
 
 

 

Univerzita Karlova v Praze  
Právnická Fakulta 

 

 

 

 

Mgr. Henrieta Melicharová 

 

Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody 

v českej právnej úprave 

 

Rigorózna práca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vedúci rigoróznej práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

Katedra trestného práva 

Dátum uzavretia rukopisu: jún 2016   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie  

Prehlasujem, že som predkladanú rigoróznu prácu vypracovala samostatne, 

všetky použité pramene a literatúra boli riadne citované a práca nebola využitá 

k získaniu iného alebo rovnakého titulu. 

 

V Prahe dňa .....................................    ..................................... 

        Mgr. Henrieta Melicharová 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Týmto by som chcela čo najsrdečnejšie poďakovať vedúcemu mojej rigoróznej 

práce prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc. za jeho ústretový prístup, odbornú pomoc, 

cenné rady a vecné pripomienky pri spracovávaní tejto rigoróznej práce.  

 

 



 
 

Abstrakt 

 

 Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych 

opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých 

primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich 

usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou 

súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia 

na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne 

princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje 

konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len 

k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov.  

 

 

Abstract 

 

 The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to 

prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is 

replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused  

on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into 

smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main 

principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to 

specification of individual alternative punishment methods, while it does not only 

describe them but also assesses their positives and shortcomings. 
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Úvod 

Alternatívu vo voľnom preklade môžeme označiť, ako akúsi voľbu medzi 

viacerými možnosťami. Tento pojem začal byť po reforme z druhej polovice 90. rokov 

20. storočia čoraz viac používaný a v právnej literatúre, ako i v právnom poriadku 

nachádza svoje nezastupiteľné miesto.  

Alternatívne opatrenia svojou podstatou majú zabezpečiť aplikáciu a absorpciu 

restoratívnej justície do českého trestného práva, pričom postupnými krokmi dochádza 

k reforme ukladania trestov a pretvoreniu českého väzenstva.  

Nie len rozmanitosť a pestrosť tejto problematiky, ale aj výrazné nedostatky a problémy 

(ich rozbor bude detailne rozpracovaný v jednotlivých kapitolách),  boli hlavnými 

dôvodmi pri výbere tejto témy. Je nesmierne impozantné sledovať názory a postrehy 

v danej problematike a vytvárať si vlastný názor na podstatu, vznik, vývoj a fungovanie 

danej tematiky.   

Táto rigorózna práca je rozdelená na niekoľko väčších kapitol, pričom už 

samotný názov poukazuje na primárne zameranie tejto práce. Textom obsiahnutým  

v tejto práci došlo k hlbšiemu rozboru do tematiky a problémov vzniknutých v danej 

agende a užšej časti alternatívnych opatrení, pričom práca je obohatená o vlastný 

pohľad do jednotlivých kapitol.  

Kapitola 1. a 2. : tieto úvodné kapitoly sú zamerané na základné vymedzenie pojmu 

alternatívnych opatrení, ich triedenie a oboznámenie sa so základnými poznatkami 

danej problematiky.       

Kapitola 3. : nesie názov Restoratívna justícia, pričom už zo samotného názvu vyplýva 

okruh, ktorému sa táto kapitola venuje. Tretia kapitola sa snaží hlbšie rozvinúť tému 

restoratívnej justície, jej vzťah s retributívnou justíciou a poukázať na jej dôležité 

miesto v trestnom právnom systéme. 

Kapitola 4: ďalší väčší okruh zameraný na Probačnú a mediačnú službu v Českej 

republike, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou alternatívnych opatrení, pričom  

sa spolupodieľa na tvorbe, kontrolnom systéme a vykonávacom procese alterantívných 

trestov. Táto kapitola je obohatená aj o pasáže, ktoré sú v českom právnom systéme 

u samotného zrodu. Jedná sa hlavne o tému projektu Probačných domov, ktoré  
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sú doposiaľ v prvopočiatku svojho vzniku. Mám tú možnosť sa v rámci svojej práce 

spolupodieľať na tvorbe tohto projektu, ktorý by mohol byť svojou podstatou 

a základnou myšlienkou veľmi prospešný a zmysluplný. 

Kapitola 5: sa venuje štyrom druhom procesných alternatívnych opatrení,  

tzv. odklonom v trestnom konaní. Kapitola začína základnou kategorizáciou a postupne 

prechádza k podrobnejšiemu rozboru jednotlivých druhov odklonu, tj. podmienečné 

zastavenie trestného stíhania, narovnanie, podmienečné odloženie podania návrhu  

na potrestanie a odstúpenie od trestného stíhania. 

Kapitola 6:  táto kapitola je zameraná na alternatívy k potrestaniu, pričom český právny 

poriadok v súčasnosti upravuje len jeden inštitút, a to konkrétne upustenie  

od potrestania resp. upustenie od trestného opatrenia. 

Kapitola 7: alternatívne tresty predstavujú jednu z najrozsiahlejších kapitol tejto práce. 

Táto skutočnosť vychádza predovšetkým z rozsiahleho obsahu a samotnou 

kategorizáciou alternatívnych trestov. Boli vybrané tri základné a najviac využívajúce  

aternatívne tresty. Vzhľadom k obšírnej problematike a obmedzenému rozsahu práce, 

nebolo možné venovať sa všetkým alternatívnym trestom. Väčšie sústredenie sa kládlo 

predovšetkým na detailnosť jednotlivého rozboru. Každý z jednotlivých trestov prešiel 

nie len popisom  základných charakteristických čŕt, ale boli vnesené i vlastné pohľady 

a názory, či už negatívne alebo pozitívne, ktoré jednotlivé tresty prinášajú. 

Kapitola 8: recidíva a faktory ktoré ju ovplyvňujú je poslednou kapitolou práce. 

Recidíva patrí v súčasnosti medzi primárnu problematiku v rámci českého trestného 

systému, pričom môžeme v súvislosti s alternatívnymi opatreniami hovoriť, o akomsi 

sekundárnom odvetví. Všetko čo sa prenesie do trestnej politiky ma vplyv na ďalšie 

faktory v spoločnosti resp. na recidívu. 

Obšírnosť tejto problematiky bola zrejmá už od samého začiatku, preto bolo 

podstatné vymedziť základné témy práce, tie ktoré sú v súčasnosti aktuálne a u ktorých 

analýza môže byť prínosná pre prípadnú ďalšiu diskusiu.  

Tvorba tejto práce mi bola prínosom nie len v pracovnom, ale i v osobnom 

živote a je mi nesmiernou cťou vyjadriť svoj názor takouto formou.  
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Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody v českej 

právnej úprave 

 

1. Alternatívne opatrenia 

„Žiadny múdry človek netrestá, preto že sa stala chyba, ale preto aby sa neopakovala“  

       Lucius Annaeus Seneca 

 

Potreba aplikácie alternatívneho sankcionovania trestných činov, do českého 

právneho systému spadá do druhej polovice 20. storočia, kedy postihovanie trestných 

činov nemalo byť viazané len na trest spojený s odňatím slobody. Budúcnosť mala a má 

byť obracaná k alternatívam poskytujúcim odlišný prístup riešenia trestných vecí, ktoré 

nám zákonodarca poskytuje.   

Novelou trestného zákonníka z roku 2009 sa rozšírila sankčná politika, ktorá nadväzuje 

na predchádzajúcu úpravu a ďalej sa rozvíja, pričom výslovne v sebe vyjadruje zásadu 

subsidiarity trestnej represie, ktorej privátnou myšlienkou je skutočnosť, že štát  

má k dispozícii k ochrane taxatívnych vymedzených záujmov najprísnejší a krajný 

prostriedok, a to trestné právo, ktoré dopĺňa ochranu poskytovanú normami iných 

právnych odvetví a nastupuje až tam, kde použitie noriem iných právnych odvetví  

sa javí ako inaktivné. Hovoríme o trestnom práve, ako o prostriedku poslednej  

inštancie „ultima ratio“.  

Základným prostriedkom štátneho donútenia pri ochrane práv, právom chránených 

záujmov a ochrane spoločnosti pred spáchaním trestných činov a jeho páchateľmi,   

je trest.   

Táto zásada v sebe zahŕňa dve kumulatívne požiadavky a to: 

1. Jedná sa o prípady, ktoré sú spoločenský škodlivé. 

2. Trestné právo nastupuje až v prípadoch, kedy nie je možné použiť normy iných 

právnych odvetví. 
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Tresty
1
 ako také musia plniť svoju základnú funkciu, a to vo vzťahu k páchateľovi 

trestných činov a taktiež vo vzťahu k spoločnosti. Ochranu spoločnosti pred 

jednotlivými páchateľmi trestných činov  je možné dosiahnuť jedine uložením trestu.  

Uloženie trestu je ospravedlniteľné prihliadnuc na stupeň závažnosti trestného činu 

a osobu páchateľa, pretože len samotný trest je spôsobilý vplývať výchovne  

a odstrašujúco, jak na osobu páchateľa, tak i navonok do spoločnosti. Väčšiu časť 

spáchaných trestných činov tvoria činy so stupňom nižšej závažnosti, a teda aj štruktúra 

osobnosti páchateľa býva menej narušená, preto neprichádza do úvahy, aby boli 

páchatelia za tieto trestné činy postihovaní nepodmienečným trestom odňatia slobody. 

Samozrejme to ani nie je účelom ani záujmom spoločnosti, vytratil by sa primárny 

význam ukladania trestov, pričom by mohlo dochádzať k škodám mnoho závažnejším. 

Nepodmienečný trest odňatia slobody u týchto páchateľov spôsobuje negatíva ako: 

nepriaznivý vplyv, a to v dôsledku vytrhnutia z jeho prirodzeného sociálneho prostredia, 

pretrhnutie užitočných väzieb a napokon mnohokrát dochádza k negatívnemu vplyvu  

od osôb s viac narušenou štruktúrou osobnosti.  Preto v súčasnom právnom systéme 

prevažujú tresty, ktoré nie sú spojené s trestom odňatia slobody.  Ide o akýsi vzájomný 

vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi jednotlivými páchateľmi a spoločnosťou 

resp. štátom. Pri výkone takýchto trestov sa zohľadňuje sociálne zázemie, dopad 

uloženého trestu na osobu páchateľa, dopad na jeho okolité prostredie, vplyv 

a začlenenie sa do spoločnosti, na jeho prevýchovu a ponaučenie. Opierať sa je možné 

o kladné vlastnosti páchateľa a jeho návyky. Spolupracovať na jeho prevýchove môžu 

jednak odborníci a jednak laická verejnosť.  

V celosvetovom právnom vývoji dochádza k potrebe a snahe o presadenie 

rozsiahlejšieho využívania trestov, ktoré nie sú spojené s trestom odňatia slobody.  

Ide o úsilie postupného nahradenia týmito alternatívami. Táto problematika sa stáva 

čoraz diskutovanejšou témou. Hlavným dôvodom sú preukázané výsledky a negatívne 

hodnoty v spôsobe sankcionovania trestných činov prostredníctvom uväznenia.  

Ako už bolo spomenuté, mnohé negatívne dôsledky pôsobenia tohto trestu, preplnenie 

väzníc a vysoké náklady, ktoré nesie trest odňatia slobody núti jednotlivé krajiny 

                                                             
1 Jiří Jelínek a spol.: Trestní právo hmotné. Obecní část. Zvláštní část. 5. vydání, Praha: Leges, 2016, str. 
387: „Trestom rozumieme zákonom stanovený právny následok za určité protiprávne jednanie. Trest, 
právny následok činu, na ktorom ľpie vina, spočíva v právnej ujme a tá je páchateľom činu pociťovaná 
ako zlo a podľa vôle zákonodarcu má byť ako taká prijímaná. 
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k riešeniu tejto problematiky a začlenenie alternatív do svojich právnych poriadkov. 

Česká republika nie je výnimkou, skôr naopak je jednou z krajín pre ktorú sa tento 

problém stáva naliehavým a prioritným, z dôvodu že patrí medzi krajiny s vysokým 

indexom väznených osôb.  

Zamerať by sa malo hlavne na dôvody efektivity spojené s alternatívami trestov, 

ktorými sú: 

- výhody uplatňovania alternatívy trestov a zlepšenie výkonnosti systému trestnej 

justície, 

- výhody nákladov spojených s alternatívou trestov a lepšie začlenenie páchateľa 

do spoločnosti, 

- postihovanie väčšej skupiny menej závažných trestných činov, 

- rýchlosť a efektivita, ktoré následne pomáhajú odľahčovať trestný systém 

justície.  

Alternatívy trestov bývajú častým meritom diskusných tém orgánov OSN aj Európskej 

rady. Pokiaľ ide o OSN v rámci problematiky spojenej s alternatívami trestov, jedným 

z najdôležitejších dokumentov je: Štandardné minimálne pravidlá OSN pre opatrenia 

nespojené s trestom odňatia slobody (United Nations Standard Minimum Rules for 

Non-custodial Measures) (tzv. Tokijské pravidlá), ktoré boli prijaté v roku 1986. Ich 

obsah tvorí súhrn základných princípov k presadeniu opatrení nespojených s odňatím 

slobody pre nápravné ciele a ochranu ľudských práv, a ktorý súčasne vyzýva všetky 

členské zemi OSN k uskutočňovaniu týchto pravidiel v rámci konkrétnych podmienok  

v danej zemi
2
.  Základom tohto dokumentu je obmedzenie miery využívania uväznenia. 

Niektoré špeciálne návrhy, ktoré tento dokument obsahuje v oblasti alternatívnych 

opatrení,  sa stali základom redukcionistickej
3
 politiky v oblasti trestnej justície.  

Medzi ďalšie dokumenty OSN, ktoré sú priamo aplikovateľné na oblasť alternatívnych 

opatrení patria: 

                                                             
2 O. Novotný, M. Vanduchová, P. Šámal a kol.: Trestní právo hmotné, obecná část, 6., přepracované 
vydání, str. 361. 
3
 Redukcionizmus – redukcia zložitejšieho na jednoduchšie , vysvetlenie zložitého jednoduchším,  

pochopenie na základe  zjednodušenia. 
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 Deklarácia základných princípov spravodlivosti pre obeti trestných činov 

a zneužitia moci (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 

and Abuse of Power
4
) 

 Základné princípy používania programov restoratívnej justície v trestných 

veciach (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes  

in Criminal Matters
5
). 

 

OSN sa v oblasti alternatívnych trestov zamerala aj na konkrétne oblasti, a to hlavne  

vo veciach mládeže, problematiku drogovo závislých osôb trpiacich duševnou poruchou 

a cieľovu skupinu žien. V rámci týchto okruhov prijala následné dokumenty: 

 Štandardné minimálne pravidlá OSN pre výkon súdnictva nad mládežou (United 

Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice), 

ide o takzvané (Pekingské pravidlá)
6
, 

 Hlavné zásady Valného zhromaždenia OSN pre znižovanie dopytu po drogách 

(Guiding Principles on Drug Demand Reduction of the General Assembly of the 

United Nations)
7
, 

 Princípy OSN na ochranu osôb s duševnou chorobou (United Nations Principles 

for the Protection of Persons with Mental Illness)
8
, 

 7. konferencia OSN o prevencii kriminality a zachádzania s páchateľmi. 

         

Okrem týchto dokumentov OSN vydáva praktické manuály, jedná sa o základný súbor 

nástrojov pre hodnotenie trestnej justície. Taktiež vydáva príručky venovane práve 

problematike alternatív k uväzneniu.  

Datum 01. 01. 1994 možno považovať za počiatok príklonu českého trestného práva 

k novému typu, a to alternatívneho sankcionovania. V tento datum bol zavedený 

v rámci trestného práva prvý typ odklonu v trestnom konaní: inštitút podmienečného 

                                                             
4
 Dokument OSN č. A/RES/40/34. 

5 Dokument OSN č. E/2002/99 Prijaté Hospodárskou a sociálnou radou (Economic and Social Council) 
OSN dne 24. júla 2002. 
6 Dokument OSN č. A/RES/40/33. 
7
 Dokument OSN č. A/RES/S-20/3. 

8
 Princip 7.1 Principů OSN na ochranu osob s duševní chorobou a zlepšení péče o duševní zdraví. 

Rezoluce Valného shromáždění ze dne 17. prosince 1991, dokument OSN č. A/RES/46/119. 
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zastavenia trestného stíhania. Od tohto okamžiku, sa vývoj v tejto oblasti rapídne zvýšil, 

pričom čoraz častejšie sa do vývoja českej právnej úpravy dostávali nové alternatívne 

opatrenia.  Samozrejme rapídny vývoj a potreba zmeny trestného sankcionovania  

sa prejavovala nie len v jednotlivých publikáciách, ale i v mnohých odborných stáží. 

Tieto jednotlivé podnety sa odzrkadlili a premietli do zlomového roku, a to do roku 

2010, teda k rekodifikácii trestného práva hmotného, kde prišlo k prijatiu nového 

trestného zákona č. 40/2009 Zb. Rekodifikáciou bolo do nového trestného zákona 

zavedených niekoľko druhov nových alternatívnych trestov. Ako už bolo uvedené nešlo 

o zavedenie nového inštitútu, ale došlo k podstatnému doplneniu a rozšíreniu 

alternatívneho sankcionovania. Medzi nové druhy alternatívnych trestov bol zaradený 

trest domáceho väzenia, pričom kľúčovou premenou prešiel trest obecne prospešných 

prací, peňažný trest alebo inštitút upustenie od potrestania.  

Po rekodifikácii a zmenách, ktoré nastali sa vynorilo niekoľko dôležitých otázok.  

Je zavedenie nových druhov alternatívnych trestov funkčné? Boli pred prijatím prijaté  

a vybudované všetky potrebné prostriedky na bezproblémový a fungujúci chod? 

Dokážu alternatívne opatrenia vybudovať dostatočnú dôveru tak, aby aplikačná prax 

uprednostňovala ukladanie týchto trestov? Chyby, ktoré sa vynárajú v právnej úprave 

alternatívnych opatrení, len posilňujú nedôveru orgánov v ich aplikáciu do praxe  

a ich jednotlivé využívanie býva veľmi pozvoľné. 

 

2. Systém alternatívnych opatrení   

Súbor alternatívnych opatrení tvorí určitý systém, ktorého hlavným cieľom  

je nahradzovať nepodmienečný trest odňatia slobody, a tým zamedziť jednotlivým 

negatívnym vplyvom tohto trestu. Nie je možné stotožniť systém alternatívnych 

opatrení a systém trestov, pretože do systému alternatívnych opatrení zaraďujeme  

aj niektoré inštitúty, ktoré nespadajú do kategórie trestov.  

Definíciu systému alternatívnych opatrení môžeme vymedziť ako: „Systém 

alternatívnych opatrení je súhrn inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie 
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nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi 

nimi“
9
.  

2.1. Základne triedenie alternatívnych opatrení 

Základnú kategorizáciu alternatívnych opatrení môžeme vymedziť na základe fázy 

v ktorej je možné jednotlivé druhy alternatívnych opatrení aplikovať, čo nadväzuje  

na logické triedenie alternatívnych opatrení v trestnom práve hmotnom a trestnom práve 

procesnom.   

Základné triedenie: 

1. Hmotnoprávne alternatívne opatrenia:  

a) Alternatívne tresty 

b) Alternatívy k potrestaniu 

2. Procesné alternatívne opatrenia, takzvané odklony v trestnom konaní: 

a) Podmienečné zastavenie trestného stíhania 

b) Narovnanie 

c) Podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie 

d) Odstúpenie od trestného stíhania 

 

2.1.1 Alternatívne tresty 

Samotný trestný zákon definíciu alternatívneho trestu nepozná, ani ho bližšie 

nedefinuje. Z etymologického významu slova „alternatívne“, však je možné odvodiť,  

že ide o určitú možnosť výberu, pripustenie voľby medzi dvoma možnosťami. Spojením 

slova alternatívny trest logicky vydedukujeme, že ide o možnosť voľby medzi dvoma 

trestami, a to na jednej strane medzi niektorým z alternatívnych trestov a na strane 

druhej medzi trestom odňatia slobody.  

V širšom slova zmysle alternatívne tresty chápeme, ako všetky tresty nespojené 

s trestom odňatia slobody. Týmto vymedzením, by do tohto okruhu trestov spadali 

všetky trestné činy upravené v ustanovení § 52 trestného zákonníka, samozrejme 

s výnimkou nepodmienečného trestu odňatia slobody. Spadali by sem i niektoré tresty, 

                                                             
9 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 30. 
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ktoré je možné uložiť len popri nepodmienečnom treste odňatia slobody. Jedná  

sa konkrétne o trestné činy: strata čestných titulov alebo vyznamenaní a strata vojenskej 

hodnosti. 

Alternatívnymi trestami v širšom slova zmysle, podľa § 52 trestného zákona sú trest: 

a) odňatia slobody, 

b) domáceho väzenia, 

c) obecne prospešných prác, 

d) prepadnutie majetku, 

e) peňažný trest,  

f) prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty, 

g) zákaz činnosti, 

h) zákaz pobytu, 

i) zákaz vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie, 

j) strata čestných titulov alebo vyznamenaní, 

k) strata vojenskej hodnosti, 

l) vyhostenie.  

 

V užšom slova zmysle alternatívne tresty vymedzujeme podľa ich hlavného účelu, 

ktorým má byť náhrada za nepodmienečný trest odňatia slobody.  

Alternatívnymi trestami v užšom slova zmysle sú trest: 

a) domáceho väzenia, 

b) obecne prospešných prác, 

c) peňažný trest, 

d) podmienečné odsúdenie, vrátane podmienečného odsúdenia s dohľadom, 

e) peňažité opatrenie s podmienečným odkladom výkonu (ide o trestné 

opatrenie, v rámci sankcionovania mladistvých). 

Rozdielom, ktorý určuje hranicu medzi týmito dvoma vymedzeniami je v tom,  

že alternatívne tresty v užšom slova zmysle sú nezlučiteľné s nepodmienečným trestom 

odňatia slobody, čo znamená, že sa ukladajú ako akási náhrada za nepodmienečný trest 
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odňatia slobody, a tým dochádza k vyzdvihnutiu alternatívnej podstaty týchto 

jednotlivých druhov trestov .  

Základnou filozofickou myšlienkou alternatívnych trestov je v čo najväčšej možnej 

miere využívať alternatívne tresty a zabrániť tým vytrhnutiu páchateľov menej 

závažných trestných činov z ich sociálneho prostredia, a tým efektívnejšie využiť tieto 

tresty, ktoré budú pôsobiť preventívne a výchovne, a zamedzia v páchaní ďalšej trestnej 

činnosti, zabezpečia ochranu spoločnosti, ochranu záujmov a hodnôt chránených 

trestným zákonom. Samozrejme, že žiaducim výsledným produktom, by malo byť 

upevnenie páchateľových dobrých návykov a postojov potrebných k vedeniu riadneho 

života, a v neposlednom rade uspokojenie záujmov obetí trestných činov. 

 

2.1.2 Alternatívy k potrestaniu. 

Alternatívy k potrestaniu predstavujú druhý a zároveň špeciálny druh alternatívnych 

opatrení. Základom alternatívy k potrestaniu tvorí neuloženie žiadneho trestu. 

V prípade alternatívy k potrestaniu súd uzná páchateľa trestného činu vinným  

zo spáchania, avšak neuloží žiadny trest. Ide teda o určitý medzistupeň medzi 

alternatívami procesnými a alternatívnymi trestami, kedy síce trestné konanie prebehne 

celé a je ukončené rozhodnutím o vine zo spáchania stíhaného trestného činu, avšak 

nenastúpi najprísnejší typ trestnoprávnej reakcie v podobe uloženia trestu.   

Rozhodnutie o neuložení trestu môže mať definitívnu, či medzitimnú povahu. České 

trestné právo operuje s oboma variantmi, a to v podobe inštitútov upustenia od 

potrestania a podmienečného upustenia od potrestania s dohľadom.
10

  

Medzi základné druhy alternatívy k potrestaniu patrí: 

a) upustenie od potrestania, 

b) podmienečné upustenie od potrestania s dohľadom. 

 

 

 

                                                             
10 Ščerba,F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 32.  
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2.1.3 Procesné alternatívne opatrenia, odklony v trestnom konaní. 

Základné otázky trestnej politiky tvoria tresty, ukladanie trestov, ich výkon 

a ochranné opatrenia. Tvoria základný prostriedok realizácie ochrannej funkcie 

trestného práva. História procesných alternatívnych opatrení spadá do obdobia 90. 

rokov 20. storočia, pričom dominantným trestom v tomto období bol trest odňatia 

slobody. Už v tomto období sa stala problematika, snahy o zníženie ukladania trestu 

odňatia slobody celosvetovou diskutovanou témou. Pretože tradičný systém ukladania 

trestov sa v mnohých prípadoch stával neúčinným a neefektívnym, a negatíva s tým 

spojených pribúdalo. 

Zavádzanie alternatívnych opatrení malo odbremeniť súdy od enormného návalu 

trestných vecí.  Procesné alternatívne opatrenia sú takzvané odklony v trestnom konaní, 

ktorých hlavnú úlohu predstavuje fakt, že trestné stíhanie môže mať pre stíhaného 

veľmi nepriaznivé dôsledky, a preto je potrebné zavádzať selektívne metódy v rámci 

trestného stíhania, ktoré potom v prípade, že dôjde k spáchaniu menej závažných 

trestných činov, nemusí prebiehať buď vôbec, alebo v celej svojej šírke. 

České trestné právo procesné rozoznáva štyri druhy odklonu: 

a) podmienečné zastavenie trestného stíhania, 

b) narovnanie, 

c) podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie,  

d) odstúpenie od trestného stíhania.  

Podmienečné zastavenie trestného stíhania a narovnanie sú dva samostatné inštitúty, 

pričom podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie je akousi špecifickou 

formou podmienečného zastavenia trestného stíhania určenou na skrátené prípravne 

konanie, pričom odstúpenie od trestného stíhania je inštitút, ktorý je možné aplikovať 

výlučne v konaní proti mladistvým. 
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3. Restoratívna justícia 

V rámci právneho systému Českej republiky stále dochádza k určitým limitom 

a poškodení. Páchatelia trestných činov a spoločnosť sa v čoraz väčšom množstve 

domnieva, že justícia nenapĺňa ich potreby a záujmy. Prehlbuje sa pocit nedôvery 

v právny systém, ako aj presvedčenie o nedostatočnom riešení ich záujmov a potrieb. 

Restoratívna justícia sa snaží riešiť a eliminovať tieto problémy. Predstavuje nový 

myšlienkový smer vo význame náprava, obnovujúca justícia.   

Od konca roku 1980 skupiny obetí začali presadzovať špeciálne právne pravidlá,  

a to dať väčšiu váhu záujmom obetí a poskytnúť im potrebné reštitúcie a náhrady. 

V niektorých jurisdikciách, v niektorých prípadoch to predznamenáva nástup 

restoratívnej justície
11

.   

Neexistuje všeobecne dohodnutá definícia restoratívnej justície , pričom koncept sa stal 

veľmi sporný medzi zástancami a kritikmi. Najväčší teoretický rámec zahrnoval 

hodnoty, ciele a procesy, ktoré sa majú spoločne pokúsiť napraviť škody spôsobené 

trestným, alebo iným typom anti-sociálneho chovania. Obnova emočná, rovnako ako 

materiálne straty , bezpečnosť, poškodené vzťahy, dôstojnosť a sebaúcta obetí a ďalších 

zainteresovaných osôb. Preto restoratívna justícia by mala zaistiť vhodné odškodnenie 

pre obeti a ich komunitu. A rovnako zamerať sa na zmiernenie strachu zo zločinu, 

posíliť pocit spolunáležitosti a riešenie potrieb všetkých tých poškodení, vrátane 

páchateľov
12

.  

Pojem restoratívnej justície môžeme vo svojej podstate definovať, ako určitý koncept 

zachádzania s páchateľmi trestných činov, odlišný od klasickej retributívnej (trestajúcej) 

justície, vychádzajúcej z názoru, že súčasná trestná spravodlivosť nepredstavuje 

adekvátnu reakciu spoločnosti na kriminalitu. Ide o súbor postulátov, cieľov a metód, 

ktoré charakterizujú určitý prístup k riešeniu problematiky zločinnosti
13

.  Apeluje na 

požiadavok, ktorý by mal obmedziť právomoci štátu pri riešení trestných vecí, a posíliť 

                                                             
11 Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R.: The Oxford Handbook of Criminology, fifth edition, Oxford 
University Press 2012, str. 414, 415. 
12 Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R.: The Oxford Handbook of Criminology, fifth edition, Oxford 
University Press 2012, str. 415 
13

 Karabec, Z.: Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Ed. 
Z. Karabec. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2003, s.8. 
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úlohu jednotlivých účastníkov konkrétneho konfliktu. Tieto jednotlivé role by sa mali 

vzťahovať na páchateľa a poškodeného.    

Hlavným účelom je zaoberať sa potrebami obetí a reagovať na nich, viesť páchateľov 

trestných činov k zodpovednosti a náprave, zapájať do procesu tých ktorí boli trestným 

činom postihnutý, a preskúmať jednotlivé faktory či došlo k zníženiu recidívy alebo nie. 

Restoratívna justícia býva z väčšej časti uplatňovaná u menej závažných trestných 

činov, a však ďalším vývojom sa preukázalo že najväčší význam môže mať naopak 

v najzávažnejších prípadoch.  Zameriava sa najmä na osobnú dimenziu trestného činu, 

kde podporuje jej význam a tým dochádza k lepšiemu uplatňovaniu spoločnosti. Tento 

teoretický a právne politický model trestnej spravodlivosti, nie je vybudovaný  

na klasických princípoch trestného práva, ale naopak poukazuje na jednotlivé 

nedostatky. 

 

3.1. Zúčastnené osoby v rámci restoratívnej justície. 

Restoratívna justícia vymedzuje určitý okruh ľudí, ktorí sa rôznou mierou 

podieľajú  

na jej vzniku, na budovanie jej základných cieľov a princípov.  Patria sem obete, 

páchatelia, štát, spoločnosť. 

Je dôležité v rámci jednotlivých osôb vymedziť ich jednotlivé „role“ v tom ktorom 

konkrétnom prípade, a tým skúmať jednotlivé vzťahy medzi nimi a vplyv, či účinnosť 

restoratívnej justície.  

a) Obete 

Okruh osôb spadajúcich do záujmu restoratívnej justície sú práve poškodení, ako obete 

trestnej činnosti. Obeťou sa rozumie fyzická osoba , ktorej bolo alebo malo byť 

trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková ujma alebo nemajetková 

ujma, alebo na jej úkor sa páchateľ trestným činom obohatil. Obeťou môže byť len 

osoba fyzická, nikdy nie osoba právnická, pretože právnická osoba nie je schopná 
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vnímať svojimi citmi útrapy jej spôsobené trestným činom a nemôže byť ani 

sekundárne viktimizovaná. Právnická osoba môže mať ale postavenie poškodeného.
14

 

Reaguje tým na nedostatok záujmu o obete trestných činov,  

o ich postavenie v samotnom justičnom procese. Nedostatok záujmu a pozornosti voči 

tomuto okruhu ľudí spôsobuje mnoho negatívnych vplyvov, ako nedôveru týchto osôb 

v trestný justičný systém, znížená komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní, 

nedostatok spolupráce pri zamedzovaniu trestnej činnosti, ako i mnoho ďalších.  

Preto sa v rámci restoratívnej justície vytvorili štyri základné potreby, ktorým  

by sa mala venovať pozornosť: 

1. Potreba informácií. Informovanosť je jednou zo základných nedostatkov voči 

poškodeným osobám. Často tak vzniká mnoho špekulácií a nezrovnalostí  

z ich strany. Preto je veľmi podstatné, aby sa k nim, v čo najväčšej možnej miere 

dostalo skutočných informácií, a to prečo došlo k spáchaniu konkrétneho 

trestného činu a čo sa dialo po jeho spáchaní. 

2. Potreba hovoriť pravdu. Pre poškodených je dôležité, aby svoj „príbeh“ 

vyrozprávali čo možno najviac. Má to niekoľko podstatných dôvodov. Jednak  

je to psychická regenerácia obete trestného činu, zmierenie sa so skutočnosťou 

že sa stala obeťou trestnej činnosti, osobou poškodenou, jednak ide o výchovné 

pôsobenie na páchateľa trestného činu a vplyv na okolité prostredie,  

aby sa ukázalo aké dôsledky má protiprávne jednanie. 

3. Potreba splnomocnenia. V mnohých prípadoch dochádza u poškodených k strate 

kontroly, kontroly nad sebou samým a to v dôsledku že boli obeťami trestných 

činov. Preto je potreba ich zapojiť do procesu vykonávania spravodlivosti,  

aby túto kontrolu naspäť nadobudli. 

4. Potreba náhrady škody, alebo ospravedlnenie. V mnohých prípadoch  

aj keď dochádza k potrestaniu páchateľa vzniká akési nedostatočné 

zadosťučinenie smerujúce na stranu poškodených. Náhradou spôsobenej škody, 

alebo ospravedlnením dochádza k akémusi čiastočnému vzatiu zodpovednosti 

páchateľa, a tým i vnútornej úľave obetiam. Samozrejme nie je možné,  

                                                             
14

 Jelínek, J a kolektiv: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, 25 s. 
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aby u všetkých obetí bolo práve toto dostačujúce, no pozitívny vplyv a výsledky 

nie je možné prehliadať. 

Ako už zo samotného textu vyplýva jedným z hlavných faktorov ktorými sa restoratívna 

justícia zaoberá sú potreby poškodených.    

b) Páchatelia trestných činov 

Druhú skupinu tvoria samotní páchatelia. Základným cieľom restoratívnej justície 

je, aby páchateľ trestného činu dostal primeraný a spravodlivý trest. V neposlednom 

rade, aby prijal svoju mieru zodpovednosti a uvedomil si následky svojho konania. 

Nie je to však až také jednoduché. V mnohých prípadoch dochádza skôr k opaku. 

Páchatelia sú zväčša hlboko zahľadení do seba a odmietajú akúkoľvek 

zodpovednosť, naopak sledujú len svoje záujmy a potreby. Vôbec už nemôžeme 

hovoriť o akomsi ospravedlnení či náhrade škody. Často môžeme sledovať,  

ako si páchatelia držia odstup od poškodených, možno hovoriť aj o akomsi odstupe, 

zatienení, aby nevideli následky svojho konania. A samozrejme, že odtrhnutie  

z ich sociálneho prostredia a uväznenia, ich pocit odcudzenia voči spoločnosti  

sa len prehlbuje. Restoratívna justícia si vzala za hlavnú úlohu vytvárať čo najväčší 

vplyv na páchateľov, aby si uvedomili dôsledky svojho konania, aby skutočne došlo 

k náprave, a aby došlo k zadosťučineniu, ako u páchateľov, tak u poškodených. 

Z mnohých štúdií vyplynulo, že len samotným trestom sa k takýmto výsledkom  

nie je možné dopracovať. Áno samozrejme, že i trest má obrovský podiel a vplyv  

na páchateľa, no k tomu, aby došlo k naplneniu týchto cieľov je potrebné zabezpečiť 

potreby páchateľa.  

 

Páchatelia potrebujú v procese naplňovania spravodlivosti
15

: 

1. Získať zodpovednosť, ktorá: 

 reaguje na ujmu spôsobenú trestným činom, 

 povzbudzuje páchateľa k súciteniu, aktívnemu prístupu a zodpovednosti,  

 transformovať pocit hanby
16

. 

                                                             
15

 Zehr, H.: Úvod do restoratívnej justície. Rok: 2003, s. 12, 13.  
16

 John Braithwaite vo svojej priekopníckej knihe Trestný čin, hanba a obnova predkladá argumenty, že 
hanba stigmatizuje a poháňa páchateľa k páchaní trestnej činnosti. Hanba však môže mať tiež 
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2. Povzbudiť k tomu, aby mohli zakúsiť osobný prerod a zmenu vrátane: 

 riešenia problémov a hojenia rán, ktoré prispeli a mali vplyv  

na ich kriminálne jednanie, 

 príležitosti k liečbe závislostí, prípadne iných problémov, 

 možnosti rozšírenia a zvýšenia osobných kompetencií. 

 

3. Povzbudiť a podporiť ich integráciu do spoločnosti: 

 vytvárať im podmienky, ktoré by zabránili akejkoľvek diskriminácii, 

 zabezpečenie rovnakých práv, bez predsudkov, 

 pomoc vo forme probačnej služby. 

 

4. Niektorí páchatelia potrebujú aspoň dočasné obmedzenie, alebo kontrolu: 

 kontrola prostredníctvom Probačnej a mediačnej služby 

 obmedzenia zamedzujúce tvorbe ďalšieho páchania trestnej činnosti. 

 

c) Štát 

Úlohu, ktorú vymedzuje štát v rámci restoratívnej justície je braný skôr v negatívnom 

vymedzení. To znamená, že restoratívna justícia sa snaží štát dať do pozadia 

v jednotlivých trestných veciach a pre riešenie jednotlivých konfliktov, by mal ostať len 

primárny vzťah, kde na jednej strane je páchateľ a na druhej poškodený. Mnohé 

vznesené názory konštatovali, že štát v malom rozsahu zabraňuje čoraz väčšiemu 

vzostupu kriminality, pričom sa v malom rozsahu zaoberá problémami trestnej justície, 

ako napr. preťaženie jednotlivých súdov, preplnené väznice, nízka účinnosť vplyvu 

jednotlivých trestov, ochrana poškodených a podobne. 

Preto tento nový inštitút vidí nádej nie v hrozbe, alebo použití štátneho donútenia,  

ale v systéme obnovenia spoločenských hodnôt porušených spáchaným trestným činom, 

a to všetko v spolupráci a dobrovoľným jednaním páchateľa.  

 

d) Spoločnosť 

                                                                                                                                                                                   
znovuobnovujúci charakter, a to vtedy, keď dôjde k verejnému odsúdeniu spáchaného trestného činu, 
a nie páchateľa, a keď dostane páchateľ príležitosť sa hanby zabaviť alebo ju transformovať. 
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Na spoločnosť často krát dopadá negatívny vplyv trestného činu, a členovia tejto 

spoločnosti sa stávajú akýmisi sekundárnymi obeťami týchto trestných činov. 

Spoločnosť zohráva veľmi dôležitú úlohu, či už vo vzťahoch k obetiam trestných činov, 

alebo vo vzťahoch k páchateľom. Je potrebné, aby dochádzalo k vzájomnej spolupráci 

s týmto okruhom ľudí a tým následne môže iniciovať fórum, ktoré bude pracovať v tejto 

záležitosti a posilňovať tým tak samotnú spoločnosť.  

Základné potreby spoločnosti: 

1. Zabezpečiť dôkladnú pozornosť záujmom a potrebám spoločnosti,  

a to z hľadiska, kde zohráva spoločnosť úlohu poškodeného.   

2. Prehlbovať vzájomné spolužitie, zodpovednosť a význam spoločnosti. 

3. Dohliadať na utužovanie nie len potrieb, ale aj povinností spoločnosti. Tu vzniká 

potreba vytvárať vhodné podmienky, ktoré vedu ku zdravej spoločnosti.  

       

Snaha o vytvorenie fungujúceho systému restoratívnej justície vychádzajú z tradičných 

názorov, že klasická trestná politika už zastavila svoj ďalší vývoj a postráda ďalšiu 

schopnosť zabraňovať čoraz väčšiemu nárastu kriminality, ako aj základným 

problémom trestnej justície, medzi ktoré patrí čoraz väčšia preplnenosť väzníc, nízka 

účinnosť ukladaných trestov, nedôveryhodnosť súdov zo strany spoločnosti, 

nedostatočná ochrana obetí trestných činov, zdĺhavé súdne procesy a pod.  

 

3.2. Princípy restoratívnej justície 

V rámci restoratívnej justície sa stretávame s niekoľkými princípmi a hodnotami, 

ktoré nám poskytujú možnosť ukázať, akou cestou sa vydať v tom ktorom konkrétnom 

prípade. 

Medzi základné princípy zaraďujeme: 

a) Rešpekt - patrí medzi základnú hodnotu, pričom je prejavovaný voči obetiam 

trestných činov/poškodeným, ďalším osobám, a taktiež i k páchateľovi. 

b) Zodpovednosť – jedná sa o zodpovednosť páchateľa k spôsobenej ujme, pričom 

restoratívny proces má naň vplývať a priviesť ho k obnove narušených vzťahov. 
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c) Dialóg – jedná sa o konverzáciu medzi jednotlivými účastníkmi konfliktu,  

tj. medzi páchateľom, obeťou a ďalšími zúčastnenými osobami. 

d) Participácia - aktívne zapojenie všetkých dotknutých účastníkov trestného činu, 

pričom riešenie sporu je výlučne v ich rukách, a nie v rukách formálnej autority. 

e) Vyváženosť -  rovnováha v spoločnosti. Restoratívna justícia sa snaží hľadať 

riešenie, tak aby bolo prijateľné pre všetky dotknuté osoby. 

f) Dobrovoľnosť – k riešeniu daného konfliktu nesmie byť nikto donútený,  

ani páchateľ nie.  

g) Pospolitosť – základom je okrem páchateľa a poškodeného zapojiť do sporu celú 

spoločnosť, ktorá ma či už priamo, alebo nepriamo na riešení záujem.  

Už len prihliadnuc na to, že tu páchateľ a poškodený žijú, a že spáchaný trestný 

čin má vplyv na celé okolie.   

h) Individualita- každého človeka, ktorá je vyvážená vo vzťahu k pospolitosti. Oba 

tieto princípy musia pôsobiť súčasne.  

 

3.3. Základné rozdiely medzi retributívnou justíciou 

a restoratívnou justíciou. 

V mnohých prípadoch sa môže stať, že restoratívna justícia tvrdo vystupuje,  

a je v hlbokom kontraste s retributívnou justíciou. Navonok sa môže zdať,  

že ich charakteristické znaky, z ktorých vyplývajú ich jednotlivé prvky sú diametrálne 

rozdielne, a však skôr len zatieňujú oblasti v ktorých sú si tieto koncepcie podobné.  

Spoločnými prvkami týchto dvoch koncepcií sú: 

 Prvým spoločným znakom je úsilie o ochranu prostredníctvom reciprocity 

a urovnávanie stavu. Samozrejme odhliadnuc od toho, že oba tieto inštitúty 

majú rozdielny pohľad na to, ako tento cieľ dosiahnuť. 

 Oba tieto koncepcie vychádzajú z toho, že spáchanie trestného činu je rušivý 

element, ktorý tento stav narušuje. 

 V prípade narušenia, sa má poškodenému niečoho dostať a páchateľ  

má niečo dať, resp. niečo je dlžný. 
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 Vychádzajú z názoru, že v prípade spáchania trestného činu sa má zachovať 

priama úmera medzi spáchaným jednaním a odpoveďou naňho. A však 

v názore, ako tento cieľ dosiahnuť sa už ich názory rozdeľujú.  

 

Základné rozdiely medzi retributívnou justíciou a restoratívnou justíciou sú: 

Retributívna teória- sa zakladá na myšlienke, že v prípade porušenia právnych statkov 

chránených štátom, je možné nápravu dosiahnuť prostredníctvom ujmy a obmedzenia 

páchateľa. V praxi je však vidieť, že nie vždy je toto riešenie správne. 

Restoratívna teória- verí v myšlienku nápravy páchateľa prostredníctvom uznania ujmy 

a potrieb poškodeného a aktívnej podpory páchateľa k tomu, aby za svoje konanie 

prevzal plnú zodpovednosť,  nahradil spôsobené škody a riešil príčiny stojace za jeho 

chovaním. Restoratívna justícia usiluje o nápravu prostredníctvom pozitívne 

definovaných krokov, a tak disponuje potencionálom zohľadniť poškodeného 

i páchateľa a pomocou obom stranám dospieť k žiaducim zmenám v ich živote
17

.    

Z daného výkladu môžeme zhodnotiť, že restoratívna justícia sa zameriava 

 nie na to či páchateľ trestného činu, ktorému bol uložený trest si ho zaslúžil,  

ale upiera svoje zameranie na jednotlivé potreby (potreby obetí trestných činov, potreby 

spoločnosti a napokon potreby samotných páchateľov).       

V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o konsenzu zlučiteľnosti restoratívnej 

a retributívnej justície, je jasné že restoratívna justícia  (celkovo) neodmieta všetky 

represívne opatrenia spojené s retributívnou justíciou, a že súdny systém nepostráda 

všetky restoratívne prvky. Nie je nevyhnutné, aby niektoré zločiny riešila restoratívna 

justícia a niektoré trestné stíhanie a súdy. Restoratívna justícia ale môže byť odpoveďou 

na väčšinu trestných činov z dielne krádeží, domáceho násilia, zločinom proti ľudskosti. 

Každý z týchto trestných činov bude pravdepodobne vyžadovať rôzne kombinácie, 

alebo rôzne vyváženie restoratívnej a retributívnej justície. Ešte dlho to nemusí viesť 

k rozšíreniu, pričom restoratívna justícia by mohla slúžiť ako „chladiace zariadenie“ pre 

                                                             
17 Zehr, H.: Úvod do restoratívnej justície. Rok 2003, s. 39. 



20 
 

naše súčasne „kriminologické klíma“, ktoré sa asi rozhodlo zväčšiť odsúdenie a uväzniť 

viac páchateľov, s príliš málo výhodami pre obete
18

.   

V súčasnej dobe je vývoj restoratívnej justície len v počiatočnom vývoji svojej 

existencie, mnoho zástancov verí, že v budúcnosti dôjde k zlúčeniu retributívnej 

a restoratívnej justície, kde právny systém bude fungovať výlučne na princípoch 

restoratívnej teórie. V mnohých ohľadoch to nie je realistické, ale je možné, že 

v budúcnosti dôjde k vzájomnej, bližšej spolupráci, kde sa restoratívna justícia stane 

bežne aplikujúcou normou a restoratívna teória sa plne začlení  

do právneho systému, ktorý ju bude využívať. Je potreba, aby sa súbežne s retributívnou 

justíciou vytváral systém, ktorý berie v potaz záujmy a záväzky spoločnosti, ktoré  

by presahovali kompetencie bezprostredných aktérov konkrétneho sporu. Je dôležité, 

aby v prípadoch, kedy je možné dosiahnuť najspravodlivejšieho riešenia 

prostredníctvom účastníkov sporu, sa tak i uskutočnilo. Samozrejme s ohľadom  

na niektoré prípady nie je možné plného nahradenia retributívnej justície restoratívnou. 

Reálnym cieľom je, ale vzájomná spolupráca oboch systémov a plné využívanie 

najúčinnejších a najlepších prostriedkov z nich. Súčasne musia byť zachované tradičné 

hodnoty právneho systému, ktorými sú: zákonnosť procesu, právo na riadny 

a spravodlivý proces, ochrana základných ľudských práv a hodnôt apod. 

I keď by sa mohlo niekedy zdať, smer restoratívnej justície nie je v porovnaní 

s retributívnou pre páchateľa ľahší, skôr naopak. Páchateľ trestného činu je priamo 

konfrontovaný s následkami svojho jednania, dochádza tu k priamemu stretu s obeťou 

trestného činu, je zodpovedný, a má záväzky za odstránenie spôsobenej ujmy.      

Restoratívne programy: 

Vhodným prostriedkom, ktorý by mohol dopomôcť k rozvoji restoratívnej justície by 

mali byť restoratívne (obnovujúce) programy.  

Restoratívnymi programami môžeme rozumieť akékoľvek procesy usilujúce 

o obnovenie stavu, ktorý bol narušený v dôsledku spáchaného trestného činu. 

Predstavujú jeden z prvkov restoratívnej justície, ktorá je výsledkom sociologického 

pohľadu na trestné právo. Ústredným vzťahom restoratívných programov je vzťah 

                                                             
18

 Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R.: The Oxford Handbook of Criminology, fifth edition, Oxford 
University Press 2012, str. 419. 
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medzi páchateľom a obeťou, popr. v širšom zmysle vzťah medzi komunitou páchateľa 

a komunitou obete. Účelom potom je snaha o obnovenie týchto vzťahov, pričom vo 

vzťahu k páchateľovi trestného činu je to snaha o jeho resocializáciu, teda začlenenie do 

spoločnosti. Najznámejším restorativným programom je mediácia, ktorá predstavuje 

proces zmierenia medzi obeťou a páchateľom za účasti tretej, nezávislej osoby 

(mediátora). Ďalšími restoratívnymi programami sú napr. konzultácie s najbližšou 

rodinou (tzv. rodinná konferencia) alebo mimosúdne prejednanie za účasti činom 

dotknutého sociálneho spoločenstva (sentencing circles). Tieto metódy umožňujú 

vnímať dôsledky trestného činu v širších súvislostiach a páchateľ má možnosť 

uvedomiť si dosah svojho vnímania.  

Negatívne javy, ktoré znamenajú absolútne zlyhanie restoratívneho programu, sú vznik 

sekundárnej alebo opakujúcej viktimizácie napr. v dôsledku zastrašovania alebo odvety 

za strany páchateľa. Dôraz by sa mal klásť predovšetkým na bezpečnostné opatrenie pri 

uskutočňovaní restoratívneho programu. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby 

poskytovateľ restoratívneho programu zvážil jeho možné riziká a v prípade 

akýchkoľvek pochybností z hľadiska bezpečnosti obeti trestného činu restorativný 

program neurobil alebo v jeho priebehu ho zastavil. Poskytovateľ musí brať ohľady na 

povahu a závažnosť trestného činu, nebezpečnosť páchateľa a jeho možnosť nápravy, 

mieru viktimizácie obeti a jej osobnú charakteristiku majúcu vplyv na možnú 

sekundárnu alebo opakovanú viktimizáciu.
19

  

 

4. Probačná a mediačná služba v Českej republike 

Probačná a mediačná služba poskytuje úsilie o čo najefektívnejšie sprostredkovanie 

účinného a spoločensky prospešného riešenia konfliktov, ktoré sú spojené s trestnou 

činnosťou, a súčasne zabezpečuje výkon alternatívnych trestov a opatrení s dôrazom  

na ochranu komunity, záujmy poškodených a prevenciu kriminality. 

 

 

                                                             
19

 Jelínek, J a kolektiv: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, 41-
42 s. 
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4.1. Vznik a vývoj probácie a mediácie v Českej republike 

V rokoch 1968-1971 vzniklo na základe potreby zmien vtedajšej trestnej politiky, 

v spolupráci národného výboru hlavného mesta Prahy a Výskumného ústavu 

kriminologického pri vtedajšej  generálnej prokuratúre experimentálne stredisko 

postpenitenciárnej starostlivosti, ktoré pracovalo v rámci projektu Výskum faktorov 

recidívy, ktorého hlavnou úlohou bolo overiť účinné metódy práce vo veľkomeste, s tzv. 

sociálne neprispôsobivými občanmi, vrátane tých, ktorí boli prepustení z výkonu trestu. 

Týmto krokom bol zahájený nový inštitút sociálnych kurátorov. Možno v tomto prípade 

hovoriť o akomsi predchodcovi súčasnej probačnej služby. Toto stredisko svoju 

pozornosť zameriavalo hlavne na páchateľov trestnej činnosti, recidivistov.  

Následne sa tento smer odvíjal aj smerom k mladistvým páchateľom, a preto  

bol zriadený miestami špecialista pre prácu s delikventnou mládežou, tzv. kurátori  

pre mládež. Základnou náplňou ich práce bola hlavne kontrola mladistvých. Až v 20. 

storočí v rámci naliehania doby a vývoja, sa tento inštitút začal viac ako na kontrolu 

zameriavať  

na pomoc mladistvým a ich rodinám. Jednalo sa hlavne o mladistvé osoby voči ktorým 

bolo vedené trestné stíhanie. 

Vznik týchto sociálnych pracovníkov našiel uplatnenie aj v oblasti väzenstva. Ich 

hlavnou úlohou bolo v čo najväčšej miere udržovanie kontaktu odsúdených k trestu 

odňatia slobody s ich rodinami a sociálnym prostredím. Okrem toho pripravovali 

odsúdených na ich resocializáciu a pripravovali na návrat po prepustení z väzby.  

Tieto novo vzniknuté projekty a správny smer, ktorým sa uberala trestná politika boli 

zastavené v auguste 1968 a následnou normalizáciou, vpádom armád Varšavskej 

zmluvy do Československa. Týmto krokom došlo k pozastaveniu vývoja základov 

budúcej probačnej služby. Nasledovalo obdobie v ktorom vychádzali na povrch 

nedostatky minulého režimu v oblasti trestnej politiky. Išlo hlavne o celkový nárast 

drobnej kriminality a pokračujúcu silnú represiu  celého justičného systému. 

Po roku 1989 aj vzhľadom k nepriaznivému vývoju sa začínajú objavovať aktivity, 

ktoré viedli k vzniku Probačnej a mediačnej služby.  

Inštitút alternatív – išlo o Mimosúdne alternatíva pre delikventnú mládež (zahájenie 

v roku 1991). Inšpirácia na vznik vzišla od západných zemí, najmä z Rakúska,  
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kde sa začal využívať inštitút tzv. odklonu v trestnom konaní. Objavovali sa tu prvky 

restoratívnej justície a mediačnej a probačnej služby, spočívajúce v aktívnom zapojení 

páchateľa so zameraním na odstránenie následkov jeho konania a poškodeného, ktorý 

mohol ovplyvňovať proces vlastného odškodnenia. Vyskytol sa po prvý krát inštitút 

mediátora, ako osoby pomáhajúcej pri riešení konfliktov.  

Významný rok bol rok 1993, kedy sa novelou trestného poriadku zaviedol prvý 

alternatívny inštitút, tzv. odklonu – diverzie, tj. podmienečného zastavenia trestného 

stíhania, ktorý bol na svoju dobu revolučný, pretože do nášho kontinentálneho 

pozivistického právneho systému vniesol prvky anglosaského práva a vytvoril ideálnu 

možnosť pri uplatňovaní prvých aktivít a postupov restoratívnej justície v našom 

trestnom konaní.
20

     

Ďalšie významné roky vo vývoji českého trestného práva boli: 

-  rok 1996, kedy sa zaviedli ďalšie dva inštitúty alternatív, a to narovnanie a trest 

všeobecne prospešných prác, 

- rok 1997, kde sa novelou trestného zákona prijali ďalšie alternatívne tresty 

a opatrenia. Podmienečné upustenie od potrestania s dohľadom probačného 

úradníka a podmienečné odsúdenie k trestu odňatia slobody s dohľadom.  

Vývojom, ktorým sa budovali základy Probačnej a mediačnej služby narážalo  

na potrebu prípravy jednotlivých pracovníkov. Na potrebu riešenia jednotlivých práv 

a povinnosti vznikajúcich pri budovaní Probačnej a mediačnej služby viedlo 

k rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti ČR zákonným spôsobom upraviť organizačnú 

a personálnu štruktúru výkonu probačných a mediačných činností zákonom. Prvý návrh 

bol predložený vtedajším ministrom spravodlivosti Otakarom Motejlom.  

V roku 2000 Parlament českej republiky schválil návrh zákona č. 257/2000  

Sb., o Probačnej a mediačnej službe, s účinnosťou ku dňu 01. 01. 2001. Tým sa stala 

Probačná a mediačná služba oficiálne celoštátnou pôsobiacou organizáciou. Vo svojej 

podstate ide o multidisciplinárnu profesiu, ktorá vznikla na základe spojenia sociálnej 

práce a práva.     

     

                                                             
20 P. Štern : Probace a mediace. Rok: 2010, s. 12. 
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4.2.  Probačná a mediačná činosť 

Ako už bolo spomenuté Probačná a mediačná služba je v rámci českého právneho 

poriadku upravená zákonom č. 257/2000 Sb., o Probačnej a mediačnej službe (ďalej  

len „zákon o PMS“). Tento zákon je tvorený zo základných prvkov alternatívneho 

sankcionovania a restoratívnej justície, kde inštitút probácie a inštitút mediácie zhrnuli 

do jedného právneho celku.  

Základ činnosti Probačnej a mediačnej služby v rámci zákona o PMS spočíva: 

- v poskytovaní služieb obvinenému a poškodenému, slúžiace na urovnanie 

konfliktného stavu v rámci trestnej činnosti, 

- v zabezpečení dostatočných podkladov pre uloženie niektorých alternatívnych 

sankcií, opatrení alebo odklonu v trestnom konaní, 

- v príprave a zhromažďovaniu materiálov o páchateľoch, o situáciách u obetí, 

o dopadoch a rizikách trestnej činnosti. 

Organizácia probačnej a mediačnej služby
21

: 

1. V čele Probačnej a mediačnej služby je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva 

minister spravodlivosti. Jeho hlavnou náplňou práce, je zaisťovať personálny, 

organizačný, hospodársky, materiálny a finančný chod služby. 

2. Strediská Probačnej a mediačnej služby. Ich pôsobenie je v sídlach okresných 

súdov, ktoré sú súčasne sídlami krajských súdov alebo mestského súdu v Prahe. 

Ich hlavnou náplňou práce je plnenie úloh Probačnej a mediačnej služby  

vo vzťahu k súdom, príslušným štátnym zastupiteľstvám a policajným orgánom. 

Príslušnosť stredísk sa riadi príslušnosťou súdov a v prípravnom konaní štátneho 

zástupcu, v ktorého obvode stredisko pôsobí. V rámci hospodárnosti 

a efektívnosti môže predseda senátu, alebo samosudca príslušného súdu 

a v prípravnom konaní príslušný štátny zástupca, uložiť vykonávanie úloh 

stredisku Probačnej a mediačnej služby, v ktorého obvode býva osoba a  ktorej 

sa takéto úkony týkajú. 

3. Oddelenia Probačnej a mediačnej služby vznikajú hlavne podľa potreby. Možno 

ich deliť na oddelenia zamerané na mladistvých obvinených, obvinený vo veku 

                                                             
21 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, § 3. 
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blízkom veku mladistvému, alebo na užívateľov omamných a psychotropných 

látok. 

 

Podrobnosti pre vytváranie stredísk a ich vnútornú organizáciu upraví Statút 

Probačnej a mediačnej služby, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti ČR. 

 

 

4.3.  Mediácia 

 

4.3.1. Mediačná činnosť 

Mediačnú činnosť môžeme definovať, ako mimosúdne sprostredkovanie za účelom 

riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným smerujúce k urovnaniu konfliktného 

stavu a je vykonávaná v súvislosti s trestným konaním. Mediáciu je možné vykonávať 

len s výslovným súhlasom obvineného a poškodeného, tzn. mediácia je poskytovaná len 

na základe dobrovoľného súhlasu oboch strán
22

.   

Mediácia patrí medzi alternatívne postupy smerujúce k riešeniu trestných vecí 

realizované mimo systém trestného práva. Z hľadiska trestného práva procesného je 

mediácia zvláštna neprocesná forma alternatívneho riešenia trestných vecí, ale sama ako 

taká nie je právom upravená. Postup v mediácii ale musí byť vedený tak, aby nemaril 

trestné konanie, najmä obstarávanie a predvádzanie dôkazov
23

.   

Do mediačnej činnosti zaraďujeme odborné postupy pracovníkov Probačnej 

a mediačnej služby, v rámci prípravnej fázy trestného konania pred rozhodnutím 

štátneho zástupcu, alebo sudcu. Ako už bolo spomenuté mediátor urovnáva konfliktné 

stavy medzi obeťou a páchateľom trestného činu, odstraňuje jednotlivé príčiny, ktoré 

viedli páchateľa ku spáchaniu trestného činu, pripravuje potrebné materiály a podklady. 

Relatívne vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na urovnanie konfliktu.   

V oblasti trestného konania mediácia vystupuje, ako metóda riešenia konfliktov. 

 

                                                             
22

 Metodický postup sřediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem, s. 1. 
23

 Větrovec V., Nedorost L., Sovák Z., Adamcová Z.: Zákon o mediaci a probaci – komentář. Eurolex 
Bohemia s.r.o., 2002, 52 s.   
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4.3.2. Mediátor 

Postavenie mediátora zohráva v rámci mediácie, úlohu nestrannej tretej osoby voči 

obom stranám konfliktu. 

Mediátor je osobou nestrannou, je odborníkom poskytujúcim efektívnu pomoc  

pri vyjednávaní, k urovnaniu sporu  a napomáha nájsť prijateľné riešenie v konkrétnych 

prípadoch. Základným poslaním mediátora je riadiť proces jednania, vytvára zázemie 

a vhodné podmienky na to, aby došlo pri dorozumievaní účastníkov jednania 

k nalezeniu vhodného riešenia, tak aby došlo k uspokojeniu záujmov na oboch stranách. 

Mediátor tým, že je osobou nestrannou neposudzuje jednotlivé spory, a ani nerozhoduje 

akou formou sa spor bude ďalej riešiť. 

 

4.3.3. Proces mediácie 

Samotný proces mediácie prebieha spravidla pred rozhodnutím súdu o vine či 

nevine páchateľa, to znamená v prípravnom konaní. Stranami v mediácií sú páchateľ 

a poškodený, účasť na mediačnom procese je dobrovoľná, preto i zvolenie mediácie 

a mediátora musí byť dobrovoľné. Mediátor preskúma celý prípad z oboch strán 

trestného konfliktu, pričom následne dojedná ďalší postup, ktorý spolu budú vykonávať. 

Dôležité je, aby mediátor bol v rámci svojej práce dôsledný a opatrný. Vzájomné 

stretnutie  páchateľa s obeťou trestného konfliktu je obtiažné a spojené s mnohými 

obavami. 

Ešte pred samotným zahájením procesu mediácie, mediátor uskutoční tzv. predbežnú 

výmenu. Tá sa skladá z telefonického rozhovoru a prípadne predbežnou schôdzkou. 

Predbežná výmena: 

a) Telefonický rozhovor: 

- koná sa buď z vlastnej iniciatívy vybraného mediátora, alebo na popud z jednej 

strán, 

- v prípade prvej mediácie môže mediátor zorganizovať informačnú schôdzku,  

na ktorej ozrejmí celý proces. Poskytuje tu len základné informácie ohľadom 

procesu mediácie, postupu a nejasností v ďalšom postupe. Nezaoberá sa ešte 

podrobnosťami sporu.  
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b) Predbežná schôdzka: 

- nie je povinná, zo strany mediátora ale doporučovaná, a to najmä kvôli prvému 

kontaktu medzi páchateľom a poškodeným resp. obeťou. 

- Schôdzka je pre mediátora dôležitá a to pre ozrejmenie situácie. Zisťuje 

očakávanie jednotlivých strán. Nezapája sa do ich predstáv, potrebuje pochopiť 

čo strany chcú, a čo by strany prijali ako najlepšie riešenie. 

- Po tomto zoznámení sa s danou situáciou, mediátor ozrejmí základné pravidlá 

riadneho procesu mediácie. Následne sa strany vyzvú, aby podpísali na mieste 

mediačnú dohodu, alebo prípadne vzali si ju na preštudovanie a podpísali  

ju pred, alebo na prvej mediačnej schôdzke (všetko po predchádzajúcej dohode). 

 

c) Mediačná dohoda: 

Mediačná dohoda je základný dokument, v ktorom sú vymedzené strany sporu, samotný 

spor a vymedzenie pravidiel, ktorými sa budú strany  riadiť behom celého procesu. 

Základné náležitosti mediačnej dohody
24

:   

- špecifikácie strán, ich právneho zástupcu a mediátora, 

- charakter sporu- zhrnutie, 

- upozornenie, že mediácia je dobrovoľný proces, ktorý je možné kedykoľvek 

prerušiť, či už zo strany mediátora alebo strán sporu, 

- doložka o dôvernosti informácií: strany, mediátor a všetky osoby, ktoré  

sa zúčastňujú procesu, sa zaväzujú zachovávať dôvernú mlčanlivosť o všetkom, 

čo bude behom procesu povedané a zapísané, 

- akceptácia zásady caucusov alebo samostatných schôdzok, 

- pripomenutie role mediátora a jeho neutrality a nestrannosti, 

- dohoda medzi stranami o dočasnom zastavení všetkých súdnych konaní 

s vyhradením práva zahájiť konanie alebo v konaní pokračovať, pokiaľ  

sa nepodarí dosiahnuť riešenie formou mediácie, 

- právo konzultácie strán vo veci s ich právnymi zástupcami, pokiaľ  

sa nezúčastňujú týchto mediačných schôdzok, 

- maximálna doba trvania mediácie, 

                                                             
24 Doležalová M., Leynseele Van, P.: Mediace pro advokáty. E- manuál, červenec 2012, s. 8, 9. 
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- odmena mediátora odvodená od hodinových sadzieb, metóda platby, a kto bude 

za platbu zodpovedný, 

- podpis a dátum podpísania.  

Táto mediačná dohoda obsahuje zmluvný rozsah mediácie a zakladá vymáhateľné práva 

a povinnosti zmluvných strán. 

 

Proces mediácie: 

Proces mediácie môžeme vymedziť v piatich základných fázach. 

1) Validácia procesu – prvá fáza. 

Prvá mediačná schôdzka sa koná na vopred určenom mieste. Mnohokrát ide o dlho 

pripravovanú schôdzku, ktorej predchádzala dlhá príprava a úsilie. Napriek tomu  

je výsledok často neistý. V rámci tejto prvej fáze je hlavným cieľom vytvoriť 

prostredie v ktorom by strany nadobudli dojem tzv. „bezpečia“. Je potrebné,  

aby si mediátor získal dôveru oboch strán. Napokon informuje strany sporu o účele 

stretnutia a oboznámi ich s pravidlami vzájomnej komunikácie. 

2) Vysvetlenie skutočností a okolností – druhá fáza.   

Druhá fáza začína zhrnutím daného sporu, tak ako sa v skutočnosti nachádza 

existuje. Zameraná je na rozprávanie udalostí trestného činu z pohľadu oboch strán 

sporu. Prebieha diskusia, ktorou sa umožňuje poskytnúť priestor páchateľovi aj 

obeti. Hovoriť o tom, čo sa z ich pohľadu stalo, dôsledky ktoré nastali a zároveň 

vypočuť si pohľad na trestný čin z druhej strany. Keď je zúčastnených osôb viac, 

dostanú následne priestor k vyjadreniu. Dôležité je poznamenať, že v prípade 

mediácie nejde o objektívne zistenie, ako k činu došlo a čo sa vlastne odohralo, to je 

vec polície a orgánov činných v trestnom konaní. Po vyjadrení, by mal mať 

mediátor dôkladný a presný prehľad o všetkých sporných položkách, ktoré 

ovplyvňujú úsudok jednotlivých strán. Vytvorí zoznam tém, o ktorých je potrebné 

hovoriť, ten následne objasní a strany ho potvrdia. 

3) Vytvorenie alternatív – tretia fáza. 
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Ide o zahájenie diskusie o možných alternatívach a riešení. Základom, by malo byť 

spoločné hľadanie nápadov na vyriešenie danej veci. V tejto fáze zohrávajú advokáti 

poprípade právny zástupcovia dôležitú úlohu, ako osôb znalých právnych alebo 

technických aspektov súdnych sporov.  

4) Rozhodovanie – štvrtá fáza. 

Vyhodnotí sa každá možná alternatíva sporu, pričom by sa mali tieto alternatívy 

odstupňovať podľa subjektívnej dôležitosti. Úlohou mediátora bude strany 

nasmerovať na riešenie, ktoré by viedlo ku konkrétnemu záveru.  

5) Dohoda – piata fáza. 

Táto záverečná fáza by mala byť zhrnutím dohodnutých riešení sporných tém,  

ku ktorým obe strany behom spoločných stretnutí dospeli.  

Mediátor vytvorí písomnú dohodu, ktorá odráža jednotlivé vzájomné záväzky. 

Povinnosti a záväzky v dohode majú byť  reálne a pre páchateľa splniteľné.  Návrh 

písomnej dohody dostanú strany a ich právny zástupci na preskúmanie  

a k pripomienkovaniu, pričom je potreba, aby dôkladne poučili svojich klientov 

o dôsledkoch, právach a povinnostiach z nej vyplývajúcich. Súhlas s dohodou 

potvrdzujú svojim podpisom. 

V situáciách, kedy sa sporové strany nedohodnú, alebo sa dohodnú len čiastočne, 

bude spor, alebo jeho časť vyriešená prostredníctvom súdu alebo rozhodcovského 

konania, pokiaľ bolo také konanie zahájené pred procesom mediácie, bude potom 

pokračovať.  

Písomné výstupy z mediácie. 

Mediátor v rámci svojej činnosti spracováva záverečnú správu o výsledku mediácie, 

a to pre štátneho zástupcu alebo sudcu. Obsahom správy je prehľad jednotlivých 

krokov mediácie a závery ku ktorým sporové strany dospeli. Záver tvorí 

doporučenie o ďalšom možnom postupe. Ide o správu stručnú, bez informácií 

vzťahujúcim sa k samotnému mediačnému procesu. Závery o výsledku slúžia 

štátnemu zástupcovi, alebo sudcovi ako podklad pre ďalšie rozhodnutie. 
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4.4.  Probácia 

 

4.4.1. Probácia. 

Pojem probácia pochádza z latinského slova probare – skúšať, overovať, 

dohliadať,  rámci zákona PMS ide hlavne o výkon dohľadu pracovníka. 

Probácia je považovaná za jeden zo základných prvkov alternatívneho sankcionovania 

a restoratívnej justície. Tento inštitút predstavuje významnú skupinu opatrení, ktoré 

nahradzujú nepodmienečný trest odňatia slobody, je najprospešnejšou náhradou za tento 

trest.  

Základné probačné činnosti sú zaistenie výkonu a dohľad probačného úradníka 

u uložených alternatívnych trestov a opatrení. 

Dohľadom sa rozumie – „ pravidelný osobný kontakt páchateľa s pracovníkom, 

spolupráca pri vytváraní a realizácií probačného plánu dohľadu v skúšobnej dobe 

a kontrola dodržovania podmienok uložených páchateľovi súdom, alebo vyplývajúcich 

zo zákona. Účelom dohľadu je sledovanie a kontrola chovania páchateľa, odborné 

vedenie a pomoc páchateľovi s cieľom zaistiť, aby v budúcnosti viedol riadny život“
25

. 

Dohľad ukladá súd a zároveň súd poverí Probačnú a mediačnú službu dohľadom. 

Jednotlivé úkony vykonáva na základe pokynov orgánov činných v trestnom konaní,  

čo plynie priamo zo zákona PMS § 4 odst. 7.  

 

4.4.2. Probační úradníci. 

Probační úradníci vykonávajú dohľad nad páchateľom a ich hlavnou úlohou  

je byť v osobnom kontakte s páchateľom trestného činu, zosumarizovať riziká a potreby 

páchateľa, spoločne sa dohodnúť na probačnom pláne dohľadu, kontrolná činnosť, 

vyhodnocovať výsledky kontrolnej činnosti, aktualizovať plán dohľadu a vyhotovovať 

jednotlivé správy o celom priebehu dohľadu. Probačná činnosť vychádza zo základných 

princípov restoratívnej justície, kde činnosť probácie nepôsobí len na dohľad 

vykonaného trestu, ale tiež sa zameriava na samotnú obnovu vzťahov narušených 

trestným činom.   

                                                             
25 P. Štern : Probace a mediace. Rok 2010, s. 73. 
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4.4.3. Proces probácie. 

Dohľad začína prvým stretnutím s páchateľom, a to buď klient vyhľadá pracovníka 

sám, alebo je potreba ho písomne pozvať
26

.  

Príprava probačného úradníka pred prvým stretnutím zahrňuje prípravu materiálov, 

ujasňuje si svoju pozíciu v danom prípade, vytvorí si zoznam postupu rozhovoru,  

ktorý obsahuje jednotlivé body a ciele, ktoré sa bude snažiť dosiahnuť jednotlivými 

konzultáciami.  

Medzi základné zásady, ktorými sa probačný úradník riadi sú: objektivita, nestrannosť, 

dôstojné jednanie s klientmi, vyváženosť a primeranosť intervencie. 

Pred začatím prvého stretnutia je páchateľ poučený o podmienkach dohľadu. Výkon 

dohľadu je zhrnutý v poučení o výkone dohľadu. Toto poučenie sa vyhotovuje v dvoch 

rovnopisoch, ktoré podpisujú obe strany. Jeden rovnopis prináša páchateľovi,  

a to i z dôvodu, aby si kedykoľvek mohol prejsť základné informácie dohľadu.  

Dohľad začína informovaním páchateľa o jeho základných povinnostiach,  

tie sú upravené v § 50 tr. zákonníka: 

a) povinnosť spolupracovať s probačným úradníkom spôsobom,  

ktorý mu probačný úradník stanoví, a plniť probačný plán dohľadu, 

b) dostavovať sa k probačnému úradníkovi v lehotách, ktoré mu probačný úradník 

stanoví, 

c) informovať probačného úradníka o svojom pobyte, zamestnaní a zdrojoch 

obživy, dodržiavanie súdom uložených primeraných obmedzení a primeraných 

povinností a iných dôležitých okolností pre výkon dohľadu určených probačným 

úradníkom, 

d) umožniť probačnému úradníkovi vstup do obydlia, v ktorom sa zdržuje
27

.  

Probačný úradník pracuje s páchateľom pasívne a aktívne. Medzi pasívne činnosti 

zaraďujeme poskytovanie informácií, zhromažďovanie dokumentov, vedenie spisu, 

získavanie informácií, podkladov a ďalších zdrojov o páchateľovi. Aktívnou činnosťou 

                                                             
26

 Vzor pozvánky je súčasťou Metodického štandardu činností PMS  ČR.   
27 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 50. 
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probačného úradníka rozumieme kontakt s páchateľom (vedenie osobných konzultácií). 

Povinnosti a oprávnenie probačného úradníka sú zosumarizované v § 51 tr. zákona: 

1) Povinnosť vykonávať dohľad nad páchateľom v súlade s probačným plánom, 

byť nápomocný páchateľovi v jeho záležitostiach a plniť pokyny predsedu 

senátu smerujúce k dohľadu a k tomu, aby páchateľ viedol riady život, 

pravidelne aktualizovať správu s prihliadnutím k výsledkom dohľadu 

a k osobným, rodinným a iným pomerom páchateľa. 

2) Povinnosť probačného úradníka informovať bez zbytočného odkladu predsedu 

senátu o závažnom porušení podmienok dohľadu, probačného plánu, 

primeraných povinností alebo primeraných obmedzení, ktoré mu boli stanovené. 

V prípade menej závažnom porušení dostane páchateľ napomenutie  

od probačného úradníka, že v prípade opakovania alebo závažnejšieho porušenia 

už bude informovať predsedu senátu. 

3) Povinnosť probačného úradníka raz za šesť mesiacov (ak predseda senátu 

nestanoví inú lehotu) spracovať správu pre predsedu senátu, ktorá bude 

obsahovať priebeh výkonu dohľadu nad páchateľom, dodržovanie stanovených 

podmienok, probačného plánu, primeraných obmedzení, primeraných povinností 

a o pomeroch páchateľa.    

      

4.4.4. Probačný plán dohľadu. 

Pilierom od ktorého sa odráža celá probácia je dokument nazývaný probačný plán 

dohľadu, ktorý obsahuje základné informácie, analýzu rizík a potreby páchateľa. 

Možno povedať, že ide o základný zmluvný vzťah medzi páchateľom a probačným 

úradníkom, ktorý musí vychádzať z rozhodnutí súdu o podmienečnom odsúdení. 

Probačný plán dohľadu z obsahovej stránky okrem toho, že upravuje povinnosti 

a obmedzenia súdu, náplň dohľadu, obsahuje tu i jednotlivé úkony, aktivity páchateľa, 

stanovené lehoty plnenia, povinností a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona. 

Primerané obmedzenia a primerané povinnosti sú upravené v § 48 tr. zákonníka. 

Probačný úradník musí tento plán dohľadu pravidelne aktualizovať, aby bolo presne 

zaznamenané, ako sú splnené jednotlivé body plánu, a ako prebieha resocializácia 

páchateľa. 
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4.4.5. Kontrola behom skúšobnej doby. 

Probačná a mediačná služba vykonáva dohľad a kontrolu nad obvineným,  

a to v prípade, kedy mu bol dohľad uložený, v priebehu skúšobnej doby, pri výkone 

ďalších trestov nespojených s odňatím slobody, vrátane trestu prospešných prác 

a ochranných opatrení. Trestný zákon a trestný poriadok ČR poznajú celkom päť 

inštitútov, s ktorými je spojená stanovená skúšobná doba, ide o: 

1. podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (§ 81 tr. zák.), 

2. podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (§ 88 tr. zák.), 

3. podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, zákazu 

pobytu, alebo zákazu vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie (§ 90 

tr. zák.), 

4. podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 307 tr. por.), 

5. podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie (§ 179g tr. por.). 

Ďalšie dva inštitúty spojené so skúšobnou dobou sú upravené v zákone č. 218/2003 Sb. 

o zodpovednosti mládeže za protiprávne činy a o súdnictve vo veciach mládeže (ďalej 

len zákon o súdnictve vo veciach mládeže): 

a) podmienečné upustenie od uloženia trestného opatrenia (§ 14 zák. mládeže) 

b) peňažné opatrenie s podmienečným odkladom výkonu (§ 28 zák. mládeže). 

Trestný poriadok v § 329 uvádza, že v prípadoch, kedy je to vzhľadom na povahu 

nutné, v rámci podmienečného odsúdenia, pošle predseda senátu ihneď po nadobudnutí 

právnej moci rozsudku jeho opis probačnému úradníkovi. Probačnému úradníkovi  

má tento opis slúžiť, ako poverenie k výkonu kontroly nad chovaním odsúdeného  

a nad dodržiavaním uložených obmedzení. Požiada zároveň probačného úradníka,  

aby mu v pravidelných termínoch, ktoré mu stanoví, podával správu o spôsobe života 

odsúdeného. V prípade zistenia zvlášť závažných porušení stanovených podmienok  

je probačný úradník povinný oznámiť to súdu. Ak probačnému úradníkovi neboli 

stanovené termíny k výkonu kontroly, je zo zákona povinný tuto kontrolu vykonávať 

najneskôr raz za šesť mesiacov.  
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V rámci výkonu kontroly probačný úradník sleduje život odsúdeného, tj. akým 

spôsobom ho vedie, sleduje jednotlivé prvky chovania, ktoré tvoria podstatné atribúty 

riadneho života. Probačný úradník pri výkone svojej činnosti postupuje opatrne 

a citlivo, pričom riešenie jednotlivých problémov by mal tzv. odstupňovať. Nepatrné 

porušenia by mal riešiť skôr dohovorom, alebo výstrahou. Až výraznejšie, opakované 

alebo obzvlášť závažné porušenia by sa mali objaviť v správe pre predsedu senátu 

(štátneho zástupcu), na ktorých v konečnom dôsledku ostane rozhodnutie, ktorým sa 

stanoví či sú to okolnosti, ktoré odôvodňujú nariadenie výkonu trestu, alebo 

pokračovanie v trestnom stíhaní poprípade uloženie trestného opatrenia.  

Dôležitá je spolupráca probačného úradníka s políciou, obecnými úradmi, 

zamestnávateľovi, s rodinnými príslušníkmi odsúdeného (páchateľa), s jeho priateľmi 

poprípade s ďalšími osobami, ktoré sú v blízkom kontakte s odsúdeným (páchateľom) 

a ktorí majú vplyv a prehľad o ňom. Jeho práca sa teda neodvíja výlučne „kancelárskym 

smerom“, pretože nie vždy je možné získať potrebné informácie prostredníctvom 

písomnej korešpondencie, ale je potrebné aby pracoval v „teréne“, tj. pri osobných 

stretnutiach.  

Odsúdenému (obvinenému) je možné okrem upustenia od výkonu zvyšku trestu uložiť 

primerané obmedzenia a primerané povinnosti a u podmienečného odsúdenia 

a podmienečného prepustenia uložiť povinnosť nahradiť škodu, ktorú svojim trestným 

činom spôsobil.  

 

4.5.  Probačné domy 

Jedným z najzávažnejších problémov, ktoré štát rieši v oblasti trestnej politiky,  

je problematika recidívy odsúdených a s tým súvisiaca preplnenosť väzníc. Recidíva 

odsúdených v Českej republike vykazuje stúpajúcu tendenciu,  a to prevažne z dôvodu 

ťaživej životnej situácie, ktorá je zapríčinená najmä narastajúcimi dlhmi odsúdených, 

absenciou pracovných návykov, rozvrátenými rodinnými vzťahmi a chýbajúcim 

bývaním po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. K uvedeným faktorom 

mnohokrát prispieva stigmatizácia kriminálnej minulosti a pretrvávajúca, neuspokojivá 

situácia na trhu práce v Českej republike. Jedným z možných nástrojov, ktorým by sa 

mohlo, aspoň z časti naviazať na penitenciárnu starostlivosť a aspoň čiastočne prispieť 
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k riešeniu tejto nepriaznivej finančnej a sociálnej situácie, ponúkajú tzv. Probačné 

domy.   

 

4.5.1. Cieľ a poslanie probačných domov       

Probačné domy sú primárne určené pre osoby podmienečne prepustené z výkonu 

trestu odňatia slobody. Základným cieľom Probačných domov je poskytnutie 

ubytovania, stravy, zabezpečenie kontaktu so sociálnym prostredím, sociálne 

poradenstvo a sociálne terapeutické programy poskytnuté týmto osobám. Probačné 

domy sa svojou podstatou pokúsia o čo najefektívnejšiu resocializáciu do okolitého 

prostredia. 

Reintegračný program realizovaný Probačnými domami bude prispievať k získaniu 

a osvojeniu pracovných návykov, získanie stabilného zamestnania, možnosti 

rekvalifikácie, doplnenia vzdelania a zároveň poskytnutie nadväzujúcej 

postpenitenicárnej starostlivosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. 

Osoby, ktoré budú prijaté a umiestnené v Probačných domoch sa označujú ako klienti, 

ktorý budú začleňovaný do života miestnej komunity, ktorá by sa mala nachádzať 

v blízkosti miestnej obytnej výstavby (tento systém je overený hlavne praxou 

zo zahraničia), pričom Probačné domy nebudú obohnané žiadnymi múrmi ani stavebne 

technickými prostriedkami k zabráneniu úteku klientov z daného objektu. Probačné 

domy svojim exteriérom nebudú (ani by nemali) pripomínať prostredie vezenia  

ani dojmom obmedzujúcim slobodu. Z výše uvedeného vyplýva, že pobyt v Probačnom 

dome bude založený výlučne na báze dobrovoľnosti. 

Rozhodnutie o začiatku a o konci pobytu v Probačnom dome bude rozhodovať príslušný 

súd na základe doporučenia odbornej komisie zloženej zo zástupcov odborného 

personálu Probačného domu (psychológ, špeciálny pedagóg – etoped, sociálny 

pracovník, vychovávateľ alebo opatrovateľ), úradníka PMS, sociálneho kurátora, 

zástupcu verejnosti, nevládnej neziskovej organizácie, poprípade cirkvi. Doporučenie 

komisie bude obsahovať nadväzujúci a dlhodobý sociálne terapeutický plán, ktorý by 

mal pomôcť pri znižovaní rizika recidívy. V rámci tohto plánu bude zahrnutá úzka 

spolupráca so sociálnymi kurátormi, poprípade s ďalšími inštitúciami a organizáciami. 

Klienti umiestnení do Probačných domov budú plniť stanovený sociálne terapeutický 
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program a režimové podmienky, ktoré vypracujú odborní zamestnanci Probačného 

domu spolu s klientom do dvoch týždňov od jeho nástupu  

do zariadenia, pričom klient musí preukázať skutočnú motiváciu pre prijatie.  

Zameranie hlavného cieľa Probačných domov je získanie stabilného zamestnania, 

možnosť rekvalifikácie, doplnenie vzdelania a zároveň poskytnutie nadväzujúcej 

postpenitenciárnej starostlivosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, 

prevencia recidívy, včasná pomoc prostredníctvom zaistených základných ľudských 

potrieb, ako je vytvorenie zázemia, sociálna istota.  

Probačné domy by mali byť v budúcnosti nástrojom na resocializáciu klientov  

a ich zdarné uplatnenie na trhu práce.  

 

4.5.2. Poslanie Probačných domov 

Poslanie probačných domov by malo prebiehať v dvoch líniách: 

1. Prvá línia bude poskytovať podporu a facilitáciu osôb prepustených z výkonu 

trestu odňatia slobody. 

2. Druhá línia plní ochrannú funkciu spoločnosti, a to pred recidívou  

a bezdomovectvom. 

Probačné domy nie sú vazebné vezenia ani ústavy, preto ich zabezpečenie bude 

fungovať výlučne formou prevádzkového poriadku, ktorý budem musieť byť prísne 

a striktne dodržiavaný.  

 

4.5.3. Klienti/ osoby umiestnené v probačných domoch 

Primárnu skupinu budú tvoriť prvoveznení klienti. 

Sekundárnu skupinu budú tvoriť odsúdení podmienečne prepustení z výkonu trestu 

odňatia slobody, ktorým bol uložený trest za prečin spáchaný z nedbanlivosti a ktorí  

už boli vo výkone trestu pre úmyselný trestný čin, alebo odsúdený, ktorým bol uložený 

trest za úmyselný trestný čin neprevyšujúci tri roky a ktorí doposiaľ neboli vo výkone 
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trestu pre úmyselný trestný čin, alebo páchatelia, ktorí už boli vo výkone trestu odňatia 

slobody za úmyselný trestný čin neprevyšujúci tri roky. 

Pobyt v Probačnom dome bude obsahovo a časovo štruktúrovaný a účasť 

v resocializačnom programe bude upravená stanoveným režimom. Forma režimu  

by mala časom prechádzať  zo striktnejšej do voľnejšej (motivujúcej) podoby. Denný 

program, režim a podmienky fungovania klientov v zariadení budú upravené dianím 

alebo vnútorných prevádzkovým poriadkom Probačného domu.  

Súčasťou režimu klientov Probačných domov bude zaradenie špecifických a vysoko 

individualizovaných tréningovo terapeutických programov zameraných  

na resocializáciu a návrat klienta do spoločnosti. Veľký dôraz sa bude klásť  

na to, aby sa všetci klienti v čo najväčšej miere zapojili do pracovného procesu, 

prípadne prechádzali rekvalifikáciou. 

 

4.5.4. Subjekty spolupracujúce s Probačnými domami 

K tomu, aby bol v dostatočnej miere naplnený cieľ Probačných domov 

a samozrejme, aby bol zabezpečený ich správny chod je potrebná spolupráca so 

subjektmi, ktoré majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. 

Najvýznamnejším partnerom v rámci realizácie Probačných domov bude hlavne 

Vezeňská služba ČR a Probačná a mediačná služba. V rámci jednotlivých väzení  

sa budú vyberať vhodný adepti pre pobyt v Probačných domoch a súčasne je systémovo 

a efektívne pripravovať na podmienečné prepustenie z väzby. To znamená realizovať 

programy a opatrenia, ktoré znížia rizikové faktory pre páchanie recidívy.  

Ide predovšetkým o zamestnávanie odsúdených, prípadne realizáciu takých programov, 

ktoré pomôžu vytvárať a upevňovať pracovné návyky.   

Pracovníci Probačnej a mediačnej služby budú v období pred prepustením vytipovaných 

klientov z výkonu trestu odňatia slobody spracovávať vhodné nadväzujúce reintegračné 

programy.  

V rámci spolupráce pri realizácii prevádzky Probačných domov sa budú tiež podieľať 

obce s rozšírenou právomocou, úrady práce, pracovné agentúry, neštátne neziskové 
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organizácie, všeobecne prospešné organizácie, registrované cirkvi, nadácie a právnické 

osoby.  

4.5.5. Personálne zaistenie prevádzky Probačných domov 

Personálne budú prevádzku Probačných domov zaisťovať odborný zamestnanci, 

ktorí budú v pracovne právnom pomere k Probačnej a mediačnej službe,  

alebo kompetentní pracovníci neštátnych neziskových organizácií, ktoré uspejú  

vo verejnej súťaži a budú vybraný pre zabezpečenie vnútornej prevádzky a chodu 

Probačných domov. Konkrétne sa jedná o vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, 

psychológov, terapeutov, špeciálnych pedagógov, etopédov, lektorov a inštruktorov. 

Externe budú s klientmi pracovať sociálni kurátori (nutná spolupráce s obcami 

s rozšírenou pôsobnosťou), probační úradníci, asistenti a zástupcovi neštátnych 

neziskových organizácií, spolkov a cirkvi. 

 Kvalifikačné predpoklady pre výkon jednotlivých pracovných pozícii v Probačných 

domoch budú stanovené v kvalifikačných požiadavkách (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálnych službách, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovníkoch) 

 

4.6. Bývanie osôb prepustených z väzenia Holandsko a Veľká Británia 

4.6.1. Holandsko 

Holandské probačné služby sú primárne určené pre zadržané osoby, a taktiež slúžia 

podobne, ako sociálne služby i klientom mimo väzenia. Probační úradníci sa snažia 

pracovať s osobami vo výkone trestu behom záverečnej fáze výkonu trestu hlavne  

za účelom, aby zabezpečili, že klienti budú mať po prepustení zaistenú prácu, 

dostatočné životné podmienky, a že budú mať k dispozícii bývanie, alebo aspoň 

dôstojné ubytovanie. V Holandsku štát neposkytuje bývanie osobám po výkone trestu 

odňatia slobody priamo, ale táto problematika je riešená komerčne, alebo 

prostredníctvom sociálnej korporácie bývania. 

Probačná služba má v Holandsku zvláštne historické pozadie, pretože od začiatku 

fungovania tohto systému, teda približne od roku 1823, to bola pôvodne súkromná 

firma resp. podnik, ktorá združovala nevládne organizácie. Tieto nevládne organizácie 
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(v súčasnosti sú tri) sú dotované štátom a sú úzko integrované do systému trestného 

súdnictva , ale štát sa snaží stále udržiavať ich nezávislé postavenie. V praxi  

to znamená, že v súčasnej holandskej legislatíve nie je ich činnosť príliš upravená. 

Najvýznamnejšia právna úprava je zrejme Reclasseringsregeling 1995 (tzv. Probačná 

vyhláška 1995)
28

. 

4.6.2.  Veľká Británia 

Veľká Británia má zodpovednosť za poskytnutie ubytovania prenesenú do 

pôsobnosti legislatívy a správy jednotlivých území (Anglicko, Škótsko, Wales 

a Severné Írsko).  

 

4.6.3. Anglicko 

V súčasnej dobe právna úprava v Anglicku neupravuje žiadny právny predpis 

zaoberajúci sa potrebami prepustených páchateľov po výkone trestu odňatia slobody 

v oblasti ubytovania. Avšak stávajúca legislatíva upravuje zákon o bývaní 1996 

zaoberajúci sa problematikou bezdomovectva. V rámci tohto zákona môžu byť zahrnutí 

aj páchatelia trestných činov, ale ide skôr o dobrovoľnosť. 

Každý obecný úrad je miestne zodpovedný za poskytovanie mnoho sociálnych funkcií, 

a ktorý obsahuje miestny spolok s názvom LHAs. Hlavnou úlohou LHAs je zistiť  

akú vysokú čiastku dlhuje človek bez ubytovania a tiež či dlží len za bývanie. 

Ubytovanie sa tak môže poskytnúť individuálnej osobe formu sociálneho bývania, ktoré 

je poskytované priamo z obecného  úradu, alebo formou súkromného prenájmu  

ale získaného prostredníctvom obecného úradu. 

Sociálne bývanie býva z väčšej časti prideľovane miestnymi orgánmi. Pridelenie 

sociálneho bývania LHAs sa riadi právnym predpisom (časť 6 zákona z roku 1996 

o bývaní). LHAs si vyberá určitú kategóriu osôb, predovšetkým ľudí bez domova, ľudí 

z preplnených bytov, ľudí so zdravotnými potrebami v sociálnej opatere a ľudí ktorí 

potrebujú presťahovať, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu utrpeniu. Páchatelia trestných 

činov nespadajú do prioritnej kategórie pre sociálne bývanie ako takej, ale v prípade,  
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 Vyhláška Reclasseringsregeling 1995 je k dispozícii na stránkach 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007120  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007120
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že spadajú do jednej z preferenčných kategórií aspoň čiastočne, napríklad  

sú bez domova, alebo majú ďalšie relevantné potreby, ako sú psychické problémy, 

môžu byť do prioritnej skupiny začlenený. 

LHAs postupuje pri rozhodovaní o pridelení sociálneho bývania na základe potrieb 

klientov. Pri rozhodovaní vo veci priznania pomoci ľuďom bez domova hrá dôležitú 

úlohu skutočnosť či ich situácia vznikla z vlastného pričinenia, alebo bez vlastného 

zavinenia. V prípade, že daná osoba prejde všetkými „testami“, potom sa zaradí medzi 

dlžníkov za ubytovanie. V praxi to potom vyzerá tak, že miestny úrad pre nich zaistí 

ubytovanie. 

Právny predpis (akt bývania 1996) stanovuje, že osoba, ktorá je zraniteľná v dôsledku 

nasledujúcich bodov, bude  prioritne uprednostnená : 

a) osoba, ktorá vykonala trest odňatia slobody; 

b) osoba, ktorá bola odsúdená za pohŕdanie súdom, alebo za inú podobnú urážku; 

c) osoba, ktorá bola vo väzbe. 

 

Previnilec, ktorý už bol zaradený medzi zraniteľné obeti v priebehu pobytu vo vezení, 

môže byť zaradený do inej kategórie priority.  

Rozumie sa ňou:  

1. osoba, ktorá je zraniteľná následkom staroby, duševnej choroby, handicapu 

alebo telesnej invalidity ale iného zvláštneho dôvodu, alebo s takou osobou 

pobýva alebo je dôvodné predpokladať, že s ňou bude bývať; 

2. osoba, ktorá je zraniteľná pre iný zvláštny dôvod, alebo s takou osobou pobýva, 

alebo je možné dôvodne predpokladať, že s ňou bude bývať. 

Úrad LHAS vedie svoju štatistiku o počte ľudí, ktorí boli zaradení medzi ľudí  

bez domova z dôvodu zadlženosti a následkom toho sa ocitli v špecifickej kategórii.  

Tí, ktorí boli zaradený do kategórie – zraniteľní následkom väzenia, sú zaradení do inej 

kategórie
29

.     

                                                             
29

 Štatistiky možno nájsť na odkaze: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385702/Table_773.do
c  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385702/Table_773.doc
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385702/Table_773.doc
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Jednou z hlavných cieľov LHAS je, že sa snaží predchádzať bezdomovectvu ešte skôr, 

ako sa daná osoba ocitne za mrežami. Pomáhajú im udržať rodinné zázemie, 

poradenstvo ohľadne hľadania bývania, sprostredkovávajú kontakty v rámci 

neziskových spoločností, alebo organizácií pre bytovú výstavbu či charitu. 

Prostredníctvom reforiem probačnej služby môžu v súčasnosti páchatelia trestných 

činov získať podporu zatiaľ čo sú vo výkone trestu odňatia slobody, a skôr  

ako sú prepustení. Môžu byť vedení k riešeniu takých potrieb, ako je napríklad 

ubytovanie. Tohto roku sa vďaka Transformace regabilitace (ďalej len „TR“) podarilo 

uviesť do života jedinečný celonárodný projekt, ktorý prináša trvalú podporu osobám  

vo výkone trestu odňatia slobody. Tento projekt sa zameriava prevažne na páchateľov, 

ktorí prichádzajú z väzby do komunity. Podpora spočíva v tom, že väčšina páchateľov 

je umiestnená vo vezení blízko svojej domovskej oblasti po dobu najmenej troch 

mesiacov pred prepustením do civilného života. V konečnom dôsledku to znamená,  

že páchatelia po prepustení z väzenia sa ocitnú v známom prostredí, kde sa pred 

výkonom trestu zdržiavali (bývali, pracovali a pod.). Umiestnenie väzňa vo väzniciach 

blízko známeho prostredia  v posledných mesiacoch svojho trestu vzniká pre miestnu 

službu resp. komunitu možnosť zapojiť sa po ich premiestnení do práce s nimi, 

plánovať ich návrat do spoločnosti a kontinuálne s nimi pracovať. 

Vláda tiež zriadila poverenú službu, ktorá sa zameriava na ubytovacie potreby 

páchateľov vo výkone trestu odňatia slobody, ktorá bude poskytovaná Spoločenstvom 

Rehabilitačných komunít (CRC). Očakáva sa, že CRC zaistí pomoc pri riešení potreby 

ubytovania. CRC bude vyberať poplatky za služby, tzn. za zaistenie premiestnenia 

(presídlenia) od všetkých väznených osôb. Služba „presídlenia“ musí zahrňovať priamu 

podporu vo väzbe, pomoc páchateľom pri hľadaní ubytovania, poskytovania pomoci  

pri zachovaní zamestnanosti, pomoc pri získaní zamestnania alebo možnosti 

vzdelávania po prepustení, finančné a dlhové poradenstvo a podpora väzňom, ktorí boli 

obeťou domáceho alebo sexuálneho zneužívania, a tím, ktorí môžu byť sexuálnymi 

otrokmi resp. prostitútmi.    
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4.6.4. Wales 

Pozícia Walesu je veľmi špecifická v tom, že Národné zhromaždenie v tejto zemi 

schválilo zmeny legislatívy. Akt 2014 rieši novo problematiku bezdomovectva. Predpis 

nadobudne účinnosť v apríli 2015.  

Kľúčové rysy novej legislatívy zahrňujú: 

 úlohy pre miestne orgány, aby prijali opatrenia, ktoré by zamedzili vzniku 

bezdomovectva; 

 zachovať definíciu bezdomovectva tak ako je, ale rozšíriť definíciu „ohrozenia 

bezdomovectva“ z 28 dní na 56 dní; 

 radšej ako povinnosť použiť test Intentionality pre bezdomovectvo; 

 nové právomoci umožňujú miestnym orgánom plniť preventívne opatrenia proti 

bezdomovectvu prostredníctvom ponuky i kvalitného súkromného bývania; 

 vyššími daňami z bytových družstiev sa podporujú miestne orgány pri plnení 

svojich povinností vo vzťahu k prevencii bezdomovectva; 

 

Cieľom týchto krokov má byť v prvom rade ďalšia pomoc ľuďom ohrozeným 

bezdomovectvom. Konkrétny zákon musí osobám vo výkone trestu umožniť získanie 

podpory a pomoci skôr, ako sa stanú bezdomovcami, teda okamžite po prepustení 

z výkonu trestu. V súčasnej dobe dochádza k procesu formulovania a k pripravovaniu 

pokynov na podporu vezení, probačnej služby a miestnych orgánov v tom zmysle,  

aby uvedené inštitúcie spolupracovali pri prepustení väzňov na slobodu a aby bola 

zabezpečená bezpečnosť okolitej komunity.  

 

5. Odklon v trestnom konaní 

Odklon v trestnom konaní chápeme ako tzv. zvláštny spôsob trestného konania, jedná sa 

o vybavenie trestnej veci v procesnoprávnom zmysle, a však spravidla bez 

štandardizovaného súdneho procesu.  
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5.1.  Odklon a jeho kategorizácia 

V súčasnej odbornej literatúre existuje nie príliš veľká jednotnosť vo vymedzení 

pojmu odklonu, pričom existujú rôzne varianty, ktoré sú charakteristické svojimi 

zvláštnymi špecifikami. Nejednotnosť sa netýka len Českej republiky, ale i zahraničia. 

Odklon môžeme rozdeliť do troch kategórií: 

1) Prostý odklon 

2) Odklon spojený s výchovným pôsobením 

3) Odklon so spoločnou intervenciou 

 

 

5.1.1.   Prostý odklon 

Prostý odklon vymedzujú dva charakteristické znaky odklonu, ktorými sú odchýlka  

od štandardného priebehu trestného konania a mimosúdne vybavenie veci spojeného 

s upustením od trestného stíhania. Je typický tým, že dochádza k upusteniu od trestného 

stíhania bez akýchkoľvek ďalších podmienok a trestná vec je týmto spôsobom vybavená 

bez  ďalších následkov pre páchateľa
30

. Prostredníctvom takéhoto odklonu je možné 

danú vec vybaviť postupmi, ktoré nezahrňujú trestné stíhanie, uväznenie či presunutie 

páchateľa do iných nápravných procesov, pričom prostý odklon je možné uplatniť  

len u menej závažných trestných činov.  

Tento inštitút je uplatňovaný z dôvodu väčšej efektívnosti a pôsobenia na páchateľa, 

pričom tak nedochádza k verejnému postihu a následnej stigmatizácií. V českom 

právnom systéme do prostého odklonu zaraďujeme: 

 Zastavenie trestného stíhania - § 172 odst. 2 tr. poriadku a naňho nadväzujúcimi 

ustanoveniami: odložením alebo iným vybavením veci - § 159a odst. 3 a 4 tr. 

poriadku a zastavenie trestného stíhania podľa - § 223 odst. 2 tr. poriadku. 

 Odstúpenie od trestného stíhania - § 70 zákona o súdnictve vo veciach mládeže.  

 

 

 

 

                                                             
30 Suchý, O.: Odklon v trestním řízení. Právník 1991, č. 3, s. 251. 
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5.1.2. Odklon spojený s výchovným pôsobením 

Vývoj odklonu nadväzuje na vývoj a potrebu presadzovania restoratívnej justície, 

preto je jej vplyv viditeľný. Odklon spojený s výchovným pôsobením sa zameriava  

na pôsobenie voči osobe, proti ktorej je odklon uplatňovaný. Jej realizácia siaha  

na úroveň štátneho zástupcu alebo súdu. I tento odklon hľadá možné alternatívy 

k odňatiu slobody. To znamená, že v tomto prípade nejde o definitívne vyriešenie veci, 

ale o podmienečné rozhodnutie spojené s uložením skúšobnej doby. Trestnoprávna 

zodpovednosť páchateľa zaniká až po osvedčení sa v skúšobnej dobe. V prípade 

nesplnenia stanovených povinností v rámci skúšobnej doby trestné stíhanie bude ďalej 

pokračovať.  

Do odklonu spojeného s výchovným pôsobením spadá inštitút: 

 podmienečné zastavenie trestného stíhania § 307 tr. poriadku, a jeho varianta pre 

skrátené prípravné konanie 

 podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie § 179g tr. poriadku. 

U týchto dvoch inštitútov dochádza k zastaveniu trestného stíhania, ktoré je podmienené 

určitými skutočnosťami, a to, že podozrivý vyhovie jednotlivým podmienkam 

skúšobnej doby. Až po splnení jednotlivých podmienok a osvedčenie sa v skúšobnej 

doby má za následok zánik trestnej zodpovednosti.  

 

5.1.3. Odklon so spoločenskou intervenciou. 

Tento typ odklonu je charakteristický iným druhom intervencie, to znamená  

že po rozhodnutí o tom, že spáchaný skutok nebude trestné stíhaný, bude nasledovať 

určitý druh intervencie. Ide o prípady kedy sa prípad prejedáva mimosúdnym orgánom, 

komisiou alebo v liečení. 

Do odklonu so spoločenskou intervenciou v rámci českého trestného práva zaraďujeme: 

 fakultatívne zastavenie trestného stíhania § 172 odst. 2 písm. b) tr. poriadku, 

 odstúpenie od trestného stíhania mladistvých § 70 odst. 3 zákona mládeže, 

v tomto prípade sa môže spojiť s výchovným opatrením v podobe 
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napomenutia s výstrahou, a prenechať mladistvého zákonnému zástupcovi, 

škole alebo výchovnému zariadeniu.  

 

5.2.  Podmienečné zastavenie trestného stíhania 

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je upravené v § 307 a § 308 tr. poriadku. 

Tento druh odklonu je v českom právnom systéme pomerne často využívaný a je možné 

ním vybaviť mnoho trestných vecí. Základným cieľom odklonu by malo byť odľahčenie 

preťaženosti súdov, preto v prvom rade by malo byť podmienečné zastavenie trestného 

stíhania využívané v prvej fáze trestného stíhania, tj. v prípravnom konaní. 

Základné podmienky aplikácie. 

Trestný poriadok ustanovuje päť základných podmienok, aby mohlo dôjsť 

k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania: 

1. jedná sa o prečin. Vymedzenie okruhu trestných činov na ktoré je možné 

aplikovať tento druh odklonu nachádzame hneď v prvej základnej podmienke 

aplikácie (viz. hore). Ide o kategóriu prečinov, ktoré vymedzuje § 14 odst. 2 tr. 

zákona: „Prečiny sú všetky nedbalostné trestné činy a tie úmyselné trestné činy, 

na ktoré zákon stanoví trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 

do piatich rokov“
31

. V prípade ak by išlo o jednočinný súbeh, nie je možné, aby 

čo i len jeden spadal do kategórie zločinov;  

2. obvinený sa k činu priznal, pričom priznanie sa musí vzťahovať na celý skutok, 

všetky jeho skutkové okolnosti naplňujúce zákonné znaky stíhaného činu 

a musia tam existovať na podporu i s ďalšími dôkazmi. Priznaním je teda 

i samotná výpoveď obvineného, v ktorej sa prizná ku skutočnosti umožňujúcej 

záver o tom, že sa priečinu dopustil, bez toho aby výslovne uviedol, že sa cíti 

vinným určitým činom; 

3. obvinený súhlasí s podmienečným zastavením trestného stíhania, taký súhlas 

musí byť učinený spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadne pochybnosti. To 

znamená, že musí byť jednoznačný, výslovný, nemôže byť ničím 

podmieňovaný; 

                                                             
31 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 14 odst. 2.  
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4. obvinený nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo uzavrel dohodu 

s poškodeným, alebo učinil iné vhodné opatrenia k jej náhrade. Obvinený má 

teda tri možnosti, ktoré sú mu dané na výber, žiadna z nich nie je zákonom 

uprednostňovaná. Tými možnosťami sú úplná reparácia spôsobenej škody 

obvineným ešte pred rozhodnutím, uzavretie dohody o jej náhrade 

s poškodeným a učinenie iných potrebných opatrení k jej náhrade; 

5. so zreteľom na osobu obvineného, jeho doterajší život a k okolnostiam prípadu 

je možné dôvodné rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania 

považovať za dostačujúce. Splnenie tejto podmienky vyžaduje individuálne 

posúdenie, pričom je potreba mať na zreteli všetky konkrétne okolnosti prípadu, 

a to ako vo vzťahu k prečinu, ktorého sa má rozhodnutie o podmienečnom 

zastavení trestného stíhania týkať, tak vo vzťahu k obvinenému ako 

predpokladanému páchateľovi tohto trestného činu. Pri hodnotení osoby 

obvineného je potreba zvažovať pozitívne i negatívne stránky a prejavy jeho 

osoby, tak ako vyplývajú z jeho chovania v spoločnosti, predovšetkým v mieste 

bydliska, na verejnosti, popr. v zamestnaní. Okolnosti prípadu predstavujú také 

skutočnosti , ktoré sa nevzťahujú k osobe obvineného ako páchateľa trestného 

činu, ale charakterizujú spáchaný trestný čin samotný a jeho spoločenskú 

škodlivosť. Tieto okolnosti môžu byť vyjadrené najmä konkrétnym spôsobom 

prevedenia trestného činu, jeho následky, mierou zavinenia obvineného, jeho 

pohnútkou, prostredníctvom situácií, za ktorých k činu došlo, a pod. Pri úvahe 

o tom, či určitá okolnosť nevylučuje podmienečné zastavenie trestného stíhania, 

sa nejde obmedziť len na izolované hodnotenie tejto okolnosti, ale je potreba sa 

zaoberať aj v súvislosti so všetkými ostatnými okolnosťami charakterizujúcimi 

skutok a osobu obvineného, bez toho by boli niektoré z nich zdôrazňované na 

úkor iných
32

;  

 

Z danej formulácie tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že stanovené podmienky 

musia byť splnené kumulatívne (samozrejme za predpokladu, že to v tom ktorom 

prípade prichádza v úvahu, napríklad: náhrada škody obvineným, pokiaľ bola činom  

spôsobená, alebo vydanie bezdôvodného obohatenia obvineným, pokiaľ bolo činom 

                                                             
32 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 6 Tdo 385/2015, ze dne 20. května 2015. 
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získané). Pri úvahe o tom, či niektorá z okolností nevylučuje podmienečné zastavenie 

trestného stíhania, sa nemožno obmedziť len na izolované hodnotenie tejto okolnosti, 

ale je potreba sa ňou zaoberať v súvislosti so všetkými ostatnými okolnosťami 

charakterizujúcimi skutok a osobu obvineného, bez toho aby boli niektoré z nich 

zdôrazňované na úkor iných
33

.  

Od roku 2012 možné využiť aj novú variantu podmienečného zastavenia trestného 

stíhania, za podmienok
34

: 

- obvinený sa zaviaže, že v skúšobnej dobe, ktorá mu bola stanovená sa zdrží 

určitej činnosti, v súvislosti s ktorou sa dopustil spáchaného prečinu, 

- a zloží na účet súdu, v prípravnom konaní na účet štátneho zastupiteľstva 

peňažnú čiastku, ktorá je určená štátu na peňažnú pomoc obetiam trestnej 

činnosti podľa zvláštneho právneho predpisu
35

, pričom táto peňažitá čiastka 

nesmie byť neprimeraná závažnosti prečinu, a vzhľadom k osobe obvineného, 

jeho doterajší život a okolnosti prípadu môžeme dôvodne takéto rozhodnutie 

považovať za dostačujúce. Výška tejto čiastky je stanovená v rozhodnutí 

o podmienečnom zastavení trestného stíhania. 

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je založené na určení skúšobnej doby, táto 

doba sa stanovuje v rozmedzí od šiestich mesiacov do dvoch rokov, alebo až do piatich 

rokov ak ide o rozhodnutie podľa § 307 odst. 2 tr. poriadku. V prípadoch, kedy 

obvinený uzavrel dohodu s poškodeným o náhrade škody, alebo dohodu o vydaní 

bezdôvodného obohatenia sa mu daným rozhodnutím určí, aby v priebehu tejto 

skúšobnej lehoty škodu nahradil, alebo vydal bezdôvodné obohatenie. Ďalšími 

stanovenými podmienkami v skúšobnej dobe môžu byť zdržanie sa určitej činnosti, 

riadenie motorových vozidiel, povinnosť dodržovať primerané obmedzenia 

a povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život. 

Osvedčenie sa v skúšobnej dobe a po jej uplynutí, podmienečné zastavenie trestného 

stíhania môže nadobudnúť  účinok definitívneho zastavenia trestného stíhania.  

Pred týmto okamžikom je možné pokračovať v trestnom stíhaní obvineného  

len za taxatívne vymedzených podmienok: 

                                                             
33

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 6 Tdo 385/2015, ze dne 20. května 2015.. 
34

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 307 odst. 2. 
35 Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, v platném znění. 
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- obvinený neviedol v priebehu skúšobnej doby riadny život, 

- nesplnil povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, alebo nevydal bezdôvodné 

obohatenie, 

- nesplnil inú povinnosť ku ktorej sa plnením zaviazal, 

- nevyhovel ďalším uloženým povinnostiam.     

Ak do jedného roku od uplynutia skúšobnej doby nebolo vydané rozhodnutie, bez toho, 

aby mal obvinený na tom vinu, má sa za to, že sa osvedčil.  

Právna forma rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania je uznesenie, 

pričom obvinený a poškodený môžu podať proti tomuto uzneseniu sťažnosť, ktorá  

má odkladný účinok. Výrok o podmienečnom zastavení trestného stíhania učinený 

v zmysle § 307 odst. 1 tr. poriadku musí obsahovať nie len presný popis skutku, ktorého 

sa toto uznesenie týka, ale taktiež právny záver, aký prečin je v ňom badaný
36

. 

O podmienečnom zastavení trestného stíhaní rozhoduje súd, v prípravnom konaní štátny 

zástupca, to platí aj v prípade rozhodovania o sťažnosti.     

Nadobudnutie právnej moci  rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe 

osvedčil, alebo uplynutím lehoty jedného roka od konca skúšobnej lehoty (pričom 

rozhodnutie nebolo vydané, bez toho aby mal na tom vinu obvinený), nastávajú účinky 

zastavenia trestného stíhania a prekážky rei iudicatae, tj. neprípustnosť trestného 

stíhania podľa § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 141/1961 Zb. trestný poriadok. 

 

5.3.  Narovnanie 

Narovnanie bolo včlenené do trestného poriadku ako druhý prípad tzv. odklonu 

v trestnom konaní novelou z roku 1995.  

Narovnanie môžeme stručne charakterizovať, ako vzájomnú dohodu medzi obvineným 

a poškodeným, na ktorú je potrebné schválenie od súdu alebo štátneho zástupcu, a ktorá 

nesie procesné dôsledky zastavenia trestného stíhania. 

Narovnanie predstavuje formu odklonu v trestnom konaní, ktorý ma prispieť k riešeniu 

konfliktu medzi páchateľom a poškodeným, ktorého podstatou je dohoda medzi štátom 

                                                             
36 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 4 Tdo 453/2013 – 16, ze dne 16. května 2013.  
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a konkrétnou obeťou trestného činu na jednej strane, a páchateľom a strane druhej, 

ktorej obsahom je ukončenie trestného stíhania v prípade, že páchateľ splní zákonom 

stanovené podmienky, takže nie je potreba vec vyriešiť v riadnom formálnom verejnom 

procese pred súdom. Vybavenie veci rozhodnutím schválenie narovnania podľa § 309 

tr. poriadku patrí medzi fakultatívne spôsoby vybavenia veci. Preto po splnení všetkých 

zákonných podmienok nemá obvinený právny nárok na to, aby bolo súdom či štátnym 

zástupcom rozhodnuté o schválení narovnania
37

. Narovnanie nevykazuje taký 

formalizmus ako štandardný postup. Právna úprava narovnania je upravená v §§ 309 – 

314 tr. poriadku.  

Zákonné podmienky pre schválenie narovnania: 

1. Konanie o prečine; 

2. Súhlas oboch strán (obvineného i poškodeného) s narovnaním; 

3. Prehlásenie obvineného, že spáchal skutok, pre ktorý je trestne stíhaný, pričom 

nie sú žiadne dôvodné pochybnosti, že toto prehlásenie bolo učinené slobodne, 

vážne a určite, prehlásenie ktoré bolo urobené v tiesni a súhlas narovnania 

a prehlásenia o spáchaní skutku boli vynútené určitou osobnou obavou  je 

taktiež v rozpore s právom na spravodlivé konanie, ktoré je zakotvené 

v ustanovení čl. 6 odst. 1, 2 Úmluvy o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd
38

; 

4. Úhrada škody spôsobenej prečinom, vykonanie potrebných úkonov k jej úhrade, 

alebo iné odčinenie ujmy, ktorá bola spôsobená;  

5. Vydanie bezdôvodného obohatenia získaného prečinom, alebo vykonanie iného 

opatrenia na jeho vydanie;  

6. Zloženie na účet súdu, v prípravnom konaní na účet štátneho zastupiteľstva, 

peňažnú čiastku určenú štátu na peňažnú pomoc obetiam trestnej činnosti, podľa 

zvláštneho právneho predpisu
39

, pričom čiastka by mala byť primeraná 

závažnosti prečinu a takýto spôsob vybavenia veci sa považuje vzhľadom 

k povahe a závažnosti spáchaného činu, k miere akej bol dotknutý záujem 

verejnosti spáchaným prečinom, k osobe obvineného a jeho osobným 

a majetkovým pomerom, za dostačujúci; 

                                                             
37

 Usnesení Najvyššího soudu České republiky, sp. zn. Tdo 1029/2014, ze dne 27. srpna 2014. 
38

 Rozsudek Najvyššího soudu České republiky, sp. zn. 5 Tz 44/2014, ze dne 22. listopadu 2014. 
39 Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, v platném znění. 
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7. Obvinený a poškodený boli vypočutý súdom, v prípravnom konaní štátnym 

zástupcom, ešte pred rozhodnutím o schválení narovnania; 

      Pre vydanie rozhodnutia trestný poriadok stanovuje povinné obsahové náležitosti
40

.  

Rozhodnutie musí obsahovať: 

- opis predmetného skutku, ktorého sa narovnanie týka; 

- právne posúdenie skutku; 

- obsah narovnania zahrňujúcu výšku uhradenej škody, alebo škody ku ktorej 

úhrade boli vykonané potrebné úkony; 

- rozsah bezdôvodného obohatenia, ktorý bol vydaný, alebo k jeho vydaniu boli 

vykonané potrebné úkony, poprípade iný spôsob iného odčinenia ujmy ktorá 

vznikla spáchaným prečinom; 

- výšku peňažnej čiastky určenú štátu na pomoc obetiam trestnej činnosti, 

obvinený určuje najmenej 50% výšky, ako prejav ľútosti nad spáchaným činom. 

Súd resp. štátny zástupca len posúdi či ide o čiastku primeranú a dostačujúcu; 

- a výrok o zastavení trestného stíhania pre skutok, v ktorom je badaný prečin, 

ktorého sa narovnanie týka; 

Pri schvaľovaní narovnania je potreba, aby boli zohľadnené všetky individuálne 

okolnosti trestnej veci so základným cieľom posúdiť, či je v danom konkrétnom prípade 

vhodné využiť inštitút narovnania, a či dôjde k vhodnému a dostatočnému 

zadosťučineniu.  

Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok súd, v prípravnom konaní štátny 

zástupca vydá rozhodnutie o schválení narovnania, ktorého právnou formou  

je uznesenie. Proti tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť, ktorá má odkladný 

účinok. V prípadoch kedy o narovnaní rozhoduje súd, sťažnosť môže byť podaná  

aj štátnym zástupcom. 

Narovnanie je konečným vybavením trestnej veci a vytvára prekážku neprípustnosti 

trestného stíhania podľa § 11 odst. 1 písm. g) tr. poriadku. 

V rámci českej právnej úpravy sa inštitút narovnania, ako jedna z foriem odklonu 

zaraďuje do inštitútu výlučne procesného charakteru. Uplatnenie sa teda nachádza, len 

                                                             
40Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 311.  
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v priebehu trestného konania, v konečnom dôsledku v prípadoch, kedy súd resp. štátny 

zástupca tento spôsob nepovažuje za dostačujúci, snaha obvineného k náprave 

spáchaného činu má len malý zákonom predpokladaný efekt, takže prvky restoratívnej 

justície sú zasúvané do úzadia. Pričom urovnanie samotného konfliktu medzi 

obvineným a poškodeným (ako základný prvok restoratívnej justície) by malo byť 

kladené na primárne miesto, ako významný ukazovateľ snahy o nápravu obvineného.  

Aj keď narovnanie vykazuje svojím charakterom základné princípy restoratívnej 

justície, nie je to inštitút, ktorý by bol naplno využívaný na vybavenie trestnej veci. 

Medzi hlavné príčiny, ktoré sú uvádzané, ako dôvody nízkeho využívania narovnania 

sú: 

- zloženie peňažnej čiastky k všeobecne prospešným účelom, 

- mnohosť podmienok pre splnenie rozhodnutia o narovnaní, čo nadväzuje  

na administratívnu náročnosť a pracovitosť.  

Z časti by sa problém de lege ferenda vyriešil, a to odstránením povinnosti obvineného 

zložiť peňažnú čiastku k všeobecne prospešným účelom. Týmto krokom, by sa z časti 

vytratil názor na vnímanie narovnania, ako inštitútu, ktorý je výhodný a možný hlavne 

pre majetných obvinených. Nie úplne, by sa ale odstránila časová zdĺhavosť celého 

procesu schvaľovania narovnania, pretože mediačný proces je v každom prípade časovo 

rozdielny a často zdĺhavý. 

 

5.4.  Podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie 

Prípravné trestné konanie, prešlo v predchádzajúcich rokoch zásadnou zmenou 

a k výraznému postupu vpred. Novelou z roku 2002 došlo k rozdeleniu prípravného 

trestného konania na tri možné formy: prípravné konanie štandardné, prípravné konanie 

rozšírené a prípravné konanie skrátené. Vznikla tu teda možnosť u menej závažných 

trestných činov postupovať formou tzv. skráteného prípravného konania. Základom 

bola rýchlosť a efektivita vybavovania menej závažných trestných vecí. Problém, ktorý 

ale vznikol bol, že v tomto prípade nebolo možné aplikovať samotné odklony 

v trestnom konaní, pričom práve oni boli vytvorené na rýchle a efektívne riešenie menej 

závažných vecí. Išlo o skutočnosť, že v skrátenom prípravnom konaní nie je voči určitej 

osobe zahájené trestné stíhanie, a preto je táto osoba označovaná, len ako osoba 
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podozrivá, pričom u odklonu podmienečného zastavenia trestného stíhania i narovnania 

právna úprava vyžaduje, aby šlo o osobu obvineného. Ani v ustanoveniach o skrátenom 

prípravnom konaní konkrétne v ustanovení § 179c odst. 2 tr. poriadku, nebolo nikde 

uvedené, že štátny zástupca je oprávnený použiť, ako jednu z možností, niektorý 

z odklonov.   

Ďalšia novela z roku 2004 však tento nedostatok odstránila, bolo doplnené ustanovenie 

§ 179c odst.2 tr. poriadku, a to o možnosť vec odložiť, ak súd rozhodol o schválení 

narovnania, pričom obdobne sa použije ustanovenie § 309 a nasl. tr. poriadku, a vec 

podmienečne odloží podľa § 179g tr. poriadku
41

. Touto novelou teda došlo k priamej 

nadväznosti na podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie. 

Podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie patrí medzi najnovší druh 

odklonu v rámci českého trestného práva. Ide o určitú formu varovania voči 

podozrivému, ešte pred okamihom predania veci súdu k trestnému stíhaniu. V prípade, 

ak by sa podozrivý neosvedčil a nevyhovel podmienkam jemu uloženými, jeho vec  

by bola podaná  súdu k trestnému stíhaniu.  

Podmienečné odloženie podania návrhu na potrestanie a jeho podmienky aplikácie  

sú upravené v §§ 179g a 179h tr. poriadku. 

 

Podmienky aplikácie podmienečného odloženia podania návrhu na potrestanie: 

1. ide o trestný čin, ktorý je možné prejednať v konaní v prvom stupni u okresného 

súdu, a na ktoré zákon stanoví trest odňatia slobody, ktorého horná hranica 

neprevyšuje päť rokov
42

,  

2. doznanie podozrivého zo spáchania daného činu, 

3. podozrivý nahradil škodu poškodenému, alebo spolu uzavreli dohodu  

o jej náhrade, alebo podozrivý vykonal iné potrebné opatrenia na nahradenie 

tejto škody, 

4. podozrivý vydal bezdôvodné obohatenie získané spáchaným trestným činom, 

alebo uzavrel dohodu o jeho vydaní, alebo iné vhodné opatrenia na jeho 

vydanie, 

                                                             
41

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 179c odst. 2 písm. g) h). 
42 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 179a odst. 1. 
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5. súhlas poškodeného s podmienečným odložením podania návrhu na potrestanie, 

pričom štátny zástupca došiel k záveru, že s prihliadnutím na jeho doterajší život 

a k okolnostiam daného prípadu, je možné takéto rozhodnutie považovať  

za dostačujúce. 

V prípadoch kedy sa štátny zástupca rozhodne pre vydanie podmienečného odloženia 

návrhu na potrestanie musia byť splnené všetky tieto podmienky aplikácie, a však 

v niektorých prípadoch vzhľadom na špecifikáciu okolností prípadu sa na vydanie 

rozhodnutia pre vydanie podmienečného odloženia návrhu viažu ešte ďalšie podmienky, 

ktorými sú: 

1. podozrivý sa musí behom skúšobnej doby  zdržať niektorých činností, ide 

o činnosti ktorými sa dopustil spáchaného trestného činu,  

2. zloží peňažnú čiastku na účet štátu, ktorá slúži na pomoc obetiam trestnej 

činnosti, pričom nesmie byť neprimeraná k závažnosti spáchaného trestného 

činu, pričom vzhľadom k osobe podozrivého, jeho doterajšieho života 

a okolnostiam prípadu, je takéto rozhodnutie dostačujúce. 

Ak sa štátny zástupca rozhodne pre podmienečné odloženie podania návrhu  

na potrestanie a tým i danú vec odložiť, stanoví zároveň skúšobnú dobu. Táto doba 

môže byť v rozmedzí od šesť mesiacov až do dvoch rokov, resp. až na päť rokov. 

V priebehu skúšobnej doby, v ktorej viedol riadny život nahradil spôsobenú škodu, 

vydal bezdôvodné obohatenie, dodržal jemu uložené povinnosti a obmedzenia berie sa, 

že podozrivý sa osvedčil, a teda nebude ďalej voči nemu vedené trestné stíhanie. 

V opačnom prípade, keby sa dopustil akéhokoľvek porušenia zákona a jemu uložených 

podmienok, bude sa postupovať podľa §179c až § 179f tr. poriadku.   

Rovnako ako u podmienečného zastavenia trestného stíhania, zákon stanovuje 

podmienky pre vznik osvedčenia sa, to znamená, že v prípade ak do jedného roku  

od uplynutia skúšobnej doby nebolo vydané rozhodnutie na podmienečné odloženie 

podania návrhu na potrestanie, bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom na tom 

podozrivý podieľal, má sa za to že sa osvedčil. Nadobudnutím právnej moci 

rozhodnutia o tom,  

že sa podozrivý osvedčil nastávajú účinky podľa § 11a písm. b), a to že ak sa osvedčil 

nie je možné zahájiť proti tej istej osobe a pre ten istý skutok trestné stíhanie    
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Rozhodnutie v prípade o podmienečnom odložení podania návrhu na potrestanie môže 

učiniť len štátny zástupca, čo vyplýva z podmienok skráteného konania. Aj v tomto 

prípade bude mať rozhodnutie formu uznesenia, proti ktorému je možné podozrivým 

alebo poškodeným podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. 

   

 

5.5. Odstúpenie od trestného stíhania 

Prijatím zákona č. 218/2003 Sb. o zodpovednosti mládeže za protiprávne činy 

a súdnictvo vo veciach mládeže a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o súdnictve vo veciach mládeže“) došlo k vzniku nového druhu odklonu, ktorým  

je odstúpenie od trestného stíhania upraveného v §§ 70, 71 zákona o súdnictve  

vo veciach mládeže. Odlišnosti oproti odklonu v trestnom poriadku sú hlavne v subjekte 

a v dôsledkoch pre obvineného. 

 

Podmienky aplikácie odstúpenia od trestného stíhania: 

1. musí ísť o konanie o previnení, na ktoré trestný zákon stanoví trest odňatia 

slobody, ktorej horná hranica nepresahuje tri roky, 

2. nie je vo verejnom záujme spoločnosti, aby došlo k ďalšiemu stíhaniu 

mladistvého, 

3. s prihliadnutím k povahe a závažnosti previnenia a k osobe mladistvého  

je najvhodnejšie odstúpiť od trestného stíhania, 

4. trestné stíhanie je neúčelné, 

5. potrestanie nie je nutné k odvráteniu mladistvého od páchania ďalších previnení. 

Odstúpenie od trestného stíhania je možné najmä v prípadoch, ktoré uvádza § 70 odst. 3 

zákona o súdnictve vo veciach mládeže. Ide o fakultatívne podmienky odstúpenia od 

trestného stíhania, ktorých splnenie je akýmsi odôvodneným záverom, dostatočným 

zadosťučinením, a že boli naplnené obligatórne znaky pre odstúpenie od trestného 

stíhania uvedené v § 70 odst. 1 zák. o súdnictve vo veciach mládeže,  
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Fakultatívne podmienky odstúpenia od trestného stíhania: 

- mladistvý sa podrobil a úspešne vykonal probačný program,  

- úplne alebo z časti sa nahradila škoda spôsobená previnením, pričom je nutné, 

aby poškodený s takýmto odškodnením súhlasil,  

- bolo úplne, alebo z časti vrátene bezdôvodné obohatenie získane previnením,  

i tu je potrebný súhlas poškodeného, 

- mladistvý bol napomenutý s výstrahou, pričom takéto riešenie je vzhľadom 

k účelu konania dostačujúce.  

Pri konaní o rozhodnutí o odstúpení trestného stíhania, sa nevyžadujú žiadne špeciálne 

požiadavky a preto orgány činné v trestnom konaní postupujú podľa štandardizovaných 

ustanovení trestného poriadku a zákona o súdnictve vo veciach mládeže. V rámci zásad 

restoratívnej justície je možné tak, ako u ďalších typov odklonov uplatniť možnosť 

mediačného procesu, nutné je však poznamenať, že v tomto prípade sa to míňa účelu 

a to z dôvodu, že v tomto prípade nie je na proces o odstúpení trestného stíhania 

potrebný súhlas poškodeného. Nahradenie škody patrí len medzi fakultatívne 

podmienky. 

Formou pre vydanie tohto rozhodnutia je uznesenie, ktoré je prípustné vydať 

v priebehu: prípravného konania, pri predbežnom prejednaní obžaloby, v hlavnom 

konaní, mimo hlavného konania. Nie je možné, aby rozhodnutie o odstúpení trestného 

stíhania bolo prejednávané v rámci odvolacieho konania. Proti tomuto uzneseniu  

je možné podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok a poškodený bude o tejto 

skutočnosti upovedomený. Po oznámení uznesenia mladistvému, je možné  

aby mladistvý do troch dní prehlásil, že na prejednaní obvinenia trvá, čo ma za následok 

pokračovanie v trestnom stíhaní a prejednaní jeho veci. Ak by sa tak stalo a súd potvrdil 

vinu mladistvého, neuloží však trestné opatrenie. 

 

5.6.  Odklony v Slovenskej právnej úprave   

Slovenské trestné právo pozná oproti českej právnej úprave len dva druhy odklonu, 

ktorými sú: 
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1. podmienečné zastavenie trestného stíhania, vrátane špecifickej varianty ktorou  

je zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a 

2. zmier. 

 

- Slovenské trestné právo zaraďuje medzi inštitút odklonov aj konanie o dohode 

o vine a treste (viz. dole). 

Na Slovensku absentuje druh odklonu, ktorý by sa vzťahoval na konanie proti 

mladistvým. Je tomu tak, a to z dôvodu, že v slovenskom právnom poriadku  

nie je trestná zodpovednosť mladistvých upravená žiadnym zákonom. A taktiež 

nepozná inštitút skráteného prípravného konania, ako je tomu v Českej republike,  

ale využíva tzv. skrátené vyšetrovanie, v ktorom prebieha trestné stíhanie a teda vytvára 

možnosť využitia oboch hore uvedených druhov odklonu.  

 

5.6.1. Podmienečné zastavenie trestného stíhania v slovenskej právnej úprave 

Podmienečné zastavenie trestného stíhania v rámci slovenského trestného práva  

je upravené zákonom č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v §§ 216 - 217. Podmienkami 

podmienečného zastavenia trestného stíhania sú nasledujúce skutočnosti: 

a) ide o konanie o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, 

ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov,  

b) súhlas obvineného. Prokurátor (štátny zástupca) môže so súhlasom obvineného 

podmienečne zastaviť trestné stíhanie, a to v období od vznesenia obvinenia do 

podania obžaloby, na návrh, alebo i bez návrhu policajta, 

c) vyhlásenie obvineného že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný. Vyhlásenie musí 

byť vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne, pričom o tejto skutočnosti 

nesmie byť žiadna dôvodná pochybnosť, 

d) náhrada škody obvineným. Ide o škodu, ktorá bola spôsobená trestným činom, 

pričom je prípustná aj dohoda s poškodeným o jej náhrade, poprípade obvinený 

urobil iné potrebné opatrenie na jej náhradu, 

e) s prihliadnutím na osobu obvineného, na jeho doterajší život a na okolnosti 

daného prípadu, je možné toto rozhodnutie považovať za dostačujúce. 
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Právnou formou rozhodnutia v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania  

je uznesenie. Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania obsahuje 

podstatné skutočnosti, ktoré určujú ďalšie práva a povinnosti obvineného: 

 v uznesení sa určí skúšobná lehota pre obvineného 1 až 5 rokov, ktorá začína 

plynúť nadobudnutím právoplatnosti uznesenia, 

 pri uzavretí dohody o náhrade škody s poškodeným, v uznesení sa ustanoví  

že škoda bude v priebehu skúšobnej lehoty nahradená,  

 taktiež s prihliadnutím na okolnosti jednotlivého prípadu sa obvinenému môžu 

určiť primerané obmedzenia a povinnosti zabezpečujúce, aby viedol riadny 

život, zdržiaval sa činnosti, ktorá viedla k spáchaniu prečinu. 

Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania bude doručené obvinenému  

aj poškodenému, pričom je možné proti nemu podať sťažnosť, ktorá má odkladný 

účinok. Ak bol prečin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí a bolo mu 

uložené obmedzenie účasti na športových podujatiach, upovedomí sa taktiež správca 

informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. V prípade povinnosti 

vzťahujúcej sa na dostavenie sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru 

určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane, zašle prokurátor 

uznesenie určenému Policajnému zboru.    

Právna úprava podmienečného zastavenia trestného stíhania v českom a slovenskom 

trestnom práve je takmer zhodná vo všetkých skutočnostiach, ktorými sú súhlas 

obvineného s podmienečným zastavením trestného stíhania, náhrada škody, vyrovnanie 

s poškodeným, prihliadnutie k osobe a životu obvineného.  

 

Odlišnosti v slovenskej a českej právnej úprave: 

1. Prvým odlišným prvkom je skutočnosť, že v prípade slovenskej právnej úpravy 

postačí vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok pre ktorý je stíhaný,  

nie doznanie, ako je to v prípade českej právnej úpravy. Rozdiel medzi 

vyhlásením a doznaním spočíva v tom, že  doznanie musí zahrňovať všetky 

skutkové okolnosti vzťahujúce sa k zákonným znakom príslušného trestného 

činu, zavinenie (úmysel či nedbalosť), protiprávnosť. To znamená,  

že je postačujúce ak obvinený dozná skutočnosti, ktoré vedú k záverom,  
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že sa dopustil spáchaného trestného činu. Vyhlásenie sa nemusí vzťahovať 

k náležitostiam určujúcim presnú právnu kvalifikáciu spáchaného trestného činu. 

Podmienku vyhlásenia môžeme vidieť v českej úprave narovnania.   

2. Slovenská úprava podmienečného zastavenia trestného stíhania oproti českej 

úprave obsahuje podmienky neprípustnosti podmienečného zastavenia trestného 

stíhania, ktorými sú
43

: 

a) ak trestným činom bola spôsobená smrť osoby, 

b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo 

c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému 

činiteľovi. 

V tomto prípade je názor právnej literatúry sporný a diskutabilný o tom, či boli 

tieto podmienky vhodne sformulované, resp. či by nebolo vhodnejšie to nechať 

na uvážení prokurátora, vzhľadom na konkrétne okolnosti jednotlivých 

prípadov.   

A) Nevhodnosť týchto podmienok je existencia prípadov (nedbalostné trestné 

činy), u ktorých bola spôsobená smrť, pričom podmienečné zastavenie 

trestnej veci by bolo alternatívne najúčinnejším a vzhľadom k okolnosti 

prípadu aj dostačujúcim vybavením veci.  

B) U korupčných trestných činov deväť z dvadsiatich nepresahujú hornú 

hranicu trestu odňatia slobody päť rokov, čo nasvedčuje skutočnosti,  

že zákonodarca nepovažuje trestné činy korupčné až natoľko závažné,  

ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Môžeme konštatovať, že ide skôr 

o akési uspokojenie spoločnosti proti korupčným trestným veciam, kde  

by sa odklon mohol javiť ako protekcia zo strany majetnejších obvinených. 

C) Trestné stíhanie voči verejnému, poprípade zahraničnému činiteľovi  

sa taktiež, ako u korupčných trestných činov javí, ako krok zákonodarcu 

vyvarovať sa verejnej mienky. Kauzy verejných činiteľov bývajú často 

predmetom mediálneho riešenia veci.     

3. Posledným rozdielnym prvkom oproti českej úprave je stanovenie skúšobnej 

doby, podľa českého trestného poriadku sa v rozhodnutí o podmienečnom 

zastavení trestného stíhania stanoví skúšobná doba v rozmedzí od šiestich 

                                                             
43 Zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, § 217 odst. 6. 
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mesiacov do dvoch rokov, kde v slovenskom trestnom poriadku je táto doba 

v rozmedzí jedného roka až piatich rokov. Ak nebolo vydané vo veci žiadne 

uznesenie (o pokračovaní v trestnom stíhaní, alebo o tom, že sa obvinený 

osvedčil), doba kedy sa obvinený osvedčil je oproti českej úprave (jeden rok)  

dvojročná a začína sa od uplynutia skúšobnej doby.    

Úmyslom slovenského zákonodarcu bolo zabezpečiť, aby zvýšením skúšobnej 

doby došlo k väčšiemu využívaniu tohto druhu inštitútu, pričom zvýšením 

skúšobnej doby sa rozvinula možnosť uplatnenia širšej škály prečinov,  

to znamená i tých závažnejších.    

Ide teda o prísnejšiu formu odklonu ako je tomu v českej právnej úprave. 

Nastáva otázka či to vzhľadom na povahu odklonu, ako alternatívneho 

opatrenia, ktorý má byť charakterickejší tým, že ide o  miernejší druhu trestu, je 

vôbec potrebné.      

 

Právnou formou rozhodnutia v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania  

je uznesenie, ktoré sa doručí obvinenému a poškodenému, pričom im vzniká právo voči 

tomuto uzneseniu podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.  

 

5.6.2. Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho 

obvineného. 

Inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania predstavuje alternatívny 

spôsob skončenia trestnej veci v prípadoch trestných činov, ktorými bol v značnej miere 

dotknutý verejný záujem. V prípade takýchto trestných činov záujem štátu na ich 

objasnení a záujem na zistení ich páchateľov prevyšuje záujem trestne stíhať a potrestať 

takého obvineného, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o objasnenie trestných činov 

a zistenie alebo usvedčenie ich páchateľov. V prípade podmienečného zastavenia 

trestného stíhania spolupracujúceho obvineného ide o samostatný právny inštitút 

s osobitne upravenými podmienkami a účelom jeho použitia, ktorý nemožno 

stotožňovať s inštitútom podmienečného zastavenia trestného stíhania (§216).
44

 

                                                             
44 Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné.  Iura Edition: Bratislava, 2010, s. 578. 
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Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného je upravené 

v slovenskom trestnom poriadku § 218. Iba prokurátor je oprávnený zastaviť trestné 

stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal  na objasnení korupcie, 

trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného 

činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu 

spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou 

skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa toho trestného činu a záujem 

spoločnosť na objasnení takéhoto trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní 

obvineného. Vylúčené je podmienečne zastaviť trestné stíhanie proti obvinenému, ktorý 

je organizátor, návodca alebo objednávateľ trestného činu, na ktorého objasnení  

sa podieľal.   

Rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania má právnu formu 

uznesenia,
45

 pričom výrok tohto uznesenia musí obsahovať opis skutku,  

tak ako je uvedený v spisovom materiáli, aby nemohol byť daný skutok zamenený 

s iným skutkom. Ďalej sa určuje obvinenému  v uznesení skúšobná doba na obdobie 

dvoch až desiatich rokov a podmienky, ktoré musí behom tejto doby plniť, ide 

o podmienky, ktoré sú uvedené v § 218 odst. 1 trestného poriadku, pričom sa ich 

splnením významne podieľa k objasneniu závažnej trestnej činnosti. Uznesenie  

sa doručuje obvinenému a poškodenému, pričom tieto osoby majú oprávnenie podať 

sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.   

Po splnení podmienok uložených obvinenému sa má za to, že sa osvedčil a prokurátor 

vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie.  Zákonná fikcia o tom, že sa obvinený osvedčil 

nastáva v prípadoch, kedy po dvoch rokoch od uplynutia skúšobnej doby nevydal 

prokurátor uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho 

obvineného, bez zavinenia obvineného. 

Neosvedčenie sa v skúšobnej dobe má za následok pokračovanie v trestnom stíhaní 

spolupracujúceho obvineného. 

V rámci slovenského trestného práva je teda možnosť uprednostniť záujem spoločnosti 

na objasnení závažnej trestnej činnosti nad potrestaním jednotlivca. Ide často o prípady 

kedy osoby s bohatým trestným registrom spáchajú závažnú trestnú činnosť, pričom  

                                                             
45 Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, § 176 odst. 1. 
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sú si plne vedomí toho, že išlo o páchanie trestného činu ohrozujúceho záujmy chránene 

trestným zákonom, nesnažia sa nápravy ani dohody o náhrade škody s poškodeným,  

ale nastáva i tu možnosť vyhnúť sa ďalšiemu trestnému stíhaniu. Dikcia zákona  

by sa mala zúžiť len na niektoré trestné činy, zvlášť závažný zločin spadá do kategórie 

trestných činov u ktorých by štát nemal „privierať oči“ u vyslovení viny,  

a to bez ohľadu akou veľkou mierou sa podieľal na tom ktorom odhalení organizovanej 

trestnej činnosti. Existujú predsa aj iné možnosti, ako by sa dala takáto spolupráca 

zohľadniť (zníženie trestnej sadzby, zaradenie do väznice s nižším stupňom stráženia 

a pod.). Podmienečné zastavenie trestného stíhania sa v tomto prípade javí,  

ako neprimeraný ústupok zo strany zákonodarcu. 

 

5.6.3. Zmier 

Inštitút zmieru, ktorý predstavuje formu odklonu v slovenskej právnej úprave,  

je obdobou českého inštitútu narovnania. Hlavným cieľom tohto inštitútu je dohoda 

medzi štátom a poškodeným na jednej strane a obvineným na druhej strane, pričom 

výsledným riešením by malo dôjsť k ukončeniu trestnej veci bez potrestania páchateľa.  

K zmieru sa môže dospieť, len u menej závažných trestných činov, tj. prečinov na ktoré 

zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov. 

Zastaviť trestné stíhanie zmierom môže prokurátor, a to výlučne so súhlasom 

poškodeného a po splnení trestným poriadkom stanovených podmienok, ktorými sú: 

a) vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, pričom nesmie 

byť žiadna dôvodná pochybnosť o tomto vyhlásení. Musí byť učinené slobodne, 

vážne a určito. Ak by nastala situácia, že prokurátor zmier neschváli a obvinený 

učinil toto prehlásenie o spáchaní trestného činu, nie je možné, aby sa v ďalšom 

konaní na toto prehlásenie prihliadalo ako na dôkazný prostriedok. 

b) nahradil prečinom spôsobenú škodu, ak bola spôsobená, alebo učinil iné 

potrebné opatrenia na náhradu tejto škody. Taktiež prichádza do úvahy možnosť, 

aby túto trestným činom spôsobenú ujmu odstránil iným prijateľným spôsobom, 

ide napríklad o prípady ospravedlnenia sa v regionálnom denníku a pod., 

c) obvinený je povinný zložiť na účet súdu a v prípravnom konaní na účet 

prokuratúry, peňažnú sumu, ktorá je určená konkrétnemu adresátovi  
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na všeobecne prospešné účely. Celková čiastka, ktorá je určená na všeobecne 

prospešné účely musí byť 50% určených štátu, a to na peňažnú pomoc 

poškodeným
46

. Peňažná suma nesmie byť k závažnosti spáchaného trestného 

činu neprimeraná, 

d) a s ohľadom na závažnosť, povahu, mieru akou bol trestným činom dotknutý 

verejný záujem, so zreteľom na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové 

pomery, sa takýto spôsob považuje za dostačujúci. Peňažnú sumu je možné 

zložiť prostredníctvom internetového bankovníctva, v hotovosti poprípade 

poštovou poukážkou.      

Tieto základné podmienky k uzatvoreniu zmieru sú takmer totožné s českým inštitútom 

narovnania. Spoločnými znakmi sú: 

 so schválením zmieru musí súhlasiť poškodený aj obvinený, 

 vyhlásenie obvineného, že spáchal daný trestný čin, pričom tu nesmie byť 

dôvodná pochybnosť o jeho prehlásení, 

 nahradenie škody spôsobenej trestným činom, alebo učinenie iných potrebných 

opatrení, alebo iným spôsobom odstránenej ujmy vzniknutej trestným činom, 

 zloženie peňažnej čiastky  konkrétnemu adresátovi na všeobecné prospešné 

účely, pričom sa prihliada na jej primeranosť vzhľadom k spáchanému 

trestnému činu,  

 vzhľadom na povahu a závažnosť, mieru akou bol trestným činom dotknutý 

verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery 

považuje prokurátor takéto rozhodnutie za primerané a dostačujúce. 

Odlišnosti v slovenskom inštitúte zmieru a v českom inštitúte narovnania: 

Rozdiely, ktoré môžeme badať medzi inštitútom narovnania v českej právnej úprave 

a inštitútom zmieru v slovenskej právnej úprave sú: 

 slovenská právna úprava u inštitútu zmieru ustanovuje tri podmienky kedy nie 

je možné schváliť zmier
47

:  

a) ak trestným činom bola spôsobená smrť osoby, 

b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo 

                                                             
46

 Zákon č. 215/2006 Z.z., o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. 
47 Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, § 220 odst. 2. 



63 
 

c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému 

činiteľovi.   

Ide o totožné podmienky, ktoré sú upravené aj u podmienečného zastavenia 

trestného stíhania. Prvá podmienka ohľadom spôsobenej smrti obvineným, 

nepredstavuje rozdiel od českej úpravy narovnania, a to z dôvodu že práva 

poškodeného súvisiaceho s inštitútom narovnania, neprináležia tomu, na koho 

len prešiel nárok na náhradu škody, alebo na vydanie bezdôvodného 

obohatenia. Čo sa týka zostávajúcich dvoch podmienok ostáva totožná 

výhrada, ako už bola popísaná u podmienečného zastavenia trestného stíhania 

kapitola 5.6.1. Odlišnosti v slovenskej a českej právnej úprave odst. 2).  

 Druhým rozdielom oproti českej právnej úprave je úprava podmienok pre 

schválenie zmieru, práva poškodeného (pri schvaľovaní zmieru) neprislúchajú 

tomu, na koho prešiel nárok na náhradu škody, to však neplatí, ak ide 

o dedičov poškodeného.  

Česká právna úprava možnosť uzavrieť zmier medzi poškodeným a dedičmi 

obvineného nepozná. Ide o prípady, kedy obvinený zomrel po spáchaní 

trestného činu a dediči (musia s tým súhlasiť všetci dediči) uzavrú zmier 

s poškodeným (zväčša ide o prípady náhrady škody, vydanie bezdôvodného 

obohatenia atď.). Prípady riešené takýmto spôsobom sú veľmi ojedinelé, 

účelom má byť predovšetkým náprava nežiaduceho stavu aj po tom  

čo obvinený zomrel, aspoň malé zadosťučinenie pre poškodeného a „očistenie 

mena“ poškodeného po jeho smrti. 

 

 Odlišnosť medzi zmierom a narovnaním možno badať aj pri podaní sťažnosti 

proti uzneseniu o schválení zmieru resp. narovnania obvineným 

a poškodeným. Zo slovenskej právnej úpravy § 215 odst. 6 trestného poriadku 

vyplýva, že nie je možné zo strany obvineného alebo poškodeného podať 

sťažnosť proti tomuto uzneseniu, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie. 

Taktiež to platí v prípade, ak o zmieri bolo rozhodnuté súdom, tu je však 

možné aby sťažnosť proti uzneseniu bola podaná prokurátorom
48

.  Táto 

formulácia slovenskej právnej úpravy je veľmi jednostranná, nepredpokladá 

                                                             
48 Zákon č. 301/2005 Z.z,. trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, § 241 odst. 7.  
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prípady (i keď ojedinelé), že môže nastať situácia, kedy by sa poškodený alebo 

obvinený chcel legitímne brániť proti vydanému rozhodnutiu, aj keď s tým na 

začiatku obe strany súhlasili.  

Schválenie zmieru 

Ešte pred vynesením rozhodnutia o schválení zmieru, ak je to vzhľadom na okolnosti 

prípadu potrebné, prokurátor vypočuje obvineného a poškodeného. Musia byť obe 

strany poučené o právach a o podstate zmieru. Účelom má byť zistenie skutočného 

stavu veci, a taktiež zistenie či schválenie zmieru bolo medzi oboma stranami uzavreté 

dobrovoľne a súhlasne z oboch strán. Prokurátor pri výsluchu zisťuje, či obvinený 

rozumie obsahu obvinenia, a či si je vedomý právnych dôsledkov, ktoré nastanú 

schválením zmieru. Výsluch musí obsahovať vyhlásenie obvineného, že skutok pre 

ktorý je trestné stíhaný spáchal.    

Vydané rozhodnutie o schválení zmieru, ktoré ma formu uznesenia musí obsahovať 

taxatívne náležitosti určené § 176 odst. 1 trestného poriadku a navyše vo výroku tohto 

uznesenia sa uvedú ešte ďalšie náležitosti podľa § 223 odst. 1 trestného poriadku, 

ktorými sú: 

- opis skutku, na ktorý sa zmier vzťahuje, aby skutok nemohol byť zamenený 

s iným skutkom, 

- právne posúdenie zmieru, 

- obsah zmieru, ktorý zahrňuje výšku nahradenej škody, alebo škody, k náhrade 

ktorej sa obvinený zaviazal, alebo iné opatrenia na odstránenie ujmy vzniknutej 

trestným činom,  

- peňažnú sumu určenú na všeobecne prospešné účely s uvedením jej adresáta 

vrátane sumy odovzdanej štátu na peňažnú pomoc poškodeným trestnými činmi. 

Súd/prokurátor je v tomto prípade viazaný obsahom dohody o zmiery 

uskutočnenej medzi obvineným a poškodeným, 

-  a výrok o zastavení trestného stíhania pre skutok, ktorého sa zmier týka.  

 

Dňom kedy rozhodnutie o schválenie zmieru nadobudne vykonateľnosť, prokurátor 

zabezpečí, aby sa peňažná suma, ktorá je určená obvineným na všeobecne prospešné 

účely, bola poukázaná osobe uvedenej v danom rozhodnutí. V situáciách kedy nedôjde 
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k takémuto odovzdaniu peňažnej čiastky, alebo ak ju adresát odmietne prijať,  

bude sa o tejto sume rozhodovať podľa osobitného zákona. Rozhodne sa či táto peňažná 

suma sa odovzdá štátu na peňažnú pomoc poškodeným trestnými činmi. Neschválením 

zmieru sa táto čiastka vráti obvinenému.   

 

5.6.4. Konanie o dohode o vine a treste 

Podľa slovenskej právnej úpravy sa do inštitútu tzv. odklonov zaraďuje okrem iného  

aj konanie o dohode o vine a treste
49

, ktorý je špecifickým postupom odkláňajúcim  

sa od štandardizovaného hlavného pojednávania. Hlavným charakteristickým znakom  

je jeho zjednodušenosť, ktoré však ale nie je alternatívou potrestania a rozhodnutie 

často smeruje do vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku a uloženia trestu.  Z tohto dôvodu 

je odlišný od typických alternatív k potrestaniu a termín tzv. odklonov v slovenskej 

právnej úprave sa nezhoduje s inštitútom odklonu v českej právnej úprave. 

Dohodou o vine a treste je dohoda v prípadoch ak výsledky vyšetrovania alebo 

skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že spáchaný skutok je trestným 

činom, tento skutok bol spáchaný osobou obvineného, pričom sa k spáchaniu tohto 

trestného činu sám priznal, uznal svoju vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosť jeho 

priznania.  

Konanie o dohode o vine a treste sa môže začať prokurátor na návrh alebo i bez návrhu 

obvineného. Zo zákonných podmienok vyplýva, že táto dohoda o vine a treste je možná 

pri trestnom stíhaní prečinov aj zločinov. Nesmie existovať však žiadna dôvodná 

pochybnosť o niektorej zo skutočností, tj. že obvinený je páchateľom, skutok ktorý 

spáchal je trestným činom, uznanie viny učinené slobodne, vážne a dobrovoľne, dôkazy 

potvrdzujúce pravdivosť týchto skutočností. 

Po zistení skutočnosti, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie o dohode 

o vine a treste, prokurátor vydá písomnú výzvu adresovanú obvinenému a ostatným 

oprávneným osobám, aby podali svoje vyjadrenie k začatiu konania. V prípadoch,  

že by bola táto výzva odmietnutá pokračuje sa v trestnom stíhaní. Naopak po súhlase 

oboch strán dochádza k začatí samotného konania o dohode o vine a treste, a to tým,  

                                                             
49Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, v znení neskorších právných predpisov, § 232.  
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že prokurátor predvolá obvineného, o mieste a čase sa upovedomí aj obhajca 

obvineného a poškodený. 

Návrh o dohode o vine a treste posiela prokurátor na schválenie na súd, ktorý následne 

rozhoduje o schválení. Môžu ale nastať prípady kedy
50

: 

- K dohode o vine a treste dôjde, ale nedôjde k dohode o náhrade škody. 

V takomto prípade podá prokurátor návrh, aby súd odkázal poškodeného 

s nárokom na náhradu škody,  alebo jej časti na občianske súdne konanie alebo 

iné konanie. 

- Nedôjde k dohode medzi prokurátorom a obvineným. Za takýchto okolností 

prokurátor vráti vec na doplnenie vyšetrovania, alebo skráteného vyšetrovania 

späť policajnému orgánu, alebo podá obžalobu. 

- Obvinený uzná svoju vinu v celom rozsahu, ale k samotnej dohode o vine 

a treste nedôjde, prokurátor podá na súd obžalobu, v ktorej uvedie priznaný 

skutok, jeho právnu kvalifikáciu, uznanie viny a požiada, aby bolo vykonané 

hlavné pojednávanie, kde by sa rozhodlo o treste a ďalších výrokoch, ktoré majú 

podklad vo výroku o vine. 

- Obvinený uzná svoju vinu ale len  z časti, podá sa prokurátorom obžaloba, ale 

len na tú časť ktorú nepriznal. Prokurátor teda podá obžalobu, v ktorej uvedie  

priznaný skutok, jeho právnu kvalifikáciu, uznanie viny v tomto rozsahu,  

ako aj skutok a právnu kvalifikáciu obvineným nepriznaného skutku. 

V obžalobe prokurátor vysloví žiadosť o vykonaní hlavného pojednávania 

a rozhodnutí o nepriznanej časti viny, o treste a ďalších výrokoch, ktoré majú 

podklad vo výroku o vine. Súd v tomto prípade vykonáva dokazovanie 

v rozsahu nepriznanej časti viny.     

 

6. Alternatívy k potrestaniu 

České trestné právo v rámci alternatív k potrestaniu v súčasnosti upravuje len jediný 

inštitút, ktorým je upustenie od potrestania, u mladistvých páchateľov je to upustenie  

od uloženia trestného opatrenia. Inštitútom upustenie od potrestania rozumieme,  

že k naplneniu samotného účelu trestného zákona je dostačujúce vyslovenie viny bez 

                                                             
50Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, § 232 odst. 3, 4 a 5. 
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uloženia trestu. Základným charakteristickým znakom má byť jeho výchovná funkcia, 

kedy k zaisteniu ochrany spoločnosti a nápravy páchateľa nie je potrebné uloženie 

niektorého z trestov. Zákonodarca počíta s prípadmi, kedy vzhľadom na všetky 

okolnosti prípadu pokladá za dostatočný trest samotné trestné stíhanie a konečné 

vyslovenie viny, pričom sa opiera o zásadu podpornej role trestnej represie podľa  

§ 12 odst. 2 trestného zákona.  

Upustenie od potrestania rozlišuje tieto prípady: 

1. upustenie od potrestania, 

2. upustenie od potrestania za súčasného uloženia ochranného liečenia alebo 

zabezpečovacej detencie, 

3. podmienečné upustenie od potrestania s dohľadom. 

 

6.1. Upustenie od potrestania 

Prvú alternatívu k potrestaniu predstavuje inštitút upustenie od potrestania, ktorý 

ustanovuje § 46 tr. zákona. Ako už bolo spomenuté jeho základná podstata spočíva 

v tom, že súd vysloví vinu voči páchateľovi trestného činu, a však neuloží mu žiaden 

trest. Upustenie od potrestania prichádza do úvahy len na základe splnenia zákonných 

podmienok. 
51

 

Súd môže upustiť od potrestania v situáciách kedy: 

- bol spáchaný prečin, 

- páchateľ tohto prečinu svoje konanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po jeho 

náprave, 

- s prihliadnutím k doterajšiemu životu páchateľa, je možné dôvodne 

predpokladať, že už samotné prejednanie veci pred súdom bude postačujúce  

na jeho nápravu, i k samotnej ochrane spoločnosti. 

V rámci tohto ustanovenia je badateľných niekoľko základných skutočností.  

Prvou z nich je, že jednanie vo veci samej musí prejsť celým štádiom trestného konania, 

a teda vrátane hlavného pojednávania. Týmto celým procesom má byť dosiahnutý 

                                                             
51 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 46 odst. 1.    
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výchovný účinok na páchateľa trestného činu a zistenie skutočného stavu veci, ktorého 

súčasťou je aj prejavenie účinnej ľútosti a účinnej snahy po napravení svojho 

protiprávneho konania.  

Druhou skutočnosťou je okruh trestných činov, ktorý je vymedzený prostredníctvom 

definície prečinu.
52

 Upustenie od potrestania sa teda odvíja od typovej závažnosti 

spáchaného trestného činu.  

Treťou nutnou podmienkou je prejavenie ľútosti nad spáchaným prečinom a prejavil 

svoju snahu na jeho nápravu. Otázne je čo konkrétne je zamýšľané pod pojmom prejaví 

ľútosť, samotný formálny prejav ľútosti asi nie je dostačujúci. Prejav ľútosti má byť 

odrazom morálneho postoja páchateľa k jeho protiprávnemu jednaniu a prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie. Z logiky veci vyplýva, že v prípade prejavenia ľútosti 

dochádza automaticky i k samotnému doznaniu zo spáchania tohto prečinu. Ani účinná 

snaha po náprave nie je vymedzená konkrétnymi krokmi, ktoré by mali byť učinené  

zo strany páchateľa, zákonodarca to ponecháva na uváženie súdu, čo v rámci účinnej 

snahy po náprave bude považovať za dostačujúce. Malo by ísť hlavne o nahradenie 

škody úplne alebo z časti ak bola prečinom spôsobená, upustenie od škodlivých 

návykov, prísľub vedenia riadneho života, zapojenie sa do resocializačných 

a výchovných programov atď.      

Štvrtým znakom je, že súd s prihliadnutím na okolnosti prípadu považuje za dostačujúce 

na potrestanie páchateľa  a ochranu spoločnosti samotný proces trestného konania. Určí, 

vzhľadom k okolnostiam jednotlivého prípadu a na základe zákonom určených 

podmienok, druh a výmeru trestu, a následne diagnostikuje chovanie páchateľa 

v budúcnosti. Trestné konanie prebehne celým procesom a v celom rozsahu, pričom  

na konci bude vyslovená jeho vina, ale s absenciou určitého sankčného prvku.  

Voľba inštitútu upustenia od potrestania oproti odklonom v trestnom konaní sa javí,  

ako menej efektívna a hospodárna. Prípady využitia upustenia od potrestania zo strany 

súdov, by mali byť skôr ojedinelé. Súd by mal siahať po inštitúte odklonov, ktorý  

sa v mnohých smeroch javí, ako prijateľnejšia voľba, napríklad: 

                                                             
52

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 14 odst. 2. 
 „Prečiny sú všetky nedbalostné trestné činy a tie úmyselné trestné činy, na ktoré trestný zákon stanoví 
trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby do piatich rokov.“  
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 odklony v trestnom konaní obsahujú sankčný prvok, ktorý upusteniu  

od potrestania chýba, pričom môže byť v mnohých prípadoch efektívnejší, 

 dochádza k uspokojeniu nároku poškodeného, 

 trestné konanie v rámci upustenia od potrestania prebieha v celom rozsahu,  

čo má za následok, že môže ísť o časovo zdĺhavý proces. 

Postavenie tohto inštitútu, by malo ostať v rovine tzv. „doplnku“ alternatívy 

k potrestaniu. 

 

Upustenie od potrestania podľa § 46 odst. 2 tr. zákona.   

Podľa § 46 odst. 2 tr. zákona súd môže upustiť od potrestania páchateľa, ktorý  

je označený ako  spolupracujúci obvinený, ak dôjde k splneniu zákonných podmienok 

v ustanovení § 178a odst. 1 a 2 tr. poriadku, a ak spolupracujúci obvinený  

či už v prípravnom konaní, alebo v konaní pred súdom podá úplnú a pravdivú výpoveď 

o skutočnostiach, ktoré sú spôsobilé významne prispieť k objasneniu zločinu 

spáchaného členmi organizovanej skupiny, v spojení s organizovanou skupinou alebo 

v prospech organizovanej zločineckej skupiny, pričom § 48 odst. 1 tr. zákonníka
53

 tým 

nie je dotknuté.  

Ešte pred samotným rozborom inštitútu upustenia od potrestania podľa § 46 odst. 2 tr. 

zákonníka je potreba objasniť pojem, na ktorom je postavené celé toto ustanovenie, a to 

je pojem spolupracujúci obvinený. 

Termín spolupracujúci obvinený je obsiahnutý v novele trestného poriadku č. 41/2009 

Sb., účinnej od 01. 01. 2010 v § 178a. Zakotvenie tohto nového inštitútu sprevádzala 

obšírna a často rozporuplná diskusia. Zavedenie inštitútu sledovalo najmä uľahčenie 

dôkaznej situácie v podobe doznania, ktoré zloží obvinený, a tým aj zjednodušenie 

dokazovania v prípadoch mimoriadne záväznej kriminality, ktorej atribútom  

je organizovaný zločin v širokom slova zmysle
54

. Doznanie spolupracujúceho 

obvineného je akousi protislužbou za poskytnutie určitého zvýhodnenia, jedná sa o tzv. 

                                                             
53 „ Za podmienok uvedených v § 46 odst. 1,2 alebo 3 zák. č. 40/2009 Sb., môže súd podmienečne 
upustiť od potrestania a stanoviť dohľad nad páchateľom, ak považuje za potrebné po stanovenú dobu 
sledovať chovanie páchateľa.“ 
54

 J. Jelínek a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikatúrou, 6. aktualizované vydání 
podle stavu k 1. 2. 2016, Leges, s. 887 a 888. 
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hmotnoprávne dôsledky ktoré spôsobujú zmenu postavenia z obvineného  

na spolupracujúceho obvineného. Pojem spolupracujúceho obvineného je zložený 

z podmienok, ktoré musia byť splnené, aby došlo k tomuto statusu
55

: 

1. ide o konanie o zločine, (jeho definícia je upravená v § 14 odst. 3 tr. zákona - 

zločiny sú všetky trestné činy, ktoré nie sú podľa trestného zákona prečiny), 

2. učiní oznámenie štátnemu zástupcovi o skutočnostiach uvedených v trestnom 

poriadku (§ 178a odst. 1 písm. a), pričom sa zaväzuje vydať o nich úplnú 

a pravdivú výpoveď, 

3. dozná sa k spáchanému trestnému činu, pričom toto doznanie je učinené 

slobodne, a vážne, 

4. musí súhlasiť so statusom spolupracujúceho obvineného, 

5. štátny zástupca vzhľadom k všetkým rozhodným skutočnostiam ( k povahe 

trestného činu, ku ktorého objasnení sa obvinený zaviazal, s prihliadnutím 

k trestnému činu ku ktorému sa obvinený doznal, k osobe obvineného, 

k okolnostiam prípadu, akým spôsobom sa obvinený podieľal na spáchaní 

trestného činu, následky ktoré spôsobil svojím jednaním), dôjde k presvedčeniu, 

že označenie obvineného za spolupracujúceho obvineného je to najlepšie 

a potrebné riešenie.  

Zakotvenie tohto inštitútu do právneho poriadku mala viesť k efektívnosti trestného 

konania. Spolupráca medzi spolupracujúcim obvineným a štátom v trestnoprávnych 

veciach by mala viesť k odhaľovaniu obzvlášť závažnej trestnej činnosti,  

ktorá by mnohokrát bez tejto spolupráce bola veľmi obtiažná alebo dokonca nemožná. 

Efektivita spočíva taktiež v hospodárnosti vynaložených prostriedkov na získavanie 

dôkazného materiálu, ktoré býva často jednoduchšie pri danej spolupráci.  

Právna úprava spolupracujúceho obvineného v súčasnosti nie je v štádiu kedy by mohla 

byť dostatočne kvalifikovaná a vyhodnotená či už kladne alebo pozitívne.   

Ustanovenie § 46 odst. 2 tr. zákonníka upravuje aj negatívne vymedzenie upustenia  

od potrestania spolupracujúceho obvineného, tj. podmienky nemožnosti upustenia  

od potrestania spolupracujúceho obvineného: 

                                                             
55 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 178a odst. 1.  
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- ak spolupracujúci obvinený spáchal trestný čin závažnejší ako zločin a k jeho 

objasnení prispel, 

- ak sa podieľal ako organizátor alebo návodca na spáchaní zločinu ku ktorému 

objasnení prispel, 

-  ak spáchaným trestným činom bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, 

- alebo ak sú dané dôvody pre mimoriadne zvýšenie trestu odňatia slobody podľa 

§ 59 tr. zákona
56

.  

  

6.2.  Upustenie od potrestania za súčasného uloženia 

ochranného liečenia alebo zabezpečovacej detencie.  

 

§ 47 odst. 1 tr. zákona 

Nový trestný zákon v ustanovení § 47 umožňuje upustiť od potrestania,  

a to v prípadoch, kedy páchateľ spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, alebo 

v stave vyvolanom duševnou poruchou, pričom súd dôjde k presvedčeniu, že ochranné 

liečenie ktoré zároveň ukladá zaistí dostačujúcu nápravu páchateľa a ochranu 

spoločnosti. Ochranné liečenie sa v tomto prípade javí, ako účinnejšia alternatíva oproti 

trestu.   

Stav zmenšenej príčetnosti alebo duševnú poruchu si páchateľ trestného činu nesmie 

privodiť, čo i len z nedbanlivosti, pod vplyvom návykovej látky.  

Rozdielnosť v ustanoveniach § 46 a § 47 tr. zákona spočíva v tom, že pri upustení  

od potrestania za súčasného uloženia ochranného liečenia, alebo zabezpečovacej 

detencie nejde o miernu reakciu na spáchaný trestný čin, ale ide o vhodnejšiu 

alternatívu potrestania páchateľa, ktorá prijateľnejším spôsobom zabezpečí účel 

trestného zákona. I v tomto prípade sa uplatní zásada efektívnosti. 

                                                             
56

 1) Páchateľ, ktorý znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§14 odst.3), hoci bol pre taký alebo iný zvlášť 
závažný zločin potrestaný, môže súd uložiť trest v hornej polovici trestnej sadzby odňatia slobody 
stanovenej v trestnom zákone, ktorej horná hranica sa zvyšuje o jednu tretinu, ak závažnosť zvlášť 
závažného zločinu je vzhľadom k takej recidíve a ostatným okolnostiam prípadu vysoká, alebo možnosť 
nápravy páchateľa je sťažená. 
2) Horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody môže po zvýšení podľa odstavca 1) prevyšovať 
dvadsať rokov. Pri ukladaní výnimočného trestu odňatia slobody nad dvadsať rokov až do tridsiatich 
rokov nesmie horná hranica prevyšovať tridsať rokov. 
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Zmenšená príčetnosť- ide o stav kedy páchateľ trestného činu v dobe páchania trestnej 

činnosti trpel duševnou poruchou a ňou spôsobenou zníženou schopnosťou rozpoznať 

protiprávnosť tohto trestného činu, alebo schopnosť ovládať svoje jednanie. Presné 

znenie zmenšenej príčetnosti upravuje § 27 tr. zákona. V praxi môžu nastať situácie, 

kedy páchateľ trpí duševnou poruchou, ale jeho schopnosť rozpoznať protiprávnosť 

činu, alebo ovládanie svojho konania nie je v porovnaní so zníženou príčetnosťou  

tak zasiahnutá. V takýchto prípadoch je na uvážení súdu a s prihliadnutím na okolnosti 

prípadu či zvolí upustenie od potrestania za súčasného uloženia ochranného liečenia, 

ktoré môže byť účinnejšou ochranou spoločnosti,  alebo si zvolí iný druh trestu. 

Skutočnosť, že páchateľ spáchal trestný čin za stavu zmenšenej príčetnosti   

nie je okolnosť, ktorá by vylúčila trestnú zodpovednosť, ale ide o okolnosť, ktorá 

dostatočným spôsobom odôvodňuje zvláštny postup, ktorý bude vedený proti tomuto 

páchateľovi. 

Ustanovenie § 47 umožňuje upustiť od potrestania za súčasného uloženia ochranného 

liečenia alebo zabezpečovacej detencie, nie len v prípadoch, kedy páchateľ je v stave 

zmenšenej príčetnosti, ale všeobecne pri páchaní trestnej činnosti v stave, ktorý bol 

vyvolaný duševnou poruchou. To znamená, že v niektorých prípadoch už i samotná 

existencia, môže viesť k záverom, že uloženie ochranného liečenia je dostačujúca 

ochrana spoločnosti. 

Základnou podmienkou na možnosť aplikácie § 47 je zmenšená príčetnosť obsahujúca 

tzv. biologické kritérium, ktorým je duševná porucha, preto tu badáme absenciu 

vymedzenia podľa jednotlivých druhov deliktov, podľa typovej závažnosti a teda  

je možnosť tento postup v zásade uplatniť pri akomkoľvek páchaní trestnej činnosti. 

§ 47 odst. 2  tr. zákona: 

Zabezpečovacia detencia bola zakotvená do trestného zákona s novelou účinnou  

od roku 2009, čo sa odzrkadlilo aj v samotnom inštitúte upustenia od potrestania, ktoré 

ustanovuje: 

„ súd môže upustiť od potrestania aj vtedy, keď páchateľ spáchal zločin v stave 

zmenšenej príčetnosti alebo v stave vyvolaným duševnou poruchou, a nejde pri tom 

očakávať, že by uložené ochranné liečenie s prihliadnutím k povahe duševnej poruchy 

a možnostiam pôsobenia na páchateľa viedlo k dostatočnej ochrane spoločnosti, a súd 
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ma za to, že zabezpečovacia detencia, ktorú páchateľovi zároveň ukladá, zaistí ochranu 

spoločnosti lepšie ako trest.“     

 

Zabezpečovacia detencia
57

 – patrí medzi najmladší druh ochranného opatrenia, ktorý 

bol do trestného poriadku vnesený zákonom č. 129/2008 Sb., o výkone zabezpečovacej 

detencie , s účinnosťou od 01. 01. 2009. Zakotvený do trestného poriadku bol 

z dôvodov potreby zväčšiť pôsobnosť na najnezvládanejších páchateľov trestných činov 

a činov inak trestných, u ktorých uloženie základných druhov trestov by nemala 

potrebnú resocializáciu. Zabezpečovacia detencia sa vykonáva v ústave so zvláštnou 

ostrahou a s liečebnými, psychologickými, vzdelávacími, pedagogickými, 

rehabilitačnými a činnostnými programami. Zavedenie zabezpečovacej detencie 

vychádza z predpokladu, že medzi páchateľmi s nariadeným ústavným liečením je 

nezanedbateľná skupina osôb, ktorá vzhľadom k charakteru a závažnosti svojej  

duševnej poruchy predstavujú pre spoločnosť mimoriadne nebezpečenstvo.
58

 Krok 

k vytvoreniu zabezpečovacej detencie, bol nepochybne správnou voľbou, pretože žiaľ 

v našej spoločnosti existujú osoby, na ktoré štandardné prostriedky odborného 

pôsobenia nie sú dostačujúce, vzhľadom k tomu, že osoby spadajúce do tejto skupiny  

sú nepríčetné, ktorým uloženie ochranného liečenia vzhľadom k ich spoločenskej 

nebezpečnosti bolo nedostačujúce. Špecializované ústavy zabezpečovacej detencie 

podľa zákona o výkone zabezpečovacej detencie spravuje Väzenská služba ČR, kde 

jeden sa nachádza v Brne a jeden v Opave.      

 Základné rozlíšenie oproti § 47 odst. 1 tr. zákona je v tom, že upustiť od potrestania  

za súčasného uloženia zabezpečovacej detencie je možné len u zločinov, to znamená 

u trestných činov, na ktoré trestný zákon ukladá trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej sadzby najmenej päť rokov. V tomto prípade je okruh trestných činov presne 

stanovený. Spoločným znakom je však predpoklad, že trestný čin bol spáchaný v stave 

zmenšenej príčetnosti, alebo v stave vyvolaným duševnou poruchou.  

 V § 47 odst. 2 tr. zákona môžeme badať, ešte jednu rozdielnosť oproti § 47 odst. 1 tr. 

zákona, a to, že aplikácia tohto ustanovenia je možná i v prípadoch, kedy si páchateľ 

                                                             
57

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 100. 
58

 J. Jelínek a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikatúrou,  6. aktualizované vydání 
podle stavu k 1. 2. 2016, Leges, s. 158 - 159. 
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trestného činu privodil stav zmenšenej príčetnosti, alebo duševnej poruchy vyvolal pod 

vplyvom návykovej látky. V praxi to znamená, že ak páchateľ, ktorý spáchal trestný čin 

sa priviedol do stavu zmenšenej príčetnosti, alebo do stavu duševnej poruchy (i keď len 

z časti), je možné aby došlo k upusteniu od potrestania za súčasného uloženia 

zabezpečovacej detencie (uloženie ochranného liečenia, v takýchto prípadoch nie sú 

možné).    

 

6.3. Podmienečné upustenie od potrestania s dohľadom    

Pre inštitút podmienečného upustenia od potrestania s dohľadom, je typický 

probačný prvok v českom trestnom práve, kde súd vysloví vinu páchateľa, s tým že 

uloženie trestu sa podmienečné odloží na skúšobnú dobu a až v prípade, keď sa 

páchateľ neosvedčí súd uloží trest. Dohľad môžeme brať, ako snahu overiť si, že 

páchateľovo správanie bude v skúšobnej dobe pod kontrolou, bude naňho vyvíjané 

výchovne pôsobenie a snaha o resocializáciu do vhodného prostredia prostredníctvom 

probačného úradníka, pričom súd ma za to, že nie je potrebné uložiť páchateľovi dlhšiu 

skúšobnú dobu a postihnúť spáchaný trestný čin trestom odňatia slobody i vzhľadom 

k tomu, že bude podmienečne odložený. 

Podmienky podmienečného upustenia od potrestania s dohľadom upravuje § 48 tr. 

zákona. Súd môže upustiť od potrestania s dohľadom, ak budú splnené všetky 

podmienky upravené v § 46 odst. 1,2 alebo 3 tr. zákona a uzná za potrebné sledovať 

správanie páchateľa trestného činu. Skúšobná lehota sa páchateľovi uloží až na jeden 

rok, pričom k určení dĺžky lehoty sa zároveň určí samotný dohľad. V porovnaní 

s podmienečným odsúdením s dohľadom je táto doba kratšia, zákonodarca sa touto 

dĺžkou snaží, aby nešlo o neprimerane dlhé obdobie, v ktorom páchateľ po vyslovení 

viny zostane v neistote, o tom či mu bude uložený určitý druh trestu alebo nie. 

    

6.3.1. Primerané obmedzenia a primerané povinnosti 

Podmienečné upustenie od potrestania s dohľadom môže byť spojené s uložením 

primeraných obmedzení a primeraných povinností, ktoré majú zabezpečiť, aby páchateľ 

viedol riadny život. Ich taxatívny výpočet je upravený v § 48 odst. 4 tr. zákona 
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a probačný úradníci sa držia týchto jednotlivých obmedzení sami ale nemajú možnosť 

to akokoľvek meniť, resp. určovať páchateľovi ďalšie obmedzenia a povinnosti.  

Primeranosť obmedzení či povinnosti sa vzťahuje predovšetkým k ich účelu, teda 

k tomu, aby obvinený viedol riadny život. Preto sú neprípustné žiadne obmedzenia  

či povinnosti, ktoré by presahovali zákonný účel ich uloženia a boli by v rozporu 

s výchovným pôsobením na osobu obvineného v podmienkach života na slobodu.
59

 

Tieto obmedzenia a povinnosti svojou povahou musia byť primerané k závažnosti 

spáchaného trestného činu, inak by sa postrádal ich základný význam. Pri ich ukladaní 

reaguje súd na osobu páchateľa  a jeho činnosti, ktoré boli základnou príčinou spáchania 

trestného činu, a ktoré viedli páchateľa k takejto činnosti. Dodržovanie takto uložených 

obmedzení pomáha pri posudzovaní, či páchateľ trestného činu dostatočne plní 

jednotlivé obmedzenia v skúšobnej lehote. Dôležitá je ich konkrétna špecifikácia pri ich 

ukladaní, nie je dostačujúci len opis jednotlivého obmedzenia z § 48 odst. 4 tr. zákona. 

Musí byť jednoznačné z daného obmedzenia o aký príkaz alebo zákaz sa jedná.  

Základný význam, ktorý predstavujú tieto obmedzenia je odhalenie ohniska 

páchateľovho konania a zistiť jeho hlavnú príčinu, ktorou má dôjsť k zamedzeniu ďalšej 

recidívy.  

Primerané obmedzenia a primerané povinnosti sú demonštratívne vymedzené  

v § 48 odst. 4 tr. zákona medzi ktoré patrí
60

: 

a) podrobenie sa výcviku, pre získanie vhodnej pracovnej kvalifikácie, 

b) podrobenie sa vhodnému programu sociálneho výcviku a prevýchovy, 

c) podrobenie sa liečeniu závislosti na návykových látkach, ktoré nie je ochranným 

liečením podľa trestného zákona, 

d) podrobenie sa vhodným programom psychologického poradenstva, 

e) zdržovať sa návštev nevhodného prostredia, športových, kultúrnych a iných 

spoločenských akcií a styku s určitými osobami, 

f) povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov do práv, alebo právom chránených 

záujmov iných osôb, 

g) zdržovať sa hazardných hier, hrania na hracích prístrojoch a sádzok, 

                                                             
59

 J. Jelínek a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikatúrou, 6. aktualizované vydání 
podle stavu k 1. 2.2016, Leges, s. 92. 
60 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 48 odst. 4. 
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h) zdržovať sa požívania alkoholových nápojov, alebo iných návykových látok, 

i) povinnosť uhradiť dlžné výživné alebo inú dlžnú čiastku, 

j) verejné osobné ospravedlnenie poškodenému, alebo 

k) poskytnutie poškodenému primerané zadosťučinenie.          

 

Zákonodarca demonštratívnym výpočtom týchto obmedzení počíta s možnosťou,  

že v niektorých prípadoch môže dôjsť o doplnenie ďalších obmedzení a povinností, 

ktoré ale § 48 odst. 4 tr. zákona výslovne neuvádza, napr. obmedzenie spočívajúce 

v zákaze rozviazať trvajúci pracovný pomer, povinnosť aby sa riadne staral o výchovu 

osoby, o ktorú je povinný sa starať atp. Takéto iné obmedzenia či povinnosti však môžu 

smerovať len k tomu, aby sa páchateľ trestného činu zbavil návykov, ktoré viedli 

k spáchaniu trestného činu, alebo aby obmedzil ďalšie také konaniu
61

. Samozrejme 

nesmie dôjsť uložením podmienky k nahradeniu niektorého z trestu. § 48 odst. 4 písm. 

e) tr. zákona však obsahuje duplicitu s trestom zákazu vstupu na športové, kultúrne a iné 

spoločenské akcie,
62

 takže tu dochádza k očividnému stretu. Súd pri tomto obmedzení 

by sa teda mal prikloniť k ukladaniu samotného trestu podľa § 76 tr. zákona a nevoliť 

alternatívu vo forme primeraného obmedzenia podľa § 48 odst. 4 písm.e). De lege 

ferenda, by malo dôjsť k zrušení hore zmieňovaného primeraného obmedzenia, a to 

v záujme zachovania zákazu nahradzovania jednotlivých druhov trestu za primerané 

obmedzenia alebo povinností.     

Trestný zákon sa venuje aj otázke uloženia podmienečného upustenia od potrestania 

s dohľadom mladistvému páchateľovi. § 48 odst. 5 tr. zákona ustanovuje, že v prípade 

mladistvých páchateľov a páchateľov blízkych veku mladistvých môže  súd v záujme 

využitia výchovného pôsobenia rodiny, školy a ďalších subjektov uložiť,  

a to samostatne alebo vedľa primeraných obmedzení a primeraných povinností 

uvedených v § 48 odst. 4 tr. zákona, tiež niektoré z výchovných opatrení uvedených 

v zákone o súdnictve vo veciach mládeže za obdobného užitia podmienok stanovených 

pre mladistvých.
63
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 Ščerba, F:: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 209. 
62

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 76. 
63  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 48 odst. 5. 
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Základnou podmienkou, aby súd páchateľovi neuložil trest je povinnosť viesť riadny 

život. Presná definícia tohto pojmu nie je nikde konkrétne vymedzená. Pod týmto 

pojmom môžeme rozumieť hlavne dodržiavanie uložených primeraných obmedzení 

a primeraných povinností, samozrejme upustiť od ďalšieho protiprávneho správania sa, 

dodržovať ďalšie podmienky súvisiace s dohľadom, spolupracovať s probačným 

úradníkom atď., pričom v skúšobnej lehote visí nad páchateľom po celú dobu hrozba 

uloženia trestu. Možno povedať, že ide o akúsi poistku štátu a zároveň motiváciu, aby 

sa páchateľ správal primeraným spôsobom resp. viedol riadny život, kde v prípade 

porušenia nastupuje uloženie trestu.  

Ak páchateľ v skúšobnej dobe viedol riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, 

vysloví súd rozhodnutím, že sa osvedčil, ak by tak neučinil do jedného roku  

od uplynutia skúšobnej lehoty a páchateľ by na tom nemal žiadny podiel viny,  

má sa za to, že sa osvedčil. Osvedčenie má za následok, že sa na páchateľa trestného 

činu hľadí akoby nikdy nebol odsúdený.  Na to, aby mohlo byť vydané rozhodnutie 

o podmienečnom upustení od potrestania s dohľadom musia byť splnené všetky 

zákonom dané podmienky, v opačnom prípade ide o samostatný dôvod na podanie 

dovolania
64

.  

 

7. Alternatívne tresty 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách alternatívnymi trestami 

môžeme rozumieť akýsi výber medzi dvoma trestami a to na jednej strane medzi 

niektorým z alternatívnych trestov a na strane druhej medzi trestom odňatia slobody.  

Táto kapitola je zameraná na alternatívne tresty v užšom slova zmysle, ktoré sa viac 

približujú skutočnému významu a podstate alternatívnych trestov, ako vymedzenie 

alternatívnych trestov v širšom slova zmysle.    

„V užšom slova zmysle alternatívne tresty vymedzujeme podľa ich hlavného účelu, 

ktorým má byť náhrada za nepodmienečný trest odňatia slobody.  

Alternatívnymi trestami v užšom slova zmysle sú trest: 

                                                             
64  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 265 odst. 1 písm. i). 
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a) domáceho väzenia, 

b) obecne prospešných prác, 

c) peňažný trest, 

d) podmienečné odsúdenie, vrátane podmienečného odsúdenia s dohľadom, 

e) peňažité opatrenie s podmienečným odkladom výkonu (ide o trestné 

opatrenie, v rámci sankcionovania mladistvých).“
65

 

   

7.1.  Trest domáceho väzenia 

S novým trestným zákonom č. 40/2009 Zb. s účinnosťou od 01. 01. 2010, ktorý 

bol zavŕšením dlhodobého a náročného procesu rekodifikácie trestného práva 

hmotného, sa zaviedla široká škála alternatívnych trestov, ktorá je reakciou na vývoj 

modernej spoločnosti. Významným prijatým prvkom v novom trestnom zákonníku 

je subsidiárna povaha trestného práva, ktorá zabezpečuje ochranu spoločnosti, ako 

i práv a právom chránených záujmov hlavne mimotrestnými prostriedkami. Tieto 

prostriedky trestného práva sa použijú až ako tzv. ultima ratio.  

Ukladanie trestných sankcií je založené na princípe depenalizácie, čo v preklade 

znamená nahradzovanie trestu odňatia slobody. Nová právna úprava sa snažila 

vyzdvihnúť význam a vysunúť do popredia ukladanie alternatívnych trestov pred 

klasickými druhmi trestov resp. ochrannými opatreniami. Zvýšil sa počet 

alternatívnych trestov, a to o trest domáceho väzenia a zákaz vstupu na športové, 

kultúrne a iné spoločenské akcie. 

 

7.1.1. Trest domáceho väzenia v rámci medzinárodnej právnej úpravy 

Právna úprava trestu domáceho väzenia je obsiahnutá v § 60 tr. zákona, pričom 

pre české trestné právo terminológia tohto inštitútu nie je ani zďaleka neznáma. 

Inštitút domáceho väzenia bol upravený v zákone č. 117/1852 Z.z., o zločinoch, 

prečinoch a priestupkov, ktorý bol účinný až do roku 1950 a slúžil, ako alternatíva 

namiesto väzenia prvého stupňa, a to v prípadoch, kedy páchateľ trestného činu 

(vtedy nazývaný trestanec) bol bezúhonný a v prípade, kedy by vzdialením sa zo 

                                                             
65 Vymedzenie pojmu alternatívnych trestov bolo už spomenuté v kapitole 2, podkapitola 2.1.1. 
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svojho bydliska nemohol obstarávať svoj úrad, obchod, alebo by nemohol 

zaobstarať svoj zárobok, pričom podmienkou bolo prisľúbenie, aby sa páchateľ 

nevzdialil so svojho domu (niekedy sľub bol sprísnený postavením stráže k obydliu 

páchateľa). Nedodržaním tohto prísľubu malo za následok, že páchateľ zvyšok 

trestu vykonal vo väznici.  

Trest domáceho väzenia má svoj pôvod v zámorí, v USA začal byť užívaný  

už v osemdesiatych rokoch 20 storočia, v Európe sa v rôznych podobách môžeme 

s týmto trestom stretnúť vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku, Holandsku 

a Švédsku; v Nemecku a vo Švédsku sa s touto sankciou nateraz prevádzali 

experimenty.
66

 Vo väčšine zemí, ktoré využívajú domáce väzenie, resp. elektronický 

monitoring (elektronické sledovanie), sa však tento inštitút uplatňuje nie ako 

alternatívny trest, ale v rámci podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia 

slobody tzv. Back-door resp. Back – end programy.
67

 Tomuto programu sa páchateľ 

trestného činu podrobuje až po tom, čo si odpyká časť trestu odňatia slobody.  

Existuje však aj druhý vykonávaný typ domáceho väzenia, ktorý sa nazýva  

front-end typ. Podstata tohto typu domáceho väzenia spočíva v tom, že páchateľovi 

trestného činu je umožnené vykonať celý trest slobody vo svojom obydlí. Využívajú 

ho najmä v Austrálii a vo Veľkej Británii. Dôležitou súčasťou na využívanie  

front-end typu je, aby bola dostatočne zabezpečená vhodnosť prostredia, kde sa má 

trest vykonávať a to z dôvodu potreby dostatočného využitia elektronického 

monitorovacieho zariadenia
68

, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou testu domáceho 

väzenia.    

                                                             
66 Hořák, J.: Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených, Trestní právo, rok: 2005, č. 12, s. 8-10. 
67 Krejčířová, K.: Domácí vězení a elektronický monitoring. In: Miľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2009. II. Část. Ed. J. Hamuľak, A. Martvoň. Univerzita Komenského, Bratislava 2009, s. 859.   
68

 Elektronický monitoring vo svete označovaný aj ako tzv. tagging- od angl. slova tag- štítok, vysačka, 
alebo označiť, oštítkovať. Medzi základné tri funkcie elektronického monitoringu patria: 

1. Zadržovacia funkcia , slúžiaca na to, aby bolo možné sledovať páchateľa na určenom mieste. 
Využívane hlavne pri treste domáceho väzenia, pričom táto funkcia je najviac rozšírená. 

2. Obmedzovacia funkcia, ktorou má byť zabránené páchateľovi trestného činu vstup na určené 
miesta alebo priblíženie sa k určitým osobám. 

3. Kontrolná funkcia umožňujúca možnosť štátu sledovať páchateľa bez obmedzenia jeho pohybu. 
Technológie elektronického monitorovania sa vyznačujú svojou rôznorodosťou, to znamená, že môže ísť 
o určitý druh prostriedku ktorý je pripevnený na nohu alebo ruku, pričom ide o technologické zariadenie 
ktoré je odolné voči poškodeniu a vode.  
Spojené štáty americké v súčasnosti už využívajú aj systém GPS (Global Positioning Systems), ktorý 
využíva miniatúrne technické prostriedky aplikujúce sa pod kožu páchateľa, ktoré umožňujú lokalizovať 
páchateľa a určiť jeho činnosť.      
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7.1.2. Trest domáceho väzenia 

Súčasná právna úprava trestu domáceho väzenia je upravená, ako samostatný 

druh trestu v § 60 tr. zákona. Vzhľadom k jeho hierarchickému postaveniu možno 

konštatovať, že ide o druhý najprísnejší trest po treste odňatia slobody v českom 

trestnom systéme. Základným účelom trestu domáceho väzenia je,  

aby nedochádzalo k pretrhnutiu pozitívnych rodinných a pracovných väzieb medzi 

páchateľom trestného činu resp. prečinu a rodinou/prácou (tento účel z veľkej časti 

nadväzuje na starú právnu úpravu a jej účel). V súčasnosti však je potreba poukázať 

aj na problém preplnenosti väzníc, kde tento druh by mal pomôcť odľahčiť  

už i tak dosť kritickú situáciu, pričom nemôžeme neopomenúť značné úspory 

prostriedkov, ktoré sú vynaložené pri nepodmienečnom treste odňatia slobody.  

Už len samotná skutočnosť, že páchateľ pri výkone svojho trestu ostane v domácom 

prostredí spolu s ľuďmi úzko s ním spätými, a tiež možnosť lepšej kompenzácie 

utrpenej ujmy pre poškodeného od odsúdeného, ktorý je na slobode, vytvára 

pozitívne dôvody vedúce k aplikácii tohto alternatívneho trestu.    

Nevýhoda, ktorú je možné badať u tohto druhu alternatívneho trestu je značné 

obmedzenie  a kontrola odsúdeného vo vzťahu k ostatným alternatívnym trestom.  

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že trest domáceho väzenia 

nebude možné uložiť osobám bez sociálnej integrácie, tj. osobám bez zázemia. Trest 

domáceho väzenia by mal byť akousi „odmenou“ odsúdenému, a to vo forme 

možnosti vykonať jemu uložený trest v prostredí jemu známemu, preto uloženie 

trestu domáceho väzenia recidivistovi by stratil svoj účel/zmysel.  

Trest domáceho väzenia je možné uložiť aj mladistvým páchateľom, ako druh 

trestného opatrenia.  

Súd môže uložiť trest domáceho väzenia páchateľovi prečinu, čo znamená za menej 

závažnú kategóriu trestného činu, pričom to môže byť na obdobie až dvoch rokov. 

Podmienky kedy sa súd prikloní k uloženiu trestu odňatia slobody sú vymedzené  

v § 60 odst. 1 písm. a) b) tr. zákona. 
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Súd uloží trest domáceho väzenia páchateľovi prečinu ak
69

: 

a) vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného prečinu a osobe a pomerom 

páchateľa, je možné mať odôvodnene za to, že je dostačujúce uložiť tento druh 

trestu, a to poprípade i vedľa iného trestu a 

b) páchateľ dá písomný sľub, že v stanovenej lehote sa bude zdržovať v obydlí  

na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

Trest domáceho väzenia môže byť uložený, aj ako samostatný druh, a to za podmienok, 

že vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného prečinu, ako i k osobe páchateľa a jeho 

osobným pomerom a súd ma za to, že nie je potrebné, aby mu bol uložený iný trest 

(zväčša sa jedná o trest odňatia slobody). Samozrejme, že musí sa jednať o prípady, 

kedy vzhľadom ku všetkým skutočnostiam je tento trest pre páchateľa a celu spoločnosť 

dostačujúci.   

Zo zhora uvedenej dikcie je zrejmé že ide o 3. základné podmienky: 

a) musí ísť o prečin (takže je presne vymedzený okruh trestných činov, za ktorý  

je možné trest domáceho väzenia uložiť), 

b)  záver súdu, že vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného prečinu a osobe 

a pomerom páchateľom je dostatočne odôvodňujúce uloženie trestu domáceho 

väzenia, 

c) písomný sľub páchateľa. 

 

V treťom odstavci § 60 tr. zákona je upravená vlastná podstata tohto trestu.  Vlastná 

podstata trestu domáceho väzenia je založená na základnej povinnosti zdržovať  

sa po dobu výkonu tohto trestu v určenom obydlí alebo vymedzenej časti v určenom 

časovom období, ak mu v tom nebránia dôležité dôvody medzi ktoré patrí hlavne výkon 

zamestnania alebo povolania alebo poskytnutia zdravotných služieb v dôsledku 

ochorenia alebo úrazu odsúdeného. Na vyžiadanie orgánu činného v trestnom konaní  

je poskytovateľ zdravotníckych služieb povinný poskytnúť mu túto skutočnosť
70

.  

                                                             
69

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 60 odst. 1 písm. a)b). 
70

 Jiří Jelínek a spol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání, Praha: Leges, 2016, str. 
415. 
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Výkon trestu domáceho väzenia je upravený § 334a tr. poriadku, ktorý ustanovuje  

že od okamihu nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o uložení trestu domáceho 

väzenia bude predsedom senátu zaslaný výkon tohto trestu. Jeden je poslaný 

odsúdenému a druhý príslušnému stredisku Probačnej a mediačnej služby. Výkon trestu 

bude obsahovať vymedzenie začiatok výkonu tohto trestu, tak aby odsúdený mal 

možnosť si v dostatočnej časovej miere zaobstarať všetky svoje potrebné záležitosti 

a miesto výkonu trestu, ktoré je z pravidla miesto trvalého pobytu alebo miesto kde  

sa odsúdený zväčša zdržuje (vzhľadom k okolnostiam môže byť prihliadané  

aj k výkonu zamestnania a možnostiam dopravy do zamestnania). Miesto výkonu môže 

predseda senátu z obzvlášť závažných dôvodov, na návrh štátneho zástupcu alebo 

probačného úradníka, alebo i bez takého to návrhu, zmeniť
71

.  

Vymedzenie doby v ktorej sa má zdržiavať odsúdený na určenom mieste je dôležitým 

artiklom tohto inštitútu. Zákonodarca v § 60 odst. 4 tr. zákona vymedzil základné 

kritéria podľa ktorých by sa mal súd orientovať pri presnom vymedzovaní tejto doby 

odsúdenému. Súd určí dobu zdržiavania sa v obydlí, a to na čas pracovných dní, 

v dňoch pracovného pokoja a v dňoch pracovného voľna so zreteľom na zamestnanie 

a pracovnú dobu odsúdeného, ako i cestu do zamestnania a starostlivosť o maloleté deti. 

Berie sa ohľad aj na vybavenie neodkladných osobných a rodinných záležitostí. 

Povolené mu môže byť (to znamená musí to byť povolené v odsudzujúcom rozsudku) 

navštevovanie pravidelných bohoslužieb a náboženských zhromaždení, a to i v dňoch 

pracovného odpočinku a pracovného voľna.         

Zdržovať sa na určenom mieste v určitý čas patrí medzi základné povinnosti 

odsúdeného, súd však môže k týmto základným povinnostiam uložiť odsúdenému 

ďalšie primerané obmedzenia alebo povinnosti podľa § 48 odst. 4 tr. zákona. Uloženie 

ďalších obmedzení a povinností má lepšie zabezpečiť, aby odsúdený dôsledným 

spôsobom viedol riadny život. Spravidla sa odsúdenému uloží, aby podľa svojich síl 

nahradil škodu alebo odčinil nemajetkovú ujmu, ktorou trestným činom spôsobil, alebo 

aby vydal bezdôvodné obohatenie získané trestným činom.
72

 Porušenie niektorého 

z uložených povinností alebo obmedzení sa má za následok premeny trestu domáceho 

väzenia na trest odňatia slobody. 

                                                             
71

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 334e. 
72 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 60 odst. 5. 
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§ 60 odst. 6 tr. zákona upravuje doplňujúce podmienky pre osobu blízku veku 

mladistvému, ktorému okrem možnosti uložiť primerané obmedzenia a povinnosti, 

môže v záujme využitia výchovného pôsobenia rodiny, školy a ďalších subjektov  

(napr. spolupráca probačného úradníka) uložiť niektoré z výchovných opatrení 

vymedzených v § 15 až § 20 zák. mládeže.  

 

Výkon trestu domáceho väzenia 

Právna úprava výkonu trestu domáceho väzenia je upravená v § 334a tr. poriadku. 

Nariadenie výkonu trestu domáceho väzenia je súd, resp. predseda senátu povinný 

poslať odsúdenému a príslušnému stredisku Probačnej a mediačnej služby a to hneď, 

keď rozhodnutie, ktorým bol uložený tento trest nadobudne vykonateľnosť. Nariadenie 

výkonu trestu podľa § 334a odst. 1  tr. poriadku bude obsahovať: 

a) začiatok výkonu trestu domáceho väzenia 

b) a miesto výkonu tohto trestu. 

Z daného ustanovenia sú zrejmé dva časové intervaly prvým je doba, kedy rozhodnutie 

nadobudne vykonateľnosti a druhým je doba začatia výkonu trestu domáceho väzenia, 

ktorú určí predseda senátu. Otázne ostáva, či je tento okamih výkonu trestu 

zákonodarcom vhodne zvolený, pretože predseda senátu môže z veľmi vážnych 

dôvodov výkon trestu domáceho väzenia odložiť a taktiež môžu nastať prípady, kedy 

dôjde k zdĺhavému zisťovaniu dôležitých skutočností pre výkon trestu domáceho 

väzenia z veľkej časti ide najmä o určenie miesta výkonu trestu. Počiatok výkonu trestu 

domáceho väzenia podľa § 334a odst. 2 tr. poriadku nie je ohraničený žiadnym časovým 

limitom, hovorí sa len o období aby si mohol odsúdený zaobstarať svoje záležitosti, 

o akú dlhú dobu by malo ísť je len na uvážení súdu. 

Kontrolu nad výkonom trestu domáceho väzenia vykonáva Probačná a mediačná 

služba v úzkej spolupráci s prevádzkovateľom elektronického kontrolného systému. 

Zákonné ustanovenie § 334b tr. poriadku upravuje zákonné znenie kontroly výkonu 

trestu domáceho väzenia, z ktorého jasne vyplýva, že probační úradníci sa významným 

spôsobom podieľajú na realizácii a správneho výkonu tohto trestu.  
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Kontrola výkonu trestu spočíva najmä
73

: 

a) vo vykonávaní náhodných kontrol úradníkom probačnej a mediačnej služby, 

v mieste, ktoré bolo určené na výkon trestu domáceho väzenia, 

b) vo využívaní elektronického kontrolného systému, ktorý umožňuje detekciu 

pohybu, 

c) dokumentovaní všetkých úkonov, ktoré boli vykonané v rámci kontroly, 

d) vyhodnocovanie plnenia súdom uložených primeraných obmedzení 

a primeraných povinností, ktoré majú zabezpečiť aby odsúdený viedol riady 

život, 

e) ak odsúdenému bola rozhodnutím nariadená náhrada škody alebo uložené 

plnenie výchovného opatrenia podľa § 60 odst. 5 tr. zákona je probačný úradník 

povinný preveriť či k náhrade, alebo plneniu dochádza, tak ako mu bolo 

uložené, 

f) preverovaniu dôvodov porušenia podmienok trestu, 

g) informovaní súdu o tom, že odsúdeným dochádza k porušovaniu podmienok 

výkonu trestu, alebo neplneniu primeraných obmedzení alebo primeraných 

povinností, alebo neplnení výchovných opatrení uložených súdom.      

Probační úradníci podľa platnej právnej úpravy vykonávajú kontrolu odsúdeného 

prostredníctvom elektronického monitoringu, ktorý umožňuje detekciu pohybu, alebo 

náhodnou kontrolou odsúdeného v mieste výkonu. A však v skutočnosti je realita úplne 

iná. Do dnešnej doby nebol do praxe zavedený elektronický monitorovací systém. 

V súčasnosti prebieha už po štvrtý krát tender na elektronický monitorovací systém 

resp. elektronické náramky, prostredníctvom ktorého by boli páchatelia trestných činov, 

ktorým bol uložený alternatívny trest domáceho vezenia sledovaný neustále po dobu 

výkonu trestu.    

Elektronický monitoring spravuje prevádzkovateľ tohto systému, pričom vo vzťahu 

k trestu domáceho väzenia sú úzko vzájomne spätý. Elektronické monitorovanie 

odsúdeného sa v súčasnosti vykonáva rôznymi technickými prostriedkami (záleží  

na jednotlivých štátoch, ktoré majú vo svojich právnych poriadkoch tento inštitút 

                                                             
73 Vyhláška č. 456/2009 Sb. o kontrole výkonu trestu domácího vězení, § 1. 
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upravený, ktoré z technických prostriedkov si zvolia). V súčasnosti možno rozdeliť 

sledovacie systémy na aktívne sledovacie systémy a pasívne sledovacie systémy.   

Aktívny sledovací systém- nazývaný taktiež stály signálny systém, využíva prijímač, 

ktorý je inštalovaný v byte a prijíma signál vysielaný zo zariadenia upevneného na tele 

odsúdeného. Ako náhle je šifrovaný signál (predávaný z inštalovaného prijímača  

do počítača na kontrolnom stanovišti) prerušený, počítač spustí alarm, a upozorní  

tak na to, že odsúdený opustil miesto výkonu trestu.
74

 

Pasívny sledovací systém- nazývaný taktiež programový kontaktný systém, je založený 

na tom, že počítač nadväzuje dopredu stanovených alebo náhodných časových 

okamžikov telefónneho spojenia, pričom odsúdený je povinný telefonáty prijímať 

a potvrdzovať počítaču svoju prítomnosť pomocou zariadenia slúžiaceho k vyriešeniu 

kódu, ktoré ma upevnené na paži alebo na nohe.
75

  

V súčasnej dobe sa trest domáceho väzenia ukázal ako veľmi urýchlený krok v pred, 

pričom zlyhanie nastalo zo strany výkonu a prevádzky tohto trestu. V súčasnosti  

je výkon zabezpečený len náhodnými kontrolami probačných úradníkov.  

 Ako už bolo povedané odsúdenému súd pri uložení trestu domáceho väzenia 

stanoví podmienky a primerané obmedzenia a primerané povinnosti, pričom odsúdený 

je povinný dodržiavať všetko v miere a v rozsahu stanovenom v danom rozhodnutí.  

Ak by zo strany odsúdeného došlo k akémukoľvek porušení a nedodržuje ani to, čo mu 

bolo rozhodnutím uložené, je povinný probačný úradník alebo prevádzkovateľ 

elektronického kontrolného systému bezodkladne tuto skutočnosť oznámiť súdu. 

Oznámenie smeruje súdu, ktorý vydal rozhodnutie o uložení trestu domáceho väzenia. 

 

Odklad a prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia     

 V prípade ak by nastali určité dôležité dôvody, môže predseda senátu uznesením 

(ktorý nariadil výkon trestu domáceho väzenia) odložiť alebo prerušiť na potrebnú dobu 

výkon tohto trestu.
76

 Pod pojmom dôležité dôvody si možno predstaviť neobmedzený 

počet situácii, ktorý nie je možno taxatívne vymedziť, ide o prípady kedy si odsúdený 

                                                             
74

 Krahl, M.: Elektronický hlídané domácí vězení. Právní rozhledy 1998, č. 5, s. 232. 
75

 Krahl, M.: Elektronický hlídané domácí vězení. Právní rozhledy 1998, č. 5, s. 232. 
76 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 334d odst. 1. 
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zaobstaráva nevyhnutné záležitosti na výkon trestu, zdravotné komplikácie, zaistenie 

dostatočne vhodného miesta na výkon trestu domáceho väzenia, tak aby splňoval všetky 

kritéria a pod.  

Hneď ako odpadnú dôležité dôvody, predseda senátu vydá uznesenie o odvolaní 

odkladu alebo prerušeniu výkonu trestu domáceho väzenia. Toto obdobie počas ktorého 

bol výkon trestu odložený, alebo pozastavený sa nebude započítavať do samotnej doby 

výkonu trestu domáceho väzenia. 

 Proti obom uzneseniam je možné podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.  

 

Zmena trestu domáceho väzenia 

Zmena trestu domáceho väzenia spočíva v zmene miesta výkonu trestu 

domáceho väzenia, doby určenej v ktorej sa má zdržiavať v mieste výkonu a zmeny 

primeraných obmedzení a primeraných povinností, ktoré boli odsúdenému stanovené.   

Miesto výkonu trestu sa môže zmeniť ak nastanú rozhodné skutočnosti, ktoré bránia 

tomu, aby bolo pôvodne určené miesto plnohodnotným pre samotný výkon. Takými  

to skutočnosťami môže byť napríklad zmena rodinných pomerov alebo ukončenie 

nájomnej zmluvy. Rovnakým spôsobom sa môže na základe rozhodných skutočností, 

ako napríklad zmena pracovnej doby odsúdeného, preradenie na inú pracovnú pozíciu 

a pod., zmeniť doba v ktorej má odsúdený povinnosť zdržiavať sa vo svojom obydlí, 

pričom táto zmena môže nastať až po tom čo predseda súdu vydá o zmene uznesenie. 

Predseda senátu nesmie v neprospech odsúdeného zmeniť počet hodín v týždni, počas 

ktorých sa má odsúdený zdržovať v obydlí a rozsah primeraných obmedzení 

a primeraných povinností.
77

 Počet týchto hodín by mal byť prinajmenšom rovnaký, 

nemal by sa zásadne odlišovať od počtu hodín stanovených v pôvodnom rozhodnutí. 

V ojedinelých prípadoch predseda senátu môže počet hodín aj znížiť.  

Bez zbytočného odkladu rozhoduje predseda senátu o zmene trestu domáceho väzenia 

v prípadoch, kedy bol odsúdený vykázaný zo spoločného obydlia podľa zvláštneho 

právneho predpisu, ktorým je zákon č. 273/2008 Zb., o Polícii Českej republiky, v znení 

                                                             
77 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), §334e odst. 1. 
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neskorších právnych predpisov konkrétne § 44 a násl., resp. podľa § 76b zákona  

č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok, v znení neskorších právnych predpisov.   

Proti rozhodnutiu o zmene trestu domáceho väzenia je možné podať sťažnosť, ktorá  

má odkladný účinok.  

Upustenie od výkonu trestu domáceho väzenia 

Trestný poriadok v § 334f vymedzuje presné prípady, kedy je možné upustiť od výkonu 

trestu domáceho väzenia, alebo jeho časti.  

Súd upustí od výkonu trestu domáceho väzenia, alebo jeho časti ak odsúdený bol alebo 

má byť
78

: 

a) vydaný do cudzieho štátu alebo predaný cudziemu štátu a to podľa piatej časti, 

druhej hlavy  zákona č. 104/2013 Zb. o medzinárodnej justičnej spolupráci  

vo veciach trestných. Piata časť zákona o medzinárodnej a justičnej spolupráci 

upravuje zvláštne postupy medzinárodnej justičnej spolupráce s inými 

členskými štátmi, pričom druhá hlavy obsahuje predanie osoby do iného 

členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu
79

. 

b) vyhostený. 

Ak by došlo k situácii, že za určitých okolností by nedošlo k vydaniu do cudzieho štátu, 

predaniu cudziemu štátu, vyhosteniu alebo by osoba ktorá bola vydaná, predaná alebo 

vyhostená vrátená späť, rozhodne súd že sa trest domáceho väzenia vykoná prípadne 

jeho zvyšok.  

Podľa tr. poriadku môžu nastať závažné dôvody na základne ktorých súd môže upustiť 

od výkonu trestu domáceho väzenia alebo od jeho časti. Medzi závažné dôvody patrí 

nevyliečiteľná životu nebezpečná choroba, nevyliečiteľné duševné ochorenie alebo 
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 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), §334f. 
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 Európskym zatýkacím rozkazom sa rozumie rozhodnutie  
a) súdu Českej republiky vydané za účelom zatknutia a predania osoby z iného členského štátu do 

Českej republiky k trestnému stíhaniu alebo k výkonu nepodmieneného trestu odňatia slobody 
alebo ochranného opatrenia spojeného so zbavením osobnej slobody, alebo  

b) justičného orgánu iného členského štátu vydané za účelom zatknutia a predania osoby do tohto 
členského štátu vydané za účelom zatknutia a predania osoby do tohto členského štátu 
k trestnému stíhaniu alebo k výkonu nepodmieneného trestu odňatia slobody alebo 
ochranného opatrenia spojeného so zbavením osobnej slobody. 
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obdobné závažné dôvody. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá  

má odkladný účinok.  

Ak bolo súdom právoplatne rozhodnuté o upustení od výkonu trestu domáceho väzenia, 

alebo jeho časti právny následok je rovnaký, akoby bol trest domáceho väzenia 

vykonaný.    

Premena trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody 

Nie vždy páchateľ trestného činu pri výkone trestu domáceho väzenia dodržiava 

podmienky, ktoré mu boli uložené súdom. Tr. zákon v ustanovení § 61 umožňuje 

premenu trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody, a to v dôsledku porušenia 

uložených podmienok výkonu, marenie výkonu trestu alebo zavinene nevykoná 

v stanovenej dobe uložený trest, pričom táto skutočnosť musí vychádzať z výroku 

rozhodnutia o náhradnom treste odňatia slobody. K tejto otázke sa vyjadroval i Najvyšší 

súd Českej republiky z dňa 19. októbra 2011, 3 Tdo 1339/2011-12 kde rozhodoval 

o neúplnom výroku v prípade ukladania trestu domáceho väzenia. V odôvodnení 

mimoriadneho opravného prostriedku odvolateľ namietol, že po tom čo súd uložil 

obvinenému trest domáceho väzenia , nesplnil povinnosť učiniť zároveň tiež výrok 

o náhradnom treste odňatia slobody podľa § 61 odst. 1 tr. zákonníka pre prípad, že by 

výkon uloženého trestu domáceho väzenia bol zmarený
80

. Stanovenie náhradného trestu 

odňatia slobody je v prípade uloženia trestu domáceho väzenia obligatórnym postupom.    

Premena z trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody sa vykoná podľa pomeru 

jeden každý začatý deň trestu domáceho väzenia sa počíta za jeden deň odňatia slobody, 

to znamená pomer  1:1.  

U premeny trestu domáceho väzenia môžeme badať určitý nedostatok, ktorý spočíva 

najmä v tom že tr. zákon neumožňuje odsúdeného postihnúť (premenou trestu)  

za nevedenie riadneho života, pričom vedenie riadneho života je jedným 

z najdôležitejších cieľov tohto trestu. Premenu trestu domáceho väzenia môžeme 

porovnať napríklad so slovenskou právnou úpravou premeny trestu domáceho väzenia 

na trest odňatia slobody, ktorý ustanovuje: Ak odsúdený neplní povinnosti ustanovené  

v § 53 odst. 2 tr. zákona, tj. nezdržiava sa v čase určenom súdom vo svojom obydlí 

vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, nevedie riadny život alebo  

                                                             
80Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 3 Tdo 1339/2011 – 12, ze dne 19. října 2011. 



89 
 

sa nepodrobil kontrole technickými prostriedkami (ak mu táto kontrola bola nariadená), 

súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že dva dni nevykonaného 

trestu sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň 

rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu
81

.     

Rozdiel možno badať hneď v niekoľkých skutočnostiach, ktorými sú: 

-  v prvom rade ide o výpočet jednotlivých dôvodov na základe ktorých môže súd 

rozhodnúť o premene trestu domáceho väzenia. Slovenská právna úprava 

zahrňuje už spomenutý dôvod a to povinnosť viesť riadny život, pričom 

porušenie tejto povinnosti vedie môže viesť k premene trestu domáceho väzenia. 

- Miernosť výpočtového pravidla v slovenskej právnej úprave, ktoré je dva dni 

nevykonaného trestu sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia 

slobody, čo je pomer 2:1.    

 

O premene trestu domáceho väzenia rozhoduje predseda senátu vo verejnom 

zasadaní, môže tak učiniť na návrh probačného úradníka alebo i bez takéhoto návrhu, 

pričom proti tomuto rozhodnutiu je možné podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. 

Premena trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody je upravená v § 334g odst. 1 

a 2 tr. poriadku. 

 

7. 2. Trest všeobecne prospešných prác 

Aplikáciou trestu všeobecných prác do českého právneho poriadku, možno zaradiť 

k jednému z najpodstatnejších krokov, ktorý sa v rámci alternatívnych opatrení 

uskutočnil. Trest všeobecne prospešných prác symbolizuje ako alternatívny trest hľadať 

a rozvíjať nové spôsoby riešenia trestných vecí, ktoré by uľahčili už i tak zaťaženému 

súdnictvu.    

Inštitút trestu všeobecne prospešných prác bol do českého právneho poriadku zakotvený 

novelou trestného zákona č. 152/1995 Sb., a to s účinnosťou od 1.1.1996. Zavedenie 

tohto druhu trestu ako jednej z možných alternatív k trestu odňatia slobody je prejavom 

                                                             
81  Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon, § 53 odst. 4. 
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posílenia prvkov humanizmu a restoratívnej justície, pretože dáva súdu možnosť 

s ohľadom na všetky okolnosti prípadu, ako i osobné pomery páchateľa ponechať ho na 

slobode a výchovne naňho pôsobiť povinnosťou vykonať určitý druh prác slúžiacich 

k všeobecne prospešným účelom. V danom prípade je možné  pri potrestaní páchateľa 

trestného činu naviazať na jeho pozitívne rodinné, pracovné, sociálne či iné väzby, ktoré 

nemusia byť výkonom trestu všeobecne prospešných prác, na rozdiel od výkonu 

nepodmienečného odňatia slobody , vážnym spôsobom narušené alebo pretrhnuté
82

. 

Možno tento trest zaradiť medzi prísnejšie postavené tresty, hneď po treste odňatia 

slobody a treste domáceho väzenia. Vzhľadom k tomuto postavení možno badať,  

že tento trest nebude určený pre páchateľov, ktorí spáchali prvý trestný čin alebo pre 

páchateľov nedbalostných trestných činov.  

Právna úprava trestu prospešných prác je upravená v § 62 a násl. tr. zákona. 

Kumulatívne vymenované predpoklady, pri ktorých splnení môže súd uložiť tento trest 

sú
83

: 

a) trest všeobecne prospešných prác môže byť uložený len za spáchaný prečin,  

b) vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného prečinu, k osobe a pomerom 

páchateľa nie je potrebné uložiť iný trest.  

Zo zákonnej dikcie je zrejmé, že daný druh trestu nejde uložiť za tie úmyselné trestné 

činy, pre ktoré trestný zákon stanoví trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 

sadzby prevyšujúcou päť rokov, teda za tzv. zločiny. Kľúčovým bude z hľadiska 

možnosti uloženia trestu všeobecne prospešných prác stav deklarovaný v odsudzujúcom 

rozsudku či trestnom príkaze, tj. v tom rozhodnutí užitá právna kvalifikácia 

protiprávneho jednania páchateľa trestného činu, pre ktoré je trestné stíhanie vedené, nie 

stav v okamžiku zahájenia trestného stíhania či podania žaloby, poprípade návrhu na 

potrestanie, lebo v medziobdobí mohlo v nadväznosti na výsledky prevedeného 

dokazovania dôjsť k zmene právnej kvalifikácie stíhaného jednania, v dôsledku čoho je 

po formálnej stránke celkom vylúčená aplikácia trestu všeobecne prospešných prác, či 

naopak bude uloženie tohto druhu trestu novo prichádzať v úvahu
84

.  
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 Durdík T.:  Obecně prospěšné práce,  § 62, In: ASPI, komentář k KO40_2009CZ. 
83

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 62 odst. 1. 
84 Durdík T.:  Obecně prospěšné práce,  § 62, In: ASPI, komentář k KO40_2009CZ. 
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Pri stanovení tohto druhu trestu musí súd samozrejme prihliadnuť k možnosti uloženia 

trestu všeobecne prospešných prác a taktiež k jeho zdravotnej spôsobilosti. Z toho 

vyplýva, že zdravotná nespôsobilosť páchateľa, absolútne vylučuje uloženie tohto 

trestu. Uloženie sa ale nepodmieňuje súhlasom páchateľa s uložením trestu všeobecne 

prospešných prác, čo znamená, že súd môže uložiť tento trest aj v prípade ak s tým 

páchateľ nesúhlasil.     

Negatívne vymedzenie uloženie trestu všeobecne prospešných prác je upravené  

v § 62 odst. 2 tr. zákona a to tým, že súd neuloží trest všeobecne prospešných prác  

ak ide o páchateľa trestného činu ktorému bol v období tri roky pred uložením tohto 

druhu trestu premenený na trest odňatia slobody podľa § 65 odst. 2 tr. zákona. 

 

7.2.1 Základné podmienky ukladania trestu všeobecne prospešných prác    

Ako už bolo spomenuté v úvodnej časti trestu všeobecne prospešných prác 

základnou podmienkou ukladania tohto trestu je vymedzenie okruhu trestných činov, za 

ktoré je možné tento druh trestu uložiť. Možnosť uloženia tohto druhu trestu sa 

vzťahuje na spáchané prečiny, to sú akékoľvek nedbalostné trestné činy, alebo 

úmyselné trestne činy u ktorých horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody 

nepresahuje päť rokov ( §14 odst. 2 tr. zákona). Splnením tejto základnej podmienky je 

možné uložiť trest všeobecne prospešných prác a to i v prípadoch kedy trestný zákon 

tento trest u spáchaného prečinu neustanoví. Takéto ukladanie trestov vychádza 

z ustanovenia § 53 odst. 2 tr. zákona, ktoré upravuje ukladanie viac trestov samostatne 

a vedľa seba: tresty domáceho väzenia, všeobecne prospešné práce, peňažný trest, zákaz 

vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie, vyhostenie a zákaz pobytu je 

možné uložiť samostatne, i keď trestný zákon na niektorý trestný čin takýto trest 

nestanoví
85

.   

Novelou trestného zákona došlo k rozšírení predchádzajúcej právnej úpravy, 

konkrétne sa rozšíril okruh trestných činov za ktoré bolo možné uložiť trest všeobecne 

prospešných prác, s účinnosťou do 31. 12. 2009. Krok rozšírenia je často krát odbornou 

verejnosťou kritizovaný, ide o skutočnosť, že trest všeobecne prospešných prác môže 

byť uložený v maximálnej výške 300 hodín, a jeho premena na trest odňatia slobody  

                                                             
85 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 53 odst. 2. 
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je možná len do výšky 300 dní čo je pomer  1:1. Z čoho je možné konštatovať,  

že vzhľadom k hornej hranici piatich rokov sa jedna o pomerne menšiu časť 

nedosahujúcu ani 1/5. Rozšírenie sa teda javí v mnohých prípadoch, ako neadekvátne 

nahradenie trestu odňatia slobody. Účelom alternatívnych trestov by nemalo byť 

zmiernenie trestu odňatia slobody, ale jeho primerané a účelné nahradenie. Novelou  

sa okrem časti o rozšírení vykonala zmena a to o zníženie hranice výmeru trestu 

všeobecne prospešných prác zo 400 hodín na 300 hodín. Tu je možné badať ešte väčší 

nepomer zvýšenia hranice možnosti ukladania i závažnejších prečinov a zníženie 

hranice výmery trestu.  Je len na uvážení súdov či sa priklonia k aplikácii tohto druhu 

trestu, ale môže sa stať že bude využívaný minimálne, alebo dokonca úplne sa vypustí 

jeho ukladanie.  

 Druhou podmienkou trestu všeobecne prospešných prác sa považuje 

prihliadnutie k závažnosti spáchaného prečinu a k osobe páchateľa ako i k jeho 

osobným pomerom, pričom uloženie iného trestu nie je potrebné (viz. § 62 odst.1). 

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa novelou odstránilo naviazanie tohto druhu 

trestu na trest odňatia slobody a učinila tak z tohto trestu i alternatívu trestov iných, 

konkrétne peňažného trestu. Toto riešenie sa však nejaví ako príliš vhodné, pretože 

primárnym účelom trestu všeobecne prospešných prác a tiež dôvodom prečo  

bol zavedený je nahradzovanie trestu odňatia slobody
86

.    

 Nová právna úprava u trestu prospešných prác zakotvila i jedno obmedzenie 

v prípade ukladania tohto trestu, ide o nemožnosť uloženia trestu všeobecne 

prospešných prác ak už mu bol v priebehu troch predchádzajúcich rokov premenený 

tento trest na trest odňatia slobody podľa § 65 odst. 2 tr. zákona. Základnou myšlienkou 

tohto „zákazu“ opätovného ukladania trestu všeobecne prospešných prác bolo 

zachovanie základnej podstaty alternatívnych trestov, ktoré by svojím opakovaním 

mohli stratiť na dôveryhodnosti. Časté ukladanie by mohlo spôsobiť nedôveru 

v povedomí verejnosti o vhodnosti aplikácie alternatívnych trestov. Čo by samozrejme 

spôsobilo opačný účinok, o ktorý sa zákonodarca usiluje.  
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 Ščerba, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 297-
298. 
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7.2.2. Niektoré povinnosti odsúdeného vzťahujúce sa k trestu všeobecne 

prospešných prác  

V rámci výkonu všeobecne prospešných prác môžu byť odsúdenému ukladané 

rôzne druhy prác, ktoré sú ukladané s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti 

odsúdených, nesmie ísť o samostatne zárobkovú činnosť a páchateľ musí byť na tuto 

činnosť spôsobilý (§ 64 tr. zákona).  

Výkon prací môžeme zaradiť do 4 kategórií: 

1. práce upratovacieho charakteru – údržba verejných priestranstiev spočívajúca 

napríklad v upratovaní vozoviek, chodníkov a krajníc, udržiavanie ihrísk, môže 

ísť o sezónne práce a pod. 

2. práce odborného a stavebného charakteru – napr. stavba budov, opravy striech, 

búranie nepotrebných stavieb, elektroinštalácia a pod. 

3. práce kancelárskeho zamerania – napr. práce v rámci informatiky, prekladové 

činnosti, administratívne činnosti a pod. 

4. ostatné pomocné práce – napr. sťahovanie osôb, vecí, práce v rámci 

poľnohospodárstva, lesníctva a pod. 

     

7.2.3. Výkon všeobecne prospešných prác 

Základná doba v rámci všeobecne prospešných prác sú dva roky. Do tejto doby  

je odsúdený povinný sám, vo svojom voľnom čase a bezplatne vykonať, to čo mu bolo 

uložené súdom. Dôležitým subjektom, ktorý tvorí súčasť základného fungovania trestu 

všeobecne prospešných prác je Probačná a mediačná služba. Nariadenie výkonu  

má za následok spolupráce probačného úradníka s odsúdeným, ktorý je povinný dodržať 

podmienky výkonu spolu s lehotou.  

O druhu a mieste výkonu všeobecne prospešných prác rozhoduje podľa tr. poriadku 

okresný súd,  ktorý uložil samotný trest a to v spolupráci s probačnou a mediačnou 

službou resp. probačnýcm úradníkom. Probačná a mediačná služba, pripravuje 

konkrétne podklady pre vydanie uznesenia o nariadení výkonu trestu všeobecne 

prospešných prác.   
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Samotný návrh predkladaný probačným úradníkom obsahuje práce, ktoré je podľa 

potreby v rámci daného obvodu (jedná sa o obvod kde odsúdený býva) vykonať. 

Existuje možnosť vykonávať trest všeobecne prospešných prác mimo bydliska 

odsúdeného, v takomto prípade je však potrebný písomný súhlas odsúdeného s takýmto 

výkonom.    

Výber druhu a miesta výkonu: 

Prieskum vhodného výberu druhu činnosti pre výkon všeobecne prospešných 

prác vykonáva stredisko Probačnej a mediačnej služby v spolupráci s miestne 

príslušným súdom. Sleduje sa situácia v danom regióne a možnosti výkonu tohto druhu 

trestu. Zameriava sa jak na štátne, tak i na neštátne organizácie, pričom je vedená 

aktuálna evidencia požiadavkou na vykonanie trestu všeobecne prospešných prác. 

V prípade záujmu danej inštitúcie dochádza k vzájomnej spolupráci a komunikácii. 

Dôležitosť sa kladie na pravidlá, ktoré vzniknú spoločnou súčinnosťou (komunikácia so 

strediskom probačnej a mediačnej služby, miestne príslušným súdom, spôsob, akým 

bude vykonávaná aktualizácia a evidencia nových požiadavkou týkajúcich sa miest pre 

výkon trestu atď.).   

S požiadavkou poskytovateľa miesta výkonu trestu všeobecne prospešných prác  

by malo byť jasné konkrétne miesto požadovaného výkonu práce, jej druh a rozsah 

(napríklad v hodinách), možno doba výkonu práce (napr. sezónne práce, možnosť práce 

len v pracovné dni alebo cez víkend apod.) a prípadne zvláštne podmienky, ktoré  

sú s výkonom konkrétnej práce spojené (napr. nutnosť vlastniť potravinársky preukaz 

apod.) Poskytovatelia miest výkonu by mali pri zadávaní svojho požiadavku na prácu 

taktiež uviesť informácie o svojom  zriaďovateľovi (vrátane informácií o dátume  

a druhu svojej registrácie) a ďalej konkrétny popis zamerania svojej činnosti, aby mohlo 

byť súdom posúdene splnenie zákonnej podmienky pre možnosť výkonu práce v rámci 

trestu všeobecne prospešných prác – teda podmienka všeobecnej prospešnosti 

vykonávanej práce
87

.  

Spolupráca probačného úradníka s odsúdeným je významným artiklom pri tomto druhu 

trestu, a to hlavne pre zaistenie správneho výkonu všeobecne prospešných prác.  

Ak to prichádza v úvahu probačný úradník sa zúčastní úvodného prejednávania 
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podmienok výkonu trestu u daného poskytovateľa. V prvom rade si overí základné 

podmienky výkonu prác, ktoré bude odsúdený vykonávať spolu s organizačným 

zaistením. Je komunikačným spojom medzi odsúdeným, poskytovateľom a súdom, 

pričom vykonáva dohľad nad výkonom trestu odsúdeným.     

Ako už bolo vyššie spomenuté premena trestu na trest odňatia slobody poprípade  

na trest domáceho väzenia sa uskutoční v pomere 1. nevykonaná hodina trestu 

všeobecne prospešných prác = 1. dňu odňatia slobody resp. domáceho väzenia. Z dikcie 

zákona teda vychádza, že odsúdenému páchateľovi môže byť premenený trest 

všeobecne prospešných prác až na 300 dní odňatia slobody resp. domáceho väzenia.      

V prípade premeny trestu všeobecne prospešných prác na peňažný trest zákonodarca 

nestanovil žiadne rozpočtové pravidlá ani limity.  

 

7.2.4. Premena trestu na trest domáceho väzenia alebo na peňažný trest 

Premenu trestu všeobecne prospešných prác na trest domáceho väzenia alebo  

na peňažný trest zaviedli dve novely, a to novela č. 330/2011 Sb. (umožnila premenu 

trestu všeobecne prospešných prác na trest domáceho väzenia) a novela č. 390/2012 Sb. 

(umožnila premenu trestu všeobecne prospešných prác na peňažitý trest). 

Hlavným predpokladom pre premenu trestu všeobecne prospešných prác je porušenie 

podmienok výkonu, ktoré môžu mať za následok: 

a) premenu trestu na trest odňatia slobody, 

b) trest domáceho väzenia, 

c) alebo peňažný trest, 

d) vo výnimočných prípadoch ponechať trest všeobecne prospešných prác, alebo 

predĺžiť ho až o šesť mesiacov pričom mu môže byť stanovený dohľad nad 

výkonom trestu, alebo doposiaľ neuložené primerané obmedzenia alebo 

primerané povinnosti (u mladistvých je možné stanoviť popri treste niektoré 

z výchovných opatrení). 

Porušením podmienok sa podľa § 65 odst. 2 tr. zákona rozumie hlavne to že páchateľ 

v časovom období od jeho odsúdenia do skončenia výkonu trestu, bez závažného 

dôvodu poruší zjednané podmienky výkonu trestu všeobecne prospešných prác, iným 
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spôsobom marí výkon trestu alebo zavinene tento trest v jemu určenej dobe 

nevykonáva. V rámci premeny trestu všeobecne prospešných prác je nutné, aby súd 

venoval dôkladnú pozornosť tomu, či nastala rozhodná skutočnosť na to, aby 

k samotnej premene došlo. Súd musí mať také dôkazy, ktoré umožnia zistiť skutkový 

stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Premenou trestu a s posudzovania 

vedenia riadneho života sa zaoberal i najvyšší súd  dňa 27.11.2013, a to na základne 

sťažnosti vtedajšej ministryne spravodlivosti Českej republiky v prospech obvineného
88

. 

Ministryňa spravodlivosti v obecnom zhrnutí výsledkov doterajšieho konania uviedla, 

že uznesením (sp.zn. 1 T 52/2008) ktorým sa premenil obvinenému trest všeobecne 

prospešných prác v trest odňatia slobody nedostatočne odôvodnil, argumentoval len 

tým, že v dobe po odsúdení do skončenia výkonu trestu všeobecne prospešných prác 

dopustil ďalšej trestnej činnosti, pre ktorú bol väzobne stíhaný Mestským štátnym 

zastupiteľstvom v Brne (sp.zn. 6 ZT 535/2008). Podľa jej názoru mal súd k dispozícii 

len informáciu polície o vedenom trestom konaní zo dňa 4.11.2008 a dve správy od 

probačného úradníka o stave výkonu trestu všeobecne prospešných prác bez 

konkrétnych údajov o kontrole výkonu samotných prác či celkového chovania 

obvineného v občianskom živote. Ďalšie podklady súdom neboli vyžiadané 

a dokazovanie bolo doplnené len výsluchom obvineného, ktorý sa viny nedoznal. Ako 

už bolo spomenuté súd musí mať dôkazy, ktoré umožňujú zistiť skutkový stav veci 

o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. V tomto prípade, ako je možné vidieť táto 

podmienka naplnená nebola.  

Zvláštnosťou, ktorú tieto premeny priniesli do trestného práva, je premena jedného 

alternatívneho trestu v iný alternatívny trest, ako následok za nedodržanie podmienok 

výkonu pričom sa tento krok celkom jasne javí ako krok neuvážený. Trest všeobecne 

prospešných prác bol odsúdenému uložený, ako najmenej reštriktívna forma 

intervencie, ktorá poslúži ako účinná alternatíva k väzbe, preto premena v iný 

alternatívny trest sa javí zo strany zákonodarcu ako úporná snaha zabrániť uväzneniu, 

pričom sa neberie ohľad na negatíva vyplývajúce z premeny. Jedná sa hlavne o premenu 

trestu všeobecne prospešných prác na peňažitý trest. U premeny trestu všeobecne 

prospešných prác na trest domáceho väzenia, ako najprísnejšieho alternatívneho trestu 

je ešte premena pochopiteľná, no premena na peňažitý trest sa zdá byť absolútne 

nadbytočná. Nie je jasné prečo zákonodarca zvolil tuto alternatívu, z právneho hľadiska 

                                                             
88 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 8 Tz 55/2013, ze dne 27. listopadu  2013. 



97 
 

sa nejaví peňažný trest oproti trestu všeobecne prospešných prác, ako trest prísnejší, 

vhodnejší alebo s vyšším motivujúcim prvkom. 

Premena trestu má svojim charakterom vystupovať v rovine výstrahy, kde v prípade 

nedodržania všetkých zákonných podmienok a pravidiel výkonu,  

by nasledovalo potrestanie vo forme prísnejšieho trestu. Ale ako je už vyššie uvedené 

splňuje peňažitý trest v tomto prípade svoju funkciu? Aký bude dopad peňažného trestu 

nie len pre odsúdeného ale i pre jeho blízkych (jedná sa o prípady kedy má odsúdený 

vyživovaciu povinnosť, exekúcie, pôžičky atď.)?  

Ďalším negatívom, ktorý novela č. 390/2012 Sb.  priniesla je neurčenie presne zákonom 

stanovených rozpočtových pravidiel. Malo by dôjsť ku konkretizácií, v ktorá vymedzí, v 

ktorých prípadoch je premena všeobecne prospešných prác na peňažný trest vhodná a 

v akom pomere.  

Záver, ktorý pri premene trestu všeobecne prospešných prác na iný alternatívny trest či 

už to má byť trest domáceho väzenia alebo peňažný trest vychádza,  

že to bol počin nadbytočný a urýchlený. Odzrkadlilo sa to aj pri samotnom ukladaní 

tohto trestu súdmi, podľa štatistík z roku 2010 a 2011 došlo k výraznému poklesu 

využívania tohto trestu
89

.                

 

7.3. Peňažný trest 

Peňažný trest patrí medzi jeden z alternatívnych trestov, ktorý môže významným 

spôsobom nahradiť krátkodobé tresty odňatia slobody. Zo samotného názvu je zrejmá 

jeho majetková povaha, ktorá postihuje páchateľa trestného činu, ktorý pre seba alebo 

pre iného úmyselným trestným činom získal, alebo sa snažil získať majetkový prospech. 

Peňažný trest zásadne postihuje peňažné prostriedky, bez ohľadu na to, či boli získané 

trestnou činnosťou. Z daného vyplýva, že môžu byť postihnuté aj iné  peniaze získané 

legálnym spôsobom.  Uloženie peňažného trestu nejde zamieňať za trest prepadnutia 

veci alebo inej nemajetkovej hodnoty
90

. Ďalej uloženiu peňažného trestu podľa § 67 tr. 

                                                             
89

 Trestněprávní revue 6/2013, Využívání alternativních opatření v praxi, redakce: Řeznická 17, 110 00 
Praha 1, s. 140.  
90 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 4 T do 293/2013 – 30, ze dne 17. dubna 2013.  
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zákona nebráni ani skutočnosť, že súd rozhodujúci o tomto druhu trestu nezisťoval 

výšku škody, ktorú páchateľ svojím protiprávnym činom spôsobil poškodenej osobe
91

.  

Zákon ďalej upravuje, že je možné uložiť peňažný trest aj za iný trestný čin a však len 

za podmienok, že:   

a) tr. zákon uloženie tohto trestu za spáchaný čin dovoľuje, 

b) ho ukladá za prečin a vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného prečinu 

a osobe a pomerom páchateľa nepodmienečný trest odňatia slobody súčasne 

neukladá
92

. 

Peňažný trest ako jedna z alternatív je v súdnictve pomerne čoraz menej využívaná. 

Štúdium využívania alternatívnych opatrení v praxi spracoval JUDr. Filip Ščerba, PhD. 

v trestnoprávnej revue číslo 6/2013, kde zaznamenal tento dosť nepriaznivý vývoj 

peňažného trestu. Skutočnosť, že dochádza k poklesu súvisí s miernym zúžením trestnej 

zodpovednosti za činy spáchané v doprave – došlo jednak k vypusteniu trestného činu 

šoférovania motorového vozidla bez vodičského oprávnenia (existuje trestný postih 

podobného jednania v podobe trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia 

a vykázania podľa § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákona a jednak trestný čin ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky podľa § 274 môže byť spáchaný len úmyselne. Nižší počet 

páchateľov odsúdených za tento typ trestnej činnosti sa teda prejavil i v nižšom počte 

peňažných trestov
93

. 

  

7.3.1. Výmera peňažného trestu 

Medzi základné zmeny, ktoré novela trestného zákona v roku 2009 priniesla  

do peňažného trestu je jeho výmera. Zaviedol sa nový spôsob výmery peňažného trestu 

tzv. denné sadzby.  

Peňažný trest sa ukladá v denných sadzbách, pričom rozpätie týchto sadzieb  

sa pohybuje od 20 do 730, pričom výška dennej sadzby je minimálne 100 Kč 

a maximálne 50 000 Kč. Z tejto základnej výmery je teda možné určiť minimum 

peňažného trestu (2000,- Kč) až po maximálnu výšku (36,5 mil. Kč). Vzhľadom 
                                                             
91 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 5 Tdo 1070/2014, zo dňa 17. září 2014. 
92

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 67 odst. 2. 
93

 Trestněprávní revue číslo 6/2013, Využívání alternativních opatření v praxi, redakce: Řeznická 17, 110 
00 Praha 1, s. 140. 
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k predchádzajúcej právnej úpravy môžeme konštatovať, že ide o viditeľné zvýšenie 

výšky uloženého peňažného trestu (predchádzajúca právna úprava umožňovala uložiť 

peňažný trest do výšky 5 mil. Kč,-).  

Ukladanie peňažného trestu i vďaka presnému vymedzeniu denných sadzieb  

sa môže zdať relatívne jednoduché, pričom ako jeden z alternatívnych trestov  

je v určitej miere jeden z najúčinnejších. Problematika peňažného trestu sa odráža 

najmä v zložitej administratíve. Administratívny aparát musí zaistiť príjem platieb, ako 

i ich prevod štátu, pričom často krát je nedostatočný monitoring živnou pôdou pre 

korupciu
94

. Problematický býva aj systém a spôsob zisťovania príjmov páchateľov, 

pričom štát by mal venovať dostatočnú pozornosť a klásť dôraz na prevenciu.   

Súd pri ukladaní peňažného trestu prihliada k viacerým aspektom, hlavne k samotným 

príjmom páchateľa, jeho majetku, výnosom, sociálnym pomerom a pod. Tieto aspekty 

sú dôležitým podkladom na základe ktorého súd stanoví výšku denných sadzieb, vytvorí 

odhad. Tr. zákon ďalej ustanovuje, že je možné aby bola čiastka splatená po častiach 

(primerané mesačné splátky), zákonodarca v tomto prípade počítal s možnosťou, že nie 

každý bude schopný splatiť vymeranú čiastku naraz.  

Ako tzv. poistku môže súd k tomu určiť, že v prípade nesplatenia tejto mesačnej 

splátky, súd od tejto výhody odstúpi.  

Podľa § 68 odst. 6 tr. zákona peňažný trest súd neuloží, ak je zrejmé, že by bol 

nedobytný. Jedná sa o tzv. negatívnu podmienku uloženia peňažného trestu. Súd by mal 

v prípade ukladania tohto druhu trestu zaoberať sa i otázkou vymáhateľnosti. V rámci 

tohto ustanovenia sa otázkou podľa § 68 odst. 6 tr. zákona zaoberal i Najvyšší súd 

v uznesení zo dňa 29. mája 2014
95

. 

 

7.3.2. Náhradný trest odňatia slobody 

Tak, ako u ostatných alternatívnych trestov v prípade nedodržania zákonom 

stanovených podmienok bude peňažný trest premenený na iný trest, ktorý má byť 

svojou povahou prísnejšou sankciou.  

                                                             
94

 Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti 
alternativních opatření k uvěznění, 2010, s. 29. 
95Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 6 Tdo 538/2014, ze dne 29. května 2014. 
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Súd spolu s výmerou peňažného trestu, stanoví pre prípad, že by v stanovenej lehote 

nebol vykonaný, náhradný trest odňatia slobody až na štyri roky. Otázne zostáva  

či je správne siahnuť automaticky po najprísnejšej sankcii. Pri výmere peňažného trestu 

a náhradného trestu nie je možné podchytiť všetky následky v budúcnosti. Je dôležité, 

aby súdy siahli po miernejšej alternatíve, ktorú predstavujú alternatívne tresty.  

Novela tr. zákona tuto možnosť zakotvila do právneho poriadku konkrétne do  

§ 69 odst. 2 v ktorom ustanovuje že ak páchateľ v stanovenej dobe nevykoná peňažný 

trest, môže ho súd premeniť: 

a) za podmienok § 60 odst.1 v trest domáceho vezenia 

b) v trest všeobecne prospešných prací.
96

        

 

8. Recidíva a faktory ktoré ju ovplyvňujú 

V súčasnosti sa česká republika čoraz viac potyká so skutočnosťou, že recidivisti  

po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemajú funkčné rodinné zázemie, 

vyskytuje sa problematika bývania, zamestnania a nesú ťarchu dlhov.  

Rizikové obdobie podľa najnovších výskumov patrí prvých šesť mesiacov po prepustení 

z výkonu trestu odňatia slobody a maximum recidivujúcich páchateľov sa dopúšťa 

nového trestného činu v priebehu troch rokov po prepustení. Pričom opakované 

uväznenie nie je pre nich hrozbou, ktorá by im zabránila v spáchaní nového trestného 

činu. Podľa výskumu Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu v exponovanom 

období, tj. prvý polrok po prepustení sa kriminálna recidíva objaví skôr u páchateľov 

trestných činov majetkovej povahy a trestného činu lúpeže, ako trestných činov 

sexuálnych a násilných. Samotné zlyhanie sa často krát objavuje u páchateľov  

bez pracovných návykov, bez domova a taktiež u páchateľov, ktorí sa dopustili 

trestného činu už ako mladiství. 

Prognózy bez ohľadu na spáchaný trestný čin a dĺžku trvania trestu všeobecne ukazujú, 

že tí ktorí majú trvalú rodinnú väzbu, bydlisko, prácu majú väčšiu šancu na reintegráciu 

a vedenie riadneho života. Jednoduchá rovnica vykazuje výsledky čím menej vyššie 
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 Zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákoník, § 69 odst. 2. 
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uvedených faktorov tým väčšia pravdepodobnosť opakujúcej sa recidívy. Rýchlosť 

a priebeh resocializácie závisí na schopnosti samotnej adaptácii odsúdeného na sociálnu 

zmenu, na otvorenosti sociálneho systému voči odsúdenému resp. na miere pomoci 

a priebeh resocializácie závisí na miere odlišnosti nového sociálneho prostredia  

od prostredia predchádzajúceho. 

Najväčšie prekážky pri resocializácii odsúdených patrí: 

 nemožnosť nájsť zamestnanie/ nezamestnanosť odsúdených, 

 finančné problémy – dlhy za náklady z výkonu trestu odňatia slobody, dlhy  

za náklady trestného konania, neschopnosť platiť náhradu škody poškodenému, 

 návrat do narušeného prostredia, opätovné páchanie trestnej činnosti, 

 neochota na zmenu životného štýlu, nedostatok motivácie k resocializácii, 

 strata bydliska, rodinného či sociálneho zázemia,  

 veľmi malý počet resocializačných programov zameraných na podporu 

zamestnávania či nalezenia vhodného bydliska, nedostatok spolupracujúcich 

inštitúcii.  

 

Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu vykonal v roku 2013 výskum s názvom  

„Teoretické a trestne-politické aspekty reformy trestného práva v oblasti sankcií“. 

Výskum bol podporovaný Grantovou agentúrou ČR – č. P408/12/2209 pričom  

sa dotazníkového šetrenia zúčastnili sudcovia a štátny zástupcovia, ktorí pôsobia  

na okresnej úrovni. Podľa stanoveného kľúča boli na každom okrese oslovení traja 

sudcovia resp. štátny zástupcovia. Obom skupinám bol distribuovaný dotazník na tému 

sankčnej politiky, výkon alternatívnych trestov, problematika resocializácie 

a spolupráce subjektov pri výkone alternatív. Celkom bolo oslovených 258 sudcov 

a 258 štátnych zástupcov pôsobiacich na daných okresoch. Na samotný dotazník 

odpovedalo 62% sudcov a 72% štátnych zástupcov.  

Dotazník okrem konkrétnych dotazov obsahoval aj časť, kde sa mali respondenti 

zamyslieť nad konkrétnymi opatreniami či krokmi v oblasti resocializácie páchateľov, 

ako by sa dalo prispieť k zníženiu recidívy a na čo by sa v tomto smere mala trestná 

politika zamerať. 
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Dotazník vyzdvihol podstatnú oblasť, ktorou je zamestnávanie väzňov. Značná časť 

opýtaných respondentov (sudcov) považuje zamestnávanie odsúdených už vo výkone 

trestu odňatia slobody za veľmi dôležité, a to hlavne pre udržanie, alebo osvojenie  

si pracovných návykov. Mnoho odsúdených tento návyk postráda.  

Týmto smerom sa uberala aj Probačná a mediačná služba, v ich spracovaní dokumentov 

uviedli, že efektívnym pôsobením na páchateľ vo výkone trestu odňatia slobody  

vo väzení je práve zamestnávanie a resocializačné a rekvalifikačné programy  

pre odsúdených (vrátane adekvátnej prípravy na prepustenie). 

Ďalším nástrojom pre boj s recidívou bolo posílenie postpenitenciárnej starostlivosti. 

Šlo predovšetkým napríklad o zriadenie „domov na pol cesty“ alebo tzv. „Probačných 

domov“, ktoré by aspoň z časti vyriešiť problematiku bývania po prepustení z výkonu 

trestu odňatia slobody. Ďalej poukazovali na zavedenie podporných štartovacích 

programov, ktoré by prepusteným poskytovali účinnú pomoc pri ich začleňovaní  

do spoločnosti. Objavili sa i názory na posílenie role sociálnych kurátorov a probačných 

úradníkov v procese resocializácie. 

Nepochybne zo strany sudcov resp. štátnych zástupcov bolo badateľné, že veria 

v resocializačný program, začleňovanie do spoločnosti odsúdeného, jeho samotná 

motivácia žiť normálny život v súlade so zákonmi, rovnako ako jeho samotná aktivita 

a záujem riešiť vzniknuté problémy, s ktorými sa vo svojej životnej situácii stretáva 

a musí s nimi bojovať a potýkať sa. Obmedzovanie recidívy a kriminality páchateľov 

nie je výlučne na trestnej politike štátu, pretože samotná trestná činnosť je podmienená 

množstvom sociálnych, ekonomických a iných faktorov. Malo by sa teda zamerať  

na oblasť postpenitenciárnej výchovy, a ako bolo vyššie uvedené na oblasť pracovného 

zaradenia odsúdených a to ako v priebehu výkonu trestu odňatia slobody,  

tak po prepustení a v neposlednej rade zameranie sa na riešenie problémov s bývaním.     

Podstatou by sa mal stať spôsob nájsť primerané alternatívy k náprave páchateľov 

trestných činov. Ukladané alternatívne sankcie by mali byť vhodným riešením  

a akým si nástrojom v boji proti recidíve, pretože na rozdiel od trestu odňatia slobody 

páchateľa nevytrhávajú z jeho prirodzeného sociálneho resp. domáceho prostredia. 

Podľa vedeckých štúdií jedným z pozitívnych faktorov ovplyvňujúcich kriminálne 

smerovanie páchateľa trestného činu je práve prostredie, ktoré naňho pôsobí, tj. stabilné 

rodinné prostredie, bývanie, zamestnanie, nájdenie životného partnera, rodičovstvo 
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a pod. Alternatívne trestanie ale nevykazuje výraznejší efekt, pretože legislatíva 

a trestná justícia ešte nevytvára pre jeho uplatňovanie vhodné a potrebné podmienky.      

V roku 2013 bol realizovaný výskum „ Teoretické a trestne - politické aspekty reformy 

trestného práva v oblasti sankcií – podporovaného Grantovou agentúrou ČR –  

č. P408/12/2209. Výskum bol realizovaný medzi odsúdenými v štyroch väzniciach.  

Zhromaždených bolo od respondentov 201 dotazníkov. Rôznorodosť aspektov,  

ktoré by bolo potrebné zohľadniť je mnoho, preto sa rozhodlo vykonať šetrenie  

na obmedzenom počte väzňov, ktorých vybrali podľa konkrétnych znakov, tj. pohlavie 

a typ väznice, v ktorej sa nachádzajú, s tým, že v vzorke budú čiastočne 

nadreprezentované ženy a väzni budú vybraní z typu väzníc, v ktorých je sústredená 

najväčšia časť väzenskej populácie, tj. väzníc s dozorom a väzníc s ostrahou. 

Základným prvkom musela byť náhodnosť, preto boli vybraní vždy väzni z jedného 

konkrétneho oddelení (s dozorom alebo ostrahou) s výnimkou väzňov, ktorí boli chorí, 

neprítomní alebo tých, ktorí s účasťou na výskum nesúhlasili. Výnimiek v rámci 

výskumu bolo v skutočnosti minimálne. 

V rámci šetrenia respondenti zodpovedali na otázku, na aké hlavné problémy budú 

prepustení najskôr riešiť.  

1. Hlavným problémom a prvotná otázka, ktorú budú po prepustení 

z trestu odňatia slobody riešiť je otázka zamestnania. Touto otázkou  

sa bude zaoberať 39,3% respondentov (tj. 79 opýtaných). 

2. Bývanie uviedlo 17,4% respondentov (tj. 35 opýtaných). 

3. Tretím základným problém riešiacim po výkone trestu odňatia slobody 

sa uviedla dlhová problematika, jednalo sa o 10 % respondentov  

(tj. 20 opýtaných – s prevahou recidivistov). 

 

Podľa očakávaní sa medzi základné problémy zaraďuje zamestnávanie, bývanie 

a rodinné vzťahy. Samozrejme, že sa vyskytla i časť respondentov, ktorí žiadne 

problémy neočakávajú, týkalo sa to však len malého percenta opýtaných.  

Skutočnosti, ktoré vyplývajú z tohto dotazníka by mali byť hlavným smerom pri práci  

s dosúdenými vo výkone trestu, teda malo by sa jednať hlavne o prípravu na riešení 
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týchto problémov a pomoc aj v rámci postpenitenciárnej starostlivosti. Problémy  

so zamestnanosťou, bývaním a dlhmi boli odsúdenými uvádzané ako najčastejšie 

problémy i mimo dotazníkový formulár, rozprávali o týchto skutočnostiach 

i v neformálnych diskusiách, pričom v rámci tejto problematiky to označovali za hlavný 

dôvod recidívy a návratu do výkonu trestu. Táto trojica základných problémov vytvára 

pre mnohých odsúdených bezvýchodiskovú situáciu po návrate do spoločnosti  

a je to často krát dôvod pre návrat späť do kriminálneho prostredia a následne  

do výkonu trestu. Hľadanie práce sa ako primárny problém po prepustení z výkonu 

trestu uvádzali predovšetkým väzni vo veku do 30 rokov. 

Ďalším okruhom otázok na ktoré respondenti odpovedali bolo, či po prepustení 

z výkonu trestu zvládnu všetky problémy sami. Výsledky ktoré sa získali vykazovali,  

že nadpolovičná väčšina respondentov tj. 65,2 % si dôveruje a počíta s tým,  

že problémy po prepustení zvládne. Toto väčšinové stanovisko môže ukazovať,  

že si niektorí respondenti závažnosť problémov, ktorým budú čeliť nepripúšťajú, alebo 

spoliehajú sa na svoje schopnosti, resp. existujúce zázemie. Každopádne zhruba 30 % 

opýtaných väzňov pripúšťa, že sa bez pomoci po prepustení neobíde.  

Blok otázok po prepustení, týkajúcich sa situácie po prepustení, bol uzatvorený otázkou, 

zisťujúcou názor na to, čo by mal mať väzeň po prepustení na slobodu pre prípad 

potreby alebo aspoň pre začiatok od úradu zaistené. Odpovede na tuto otázku celkom 

odrážajú obvyklé problémy, ktorým odsúdení po prepustení z výkonu trestu najčastejšie 

čelia, a u nich by uvítali pomoc príslušných orgánov. Respondenti najčastejšie uviedli 

prechodné ubytovanie 68,2 %, zamestnanie 66,2 %, finančnú podporu 53,7 %.  

Mnoho odsúdených si vo výkone trestu neuvedomuje prvotnú finančnú podporu.  

Po prepustený z výkonu trestu dostane finančnú podporu 1000,- Kč čo je enormné 

minimum, často krát je to nedostačujúci finančný príspevok aj na cestu domov,  

nie to ešte na ďalšie prežitie na dlhší čas. 

Výskumná sonda priniesla množstvo zaujímavých zistení, pričom je ale nutné  

je považovať za orientačné, pretože výskumná vzorka i cez relatívnu zhodu 

v niektorých ukazovateľoch nie je celkom reprezentatívny pre celú väzenskú populáciu. 

I napriek tomu zistenia získané touto sondou vhodne doplňujú poznatky získané v rámci 

výskumného projektu ďalšími technikami, najmä dotazníkovými šetreniami   

na reprezentatívnom vzorku populácie ČR a u odbornej verejnosti,  
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a tiež prostredníctvom externých šetrení. Sonda ukazuje, ako sankčnú politiku vnímajú 

ich klienti systému trestnej justície tzv. recipienti. 

Podstatnou časťou jednotlivých šetrení je zistenie, že v oblasti resocializácie je urgentná 

potreba podstatného skvalitnenia prípravy na prepustenie a následná postpenitenciárna 

starostlivosť. Predovšetkým ide o pomoc pri zaistení zamestnania a u časti väzňov 

i zaistenie bývania. S tým súvisí i starostlivosť o udržanie sociálneho ( v užšom zmysle 

rodinného ) zázemia po dobu výkonu trestu. Významnej časti väzňov pri výkone trestu 

chýba predovšetkým kontakty s rodinou. Ako najpodstatnejšie problémy, ktoré budú 

riešiť po prepustení uvádzajú prácu, bývanie, rodinné vzťahy. Práve na pomoc rodiny, 

resp. okruhu známych a priateľov sa po výkone trestu najviac spoliehajú.          
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Záver 

Alternatívne opatrenia v českom trestnom poriadku v posledných rokoch prešli 

dlhým procesom vývoja a majú za sebou veľký a badateľný pokrok. Zavedenie 

alternatívnych opatrení a restorativných prvkov do právneho poriadku je možné 

označiť, ako zdarný krok zákonodarcu, pričom významný medzníkom bola 

rekodifikácia trestného práva hmotného, a to prijatím nového trestného zákona  

č. 40/2009 Sb. 

Alternatívne opatrenia možno zaradiť medzi mladšie inštitúty. Zhodnotenie 

pomerne mladej problematiky s výhľadom de lege ferenda, tak aby tento inštitút 

dosiahol ten správny smer a vývoj je dosť problematické. I napriek tomu sú však určité 

časti tejto problematiky, u ktorých je potreba sa zastaviť a dokladnejšie ich zhodnotiť.  

V súčasnosti možno badať niektoré problematické prvky, ktoré je v rámci tejto témy 

nutné pozmeniť či dokonca odstrániť. 

Pozitíva, ktoré alternatívne opatrenia priniesli bolo zavedenie nových alternatívnych 

trestov do trestného práva, využívanie prvkov restoratívnej justície, rozšírenie 

alternatívneho sankcionovania mládeže, vybudovanie a zvýšenie spolupráce 

s Probačnou a mediačnou službou, ktorá sa významnou mierou podieľa na realizácii 

alternatív k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. V neposlednom rade je potreba 

vyzdvihnúť realizáciu projektov na podporu zvýšenia využívania alternatívných trestov. 

Jedná sa predovšetkým o ďalší pokus zavedenia elektronického monitorovacieho 

systému, ktorý by bol využívaný pri ukladaní niektorých alternativných trestov, a to 

predovšetkým u trestu domáceho vezenia. V súčasnosti prebehol už štvrtý pokus 

o zavedenie tohto systému, ktorý by mal priniesť elektronické náramky do praxe. 

I napriek všetkým snahám sa do tendru na elektronické náramky neprihlásil žiaden 

záujemca. Tender  nekončí, bude sa musieť ale radikálne zmeniť. Bola vytvorená nová 

pracovná pracovná skupina, ktorá nastaví nové pravidlá zadávacej dokumentácie. 

Ďalším projektom na podporu využívania alternativných trestov je vytvorenie tzv. 

Probačného domu. Myšlienka tohto projektu je v skutku prínosná. Otázne ale ostáva, či 

nastavené podmienky pobytu v Probačnom dome od Probačnej a mediačnej služby sú 

zrovna najvhodnejšie. Práve prebiehajúci pilotný projekt ostáva vo veľkom otázniku. 

Tvrdo nastavené podmienky prijatia, nedostatok informací a nevôľa súdov ukladať 

povinnosť pobytu v probačnom dome, môže viesť k zániku inak dobrého projektu. Zdá 
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sa, že podmienky nastavené pred pilotným projektom neboli dobre premyslené. Až 

samotná evaluácia projektu ukáže, či bude potrebná zmena alebo nie.    

Okrem pozitív je nutné poukázať i na negatíva a nedostatky vznikajúce pri 

unáhlenom a niekedy až neuváženom zavádzaniu nových alternatív 

k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Časté novely, žiadna prax a skúsenosť 

prispeli k nie vždy zdarnej zákonnej formulácii a tým znemožnili riadne fungovanie 

alternativných trestov v praxi.  

V prvom rade treba poukázať na trest domáceho väzenia, ktorý je zakotvený v trestnom 

zákoniku a počíta s možnosťou sledovania pomocou elektronického monitorovacie 

systému prostredníctvom elektronických náramkov. Ako je už vyššie uvedené 

v súčasnosti bol vypísaný tender o elektronické náramky, zatiaľ však s negatívnym 

výsledkom. Od zákonodárcu bolo viac ako nerozumné zavádzať trest domáceho väzenia 

bez možnosti elektronického monitoringu. Ukladanie tohto alternatívneho trestu sa tak 

stáva raritou a nie veľmi „obľúbeným“ nástrojom na potrestanie. Nápodobne to je tiež 

s trestom všeobecne prospešných prác, u ktorého neboli dopredu zaistené spoľahlivé 

prostriedky na jeho kontrolu a výkon. Tento príklad a mnoho ďalších, len potvrdzuje 

pravidlo, že niekedy  menej je viac. Zavedenie týchto inštitútov, ktoré boli zavedené bez 

predchádzajúcej projektovej analýzy bol krok zbrklý a neuvážený. Spôsobuje nevôľu 

súdov k ukladaniu týchto alternatív a tým sa samozrejme v priamej úmere zvyšuje 

ukladanie nepodmienečných trestov a preplnenosť väzníc, ktorá je v dnešnej dobe viac, 

ako alarmujúca.         

De lege ferenda: 

- Restoratívna justícia pomaly vstupuje a hľadá svoje miesto v trestnom 

právnom systéme Českej republiky. Predstavuje akýsi nový prístup k trestnému činu 

a k jeho riešeniu. S výhľadom de lege ferenda sa by sa mal klásť väčší dôraz na využitie 

restoratívnej justície do trestného práva. Nie len formou mediácie, ktorá predstavuje 

v súčasnosti najväčšieho zástupcu restoratívnej justície ale taktiež využívania 

restoratívných programov nevládnymi organizáciami. Samozrejme s podporou 

Ministerstva spravodlivosti ČR, a to formou dotácií na tieto programy.    

- Probačnú a mediačnú službu upravuje zákon č. 257/2000 Sb., o Probačnej 

a mediačnej službe, pričom jeho novela je viac ako nevyhnutná. Novela by mala 
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presnejšie vymedziť rolu Probačnej a mediačnej služby vo vzťahu k ostatným 

subjektom resp. účastníkom konania. Ďalej by bolo prínosné vo väčšej miere 

implementovať restoratívne prvky do mediačnej činnosti. Vynára sa potreba podpory 

efektívnych restoratívných a probačných programov, ako je napr. tematika riešenia 

dlhov, pracovné uplatnenie pre podmienečne prepustených atď. Rozšírenie dostupnosti 

programov po celej republike nie len vo väčších mestách.  

Probačná a mediačná služba v súčasnosti pripravuje rozsiahlu novelu zákona  

č. 257/2000 Sb., ktorá by mohla zvýšiť efektivitu tohto inštitútu.  

- U inštitútu narovnania by malo dôjsť k zváženiu úpravy podmienky, ktorou je 

zloženie peňažnej čiastky na účet súdu či štátneho zastupiteľstva na peňažitú pomoc 

obetiam trestnej činnosti. Dostatočná by mala byť úhrada škody spôsobenej trestným 

činom poškodenému, alebo vykonaniu úkonov k jej úhrade a samozrejme vydanie 

bezdôvodného obohatenia. Narovnanie nie je v súčasnosti populárnym inštitútom, 

pričom obecne koluje skutečnost, že sa jedná o odklon nahrávajúci majetným 

obvineným. Výmazom tejto podmienky by mohla byť zvýšená popularita a zviditeľnený 

význam tohto druhu odklonu, ktorým je hlavne odškodnenie poškodeného, náprava 

a navrátenie predošlého stavu. Neodstránila by sa ale neprimeraná časová zdĺhavosť 

schvaľovania narovnania. 

- Jednou z podmienok trestu domáceho väzenia je písomný sľub páchateľa, kde 

páchateľ sľubuje, že sa bude zdržovať v (súdom) stanovenej dobe v obydlí na určenej 

adrese a pri výkone kontroly poskytne dostatočnú súčinnosť. Vhodné by bolo do 

písomného sľubu doplniť podmienku vedenia riadneho života, ktorá u tohto trestu 

chýba a je podstatným artiklom nápravy.  

Ďalšou úpravou by malo byť zákonom stanovené časové rozpätie (od – do) , kedy sa má 

odsúdený v obydlí zdržovať. 

-  Trest všeobecne prospešných prác prešiel v rámci novely niekoľkými 

zmenami, jednou z nepriaznivých zmien badať v znížení počtu hodín, ktoré môžu byť 

uložené, tj. do maximálnej výšky 300 hodín, a jeho premena na trest odňatia slobody  

je možná len do výšky 300 dní čo je pomer  1:1. Z čoho je možné konštatovať,  

že vzhľadom k hornej hranici piatich rokov sa jedna o pomerne menšiu časť 

nedosahujúcu ani 1/5. 
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Vhodné by bolo taktiež zrušenie premenu trestu všeobecne prospešných prác na 

peňažný trest. Premena jedného alternatívneho trestu v druhý sa nezdá byť adekvátnym 

potrestaním páchateľa a taktiež sa tým znižuje výstražná rovina v rámci tohto trestu 

v prípade porušenia podmienok. 

  
 

V rámci českého právneho systému sa rok 1994 označuje ako rok, kedy  

sa zavádzajú do trestného právneho poriadku nové prvky alternatívneho 

sankcionovania. V súčasnosti kedy môžeme povedať, že je táto problematika 

v značnom vývoji, tj. funguje, rozrastá sa, ale je potrebné ju vyformovať a nasmerovať 

správnym smerom. Nie každý krok zákonodarcu bol rozumný a premyslený. Je preto 

potreba, aby došlo ku komplexnému zhodnoteniu a potrebným zmenám. Verím, že nová 

rekodifikácia trestného zákona odstráni niektoré očividné nedostatky a doplní 

chýbajúce.  

Naschádzajúca novela by mala priniesť niektoré zmeny tak, aby nedochádzalo k 

pochybeniam a duplicite. Ide však o proces značne časovo a vecne náročný.    

Pozitíva tejto práce možno vyzdvihnúť hlavne v tématike, ktorá sa súčasnosti 

implementuje do českého právneho poriadku ale jej potencionál nie je ešte naplno 

využívaný. Konkrétne sa jedná o tému restoratívnej justície, jej význam a členenie. 

V rámci štúdia absentuje literatúra a odbornosť k tejto problematike. Ďalší prínos tejto 

práce je možné vidieť v témach probačných domov a výsledkov v rámci štúdia recidívy. 

Naopak nedostatky v rámci tejto rigoróznej práce badať v nedostatočnom hĺbkovom 

rozbore alternativných opatrení a menšom zameraní na zahraničnú literatúru  

a jednotlivé problematiky v medzinárodnom hľadisku.  

Verím však, že i vzhľadom na obmedzený rozsah môže byť táto práca prínosom v rámci 

ďalšieho štúdia. 
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Conclusions 

Alternative measures in Czech legal system have been a subject of a long process of 

developments in recent years and substantial progress has been made. Introduction of 

alternative measures and restorative elements into the legal system can be described as a 

successful action by the lawmakers with an important milestone being a re-codification 

of the property criminal law by adoption of the new criminal law code number 40/2009 

Stat. 

Alternative measures are a relatively new institute and it is problematic to evaluate such 

an extensive issue de lege ferenda so that the institute takes the right direction of 

development. However, there are segments of the issue which require more detailed 

evaluation.  Some questionable components of alternative measures, which should be 

changed or removed, can be already seen now. 

The success of alternative measures in some other countries has prompted their 

introduction in Czech justice system such as new alternative punishments in the 

criminal law, use of restorative elements in the justice system, extending alternative 

sentencing of youth, establishment of Probation and Mediation Service which to a large 

extent participates in realization of alternatives to a prison sentence. Last but not the 

least it is necessary to emphasize realization of the projects supporting more extensive 

use of alternative sentences. The most important aspect is another attempt to introduce 

electronic monitoring system which would be used for some alternative punishments, 

especially house arrest. There have been four attempts to introduce use of electronic 

monitoring system. Despite all the effort no  contractor has applied to an electronic 

bracelets tender. The tender has not been canceled but it will have to be radically 

changed. A new working group which is supposed to set new rules for the entry 

documentation for the tender. Another project supporting use of alternative sentencing 

is foundation of so called Probation House. The idea of this project is really beneficial. 

However, it is arguable if the conditions for residence in the Probation House are 

suitable. Too strict conditions of residence, poor education about the very existence of 

the Probation House across the board and unwillingness of courts to apply the institute 

of residence in the Probation House can lead to cancellation of a good project. It seems 

that the set condition for the pilot project have not been thought out well. Only the 

evaluation of the project will determine if some changes will be necessary or not. 
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Apart from the upsides it is also necessary to point out some downsides and deficiencies 

in alternative sentencing which have been a result of hasty and sometimes even ill 

considered introduction of new alternatives to prison sentence. Both too many  

amendments, often ill considered, to the criminal law and no experience with alternative 

punishments contributed to little application of alternative punishments.  

First it is necessary to point out that house arrest is scarcely applied because electronic 

monitoring has not been introduced as a result of inability to find a contractor for 

electronic bracelets. Lawmakers' decision to introduce the punishment of house arrest 

without electronic monitoring having been established was not very wise. Thus the 

application of this alternative punishment has not become a favourite choice by the 

judges. The same can be said about the punishments of community service which was 

introduced without reliable system of supervision. Introducing these institutes without 

prior project analysis was an impetuous and ill considered move. It has caused 

unwillingness of courts to use alternative sentencing which leads to more prison 

sentences and alarmingly overcrowded prisons. 

De lege ferenda: 

- Restorative justice is slowly finding its place in the Czech Republic's criminal justice 

system. It represents a new approach to crime and its solution. De lege ferenda more 

emphasis should be placed on using restorative justice in criminal law. Not only should 

it include mediation, which is most used tool of restorative justice today, but more 

restorative programmes should be used by non-governmental organisations through 

grants provided by Ministry of Justice.    

- Probation and Mediation Service is legislated in Law No. 257/2000 Stat. On Probation 

and Mediation Service, whose novelization is more than inevitable. Novelization should 

define the role of Probation and Mediation Service more precisely in relation to parties 

to legal proceedings. Furthermore, it would be beneficial to implement restorative 

measures in mediation practice to a larger extent. The need to support efficient 

restorative and probation programmes has been emerging, such as the issue of 

indebtedness, jobs for those on parole, etc. Making those programmes available outside 

larger cities across the country is also essential.  
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Probation and Mediation Service is preparing an extensive novelization of Law No. 

257/2000 Stat., which could make this institute more efficient.  

- Adjustment of the condition of payment to a court or a public prosecutor's office, 

which is then used for financial assistance to crime victims, should be made. 

Compensation to the crime victim, or cost of compensation and, of course, restitution in 

the case of unjust enrichment should be sufficient. Reconciliation is not a popular 

institute, while the institute is widely believed to be rigged in favour of wealthy 

defendants. Canceling this condition could make the institute more popular and make 

compensation to the victim more efficient. This would not, however, make the process 

less protracted. 

- One of the conditions for house arrest is a written promise of an offender to stay at the 

determined time at the determined address and cooperate with the inspectors. It would 

be suitable to add a condition of 'leading an orderly life', which has been missing and is 

an important tool of correction.  

Another adjustment should be legal determination of a time span in which the convicted 

person is supposed to stay in their home. 

-  Through novelization there have been several changes to the institute of community 

service. One of the negative changes is shorter time which can be assigned, i.e. up to 

300 hours, and it can be replaced with a prison sentence of only up to 300 days, a ratio 

of 1:1, which does not correspond with possible implementation of community service 

in the case of offenses punishable with up to 5 year prison sentence. 

It would also be suitable to cancel the possibility to replace community service with a 

fine which does not seem to be an adequate punishment for the offender and it does not 

deter the offenders from breaking the conditions of community service sufficiently. 

   

The pivotal year in introduction of elements of alternative sentencing into the Czech 

legal system was the year 1994. Now we can say alternative measures have progressed 

substantially. Not every action of lawmakers, though, has been wise or well considered. 

An overall evaluation and necessary changes are needed. I believe the new re-
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codification of penal law will remove some of the most evident deficiencies and fill in 

the gaps. 

The upcoming novelization should rectify errors and duplications in the law. However, 

the process is difficult and time-consuming. 

The positive of this work is that it deals with the issue of restorative justice which has 

just been starting to be implemented or - while already included in the legal system - 

has not been used in its full potential. There has been little literature and expertise in the 

field. Another benefit of this thesis involves the issue of probation houses and results of 

studies of recidivism. 

On the other hand, the negatives of this rigorosum thesis can be seen in insufficient 

depth of analysis of alternative measures and insufficient use of foreign literature  

and international experience.  

However, I believe that given its limited extent this thesis can be beneficial for further 

studies of the involved issues. 
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