohlášení odsouzeného je součástí 

písemného slibu, jež je nutným předpokladem pro uložení domácího vězení trestním 

soudem.  

Za určitou nedokonalost právní úpravy domácího vězení účinné do 30.11.2011 lze 

považovat to, že neobsahovala žádnou přímou sankci pro odsouzeného, který 

jakýmkoliv způsobem porušil daný písemný slib týkající se součinnosti při výkonu 

kontroly, např. tím, že odmítl umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí. 

Pravděpodobně nebylo ani možné vynutit provedení kontroly proti vůli odsouzeného za 

účasti Policie ČR, kdy by tento mohl namítat porušení svých ústavně zaručení práv ve 

smyslu čl. 12 LZPS. Lze tedy říci, že v tomto ohledu byla právní úprava bezzubá a 

nebyla schopná rychle a účinně potrestat odsouzené, kteří poskytli písemný slib pouze 

účelově, aby se vyhnuli výkonu trestu ve věznici. Takové jednání odsouzeného je 

možno posoudit jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. 

§ 337 TZ, ale tato právní kvalifikace jednání odsouzeného neumožňuje uplatnění rychlé 

a pružné sankce za porušení podmínek výkonu trestu. Novelou trestního zákoníku 

provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. byla však mezi důvody pro přeměnu trestu 

domácího vězení na trest odnětí svobody přidána i formulace „jinak maří výkon tohoto 

trestu“, což dále umožňuje subsumpci jednotlivých porušení podmínek ze strany 
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odsouzeného, mj. i odmítnutí součinnosti při provádění kontroly výkonu tohoto trestu, 

pod důvody pro přeměnu trestu domácího vězení.
35

 

6.3.4 Pojem obydlí 

Odsouzenému, jemuž je ukládán trest domácího vězení, soud zároveň stanoví 

povinnost zdržovat se v určenou dobu v obydlí na stanovené adrese. Obydlí je jedním 

z pojmů, které definuje samotný trestní zákoník, který v ust. § 133 říká, že obydlím se 

rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. 

K zamyšlení se nabízí otázka, zda je při ukládání trestu domácího vězení vhodné 

vykládat pojem obydlí extenzivně, a to např. vzhledem k prostorům, které lidé většinou 

využívají pouze na přechodné či sezónní ubytování. Za úvahu stojí otázka, zda by bylo 

na místě uložit domácí vězení i pachateli, který dlouhodobě žije v chatové osadě, hotelu 

nebo na vysokoškolské koleji. Teorie nabízí řešení v tom směru, že pro posuzování 

pojmu obydlí je stěžejní faktický stav bydlení, ať už se zakládá na jakémkoliv právním 

důvodu. Dle mého názoru by tedy nemělo být odsouzenému přikládáno k tíži, že trvale 

žije v obytné chatě nebo v hotelovém pokoji, pokud jsou ostatní podmínky pro uložení a 

výkon tohoto trestu splněny. Ust. § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník či OZ“) v duchu zásady 

superficies solo cedit stanovuje, že stavba je součástí pozemku. Pokud tedy má být trest 

domácího vězení vykonáván v rodinném domku odsouzeného, měl by tento mít 

možnost se v rámci výkonu trestu pohybovat i na pozemku, jehož je stavba součástí či 

pozemku bezprostředně spojeného s jeho domem.
36

 

Považuji za vhodné konstatovat, že konkrétní místo, v němž bude uložený trest 

vykonán, není specifikováno v samotném rozhodnutí, jímž se trest ukládá, ale až 

v usnesení o nařízení výkonu trestu. Přesto však již v době před vynesením odsuzujícího 

rozsudku by měl mít soud k dispozici poznatky týkající se vhodnosti uložení tohoto 

trestu, a to včetně prohlídky případného místa výkonu trestu. Dle trestního řádu je 

možné, aby byl trest domácího vězení uložen i trestním příkazem, a to v maximální 

délce trvání jednoho roku. Zde však zákonodárce explicitně stanovil, že tento trest může 

být trestním příkazem uložen pouze po předchozím vyžádání si zprávy probačního 
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úředníka, která obsahuje vyjádření a zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu včetně 

stanoviska obviněného. Mám tedy za to, že v případě zvláštního způsobu řízení, tedy 

ukládání trestu domácího vězení trestním příkazem, je právní úprava o stupeň 

dokonalejší, když výslovně upravuje povinnost samosoudce vyžádat si před vydáním 

trestního příkazu zprávu probačního úředníka. Zamezí se tak případům, kdy soud 

rozhodne o uložení tohoto trestu takříkajíc od stolu, tedy bez spolupráce s Probační a 

mediační službou, aniž by měl zjištěna fakta o tom, zda bude vůbec možno účelně a 

efektivně tento trest vykonat. Bohužel v praxi často dochází k tomu, že soud opomene 

vyžádat zprávu probačního úředníka a uloží trest domácího vězení pachateli, u něhož 

nelze předpokládat řádný výkon trestu a nelze ani předpokládat řádnou kontrolu výkonu 

ze strany probačních úředníků. 

6.3.5 Povinnosti odsouzeného 

Podstatou trestu domácího vězení je povinnost odsouzeného zdržovat se v soudem 

určené době ve stanoveném obydlí nebo jeho části, nebrání-li mu v tom důležité 

důvody. Mezi tyto důvody zákonodárce zařadil zejména výkon zaměstnání či povolání 

nebo poskytnutí zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění či úrazu. Těžištěm 

rozhodnutí, kterým se ukládá trest domácího vězení, je stanovení doby, po kterou má 

odsouzený povinnost zdržovat se na určeném místě, a to v pracovních dnech, ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna. Původní znění trestního zákoníku stanovovalo 

odsouzenému povinnost zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a 

pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 

hodin. Soud však ve svém rozsudku mohl stanovit odsouzenému jinou dobu, v níž má 

povinnost se v obydlí zdržovat.
37

 Tato úprava měla podle mnohých kritiků za následek 

pohodlnost soudců, kteří hojně využívali zmíněný legislativní vzorec a nesnažili se o 

potřebnou individualizaci trestu. Proto došlo k novelizaci tohoto ustanovení tak, jak je 

popsáno výše. Mám za to, že současná právní úprava lépe odpovídá požadavku 

individualizace trestu, kdy je žádoucí, aby rozhodnutí o uložení domácího vězení bylo 

šito na míru konkrétnímu odsouzenému tak, aby mohl řádně plnit stanovené povinnosti. 

 Soudce při stanovování doby, po kterou je odsouzený povinen zdržovat se 

v určeném obydlí, přihlédne zejména k pracovní době odsouzeného, k jeho cestě do 
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zaměstnání, k péči o nezletilé děti nebo k vyřizování nutných osobních a rodinných 

záležitostí. Stanovení těchto přesných kritérií, jichž se má soud při ukládání trestu držet 

tak, aby bylo možno vytvořit vhodné prostředí pro řádný výkon trestu odsouzeným, 

považuji za klad právní úpravy. Problém s interpretací může způsobovat kritérium 

„vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí“, kdy v rozhodnutí nelze přesně 

postihnout všechny situace, jež by mohly být pod tuto kategorii subsumovány a které by 

odsouzený mohl mít v průběhu výkonu trestu povinnost vyřizovat. Pravděpodobně by 

se mělo jednat toliko o záležitosti, které odsouzený vyřizuje pravidelně, nikoli nahodile, 

např. fakt, že odsouzený navštěvuje rekvalifikační kurz nebo se stará o nemocného 

rodinného příslušníka.
38

 Jako problematická se taktéž jeví skutečnost, že zákon nijak 

nespecifikuje minimální a maximální denní dobu, po níž by byl odsouzený nucen 

zdržovat se v určeném obydlí, tedy že nejsou závazně stanoveny žádné limity, v nichž 

by se soudce při svém rozhodování mohl pohybovat.  

Požádá-li o to odsouzený, může mu soud v rozhodnutí o uložení trestu povolit 

navštěvování bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu 

a pracovního volna. 

Kromě povinností již výše zmíněných má soud oprávnění uložit odsouzenému 

přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v ust. § 48 odst. 4 TZ, jež mají 

odsouzeného přimět k tomu, aby vedl řádný život. Mezi tato omezení nebo povinnosti 

lze zařadit např. povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a 

převýchovy, podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, zdržet se hazardních 

her, hraní na přístrojích a sázek, zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných 

návykových látek.
39

 Výčet omezení a povinností obsažených v ust. § 48 odst. 4 TZ je 

výčtem demonstrativním. Uložení některého z těchto omezení či povinnosti by mělo 

směřovat především k odstranění těch faktorů, jež vedly odsouzeného k páchání trestné 

činnosti, čímž je zvýrazněn preventivní účel těchto omezení a povinností. Uložená 

omezení a povinnosti by měla svou povahou odpovídat trestnému činu spáchaného 

odsouzeným, kdy by nemělo docházet k ukládání takových omezení nebo povinností, 
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která by neměla žádný vztah ke spáchané trestné činnosti, byť jinak by mohla vést 

k úspěšné nápravě pachatele. 
40

 

Mezi další povinnosti, které může soud pachateli uložit, patří povinnost usilovat o 

náhradu škody nebo odčinění nemajetkové újmy, jež byla spáchaným činem způsobena 

nebo vydat bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Tato povinnost je pachateli 

ukládána na dobu výkonu trestu domácího vězení a její splnění je jedním z hledisek, 

které soud posuzuje při rozhodování o tom, zda odsouzený porušil podmínky výkonu 

tohoto trestu. 
41

 

6.3.6 Výměra trestu  

Zákon umožňuje uložit trest domácího vězení až na dobu dvou let, čímž je 

stanovena maximální možná výměra tohoto trestu. Zdroje ze zahraničí však ukazují, že 

nejčastěji bývá trest domácího vězení ukládán v řádech měsíců a nikoliv let. Lze tedy 

předpokládat, že uložení trestu domácího vězení na samé horní hranici trestní sazby 

bude spíše výjimečné.
42

 Minimální výměra trestu však zákonem určená není, tudíž lze 

dovodit, že je možné trest domácího vězení uložit i např. na dobu 3 týdnů. Otázkou však 

zůstává, jakým způsobem by takto uložený trest naplňoval svůj výchovný účel.  

Současná právní úprava však zná i případ, kdy může výměra trestu domácího vězení 

překračovat i maximální zákonem stanovenou dobu dvou let. Jedná se o případ popsaný 

v ust. § 57a TZ, který upravuje přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. 

Soud má možnost po té, kdy odsouzený vykoná polovinu trestu odnětí svobody 

uloženého mu za spáchaný přečin, zbytek tohoto trestu přeměnit v trest domácího 

vězení, a sice za předpokladu, že odsouzený po té, kdy odsuzující rozsudek nabyl právní 

moci, zvláště pak ve výkonu uloženého trestu odnětí svobody prokázal svým chováním 

polepšení a je zde předpoklad, že v budoucnu povede řádný život. V tomto případě je 

trest odnětí svobody přeměňován na trest domácího vězení v poměru 1:1, kdy na každý 

nevykonaný den trestu odnětí svobody připadá jeden den trestu domácího vězení.
43
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Tento institut byl do trestního zákoníku zařazen na základě novely provedené zákonem 

č. 390/2012 Sb. 

6.4 Tzv. kvazi domácí vězení 

Trestní právo rozeznává kromě samotného trestu domácího vězení i uložení 

povinností srovnatelných s tímto trestem. Za první tzv. kvazi domácí vězení lze 

považovat ust. § 89 odst.1 TZ, které určuje, že při podmíněném propuštění může soud 

zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně uložit, aby se ve stanovené části 

zkušební doby, navazující na počátek zkušební doby, pachatel zdržoval v určené době ve 

svém obydlí nebo jeho části. Tato povinnost umožňující intenzivnější sledování 

odsouzeného má přispět k vyšší ochraně společnosti, jakož i k hlubšímu působení na 

podmíněně propuštěného. Soud má povinnost v usnesení, kterým se odsouzený 

podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody, přesně určit tu část zkušební 

doby, v níž má odsouzený povinnost zdržovat se v určené době v obydlí nebo jeho části. 

Zároveň je soud limitován tím, že tuto povinnost může uložit pouze na počátku 

zkušební doby, nelze ji tedy vázat např. na uplynutí poloviny zkušební doby. 

Procesněprávní rovina tohoto postupu je obsažena v ust. § 331 odst. 5 TŘ, který 

stanovuje, že v případě uložení této povinnosti se dále postupuje podle ust. § 334b až 

334e TŘ. Pokud odsouzený tuto povinnost poruší, následkem může být rozhodnutí o 

tom, že se podmíněně propuštěný neosvědčil, a je tak povinen vykonat zbytek 

uloženého trestu odnětí svobody.  

Druhým případem tzv. kvazi domácího vězení je situace nastíněná v ust. § 89 odst. 2 

TZ, které se rovněž věnuje povinnostem ukládaným osobě podmíněně propuštěné 

z výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se však o režim podmíněného propuštění dle ust. 

§ 88 odst. 2 TZ. Podmínky pro uložení této povinnosti jsou totožné jako v prvém 

případě. 

Trestní zákoník rovněž stanoví v ust. § 89 odst. 3 celkovou dobu trvání tzv. kvazi 

domácího vězení podle předchozích odstavců, která nesmí přesáhnout jeden rok, a to i 

tehdy, pokud je stanovená zkušební doba delší.  
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6.5 Přeměny související s trestem domácího vězení 

6.5.1 Přeměna trestu domácího vězení na nepodmíněný trest odnětí 

svobody 

Jak již bylo popsáno výše, institut přeměny trestu domácího vězení na trest odnětí 

svobody byl do trestního zákoníku zakotven s účinností novely č. 330/2011 Sb. Toto 

ustanovení se zabývá otázkou sekundárního sankcionování pro případ, že odsouzený 

nebude plnit podmínky uložené mu odsuzujícím rozsudkem. Původně však v ust. § 61 

TZ figuroval institut náhradního trestu odnětí svobody, u něhož soud již v odsuzujícím 

rozsudku, kterým uložil trest domácího vězení, stanovil zásadně také náhradní trest 

odnětí svobody až na jeden rok pro případ, že by byl výkon původního domácího vězení 

zmařen. 
44

 Otázkou zůstává, která z těchto dvou konstrukcí, je efektivnější v okamžiku,  

kdy dojde k porušování podmínek domácího vězení. Mezi nevýhody přeměny trestu 

domácího vězení bych zařadila případ, kdy odsouzený v průběhu výkonu trestu 

domácího vězení spáchá další trestný čin, což by mělo vyvolat briskní reakci ze strany 

státní moci. O takto spáchaném trestném činu však bude pravděpodobně pravomocně 

rozhodnuto až po té, kdy odsouzený řádně vykoná původně uložené domácí vězení. 

Z tohoto je zřejmé, že v okamžiku, kdy bude odsouzený pravomocně uznán vinným ze 

spáchání dalšího trestného činu, již zde nebude žádná část domácího vězení, jež by bylo 

možné přeměnit v nepodmíněný trest odnětí svobody. Odsouzený má tedy velikou 

naději, že již nebude sekundárně sankcionován za porušení podmínek výkonu domácího 

vězení. Stejně je tomu také v případě, kdy odsouzený nedodržuje jednu ze základních 

podmínek uloženého trestu, tj. že se ve stanovené době nezdržuje v určeném obydlí a 

toto je zjištěno namátkovou kontrolou probačního úředníka. Pokud k porušení 

elementární povinnosti dojde v okamžiku, kdy do konce výkonu trestu zbývá pouze 

krátká doba, je velmi pravděpodobné, že odsouzený řádně vykoná zbytek trestu a poté 

již zde nebude zbývat žádný trest, který by bylo možno přeměnit. Tato nevýhoda 

institutu přeměny může způsobit, že vůle odsouzeného k dodržování stanovených 

podmínek bude s přibývajícím časem značně klesat, a to za předpokladu, že má 

odsouzený dostatek informací o tom, že dost možná riskuje přeměnu domácího vězení 

pouze v krátkodobý trest odnětí svobody. Tento přístup poté značně snižuje účinnost 
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trestu domácího vězení. Naopak je třeba konstatovat, že se institut přeměny jeví jako 

proporcionálnější, jelikož případná doba výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

je odvislá od doby, po kterou odsouzený řádně plnil podmínky uloženého domácího 

vězení. 
45

 Dle mého názoru však institut náhradního trestu odnětí svobody lépe 

naplňoval výchovný účel trestu. 

K přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody může soud přistoupit při 

splnění podmínek taxativně vypočtených v ust. § 61 TZ. Dle Šámala lze za nedostatek 

právní úpravy považovat fakt, že zákonodárce opomněl mezi tyto podmínky zařadit 

rovněž situaci, kdy odsouzený po dobu výkonu tohoto trestu nevede řádný život. Přitom 

tato podmínka je zakotvena jako jeden z důvodů pro přeměnu trestu obecně 

prospěšných prací na jiný druh trestu, tudíž není zřejmé, z jakého důvodu byla u jiného 

alternativního trestu vypouštěna.
46

 Další kritizovanou částí právní úpravy je nemožnost 

ponechat trest domácího vězení v platnosti i tehdy, pokud odsouzený zavdal příčinu pro 

jeho přeměnu, jak je tomu opět právě v případě obecně prospěšných prací či rozhodnutí 

o podmíněném odsouzení. Lze však říci, že tento nedostatek není považován za tak 

zásadní, neboť dle dikce ust. § 61 TZ je postup soudu při přeměně domácího vězení 

považován za fakultativní, nikoliv obligatorní, jak vyplývá z formulace „soud může 

přeměnit“.  

Procesněprávní postup přeměny je obsažen v ust. § 334g TŘ. Přeměna domácího 

vězení byla zákonem svěřena do rukou předsedy senátu, který ve věci rozhodoval 

v prvním stupni. Řízení o přeměně může být zahájeno na návrh probačního úředníka, 

který má na starosti kontrolu výkonu trestu, nebo i bez takového návrhu. Předseda 

senátu rozhoduje ve veřejném zasedání a jeví se jako logické, že byl zvolen právě tento 

způsob jednání, neboť se soudu otevírá příležitost k výslechu odsouzeného před 

vydáním rozhodnutí. Přesto však trestní řád explicitně nezakotvuje povinnost předsedy 

provést výslech odsouzeného. Nicméně mám za to, že tento postup bude přinejmenším 

vhodný, aby bylo zachováno právo obviněného na obhajobu a tento se mohl vyjádřit ke 

všem okolnostem, pro něž je rozhodováno o přeměně trestu domácího vězení. Zákon 

nevyžaduje ani výslech probačního úředníka, který soud informoval o porušování 
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 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges 2014, 348-

349 s.   
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podmínek výkonu trestu ze strany odsouzeného nebo který podal návrh na přeměnu 

trestu. Předseda senátu rozhoduje ve formě usnesení, proti němuž je přípustná stížnost, 

jež má odkladný účinek. Až do pravomocného rozhodnutí o přeměně trestu odsouzený 

nadále vykonává původně uložený trest domácího vězení. 

6.5.2 Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení 

Rovněž se jedná o institut, který nebyl součástí trestního zákoníku ode dne nabytí 

jeho účinnosti, nýbrž byl inkorporován až novelou provedenou zákonem č. 390/2012 

Sb. účinnou od 1.10.2012. Za hlavní motiv vedoucí k zakotvení tohoto institutu do 

trestního zákoníku lze považovat snahu o snížení počtu vězněných osob, a to konkrétně 

těch, kterým byl uložen krátkodobý nepodmíněný trest odnětí svobody. Právní úpravu 

této přeměny nalezneme v ust. § 57a TZ, které stanovuje, že soud má oprávnění 

přeměnit zbytek trestu v trest domácího vězení po výkonu poloviny uloženého nebo 

podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírněného trestu odnětí svobody. Přeměna je 

však možná pouze v těch případech, kdy byl pachatel odsouzen za spáchání přečinu. 

Další podmínkou, která musí být splněna, aby soud mohl o přeměně rozhodnout, je fakt, 

že odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a 

plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že 

v budoucnu povede řádný život. Při stanovení doby přeměňovaného trestu domácího 

vězení je soud vázán přepočítávací klauzulí, jež stanovuje, že se každý den 

nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení. 

Toto ustanovení tvoří jednu z výjimek, kdy lze překročit maximální zákonem 

stanovenou délku trvání trestu domácího vězení. Přeměněný trest tedy může být delší 

než dva roky předvídané v ust. § 60 TZ.  

 O popisované přeměně rozhoduje soud ve veřejném zasedání, a to na návrh 

státního zástupce či ředitele věznice, v níž je trest vykonáván, na žádost odsouzeného 

nebo i bez takové žádosti. Zákon však již dále neřeší příslušnost soudu, který by měl o 

přeměně rozhodovat. Nabízí se tedy postup cestou analogie buď podle ust. § 333 odst. 1 

TŘ, který se věnuje příslušnosti soudu k rozhodnutí o podmíněném propuštění (k 

rozhodnutí je povolán okresní soud, v jehož obvodu se trest vykonává), nebo podle ust. 

§ 320 odst. 2 TŘ, jež obecně řeší příslušnost soudu k rozhodnutí týkající se osob ve 

výkonu trestu (rozhodnutí činí soud, v jehož obvodu se trest vykonává). Rozdílem je, že 
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ve druhém případě může rozhodovat jak soud okresní, tak krajský, a to podle toho, který 

byl věcně příslušný jako soud I. stupně. 
47

 Mám za to, že by bylo vhodné, tuto 

nedokonalost vyřešit explicitním stanovením příslušnosti soudu. 

6.5.3 Přeměna trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení 

Tato konstrukce změny druhu trestu byla do trestního zákoníku zakotvena novelou 

provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu však není 

možné seznat žádné důvody, které zákonodárce vedly k přijetí této úpravy. Lze však 

samozřejmě dovodit, že byl veden především snahou o snižování počtu osob, které 

vykonávají krátkodobé tresty odnětí svobody v důsledku přeměny trestu obecně 

prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody.
48

  K přeměně může dojít 

tehdy, pokud odsouzený k trestu obecně prospěšných prací v době od odsouzení do 

skončení výkonu trestu neplní podmínky uloženého trestu, tj. nevede řádný život, 

vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky 

výkonu trestu či jinak maří výkon tohoto trestu nebo tento trest ve stanovené době 

zaviněně nevykoná.
49

 Pak je soud oprávněn rozhodnout o přeměně trestu obecně 

prospěšných prací nebo jeho zbytku, a to mj. na trest domácího vězení. Pokud 

k nastíněné přeměně dojde, je soud vázán přepočítávací formulí, která stanovuje, že 

každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se 

počítá za jeden den domácího vězení.
50

 O přeměně rozhoduje soud na návrh probačního 

úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecního 

úřadu nebo instituce, u níž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný 

prostřednictvím tohoto probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu
51

, tj. z moci 

úřední. 

6.5.4 Přeměna peněžitého trestu v trest domácího vězení 

Toto ustanovení bylo do trestního zákoníku vtěleno novelou provedenou zákonem č. 

390/2012 Sb., jež inkorporovala oprávnění soudu nenařizovat ihned náhradní trest 

odnětí svobody tehdy, když odsouzený nevykoná v určené době peněžitý trest, nýbrž 
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 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013, 1089 s. 
48

 ŠČERBA, F. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012, č. 1, 5 s. 
49

 Ust. § 65 odst. 2 TZ 
50

 Ust. § 65 odst. 2 písm. a) TZ 
51

 Ust. § 340b odst. 1 TŘ 



37 

 

peněžitý trest přeměnit buď v trest domácího vězení, nebo v trest obecně prospěšných 

prací. Zajímavostí této úpravy je, že zákon neuvádí žádné přepočtové pravidlo pro tuto 

přeměnu. Soud je tedy vázán jediným omezením, a sice maximálními výměrami těchto 

trestů. Peněžitý trest lze tedy přeměnit maximálně na 2 roky domácího vězení a 

maximálně na 300 hodin obecně prospěšných prací. Pokud odsouzený poruší i 

podmínky přeměněných alternativních trestů, soud tyto opět přemění, tentokrát však již 

v nepodmíněný trest odnětí svobody, který je pachateli ukládán zároveň s uložením 

peněžitého trestu, a to až na čtyři léta. 

6.6 Hmotněprávní a procesněprávní aspekty zahlazení odsouzení   

Podle Jelínka je podstatou a smyslem zahlazení odsouzení odstranění nepříznivých 

právních důsledků odsouzení, a to buď přímo na základě skutečností předpokládaných 

zákonem, nebo na základě rozhodnutí soudu.
52

 Na osobu, jejíž odsouzení bylo 

zahlazeno se dále hledí, jako by odsouzena vůbec nebyla, tj. nastává tzv. fikce 

neodsouzení. V případě trestu domácího vězení ukládaného dospělým pachatelů vůbec 

nepřichází v úvahu první způsob zahlazení odsouzení, a sice přímo ze zákona, kdy 

k odstranění nepříznivých následků odsouzení dojde již samotným výkonem uloženého 

trestu. Tento postup je možný toliko při ukládání trestního opatření domácího vězení 

mladistvým pachatelům, kdy na tyto se hledí, jako by nebyli odsouzeni, jakmile bylo 

takové trestní opatření vykonáno nebo bylo od výkonu trestního opatření nebo jeho 

zbytku pravomocně upuštěno.
53

 U dospělých pachatelů připadá v úvahu pouze druhá 

varianta, a sice zahlazení odsouzení na základě rozhodnutí soudu. V případě trestu 

domácího vězení může být odsouzení zahlazeno, pokud pachatel v období od výkonu 

trestu nebo jeho prominutí či promlčení jeho výkonu vede řádný život, a to nepřetržitě 

po dobu jednoho roku.
54

 Žádost o zahlazení odsouzení může podat samozřejmě 

odsouzený, dále však také zájmové sdružení uvedené v ust. § 3 odst. 1 TŘ a osoby, 

které by mohly ve prospěch odsouzeného podat odvolání. 
55

 O zahlazení odsouzení však 

nerozhoduje soud, který vydal odsuzující rozsudek, kterým byl trest uložen, ale okresní 

soud, v jehož obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl 
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bydliště.
56

 Po té, co rozhodnutí, kterým se zahlazuje odsouzení, nabude právní moci, 

soud vyrozumí orgán, jež vede rejstřík trestů, neboť zahlazené odsouzení již nesmí být 

vykazováno výpisem z rejstříku trestů. Je však nadále vykazováno v opisu z evidence 

rejstříku trestů, jež se vydává orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu 

spravedlnosti pro účely trestního řízení. 
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7 Výkon trestu domácího vězení 

Problematika výkonu trestu domácího vězení je zařazena do oddílu třetího hlavy 

dvacáté první trestního řádu nazvané vykonávací řízení. Vykonávací řízení je jednou 

z fází trestního řízení, která však nemusí být přítomna obligatorně v každém trestním 

řízení, neboť existují rovněž taková rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, jež 

výkon nevyžadují. Předpokladem pro zahájení vykonávacího řízení je existence 

rozhodnutí soudu, kterým se ukládá trest nebo ochranné opatření, přičemž toto 

rozhodnutí musí být vykonatelné. Účelem vykonávacího řízení je vynutit obsah 

rozhodnutí vydaného orgány činnými v trestním řízení.
57

  

7.1 Rozhodnutí, kterým se ukládá trest domácího vězení 

Předpokladem případného vykonávacího řízení je existence rozhodnutí, kterým se 

trest ukládá. V případě trestu domácího vězení zařadíme mezi tato rozhodnutí primárně 

rozsudek a trestní příkaz.  

Trestní příkaz je rozhodnutím sui genesis, k jehož vydání je oprávněn samosoudce 

dle hlavy dvacáté trestního řádu. Samosoudce je oprávněn vydat trestní příkaz, pokud je 

skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Podstatou trestního příkazu je, že 

soud nerozhoduje na základě důkazů provedených při hlavním líčení, ale pro jeho 

vydání je stěžejní obsah soudního spisu. Rozhodující však je, zda je na základě 

spisového materiálu skutkový stav spolehlivě prokázán. V případě vyřešení trestní věci 

trestním příkazem do pozadí ustupují některé ze základních zásad trestního řízení, a sice 

příkladně zásada veřejnosti či zásada bezprostřednosti a ústnosti. Trestním příkazem lze 

uložit pouze omezený okruh trestů, jejichž výčet uvedený v ust. § 314e odst. 2 TŘ je 

taxativní. Lze jím mj. uložit také trest domácího vězení s maximální výměrou jeden rok. 

Před vydáním trestního příkazu, kterým se pachateli ukládá trest domácího vězení, má 

samosoudce povinnost vyžádat si zprávu probačního úředníka, která má být návodem 

pro případné uložení tohoto trestu, a to zejména proto, že obsahuje informace o 

možnostech výkonu tohoto trestu a zároveň i stanovisko obviněného. Samosoudce je 

touto zprávou probačního úředníka vázán.  
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Naproti tomu u rozsudku, kterým se ukládá trest domácího vězení, zákon explicitně 

nevyžaduje, aby si soud rovněž opatřil zprávu probačního úředníka obsahující zjištění 

týkající se budoucího výkonu tohoto trestu. Tento postup ze strany soudu se však jeví 

více než vhodný, neboť se jedná o nástroj, jakým lze zabránit potencionálním 

problémům při výkonu tohoto trestu.  

Rozhodnutí, kterým je ukládán trest domácího vězení musí obligatorně obsahovat: 
58

 

a) výměru trestu, 

b) stanovení doby, v níž je odsouzený povinen zdržovat se v určeném obydlí za 

podmínek stanovených ust. § 60 odst. 4 TZ, což by mělo přesně odpovídat 

konkrétním požadavkům toho kterého případu v souladu se zásadou soudcovské 

individualizace trestu. 

Mezi fakultativní náležitosti rozhodnutí, kterým je ukládáno domácí vězení lze 

zařadit:
59

 

a) uložení přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených v ust. § 

48 odst. 4 TZ, 

b) uložení povinnosti, aby odsouzený podle svých možností nahradil škodu, odčinil 

nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem nebo aby vydal bezdůvodné 

obohacení, které trestným činem získal, 

c) vyslovení souhlasu s navštěvováním pravidelných bohoslužeb nebo 

náboženských shromáždění, a to ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. 

Před již zmiňovanou novelou trestního zákoníku provedenou zákonem č. 330/2011 

Sb. byla obligatorní náležitostí rozhodnutí, kterým se ukládá domácí vězení, toliko 

výměra trestu, a to vzhledem k subsidiární zákonné úpravě doby, po kterou se 

odsouzený musí zdržovat v určeném obydlí. Aktuálně musí být tato doba přesně a určitě 

vymezena již v rozhodnutí, jímž se trest ukládá, a to z toho důvodu, aby již z tohoto 

rozhodnutí byl zřejmý rozsah uloženého trestu, který již nemůže být posléze 

konkretizován v rámci vykonávacího řízení. 
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7.2 Nařízení výkonu trestu domácího vězení 

Než může soud nařídit výkon trestu domácího vězení, musí se nejprve rozhodnutí, 

kterým se tento trest ukládá, stát vykonatelným. Jakmile toto rozhodnutí nabude 

vykonatelnosti, nařídí předseda senátu výkon trestu. Výkon trestu zpravidla nařizuje 

předseda senátu soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni.
60

 Výkon trestu se 

nařizuje opatřením, jež předseda senátu zašle odsouzenému a příslušnému středisku 

Probační a mediační služby. V opatření, kterým se nařizuje výkon trestu domácího 

vězení, předseda senátu určí (a) počátek výkonu tohoto trestu, (b) místo jeho výkonu.  

Počátek výkonu trestu předseda senátu stanoví tak, aby si odsouzený mohl obstarat 

své záležitosti.
61

 Jedná se o promítnutí zásady individualizace trestu, kdy legislativa 

výslovně nestanoví, jak dlouho po té, kdy se rozhodnutí o uložení trestu stane 

vykonatelným, má dojít k samotnému výkonu. Předseda senátu může stanovit počátek 

výkonu trestu s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých odsouzených. Zákon nijak 

neurčuje lhůtu, do níž se musí s výkonem započíst. Však s ohledem na jednu ze 

základních zásad trestního řízení, sice na zásadu rychlosti, by trest měl být vykonán v co 

nejbližší době po odsouzení, aby bylo možné v nejširší míře uplatnit jeho výchovný 

účel. Při výkladu ustanovení týkající se přiměřené lhůty pro odsouzeného k obstarání 

jeho záležitostí lze analogicky použít ust. § 321 odst. 2 TŘ upravující nařízení výkonu 

trestu odnětí svobody, kdy zákon stanoví, že předseda senátu může odsouzenému 

k nastoupení trestu poskytnutou přiměřenou lhůtu k obstarání záležitostí, která však 

nesmí být delší než jeden měsíc od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se 

trest odnětí svobody ukládá. Lze tedy konstatovat, že ani lhůta, kterou poskytuje 

předseda senátu odsouzenému, který má vykonat trest domácího vězení, by neměla 

přesahovat rámec jednoho měsíce. Pod pojmem obstarávání záležitostí odsouzeného si 

můžeme představit např. konzultace se zaměstnavatelem, popř. s osobou vlastníci 

prostor, v němž bude trest vykonáván.
62

 

Místo výkonu trestu stanoví předseda senátu do určitého obydlí, kterým může být 

buď místo trvalého pobytu odsouzeného, nebo místo, v němž se odsouzený zdržuje. 

Zároveň soud přihlédne k místu výkonu zaměstnání a k možnostem dopravy do 
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zaměstnání.
63

 K pojmu obydlí viz výše kapitola pět. Dle ust. § 10 zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, se místem trvalého pobytu rozumí adresa 

pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve 

formě referenční vazby, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, 

byt nebo zaměstnání. Místo trvalého pobytu by mělo být optimálně i místem, kde se 

odsouzený skutečně zdržuje. V mnohých případech se však odsouzený z různých 

důvodů zdržuje v jiném místě, tudíž by mohlo dojít k jeho diskriminaci v situaci, kdy by 

mu nemohl být uložen trest domácího vězení pouze proto, že ho není s to vykonat 

v místě svého trvalého pobytu. O onom místě, jež by mělo sloužit k výkonu trestu 

domácího vězení, by nemělo být rozhodováno až v samotném opatření o nařízení 

výkonu trestu. Toto místo by mělo být předběžně známo již v průběhu trestního řízení, 

aby bylo možno vůbec uvažovat, že by odsouzenému mohl být uložen tento druh trestu.  

7.3 Nedodržování podmínek výkonu trestu 

Podmínky, které je odsouzený nucen po dobu výkonu trestu dodržovat, byly již 

podrobně rozebrány v kapitole páté. V této části práce se zaměřím na důsledky toho, že 

odsouzený stanovené podmínky nedodržuje. 

Kromě úpravy obsažené v trestním řádu v ust. § 334c, je tato problematika řešena 

též vyhláškou č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. Probační 

úředník má povinnost po té, co zjistí porušení podmínek výkonu trestu, toto projednat 

s odsouzeným a ověřit pravdivost jeho tvrzení. Jeho povinností je však zároveň 

neprodleně informovat soud, který výkon trestu nařídil, o všech případech porušení 

podmínek výkonu trestu.  

V praxi mohou nastat dvě situace, jež mohou ve svém důsledku znamenat neplnění 

podmínek uloženého trestu ze strany odsouzeného. Za prvé se může jednat o 

předvídatelnou nemožnost splnění, kdy má odsouzený povinnost předem nahlásit 

probačnímu úředníkovi (telefonem, osobně, e-mailem apod.), že nebude s to se ve 

stanovenou dobu zdržovat v určeném obydlí či nebude schopen splnit některou 

z přiměřených povinností nebo přiměřených omezení uložených pravomocným 

rozhodnutím soudu. K tomuto svému porušení však musí mít odsouzený závažné 
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důvody. Nepřichází v úvahu, aby se jednalo pouze o důvody běžné. Za závažný důvod 

lze považovat např. plánovanou hospitalizaci odsouzeného v nemocničním zařízení či 

zaměstnavatelem nařízenou služební cestu. Za druhou možnost lze považovat situaci, 

kdy se odsouzený ze závažných důvodů v určenou dobu vzdálí z obydlí, v němž má 

vykonávat uložený trest, nebo se v něm z důležitých důvodů nenachází, aniž by tuto 

skutečnost mohl předem předvídat. Mezi tyto závažné důvody je možné zařadit např. 

dopravní nehodu na cestě ze zaměstnání. V tomto případě má odsouzený povinnost 

neprodleně informovat probačního úředníka o nastalé situaci. Ať již je důvodem 

porušení povinností odsouzeného situace prvá či druhá, má tento povinnost se 

následující pracovní den dostavit k probačnímu úředníkovi a prokázat důvody, pro které 

se nezdržoval ve stanoveném čase v určeném obydlí. 
64

 

Informační povinnost vůči soudu zákon ukládá jak provozovateli elektronického 

kontrolního systému, tak probačnímu úředníkovi vykonávající kontrolu. Tito jsou 

povinni soud informovat v případě jakéhokoliv porušení uložených podmínek ze strany 

odsouzeného. 

7.4 Odklad a přerušení výkonu trestu 

Institutu odkladu výkonu trestu domácího vězení může využít předseda senátu 

v případě, že by se okamžitý výkon trestu jevil pro odsouzeného jako nepřiměřeně 

tvrdý. Důvody, pro které může být výkon dočasně odložen, však mohou být rovněž 

pouze důvody důležité, mezi něž bych zařadila např. nástup výkonu nepodmíněného 

trestu odnětí svobody či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odsouzeného spojený 

s hospitalizací v nemocničním zařízení. O důvodech, jež by mohly odůvodňovat odklad 

výkonu trestu, se může předseda senátu dozvědět přímo od odsouzeného, od probačního 

úředníka nebo je též může seznat vlastní činností. Usnesení, kterým se odkládá výkon 

trestu domácího vězení, nemusí obligatorně obsahovat výrok týkající se doby, na níž je 

výkon odložen, neboť trestní řád stanovuje, že pokud pominou důvody odkladu výkonu 

trestu, předseda senátu odklad odvolá.  

Lze říci, že přerušení výkonu trestu je možné použít z totožných závažných důvodů, 

které mohou být před započetím výkonu důvody pro jeho odklad, jen s tím rozdílem, že 
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institut přerušení se využívá až v průběhu výkonu trestu. Další z příčin, která může být 

podkladem pro přerušení výkonu trestu, je podstatná změna poměrů odsouzeného, jež 

může v konečném důsledku vést až ke změně trestu domácího vězení. V takovém 

případě se užije institutu přerušení jako dočasného řešení, než bude moci předseda 

senátu rozhodnout o změně trestu a tento bude moci být vykonáván v novém prostředí. 

Předseda senátu rozhoduje o přerušení toliko na určitou dobu, jejíž maximální délka 

však zákonem stanovená není. Obligatorní postup soudu však nastává v okamžiku, kdy 

odpadnou důvody, pro které byl výkon trestu přerušen. Poté předseda senátu z moci 

úřední přerušení výkonu trestu odvolá. 

O době, po níž byl výkon trestu odložen nebo přerušen pojednává ust. § 334d odst. 3 

TŘ, které stanovuje, že doba, po kterou byl výkon trestu domácího vězení odložen nebo 

přerušen, se nezapočítává do doby výkonu trestu. Tento postup je krokem logickým, 

neboť po dobu, kdy je výkon trestu odložen nebo přerušen, odsouzený fakticky trest 

nevykonává, tudíž ani neplní podmínky, které jsou mu uloženy pravomocným 

rozhodnutím. V případě odkladu výkonu trestu, počne odsouzený domácí vězení 

vykonávat až po odpadnutí překážky, která mu v tom dočasně bránila nebo po uplynutí 

doby, na níž byl výkon odložen, pokud tato byla stanovena. V případě přerušení se však 

jedná o určitou formu stavení doby výkonu trestu, kdy odsouzený trest nevykonává po 

dobu od právní moci rozhodnutí, kterým byl výkon přerušen, do právní moci 

rozhodnutí, jimž bylo přerušení odvoláno, popř. do uplynutí doby stanovené 

v rozhodnutí. Doby, po které odsouzený trest vykonával před a po tomto období, se 

sčítají.
65

 

Rozhodnutí, jimž se odkládá či přerušuje výkon trestu domácího vězení, má formu 

usnesení, proti němuž je přípustná stížnost s odkladným účinkem, kterou mohou podat 

odsouzený a státní zástupce. Předmětné usnesení se doručuje státnímu zástupci, 

odsouzenému a probačnímu úředníkovi. 

 

                                                 
65

 ŠÁMAL, P. a kol: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, 3854 s. 



45 

 

7.5 Změna trestu domácího vězení  

Vzhledem k faktu, že trest domácího vězení může být odsouzenému uložen až na 

dva roky, je logické, že se v průběhu této doby může objevit potřeba změny trestu, která 

se může týkat místa výkonu trestu, doby, po kterou se má odsouzený ve stanoveném 

místě zdržovat či přiměřených povinností a omezení, jež byly odsouzenému uloženy. 

Podnět ke změně trestu domácího vězení může vznést odsouzený, státní zástupce, 

probační úředník nebo může předseda senátu rozhodnout o změně i bez takového 

podnětu. Hlavním kritériem při rozhodování soudu o změně trestu je otázka, zda lze 

důvody, pro které by měl být trest změněn, považovat za důvody důležité. Je zřejmé, že 

při tomto posouzení je nutno vycházet z konkrétních okolností daného případu, není 

tudíž možné tyto důvody taxativně vypočíst v zákoně. Mezi důležité důvody pro změnu 

místa výkonu trestu lze zařadit okolnost, že dosavadní obydlí odsouzeného již 

nevyhovuje podmínkám pro výkon trestu domácího vězení, či fakt nastalé změny 

zaměstnání odsouzeného nebo ukončení nájemního vztahu k obydlí.
66

 Doba, po níž je 

odsouzený nucen zdržovat se v určeném obydlí, bude nejčastěji transformována 

v důsledku změny v osobních, rodinných či jiných poměrech odsouzeného. Může např. 

dojít ke změně rozvržení pracovní doby, místa zaměstnání, potřeby péče o nezletilého 

potomka. Poslední okolností, která může být v důsledku změny trestu domácího vězení 

transformována, je rozsah přiměřených omezení a přiměřených povinností. Mám však 

za to, že poslední případ bude nejméně používaným důvodem pro změnu trestu 

domácího vězení. 

Při rozhodování o změně trestu se naplno uplatní zásada zákazu reformationis in 

peius, která je explicitně vyjádřena v ust. § 334e odst. 1 TŘ, jež zamezuje soudu 

dodatečně ve vykonávacím řízení zpřísnit podmínky uloženého trestu tím, že by byl 

zvýšen počet hodin v týdnu, po nichž má odsouzený povinnost zdržovat se v obydlí 

nebo v neprospěch obviněného změněn rozsah přiměřených omezení a přiměřených 

povinností.  

O změně trestu domácího vězení rozhoduje předseda senátu usnesením, které by 

mělo přesně konkretizovat obsah prováděné změny. Dále by mělo usnesení obsahovat 

závazné stanovení okamžiku, od něhož změna nastane, pokud tento okamžik nesplývá 
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s vykonatelností rozhodnutí o změně. Opis rozhodnutí předseda senátu doručí 

odsouzenému, státnímu zástupci a středisku Probační a mediační služby.  

7.6 Upuštění od výkonu trestu 

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení je možno považovat za institut, u něhož 

se prolamují základní zásady vykonávacího řízení, a sice zejména ta, že výkon trestu má 

odpovídat co do druhu i výměry vykonatelnému rozhodnutí. Při aplikaci tohoto postupu 

stát vlastně rezignuje na ius puniendi, tj. subjektivní právo trestat.
67

 Rozhodnutí, kterým 

byl trest uložen, však nadále zůstává pravomocné, k jeho zrušení nedochází. O upuštění 

od výkonu trestu může být rozhodnuto jak již před jeho započetím, tehdy mluvíme o 

upuštění od celého trestu, tak i v průběhu jeho výkonu, kdy hovoříme o upuštění od 

výkonu zbytku trestu. Rovněž může být rozhodnutí vydáno v době, kdy je výkon trestu 

přerušen, a to z jakýchkoliv důvodů.  

O upuštění od výkonu trestu domácího vězení rozhoduje soud. Ovšem nebylo tomu 

tak vždy. Do 1.1.2014 mohl o upuštění od výkonu trestu domácího vězení rozhodovat i 

ministr spravedlnosti. Novelou provedenou zákonem č. 102/2013 Sb. již byla tato 

pravomoc ponechána výhradně soudu, který ji může užít ve třech případech. Za prvé 

v případě, že odsouzený byl nebo má být vydán do cizího státu nebo předán cizímu státu 

podle části páté hlavy druhé zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních
68

. Za druhé tehdy, pokud odsouzený byl nebo má být vyhoštěn
69

. V neposlední 

řadě také tehdy, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou 

nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní nebo z jiných obdobně závažných důvodů.
70

 

Dle Šámala se mezi nevyléčitelné, životu nebezpečné nemoci řadí především nádorová 

onemocnění či závažná onemocnění životně důležitých orgánů a z těch duševních lze 

jmenovat Alzheimerovu chorobu či některé psychózy.
71

 Pouze v tomto případě soud 

rozhoduje usnesením, proti němuž je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
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8 Probační a mediační služba 

Pokud bychom chtěli postihnout úplné počátky probačních a mediační služeb na 

našem území, šli bychom někam do 60. let 20. století. Nejednalo se ovšem o probaci a 

mediaci jak ji známe dnes. Při Národním výboru hlavního města Prahy a Výzkumném 

ústavu kriminologickém došlo k vytvoření experimentálního střediska postpenitenciární 

péče. Toto středisko se soustředilo především na ověření metod práce s osobami 

propuštěnými z výkonu trestu. Iniciativa vedla až k tomu, že došlo k vytvoření systému 

sociálních kurátorů, kteří se zaměřili na práci s osobami vyloučenými ze společnosti. 

Práce těchto kurátorů však nebyla odvislá od soudní moci. Po roce 1989 se již tendence 

uplatnění probačních prvků začaly naplno rozvíjet. 
72

 

Prvním porevolučním krokem k vytvoření instituce Probační a mediační služby bylo 

přijetí usnesení vlády č. 341/1994 v rámci Programu sociální prevence a prevence 

kriminality, kterým byla ministru spravedlnosti uložena povinnost, aby ověřil možnosti 

pro zavedení prvků probace do českého právního řádu, a v souvislosti s připravovanými 

novelami alternativních trestů mu bylo uloženo zřídit místa probačních úředníků. 

S účinností od 1.1.1996 začala být budována síť probačních úředníků při okresních a 

krajských soudech, kteří však svou činnost vykonávali pouze na základě zákona č. 

189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Chyběl zde tedy speciální zákon, který by 

těmto osobám umožňoval věnovat se probaci a mediaci výlučně, nikoliv pouze 

doplňkově vedle funkce v odborném aparátu soudu či vedle funkce vyššího soudního 

úředníka. Změnu přineslo až přijetí zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě, v platném znění (dále jen „ZPMS či zákon o Probační a mediační službě“), který 

s účinnosti od 1.1.2001 zřizuje Probační a mediační službu jako celistvou organizační 

složku státu, jejíž vytvoření mělo být dalším postupným krokem vedoucím 

k racionalizaci trestní politiky a k naplňovaní principů restorativní justice. Přijetím 

ZPMS došlo rovněž k naplnění některých ustanovení tehdy účinného trestního zákona i 

trestního řádu, které předpokládaly vytvoření tohoto specializovaného aparátu, jež bude 

aplikovat probaci a mediaci v rámci trestního řízení. 
73
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8.1 Probace a mediace 

8.1.1 Probace 

S definicí pojmu probace přichází ust. § 2 odst. 1 ZPMS, které víceméně rozděluje 

probační činnost na dvě větve. První větev tvoří organizování a dohled nad osobou, 

proti níž se trestní řízení vede, kontrolu alternativních trestů, spolu s přiměřenými 

omezeními a přiměřenými povinnostmi a nakonec sledování chování odsouzeného, 

který byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody ve zkušební době. 

Druhá větev probační činnosti zahrnuje individuální práci s odsouzeným a působení na 

jeho osobu, aby vedl řádný život, podrobil se soudem nebo státním zástupcem 

stanoveným podmínkám, přičemž by se mělo docílit obnovení narušených 

společenských a právních vztahů. Takto zákonem vymezený pojem probace však 

neodpovídá jejímu teoretickému rozdělení na probaci v užším a širším smyslu. Probací 

v užším smyslu se rozumí toliko určitý typ trestu či opatření, jež umožňuje podmíněný 

odklad trestu na zkušební dobu při současném dodržování soudem stanovených 

podmínek a podrobení se dohledu probačního úředníka.
74

 Za probaci v širším smyslu 

lze však považovat i celý systém služeb a funkcí, jež Probační a mediační služba 

poskytuje. 
75

 Teoretické vymezení pojmu probace se může v konkrétních detailech lišit, 

což může mít vliv na posouzení, zda ten či onen institut trestního práva je či není 

projevem probace. Podstatným rysem probace však zůstává, ať už ji pojímáme jakkoliv, 

dohled nad pachatelem. Dohled trestní zákoník definuje jako pravidelný osobní kontakt 

s probačním úředníkem, spolupráci při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu 

ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo 

vyplývajících ze zákona.
76

 Účelem dohledu je intenzivní kontrola a sledování chování 

odsouzeného, která by měla vést ke snížení pravděpodobnosti recidivy a měla by 

napomoci pachateli, aby vedl v budoucnu řádný život.  

Prvky probace můžeme v trestním zákoníku nalézt u následujících institutů: 

a) podmíněné upuštění od potrestání s dohledem (§ 48 TZ), 
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b) dohled nad výkonem trestu obecně prospěšných prací v případě, že byl tento 

trest ponechán v platnosti (§ 65 odst. 3 písm. a) TZ), 

c) dohled v rámci podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody 

v případě, že bylo podmíněné odsouzení ponecháno v platnosti (§ 83 odst. 1 

písm. a) TZ), 

d) podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem (§ 84 TZ), 

e) stanovení dohledu osobě podmíněné propuštěné z výkonu trestu odnětí 

svobody (§ 89 odst. 1 TZ). 

8.1.2 Mediace 

Druhá základní složka činnosti Probační a mediační služby má rovněž svou legální 

definici, jež je obsažena v ust. § 2 odst. 2 ZPMS. Zákonná definice pojímá mediaci jako 

mimosoudní zprostředkování, které má napomoci řešení konfliktu mezi poškozeným a 

osobou, proti níž se trestní řízení vede, jakož i další činnost směřující k urovnání tohoto 

konfliktního stavu, jež je vykonávána v souvislosti s trestním řízením. Zákon o Probační 

a mediační službě rovněž stanovuje, že mediace může být využita pouze se souhlasem 

obviněného i poškozeného. Mediace je řízena třetí osobou, a sice nestranným a 

nezávislým mediátorem. Podstatou mediace je její dobrovolnost, žádná z osob 

zúčastněných na trestním řízení nemůže být k účasti na mediaci nucena, neboť by to 

bylo v rozporu se základním smyslem mediace. Za jednu z výhod mediace lze 

považovat možnost oběti či poškozeného vyjádřit své pocity, které jej v souvislosti 

s trestným činem postihly. Pro pachatele může být mediace prostředkem, kterého může 

využít k projevení lítosti nebo vyslovení omluvy poškozenému či oběti. Lze 

konstatovat, že v rámci standardního trestního řízení by pro tato vyjádření nebylo 

dostatek prostoru. Mediace se snaží nalézt řešení, jež by bylo akceptovatelné pro obě 

strany konfliktu, a zároveň přijatelné z hlediska veřejného zájmu, jelikož pouze tehdy 

může dojít k promítnutí výsledku mediační činnosti do soudního rozhodnutí. 

V mezinárodním kontextu lze rozeznat dva modely uplatnění mediace, a sice ten 

model, který se konstituoval v zemích kontinentální Evropy, pro něhož je historicky 

typický inkviziční typ trestního řízením, a ten, který je spjat s angloamerickou právní 

kulturou, v níž je zase uplatňováno kontradiktorní trestní řízení. V prvém případě nelze 
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úplně hovořit o nezávislosti a nestrannosti mediátorů, neboť orgány činné v trestním 

řízení mají zpravidla možnost do mediačního procesu zasahovat. Z tohoto můžeme 

usuzovat i o jakémsi podřazeném postavení mediátorů orgánům činným v trestním 

řízení. Dochází k výraznému omezení právně významných výstupů mediace. V druhém 

případě je již mediace chápána striktně jako mimosoudní pokus o vyřešení konfliktní 

situace, do níž se orgány činné v trestním řízení nezapojují a iniciativa, jakož i volba 

postupů, závisí toliko na mediátorovi, který je však za výsledek jednání také 

odpovědný. Z toho také vyplývá potřeba kvality osoby mediátora. Často jsou jimi osoby 

s právním vzděláním. 
77

 

Činnost mediátora je ovšem rovněž svázána určitými procesními pravidly, kterými 

se každý mediátor musí řídit. Samotný průběh mediace lze rozčlenit do čtyř fází. (1) Již 

první kontakt mediátora s oběma stranami může předznamenat účinnost mediační 

činnosti. První stádium slouží především jako vstup do celého procesu mediace, kdy je 

na mediátorovi, aby strany poučil o tom, co je v průběhu mediace čeká. Mediátor by 

měl strany seznámit s obsahem pojmu mediace, měl by představit svou osobu a krátce 

pohovořit o úloze mediátora. Za stěžejní považuji zdůraznění skutečnosti, že mediátor je 

osobou nestrannou, jež se má pokusit o nalezení řešení přijatelného pro obě strany. (2) 

Druhé stádium mediace ovládá zejména snaha mediátora objevit podstatu problému, což 

mu pomůže určit tzv. agendu mediace. V této fázi strany hovoří spíše s mediátorem než 

navzájem, mediátor se snaží zjistit zájmy jednotlivých zúčastněných osob. (3) Stěžejní 

bodem třetího stádia je tzv. agenda sporu, která zahrnuje body, jež je nutné vyřešit, aby 

bylo možné dosáhnout cíle mediace, tj. aby se mediace stala úspěšnou. Dochází 

k vytyčení témat, která jsou mezi stranami nesporná, na nichž se tedy strany shodly, i 

témat, která bude ještě potřeba dále prodiskutovat. Rovněž je určeno pořadí témat. (4) 

Čtvrtá fáze by měla ideálně směřovat k uzavření mediační dohody. Obě strany mohou 

navrhovat možná řešení sporu a o jednotlivých řešeních poté diskutují. Činnost 

mediátora směřuje především k tomu, aby konkrétní návrhy řešení vzešly přímo od 

účastníků. Úkolem mediátora je účastníky orientovat vhodným směrem tak, aby došlo 
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k dohodě. V případě, že se mezi stranami dohoda uskuteční, je úlohou mediátora tuto 

dohodu zachytit písemně. 
78

 

8.2 Organizace Probační a mediační služby 

Probační a mediační služba byla zřízena jako organizační složka státu, v jejímž čele 

stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Dle Organizačního řádu 

Probační a mediační služby je ředitel oprávněn jednat za ni ve všech záležitostech a 

zastupovat ji navenek. 

Strukturu Probační a mediační služby dále tvoří jednotlivá střediska, kterých je 

v současné době 74 a jež se nachází v obcích, v nichž jsou umístěny okresní soudy. 

Střediska zajišťují plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, 

státním zastupitelstvím a orgánům Policie ČR (§ 3 odst. 2 ZPMS). Střediska se dále 

mohou dělit na jednotlivá specializovaná oddělení např. se zaměřením na mladistvé či 

uživatele omamných a psychotropních látek (§ 3 odst. 5 ZPMS). V čele střediska stojí 

vedoucí, kterého jmenuje a odvolává na návrh ředitele Probační a mediační služby a po 

projednání Radou pro probaci a mediaci ministr spravedlnosti.  

Podrobnější úpravu týkající se organizace Probační a mediační služby obsahuje 

Statut vydaný Ministerstvem spravedlnosti na základě zákonného zmocnění uvedeného 

v ust. § 3 odst. 6 ZPMS. 

8.3 Úředníci a asistenti 

Plněním jednotlivých úkolů probace a mediace jsou pověřeni probační úředníci a 

asistenti, kteří jsou státními zaměstnanci. 

Probačním úředníkem se může stát každá svéprávná a bezúhonná osoba s 

vysokoškolským vzděláním v oblasti společenskovědní, jež složila odbornou zkoušku, 

kterou ji umožní vykonat příslušné středisko Probační a mediační služby po absolvování 

základního kvalifikačního vzdělání (§ 6 odst. 2 ZPMS). Základní kvalifikačním 

vzděláním se rozumí dvanáctiměsíční výcvik zahrnující teoretickou výuku a praktickou 

přípravu v oblasti práva, společenských disciplín, sociální práce a komunikačních 

dovedností (čl. 6 Statutu). 
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Asistentem Probační a mediační služby se může stát bezúhonná a svéprávná fyzická 

osoba starší 21 let, která dokončila středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní (§ 

6 odst. 3 ZPMS). Asistent má povinnost absolvovat šestiměsíční specializační kurz 

zakončený ověřením získaných znalostí (čl. 8 Statutu). 

8.4 Práva a povinnosti úředníků a asistentů 

Sumarizaci práv a povinností probačních úředníků a asistentů obsahuje zákon o 

Probační a mediační službě v § 7 až 9. 

Probační úředník je zejména povinen řídit se při výkonu své funkce zákony, jinými 

právními předpisy, jakož i pokyny předsedy senátu či samosoudce a v přípravném řízení 

též státního zástupce. Toto se však neuplatní v procesu mediace, kdy je probační 

úředník nezávislým třetím, jehož činnost nemůže být ovlivněna žádným z orgánů 

činných v trestním řízení. Při výkonu své funkce musí probační úředník postupovat 

s náležitou odpovědností a respektem vůči základním lidským právům a svobodám, jež 

je povinen chránit. Má povinnost zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření 

účelu trestního řízení, nebo by mohlo mít za následek vyvolání nejistoty ohledně jeho 

nestranného a objektivního přístupu (§ 7 odst. 1 ZPMS). 

Zákon o Probační a mediační službě zakládá probačnímu úředníkovi oprávnění při 

ukládání alternativních trestů a užívání odklonů v trestním řízení. Probační úředník 

zjišťuje stanovisko obviněného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k uložení 

trestů nesouvisejících s odnětím svobody a v případě schválení narovnání zjišťuje 

rovněž stanovisko poškozeného (§ 7 odst. 2 ZPMS).  

Probační úředník má povinnost dohlížet nad dodržováním podmínek, omezení či 

povinností uložených obviněnému v rámci dohledu, některého z alternativních trestů či 

odklonů v trestním řízení. Jestliže obviněný poruší některou z uložených podmínek, 

omezení či povinností, je probační úředník povinen tuto skutečnost oznámit předsedovi 

senátu či samosoudci a pokud k porušení dojde v přípravném řízení tak rovněž státnímu 

zástupci. Pokud se však jedná o porušení méně závažné, má probační úředník možnost 

upozornit obviněného na zjištěné nedostatky a poskytnout mu potřebné poučení pro 

případ, že by k takovému porušení podmínek, omezení či povinností došlo znovu (§ 7 

odst. 3 ZPMS). 
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Probační úředník má v mezích své působnosti právo nahlížet do trestních spisů 

vedených soudy, státními zastupitelstvími a Policií ČR a pořizovat si z nich opisy, 

výpisy a kopie (§ 7 odst. 4 ZPMS). 

Institut vyloučení osob z provádění úkonů řízení se vztahuje rovněž na probační 

úředníky a asistenty. Ti mají povinnost neprodleně oznámit předsedovi senátu či 

samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci všechny skutečnosti, pro které by 

mohli být vyloučeni z provádění úkonů probace a mediace. Dokud nebude o vyloučení 

úředníka či asistenta pravomocně rozhodnuto, jsou tito oprávněni činit pouze úkony, jež 

nesnesou odkladu. O vyloučení rozhoduje předseda senátu či samosoudce a 

v přípravném řízení státní zástupce usnesením, proti němuž není přípustný opravný 

prostředek (§ 31a TŘ, § 8 odst. 1 a 2 ZPMS).  

Jak probačním úředníkům, tak asistentům zákon ukládá povinnost mlčenlivosti o 

skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, a to rovněž po skončení 

jejich pracovního poměru. Povinnosti mlčenlivosti se však nemohou dovolávat ve 

vztahu k orgánům činným v trestním řízení, stejně jako vůči ministerstvu, pokud se 

jedná o údaje nezbytné k plnění závazků podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, jíž je 

Česká republika vázána (§ 9 odst. 1 ZPMS).  

Je zakázáno vyslýchat probačního úředníka či asistenta ohledně skutečností, které se 

dozvěděli při výkonu mediační činnosti, a které ale následně nebyly inkorporovány do 

uzavřené dohody mezi poškozeným a obviněným, pokud se však nejedná o trestním 

zákoníkem stanovenou povinnost překazit spáchání trestného činu či oznámit trestný čin 

(§ 9 odst. 2 ZPMS).   

Probační úředník je oprávněn vstupovat do obydlí osoby, které byl uložen dohled a 

tato osoba má povinnost probačnímu úředníkovi umožnit vstup do obydlí, v němž se 

zdržuje (§ 50 písm. d) TZ). Toto právo probačního úředníka se však dostává do kolize s 

právem osoby, nad níž je stanoven dohled, na nedotknutelnost obydlí ústavně zaručenou 

čl. 12 odst. 1 LZPS. Přesto mám za to, že by oprávnění probačního úředníka v tomto 

případě obstálo, neboť je vykonáváno s cílem zefektivnit vykonávaný dohled, a 

poskytnout tak účinnou ochranu společnosti.  
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9 Kontrola výkonu trestu domácího vězení 

Od zavedení trestu domácího vězení do českého trestního práva je otázka kontroly 

výkonu tohoto trestu jedním z nejdiskutovanějších témat, neboť je zřejmé, že 

v okamžiku zakotvení tohoto trestu do trestního zákoníku nebylo zajištěno optimální 

prostředí pro kontrolu jeho výkonu. Veřejnost chápe tento trest jako vhodnou 

alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, avšak nefunkčnost kontrolního 

systému vede ke značné skepsi týkající se efektivity a dosažení účelu tohoto trestu. 

Původní návrh novely trestního řádu počítal s kontrolou výkonu trestu ze strany Policie 

ČR, ale v průběhu legislativního procesu bylo od tohoto pojetí upuštěno, neboť 

zákonodárce dospěl k závěru, že se nejedná o plnění úkolů tohoto sboru.
79

  

Základní ustanovení, které pojednává o kontrole výkonu trestu domácího vězení, 

stanovuje, že kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Ministerstvo 

spravedlnosti nebo jím k výkonu elektronické kontroly zřízená organizační složka státu 

ve spolupráci s Probační a mediační službou prostřednictvím elektronického 

kontrolního systému umožňujícího detekci pohybu odsouzeného nebo Probační a 

mediační služba namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem.
80

 Toto 

ustanovení doznalo změny novelou provedenou zákonem č. 150/2016 Sb., která přinesla 

v prvé řadě terminologickou změnu, kdy nahradila pojem „provozovatel elektronického 

kontrolního systému“, který se již nadále nepoužívá a přišla s koncepcí, která určuje, že 

kontrolu domácího vězení zajišťuje primárně Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová 

zpráva poukazuje na jisté nepochopení pojmu „provozovatel“ ze strany veřejnosti, která 

jej vnímala spíše jako subjekt zajišťující dodávku služeb a jejich servis, než jako 

subjekt, který by měl být odpovědný za řádný průběh kontroly výkonu trestu. 

Zákonodárce tudíž považoval za vhodné závazně stanovit, který ze státních orgánů stojí 

na vrcholu pyramidy subjektů angažujících se ve výkonu kontroly trestu domácího 

vězení. Jak je zřejmé z tabulky zpracované společností KPMG
81

 stala se v tomto ohledu 

Česká republika mezi ostatními zeměmi Evropy raritou, neboť jako jediná evropská 

země vybrala za „provozovatele“ elektronického monitoringu ministerstvo. Tento 
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postup českého zákonodárce může vzbuzovat obavy, jelikož není zřejmé, kde došlo 

k inspiraci k užití takového modelu, když neexistují žádné poznatky ani zkušenosti 

z jiných evropských úprav. Teprve čas ukáže, zda se zákonodárce poučil z chyb 

minulých, kdy ani při samotném zavádění trestu domácího vězení nevyužil pozitivních 

a negativních poznatků ze zahraničí. Mám však za to, že zákon ukládá Ministerstvu 

spravedlnosti mnoho jiných obecnějších úkolů, mezi které je možno zařadit např. 

zpracování koncepce rozvoje v oblasti své působnosti, příprava vlastních návrhů 

zákonů, výkon správního dozoru či výkon státní správy soudů, které úředníky 

ministerstva zaměstnávají natolik, že již nebude v jejich silách zaměřit svou pozornost 

na tak specifickou a úzkou oblast, jakou je kontrola výkonu trestu domácího vězení. 

Nehledě na to, že se Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě potýká s nedostatkem 

úřednického aparátu a uložení této nové funkce by pro něj znamenalo nutnost navýšit 

stav úředníků, na což však zase není ve státním rozpočtu dostatek finančních 

prostředků. Mým názorem je, že vhodnější cestou při výkonu kontroly trestu domácího 

vězení bude zřízení speciální organizační složky státu, která bude mít tuto problematiku 

z pověření ministerstva na starost. 

Další změna, kterou do ust. § 334b TŘ přinesla novela provedená zákonem č. 

150/2016 Sb., spočívá v povinnosti odsouzeného strpět pořízení svých biometrických 

údajů orgánem zajišťujícím kontrolu na jeho žádost při zahájení kontroly, a dále v jejím 

průběhu, existuje-li podezření na porušení kontrolovaných povinností. Pořizovanými 

biometrickými údaji jsou otisky prstů, rysy obličeje a záznam hlasu. Důvodová zpráva 

uvádí, že možnost pořízení biometrických údajů je důležitá zejména za účelem dvojí 

identifikace odsouzeného či za účelem následného měření přítomnosti alkoholu 

v dechu, pokud byla odsouzenému uložena též povinnost zdržet se požívání 

alkoholických nápojů.  

Zmíněnou novelou trestního řádu však nebylo upuštěno ani od role Probační a 

mediační služby, která je nadále oprávněna provádět namátkové kontroly výkonu trestu, 

a však se zdá, že probační úředník bude nadále plnit již pouze funkci pomocnou či 

sociální a těžiště kontroly výkonu trestu bude přeneseno právě na elektronický kontrolní 

systém, což vyplývá již z gramatického výkladu novelizovaného ustanovení § 334b TŘ. 
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9.1 Činnost Probační a mediační služby při výkonu trestu domácího 

vězení 

Okruh činností Probační a mediační služby v souvislosti s kontrolou výkonu trestu 

domácího vězení je stanoven trestním řádem, zákonem o Probační a mediační službě a 

následně rozveden vyhláškou o kontrole výkonu trestu domácího vězení. Úředníci 

Probační a mediační služby budou primárně vykonávat namátkové kontroly, ale jejich 

úloha bude nezastupitelná též při kontrole prostřednictvím elektronického systému.  

9.1.1 Činnost probačního úředníka před vydáním rozhodnutí, kterým se 

ukládá trest 

Činnost probačního úředníka před vydáním rozhodnutí, kterým se ukládá trest 

domácího vězení, spočívá především v institutu tzv. předběžného šetření. Probační 

úředník na vyžádání soudu či státního zástupce nebo v případě, že sám obviněný má 

zájem o uložení tohoto trestu, provede šetření v místě bydliště pachatele a jeho úkolem 

je vyhotovit zprávu, která by se věnovala možnostem uložení trestu domácího vězení. 

Jak již bylo popsáno výše, za více než vhodné lze považovat, aby byl probační úředník 

zapojen do trestního řízení ještě před tím, než bude samotný trest uložen, tedy již 

v době, kdy soud či státní zástupce uvažují o možnosti uložení tohoto trestu. Cílem 

předběžného šetření je nashromáždit poznatky o okolnostech, které by uložení a 

především výkon domácího vězení úplně vylučovaly, či ho alespoň podstatně ztěžovaly.  

Předběžné šetření probačního úředníka má tři fáze, přičemž v první fázi je obviněný 

pozván na úvodní konzultaci na příslušné středisko Probační a mediační služby, jež se 

účastní dobrovolně a která má probačnímu úředníkovi poskytnout elementární údaje o 

osobě pachatele a jeho poměrech. Takto získané informace posléze probační úředník 

ověřuje a prohlubuje ve druhé fázi předběžného šetření, která zahrnuje návštěvu 

úředníka přímo v místě bydliště obviněného, popř. v místě, v němž má být potenciálně 

uložený trest vykonáván. V rámci této fáze probační úředník zjišťuje, zda je navštívené 

obydlí vhodným místem pro výkon trestu domácího vězení, např. zjišťuje, zda je 

v obydlí nainstalována pevná telefonní linka, která bude sloužit pro případnou 

komunikaci probačního úředníka a odsouzeného, nebo zda je obydlí opatřeno zvonkem, 

jehož by úředník využil při provádění namátkových kontrol. Místní šetření v daném 
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obydlí má odhalit nedostatky, které je potřeba odstranit, aby soud mohl vůbec uvažovat 

o možnosti uložení tohoto trestu. Probační úředník dále zkoumá, kolik osob žije 

společně s obviněným v předmětném obydlí, jaká jsou stanoviska těchto spolužijících 

osob na skutečnost, že by byl v obydlí vykonáván trest domácího vězení. Všechny tyto 

ukazatele se v poslední fázi předběžného šetření promítnou do tzv. stanoviska Probační 

a mediační služby k možnosti výkonu trestu domácího vězení. Toto stanovisko obsahuje 

podrobné údaje týkající se:
82

 

a) osobních a sociálních poměrů obviněného 

- rodinná situace obviněného – jaký je jeho osobní stav, s kým žije, 

v jakém prostředí,  

- zaměstnání a finanční situace obviněného – jaké má zaměstnání, jaká je 

jeho časová náročnost, jak dlouho trvá cesta do zaměstnání, pracovní 

doba, jaký je jeho čistý měsíční příjem a jaké jsou výdaje, 

- obydlí obviněného – kde bydlí, jaký titul mu dovoluje obydlí užívat, 

stručný popis obydlí, lokalita, dopravní dostupnost, technická 

vybavenost, osoby žijící s obviněným v obydlí, 

- sociální kontakty obviněného – jakým způsobem tráví volný čas, jaký je 

jeho denní režim, zda je členem církve či náboženské skupiny, 

b) postojů obviněného k řešení následků trestného činu 

- zda si je vědom následků, které trestnou činností způsobil, jakým 

způsobem chce uhradit škodu či ji jinak odčinit, jak se staví k osobě 

poškozeného či k oběti, 

c) charakteristiky průběhu kontaktu s obviněným 

- zda obviněný řádně spolupracoval s probačním úředníkem, jaký byl jeho 

postoj k možnému uložení trestu domácího vězení 
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d) stanoviska Probační a mediační služby ohledně doporučení či nedoporučení 

uložení tohoto trestu 

-  podrobné zdůvodnění stanoviska, identifikace pramenů, z nichž probační 

úředník vycházel, návrh délky trestu, vyjádření k možnosti uložení 

přiměřených omezení a povinností. 

V rámci předběžného šetření je také úkolem probačního úředníka získat od 

obviněného písemný slib v souladu s ust. § 60 odst. 1 písm. b) TZ, který je poté 

přílohou vypracovaného stanoviska. Bez tohoto písemného slibu není možné trest 

domácího vězení uložit. Obviněný má právo se se stanoviskem probačního úředníka 

seznámit a odpovídajícím způsobem se k němu vyjádřit.  

9.1.2 Činnost probačního úředníka po vydání rozhodnutí, kterým se ukládá 

trest  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon neukládá soudu povinnost spolupracovat 

s probačním úředníkem ještě před vydáním rozhodnutí, kterým se domácí vězení 

ukládá, mohou nastat situace, kdy se role probačního úředníka dostává do popředí až 

poté, kdy soud vynese odsuzující rozsudek, kterým pachateli uloží trest domácího 

vězení. V tomto případě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí jej zašle 

příslušnému středisku Probační a mediační služby spolu s písemným slibem 

odsouzeného a s opisem rejstříku trestů. Příslušné středisko následně vykoná všechny 

potřebné úkony, které koná probační úředník v rámci tzv. předběžného šetření. Pokud 

tedy samosoudce či předseda senátu spolupracoval s probačním úředníkem již před 

vydáním rozhodnutí, zkracuje se proces nařízení výkonu tohoto rozhodnutí, neboť má 

soud k dispozici všechny potřebné údaje, tudíž může být výkon rozhodnutí nařízen 

neprodleně po té, kdy se rozhodnutí stane vykonatelným.  

Návštěva, jež probační úředník provádí v obydlí odsouzeného, je již zaměřena 

přímo na budoucí výkon rozhodnutí. Dochází tedy ke specifikaci detailů určujících 

průběh kontroly ze strany probačního úředníka. Nashromážděné poznatky poté probační 
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úředník zahrne do tzv. projednání podmínek výkonu trestu domácího vězení, jež 

neprodleně zašle soudu, aby mohl rozhodnout o nařízení výkonu trestu.
83

 

Nejpozději v okamžiku, kdy dojde k nařízení výkonu trestu, má probační úředník 

povinnost poučit odsouzeného, popř. osoby, které s ním sdílejí obydlí, o omezeních, 

která souvisí s prováděním kontrol výkonu trestu, jakož i o povinnostech, které mu byly 

soudem uloženy. O provedeném poučení vyhotoví probační úředník záznam, který je 

součástí spisu vedeného příslušným střediskem Probační a mediační služby.
84

 

9.1.3 Činnost probačního úředníka v průběhu vykonávacího řízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že elektronický kontrolní systém doposud není v provozu, 

je úloha probačního úředníka v rámci vykonávacího řízení stěžejní. Již trestní řád 

stanovuje probačnímu úředníkovi oprávnění a zároveň povinnost kontroly výkonu trestu 

domácího vězení prostřednictvím namátkových kontrol prováděných v obydlí 

odsouzeného. Podrobnosti o průběhu kontroly stanovuje vyhláška č. 456/2009 Sb., o 

kontrole výkonu trestu domácího vězení. Namátková kontrola probíhá tak, že probační 

úředník nejprve zazvoní na zvonek označený odsouzeným jako náležející k obydlí, kde 

má být trest vykonán. Pokud se odsouzený tímto způsobem nehlásí, probační úředník se 

pokusí zjistit jeho polohu pomocí pevné telefonní linky, popř. mobilního telefonu. 

Pokud ani tato cesta nevede k cíli, má probační úředník povinnost zaslat odsouzenému 

předvolání na příslušné středisko Probační a mediační služby, kde je odsouzený povinen 

vysvětlit a především doložit důvody porušení podmínek výkonu trestu.  

V případě, že se odsouzený během namátkové kontroly zdržuje v určeném obydlí, 

probační úředník se před započetím kontroly prokáže služebním průkazem a má právo 

požadovat po odsouzeném, aby prokázal svou totožnost.
85

 Odsouzený má povinnost 

poskytnout probačnímu úředníkovi potřebnou součinnost při provádění kontroly, tj. 

zejména mu umožnit vstup do obydlí. O provedené kontrole pořídí probační úředník 

záznam, který odsouzený opatří svým podpisem. V praxi kontrola však spíše probíhá 

tak, že probační úředník zazvoní na zvonek, odsouzený vyjde před obydlí, podepíše 

záznam o průběhu kontroly a tím je kontrola ukončena.  

                                                 
83

 ŠÁMAL, P. a kol: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, 3835-3836 s. 
84

 FOLTÝNOVÁ, L., FOLTÝN, I.: Trest domácího vězení z pohledu Probační a mediační služby ČR. 

Státní zastupitelství. 2011, č. 6, 22-23 s. 
85

 Ust. § 2 vyhlášky č. 456/2009 Sb. 



60 

 

Činnost probačního úředníka ve vykonávacím řízení však není omezena toliko na 

provádění namátkových kontrol v místě výkonu trestu. Odsouzení mají rovněž 

povinnost pravidelně navštěvovat probačního úředníka přímo v příslušném středisku. 

Cíl tohoto setkání odsouzeného a probačního úředníka je primárně pokusem o zjištění, 

jakým způsobem odsouzený snáší výkon trestu, zda u něho dochází k sociálním 

interakcím, které by mu mohly být při výkonu trestu nápomocné či zda u něj 

nepřevažuje touha opakovat trestnou činnost. Probační úředník by měl být svým 

erudovaným a profesionální přístupem schopen rozpoznat jakoukoliv změnu v chování 

odsouzeného, a zabránit tak případnému nebezpečí jak pro společnost, tak pro 

samotného odsouzeného. Sami odsouzení považují tato setkání s probačním úředníkem 

za jakousi terapii, která by jim měla pomoct se všemi problémy, které jsou spojeny 

nejen s výkonem jejich trestu. Probační úředník hraje v životě odsouzeného významnou 

roli, neboť je to právě on, za kým odsouzený pravidelně dochází a s kým má možnost 

promluvit o nesnázích, která jsou s výkonem trestu spojená. 

9.2 Elektronický kontrolní systém 

Myšlenka elektronického monitoringu osob ve výkonu trestu se zrodila v šedesátých 

letech 20. století v USA, kde mělo elektronické monitorovací zařízení sloužit jako 

terapeutický nástroj kontrolující chování odsouzených propuštěných z výkonu trestu a 

osob psychicky nemocných.
86

  Moderní pojetí elektronického monitoringu vzniklo 

rovněž v USA, a sice v osmdesátých letech. V severní Americe je elektronického 

systému hojně využíváno jako tzv. back-end typu domácího vězení, kdy odsouzený 

vykonává domácího vězení až poté, kdy si odpyká nepodmíněný trest odnětí svobody.
87

 

V původním znění trestního zákoníku bylo již kalkulováno s tím, že kontrolu 

výkonu trestu domácího vězení bude zajišťovat Probační a mediační služba ve 

spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Od počátku však bylo 

více než zřejmé, že se nepodaří elektronický kontrolní systém uvést do provozu 

současně s nabytím účinnosti trestního zákoníku, neboť na jeho pořízení nebyl ve 

státním rozpočtu dostatek finančních prostředků. S ohledem na tuto skutečnost 
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Ministerstvo spravedlnosti představilo „Plán realizace trestu domácího vězení“, jenž 

zahrnoval tři fáze vývoje kontroly domácího vězení:
88

 

I. namátková kontrola – tato fáze bude probíhat od účinnosti trestního 

zákoníku až do doby, než bude zaveden elektronický kontrolní systém, 

II. elektronický monitoring odsouzených – ministerstvo plánuje uskutečnit 

výběrové řízení na provozovatele elektronického systému, neboť očekává 

finanční dotaci z Evropské unie, 

III. dojde k celkovému propojení výkonu trestu domácího vězení a 

elektronického monitoringu odsouzených – tato fáze byla naplánována 

na období od roku 2011 do roku 2013. 

Veřejná zakázka na pořízení elektronického kontrolního systému byla Probační a 

mediační službou zadána již několikrát, ale lze říci, že ve všech případech skončila 

jemně řečeno neúspěšně. Ať již zmíníme případ, kdy o veřejnou zakázku neprojevil 

zájem jediný dodavatel, nebo situaci, kdy se v médiích spekulovalo o možném 

ovlivňování veřejné zakázky ze strany Ministerstva spravedlnosti. Naposledy byla 

veřejná zakázka ze strany Probační a mediační služby zveřejněna ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 29.2.2016. 
89

 Nyní to však vypadá, že by veřejná zakázka nemusela skončit 

stejným fiaskem jako v minulosti, neboť ve stanovené lhůtě bylo podáno osm žádostí o 

účast v tendru na elektronický monitorovací systém pro trestní justici. Tito žadatelé byli 

posléze vyzváni, aby podali své nabídky v rámci zadávacího řízení. Ve stanovené lhůtě 

bylo přijato pět nabídek od uchazečů, kteří mají zájem o uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku. V lednu roku 2017 proběhla první fáze posuzování přijatých nabídek, kdy 

zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby provedli otevírání 

obálek s nabídkami. 
90

 Dne 22.2.2017 ministr spravedlnosti zveřejnil výsledky veřejné 

zakázky, kdy za dodavatele elektronického kontrolního systému byla vybrána 
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společnost SuperCom. Ministr spravedlnosti zmínil, že rozhodujícím faktorem při 

výběru vhodného dodavatele byla především cena. Zvolený dodavatel totiž nabídl cenu 

nižší, než se kterou bylo původně operováno. Ministerstvo plánuje nejprve zakoupit 280 

„elektronických náramků“ a postupně pořizovat další dle potřeby.
91

  

V současné době se tedy zdá, že po dlouhých sedmi letech ode dne, kdy trestní 

zákoník zakotvující trest domácího vězení do českého trestního práva nabyl účinnosti, 

konečně vstoupí v život i ustanovení týkající se elektronického monitoringu 

odsouzených. 

9.2.1 Způsoby elektronického monitorování odsouzených 

Za jakéhosi předchůdce elektronického monitoringu odsouzených je možno 

považovat hlasovou kontrolu prostřednictvím pevné telefonní linky. Tato forma 

kontroly se však jeví jako ne příliš účinná, neboť presumuje dobrou znalost hlasového 

projevu kontrolovaných osob ze strany osob kontrolujících. 
92

 Od této formy kontroly 

bylo tedy již upuštěno. V současné době teorie rozlišuje aktivní a pasivní systém 

elektronického monitoringu. Aktivní systém (continuous signal system) se vyznačuje 

nepřetržitým sledováním odsouzeného, aniž by tento měl povinnost se hlásit. Co se týče 

aktivního systému tak lze hovořit o aktivním systému I. a II. generace. Pasivní systém 

(programmed contact system) naproti tomu vyžaduje, aby se odsouzený sám 

neplánovaně či na výzvu v pravidelných intervalech hlásil.
93

 

Aktivní systém první generace umožňuje detekovat toliko skutečnost, zda se 

odsouzený nachází na určeném místě. Systém funguje tak, že na těle odsouzeného je 

připevněn plastový náramek skrývající elektrický obvod a obsahující zařízení, které 

neustále vysílá signály, jež přijímá řídící jednotka umístěná v obydlí odsouzeného. Tato 

řídící jednotka obsahuje vysílačku a elementární pevnou linku. Pokud dojde k řádnému 

navázání spojení mezi náramkem a řídící jednotkou, je osvědčena skutečnost, že se 

odsouzený nachází na určeném místě. Tento fakt řídící jednotka v pravidelných 

intervalech sděluje kontrolnímu středisku, jež sesbíraná data o průběhu monitoringu 
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eviduje v počítači. V případě, že dojde k přerušení spojení mezi náramkem a řídící 

jednotkou v době, kdy odsouzený nemá povinnost se v obydlí zdržovat, počítač tuto 

skutečnost pouze zaeviduje. Pokud však dojde k přerušení spojení ve vymezené době, 

zaměstnanec kontrolního střediska ihned kontaktuje odsouzeného prostřednictvím 

telefonu. Pokud se mu dovolá, pokouší se zjistit příčiny, pro něž došlo k přerušení 

spojení, a však zároveň na místo poruchy vysílá terénního pracovníka. Pokud 

k přerušení signálu došlo v důsledku chování odsouzeného, má kontrolní středisko 

informační povinnost vůči probačnímu úředníkovi, popř. vůči soudu.
94

 

Aktivní systém II. generace umožňuje sledování pohybu odsouzeného na 

jakémkoliv místě, a sice při využití satelitního sledování. Jednou z výhod využití tohoto 

systému je, že umožňuje detekci pohybu odsouzeného kdekoliv, což je užitečné tehdy, 

pokud bylo odsouzenému soudem uloženo, aby se vyhýbal návštěvám určitých míst, 

která by ho mohla motivovat k recidivě. Přesto je však využití tohoto systému spíše 

ojedinělé.
95

 A to zejména s ohledem na finanční nákladnost použitých technologií, 

nedostatečné pokrytí celého území sledované oblasti signálem ze satelitu či faktu, že 

GPS je schopna data pouze přijímat, a není tedy vyřešen způsob, jakým by bylo možno 

tato data postoupit dál „kontrolorovi“.
96

 

Pasivní systém kontroly se rovněž skládá ze tří komponentů. Jedná se o vysílačku 

upevněnou na paži či noze odsouzeného, přijímače umístěného v obydlí odsouzeného, 

jež je napojen na jeho telefon a počítače umístněného v kontrolním místě. Úkolem 

počítače je v tomto případě navazovat telefonní spojení s odsouzeným, a to buď 

nahodile či v předem stanovených časových intervalech. Povinností odsouzeného poté 

je v určenou dobu přijímat telefonní hovory a pomocí zařízení umístněného na jeho těle 

potvrzovat svou přítomnost ve stanoveném obydlí. V případě, že se odsouzený neohlásí, 

kontrolní středisko zjišťuje příčiny, pro něž se tak stalo.
97

 

                                                 
94

 NAVRÁTILOVÁ, J.: Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, 97 s. 
95

 KRÁL, V.: Domácí vězení – další alternativní trest? Trestněprávní revue. 2007, č. 8, 237 s. 
96

 HULÁN, P.: Trest domácího vězení v novém trestním zákoníku od 1.1.2010. Právo a rodina. 2010, č. 1, 

19 s. 
97

 KRAHL, M.: Elektronicky hlídané domácí vězení. Právní rozhledy. 1998, 230 s. 



64 

 

9.2.2 Pilotní projekt „Elektronický monitoring odsouzených“ 

Dříve než došlo k zadání veřejné zakázky na elektronický monitoring odsouzených, 

spustila Probační a mediační služba s podporou Ministerstva spravedlnosti dne 1.7.2012 

experiment „Elektronický monitoring odsouzených“. Hlavním cílem tohoto projektu 

bylo na vybraném vzorku odsouzených otestovat elektronický kontrolní systém a 

z tohoto testování poté vyvodit pozitiva a negativa pro jeho budoucí použití. Testování, 

jehož se zúčastnilo 43 odsouzených a 4 probační úředníci, probíhalo v období od 

1.8.2012 do 30.11.2012. Čtyři odsouzení byli z projektu vyloučeni pro porušení 

podmínek výkonu trestu domácího vězení. Systém kontroly byl založen na 

radiofrekvenční technologii, kdy na těle odsouzeného byl umístěn vysílač, přijímač 

signálu byl umístěn v prostoru obydlí odsouzeného a tento následně vysílal data 

monitorovacímu centru. Problém byl zjištěn hlavně u rozlehlejších usedlostí, u nichž 

odsouzený automaticky argumentoval tím, že je nucen zdržovat se nejen v obytné části, 

ale také na přilehlých pozemcích, např. z důvodu krmení zvířat apod. Tento poznatek 

měl být apelem na probační úředníky vykonávající předběžné šetření, aby vždy přesně 

zjistily všechny skutečnosti, jež mohou mít na výkon trestu vliv a aby soud vždy omezil 

výkon trestu toliko na obytnou část usedlosti a nikoli i na přilehlé pozemky. Tuto situaci 

je možné rovněž vyřešit tak, že odsouzený vždy před tím, než bude nucen opustit 

obytnou část domu, o tomto informoval probačního úředníka, aby bylo zřejmé, že se 

nejedná o svévolné porušení podmínek výkonu trestu. Dalším východiskem je přenesení 

těchto úkolů z odsouzeného na členy jeho rodiny. Pilotní projekt tedy ukázal, že ani při 

využívání elektronického kontrolního systému nedojde k eliminaci lidského faktoru 

reprezentovaného probačním úředníkem, neboť nelze efektivně provádět kontrolu 

výkonu trestu pomocí elektronického monitoringu, aniž bylo podrobně a kvalitně 

provedeno předběžné šetření.  

Pilotní projekt měl dále shrnout personální a časovou náročnost procesu instalace 

monitorovacích zařízení u odsouzených. Bylo zjištěno, že z hlediska personální, se 

instalace účastní dvě osoby, a to zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti, ale rovněž 

z praktických důvodů, aby bylo možno instalaci efektivněji provést. Co se týče časové 

náročnosti, lze sumarizovat, že instalaci monitorovacího systému lze provést do 30 

minut. Stěžejní však je, aby byl v monitorovacím centru k dispozici co nejpřesnější 

popis obydlí odsouzeného, aby mohli kontrolující osoby včas odhalit, zda odsouzený 
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skutečně porušil povinnost při výkonu trestu či nikoli. Např. pokud bude odsouzený 

tvrdit, že bylo radiofrekvenční spojení přerušeno, jelikož on se tou dobou zdržoval ve 

své garáži. Probační úředník však bude mít k dispozici informaci o tom, že se v obydlí 

odsouzeného žádná garáž nenachází. Ohledně deinstalace monitorovací zařízení bylo 

zjištěno, že tato nevyžaduje žádné zvláštní opatření a lze ji spolehlivě provést do 15 

minut. 
98

 

Použitá radiofrekvenční technologie se ukázala jako spolehlivá a stabilní, kdy 

účinně detekovala všechna porušení ze strany odsouzených i zapojených probačních 

úředníků. Ze závěrečné zprávy tohoto projektu vyplývá, že by to měla být právě tato 

technologie, nejčastěji používaná v evropských zemích, která by měla být 

nejvhodnějším způsobem kontroly výkonu trestu domácího vězení. 

                                                 
98

 Portál Probační a mediační služby ČR. Závěrečná zpráva a ekonomické zhodnocení pilotního projektu: 

„Elektronický monitoring odsouzených“. [online]. [8.2.2017]. Dostupné z WWW: 

<https://www.pmscr.cz/download/zaverecna_zprava_o_experimentu_Elektronicky_monitoring_odsouzen

ych.pdf >   



66 

 

10 Aktuální problémy trestu domácího vězení, návrhy de lege 

ferenda 

10.1 Aktuální problémy trestu domácího vězení 

Přestože se počet uložených trestů domácího vězení od jeho zakotvení do trestního 

zákoníku rok od roku zvyšuje, nadále mezi soudci a státními zástupci, jakož i veřejností, 

přetrvává určitá skepse, zda je možné tento trest účinně vykonat i nyní, kdy neexistuje 

elektronický kontrolní systém. Laická veřejnost ale i odborníci, jsou toho názoru, že 

tento trest nikdy nemůže spolehlivě fungovat a naplňovat svůj účel, pokud nebude 

zajištěna jeho účinná kontrola. Namátkové kontroly probačních úředníků sice 

napomáhají tuto situaci alespoň minimálně řešit, ale buďme realisté a přiznejme si, že 

takováto kontrola výkonu trestu není rozhodně dostačující. Když se pokusím vcítit do 

role odsouzeného, k němuž dorazí v pátek v 19:00 hod. namátková kontrola probačního 

úředníka, je nanejvýš zřejmé, že ten stejný večer už žádný probační úředník nepřijde, 

jelikož Probační a mediační služba skutečně nemá takové personální ani časové 

možnosti, co reálně odsouzenému zabrání neporušit podmínky uloženého trestu. 

Odsouzený si náležitě odůvodní, že mu vlastně za porušení podmínek nic nehrozí, 

neboť se o tom ani nikdo povolaný nedozví. Poté záleží pouze na vůli toho kterého 

odsouzeného, zda i přesto zůstane doma a rozhodne se uložené podmínky neporušit. 

Mám však za to, že být při výkonu trestu, který by měl být hlavní alternativou 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, závislý toliko na vůli či poctivosti 

odsouzeného, je velmi málo. Upřímně se skepsi ze strany soudců či státních zástupců 

ani nijak nedivím, neboť oni mají být ti, kteří chrání společnost od pachatelů trestných 

činů a snaží se přimět pachatele, aby nadále vedli řádný život. Pokud však nejsou 

přesvědčeni o účinnosti trestu, který by se však vzhledem ke všem okolnostem jevil 

jako nejvhodnější, chápu rozhodnutí, že jej neuloží, a to i přes veškerou snahu 

probačních úředníků, jež se pokouší zajistit, aby byl trest domácího vězení řádně 

vykonáván. Osobně si myslím, že pokud nedojde k zavedení elektronického 

monitoringu odsouzených, trest domácího vězení se této nálepky nikdy nezbaví. Než 

zákonodárce přistoupí k řešení dalších nedostatků právní úpravy týkající se tohoto 

trestu, měl by vyřešit primárně tento elementární problém, jelikož bez něj nemůže být 

trest domácího vězení účinně vykonáván.  
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Samozřejmě nic není ani černé ani bílé, což platí i pro elektronický monitoring. Bez 

diskuze se jedná o institut potřebný a užitečný, bez něhož se trest domácího vězení 

neobejde, ale lze seznat i některé jeho stinné stránky. Když opomene možné technické 

nedostatky, fakt, že dochází ke shromažďování informací o všech odsouzených 

zahrnující rovněž informace o každém jejich pohybu, je možno chápat jako rozpor se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Lze však konstatovat, že toto 

možné porušení práva na ochranu osobních údajů je nutnou daní za určitou benevolenci 

orgánu činných v trestním řízení při ukládání tohoto alternativního trestu.  

Za další takový problém bych považovala jakousi nepreciznost samotných soudců a 

naopak jejich snahu vyřešit tu kterou trestní věc co nejrychleji, což má za následek to, 

že nejsou v dostatečné míře povoláváni probační úředníci, aby vypracovávali svá 

stanoviska k možnosti uložení trestu domácího vězení. Ze statistik a analýz Probační a 

mediační služby vyplývá poměr mezi přeměnou trestu domácího vězení, resp. při 

výkonu náhradního trestu odnětí svobody, v těch případech, kdy byl trest tzv. 

předjednán, tedy kdy proběhlo předběžné šetření, a kdy nikoliv. K dispozici mám 

analýzu za rok 2010, kdy bylo možno poprvé ukládat trest domácího vězení a za rok 

2011. Z této statistiky jasně vyplývá, že při provedení předběžného šetření dochází 

méně často k přeměně v trest odnětí svobody, resp. k výkonu náhradního trestu odnětí 

svobody.  

Graf č. 1: Podíl přeměněných trestů 2010 – 2011: 
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Zdroj: http://www.pmcr.cz, vlastní zpracování 
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To zároveň souvisí s pohnutkou, kterou jsem předestřela již v kapitole šesté, kdy by 

měla být dle mého názoru legislativně zakotvena povinnost soudce vyžádat si 

stanovisko probačního úředníka k možnostem uložení tohoto trestu za všech okolností, 

nejen pouze tehdy, kdy je trest domácího vězení ukládán trestním příkazem. Jak již bylo 

řečeno, právní úpravu ukládání domácího vězení trestním příkazem považuji za 

dokonalejší, kdy trestní zákoník výslovně stanovuje povinnost samosoudce vyžádat si 

stanovisko probačního úředníka a tento je předloženým stanoviskem vázán. Předešlo by 

se tak situacím, kdy soudce ukládá tento trest, aniž by měl povědomí o prostředí, 

v němž by měl být trest vykonáván. V praxi tak velmi často dochází k vytváření 

nebezpečného pracovního prostředí pro probační úředníky, kteří jsou poté nuceni 

vykonávat kontroly v naprosto nevyhovujících podmínkách.  

10.2 Návrhy de lege ferenda 

Některé návrhy na zdokonalení právní úpravy jsem již zmínila v jiných kapitolách 

této práce. Nyní bych tyto své návrhy ráda sumarizovala a předestřela je jako celek. 

Jak již bylo zmíněno výše, trest domácího vězení nemůže být pachateli uložen, a 

nemůže být ani vykonán bez jeho souhlasu. Podmínkou jeho uložení je písemný slib 

pachatele, že se bude zdržovat v určeném obydlí v soudem stanovené době a že 

v průběhu výkonu kontroly bude poskytovat potřebnou součinnost. Zákon však již nijak 

neřeší situaci, kdy budou v určeném obydlí spolu s odsouzeným žít i třetí osoby, což 

bych nepovažovala za situaci nijak výjimečnou. Bylo by patrně žádoucí, aby např. 

v průběhu předběžného šetření probační úředník opatřil souhlasy s výkonem trestu 

v určeném obydlí též od osob, které s odsouzeným toto obydlí sdílí. Na druhou stranu je 

pravdou, že by tato činnost mohla probační úředníky nemálo zatěžovat, neboť osoby 

sdílející obydlí s odsouzeným se mohou v průběhu výkonu trestu měnit. Mám však za 

to, že provádění namátkových kontrol probačním úředníkem, je velkým zásahem do 

nedotknutelnosti obydlí těchto spolu žijících osob a bylo by nanejvýš vhodné, aby 

s tímto postupem předem vyslovily souhlas.  

Změnou ust. § 61 TZ z náhradního trestu odnětí svobody na institut přeměny trestu 

domácího vězení došlo k rozvíření diskuzí, zda nebyla původní úprava dokonalejší než 

ta provedená novelou č. 330/2011 Sb. Může se zdát, že náhradní trest odnětí svobody, 
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který byl v případě porušení podmínek uložené trestu vykonán v celé uložené výměře, 

byl nepřiměřeně přísný, neboť nijak nereflektoval dobu, po níž byl trest domácího 

vězení vykonáván řádně. Na druhé straně však má za porušení podmínek uloženého 

trestu přijít adekvátní reakce veřejné moci, kterou vykonání náhradního trestu odnětí 

svobody nepochybně představovalo. Právní úpravě přeměny trestu domácího vězení je 

velmi často vytýkána jeho nedokonalost zejména, co se týče situace, kdy dojde 

k porušení uložených podmínek a probační úředník informuje soud, jež trest uložil. Pro 

tyto případy by měl být ze strany zákonodárce přichystán přesný a pružný postup např. 

v podobě zákonné lhůty, v níž je soud povinen rozhodnout o přerušení výkonu trestu 

domácího vězení do doby, než bude vydáno rozhodnutí, že se uložené domácí vězení 

přeměňuje na trest odnětí svobody. Vůle odsouzeného k řádnému dodržování podmínek 

uloženého trestu může s přibývající dobou jeho výkonu klesat. Pokud tedy do konce 

výkonu trestu zbývá pár měsíců, odsouzený může začít experimentovat s porušováním 

podmínek a čekat, zda bude odhalen či nikoliv. Rovněž může být veden záměrem, že i 

v případě odhalení soud nestihne rozhodnout o přeměně v trest odnětí svobody do doby, 

než bude tento zcela vykonán. Po té již logicky nebude co přeměňovat. Vydání 

rozhodnutí o přeměně lze také velmi dobře a účinně zdržovat, pokud by se třeba 

odsouzený dostal do „časové tísně“ a hrozilo by, že by přece jen zbyla nějaká 

nevykonaná část domácího vězení, jež by bylo možno přeměnit. V tomto ohledu 

považuji úpravu za nedotaženou, jelikož by bylo opravdu žádoucí ve velmi krátké a 

zákonem přesně stanovené době, výkon trestu přerušit do doby, než bude moci být 

rozhodnuto o přeměně. 

Když už hovořím o institutu přeměny, považuji za vhodné zdůraznit, že mezi 

důvody, pro něž lze k přeměně přistoupit, zákonodárce jaksi zapomněl zařadit fakt, že 

odsouzený nevede po dobu výkonu trestu řádný život. Považuji za zajímavé, že u trestu 

obecně prospěšných prací tento důvod zařazen byl, jak vyplývá z ust. § 65 odst. 2 TZ. 

Myslím si, že požadavek, aby odsouzený v době výkonu trestu vedl řádný život, by měl 

být primárním cílem, pro který je trest ukládán. Pokud si odsouzený osvojí dovednosti 

vedoucí ho k řádnému životu již v průběhu výkonu trestu, bude pro něj snazší začlenění 

do společnosti po té, kdy trest úspěšně vykoná. Pokud však odsouzený není s to plnit 

tuto základní povinnost, mělo by to jistě být důvodem pro to, aby mu byl mírnější, 
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alternativní trest přeměněn na trest ultima ratio, tedy na nepodmíněný trest odnětí 

svobody. 

O některých těchto návrzích na zdokonalení právní úpravy trestu domácího vězení 

hovořilo i trestní kolegium ve svém zhodnocení týkajícího se ukládání a výkonu 

trestních sankcí, jež bylo zpracováno v roce 2012. Nad to kolegium navrhuje, aby 

zákonodárce znovu do trestního zákoníku zavedl legislativní model určující dobu, v níž 

je odsouzený povinen zdržovat se v určeném obydlí, neboť dospělo k závěru, že soudy 

možnost individualizace trestu využívají pouze poskromnu. Rovněž se vyjádřil pro 

znovuzavedení náhradního trestu odnětí svobody, tedy aby se trestní zákoník vrátil ke 

svému původnímu znění před novelou provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. Trestní 

kolegium rovněž neopomnělo zdůraznit nutnost zavedení elektronické kontroly 

odsouzených, když uvedlo, že je skutečně neomluvitelné, pokud je zavedení 

elektronického kontrolního systému z různých důvodů stále odkládáno, a to přesto, že 

s ním počítá ust. § 334b TŘ. Domníváme se, že doba již téměř pěti let od zavedení 

tohoto nového alternativního trestu byla zcela dostatečná k tomu, aby došlo i v tomto 

směru k naplnění účelu zákona.
99
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11 Závěr 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila nový druh trestu zavedený do 

českého právního řádu s účinností od 1.1.2010. Na předcházejících stránkách jsem se 

pokusila o zevrubný nástin problematiky trestu domácího vězení, jeho právní úpravy, 

výkonu a kontroly. Cílem mé práce bylo přiblížit právní úpravu tohoto relativně nového 

druhu trestu a vypíchnout určité nedokonalosti, s nimiž se současná právní úprava 

potýká.  

Zavedením tohoto trestu do trestního zákoníku došlo k rozšíření škály alternativních 

trestů, jež je možno uložit namísto trestu odnětí svobody. Trest domácího vězení se měl 

stát nejpřísnější alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tématem 

k diskuzi však je, zda bylo smyslu a účelu zákona dosaženo. Je opravdu trest domácího 

vězení ve své stávající podobě schopen svou efektivitou konkurovat trestu odnětí 

svobody v rovině dosažení účelu trestu? Na tuto otázku se mělo dostat odpovědi na 

předcházejících stránkách.  

Pokud jsme došli k závěru, že se trest domácího vězení svou účinností 

blíží nepodmíněnému trestu odnětí svobody, lze za to vděčit Probační a mediační 

službě. Neboť to jsou právě probační úředníci, kteří v současné době dohlíží na 

efektivitu tohoto trestu. Nerada se opakuji, ale ani kvalitní a profesionální přístup 

probačních úředníků nestačí, aby bylo dosaženo účelu tohoto trestu. Jak jsem již 

zmínila, bez zavedení elektronického kontrolního systému se názor odborníků ani laiků 

nezmění. Nedojde k odstranění skepse na straně orgánu činných v trestním řízení, u 

nichž převládá nedůvěra k ukládání tohoto trestu. Upřímně, ani široká veřejnost 

prozatím nespatřuje v tomto trestu adekvátní náhradu za pobyt odsouzeného ve věznici. 

Jen čas ukáže, zda, doufám, brzké zavedení elektronického kontrolního systému tuto 

nedůvěru zlomí. 

Jsem však toho názoru, že samotná Probační a mediační služba nemá s trestem 

domácího vězení větší problémy. Vzhledem k počtu osob, jímž byl tento trest uložen, je 

schopna z kapacitního hlediska kontrolu výkonu trestu zajišťovat, a pokrýt tak i 

množství namátkových kontrol. Probační úředníci by se ovšem nebránili zavedení 

elektronického monitoringu odsouzených, jelikož by mohli nadále plnit především 
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sociální funkci v životě odsouzeného, což bylo také primárním účelem zřízení této 

instituce. Pro probační úředníky by bylo jistě velkou úlevou, když by již nemuseli 

v rámci své činnosti provádět namátkové kontroly odsouzených.  

Odborná veřejnost neustále diskutuje o institutu sekundárního sankcionování, který 

by účinně doplňoval právní úpravu trestu domácího vězení. Často dochází ke komparaci 

náhradního trestu odnětí svobody, který se objevil v původním znění trestního zákoníku, 

a institutu přeměny trestu domácího vězení na trest odnětí svobody, jež byl do trestního 

zákoníku zaveden s účinností od 1.12.2011. Názory odborníků nejsou jednotné zejména 

v tom směru, který z těchto dvou institutů je schopen pružněji reagovat na porušování 

podmínek uloženého trestu ze strany odsouzeného. Různé pohledy existují také na 

jistou „spravedlnost“ toho kterého institutu. Otázkou zůstává, který z nich dokáže lépe 

reflektovat dobu, po níž byl trest domácího vězení řádně vykonáván. Řada odborníků 

volá po znovuzavedení náhradního trestu odnětí svobody, ale najdou se i tací, kteří 

současnou právní úpravu považují za dokonalejší. 

Jak je zřejmé, trest domácího vězení je tématem často diskutovaný a vzhledem 

k probíhajícímu výběrovému řízení na dodavatele elektronického kontrolního systému, 

též velmi aktuálním. Bohužel se zákonodárce nepoučil z chyb minulých a přistoupil 

k zavedení tohoto druhu trestu do trestního zákoníku, aniž by předem otestoval 

možnosti pro jeho výkon a kontrolu v českém právním prostředí. Od 1.1.2010 zde tedy 

byl nový druh trestu, nikdo však nevěděl, zda jej bude možno účinně využívat . Doufám 

však, že se již situace natolik ustálila, že v krátké době dojde naplnění účelu zákona. 

Jsem totiž toho názoru, že tento trest opravdu může být vhodnou alternativou 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 
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Název práce: Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

Resumé 

Tato práce má za cíl podat ucelený výklad o jednom z alternativních trestů, jež byl 

do českého trestního práva zaveden s účinností od 1.1.2010. Práce se věnuje vymezení 

obecného pojmu „trest“, což má napomoci lepšímu pochopení samotného trestu 

domácího vězení, který tvoří jádro této práce. Cílem je objasnit důvody, pro něž se 

zákonodárce rozhodl k zařazení tohoto trestu do systému sankcí, ale i nastínit 

argumenty, které hovoří proti tomuto postupu. Práce podává rovněž historický exkurz 

k možnostem ukládání trestu domácího vězení v minulosti. 

Primárním cílem této práce je přiblížit právní úpravu trestu domácího vězení, a to 

jak z hlediska hmotného tak procesního práva. Snahou bylo zdůraznit určité 

nedokonalosti právní úpravy, popř. navrhnout způsoby, jak by mohla být právní úprava 

vylepšena.  

S ohledem na aktuální průběh kontroly výkonu trestu domácího vězení, je část 

práce věnována také Probační a mediační službě, bez níž by tento trest mohl být jen 

těžko ukládán. Práce je obohacena o názory některých probačních úředníků a o 

problémy, s nimiž se musí dennodenně setkávat. S tím rovněž souvisí rozbor doposud 

nenaplněného ustanovení zákona týkajícího se elektronického monitoringu odsouzených 

a aktuální situace při zadávání veřejné zakázky na provozovatele tohoto monitoringu.  

Práce by měla být způsobilá objasnit, zda je trest domácího vězení účinnou 

alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody či nikoliv. 
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Title: House arrest, its execution and control 

Abstract 

The aim of this thesis is to give a comprehensive overview about the one of 

alternative sanction incorporated into the czech penal system with effect from 1 January 

2010. The thesis devotes definition of general term „punishment“, its help to better  

understanding of house arrest, the crux of this thesis. It aims to clarify the reasons for 

which legislator has decided to file this sanction to system of punishment, but also it 

aims to outline arguments standings against these procedure. The thesis also give a 

historical  perspective about possibilities of using house arrest in the past.  

The primary aim of this thesis is focus on the current legislation of house arrest 

from the sight of substantive law and also procedural law. My attempt was describe 

several imperfections of legislation and propose the method to improve it alternatively. 

Part of the thesis devotes to Probation and mediation service considering to actually 

during of control the house arrest. Without this service the house arrest probably 

couldn´t be ussed. The thesis is supplemented by probation officials opinions and by 

issues which they work with every day. With this matter also associate the provision of 

the act about electronic monitoring which still isn´t in effect and actually situation of 

procurement to operator of electronic monitoring. 

The thesis should clarify if the house arrest is the effective alternative of 

unsuspended sentence.  
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