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Úvod
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala „Problematiku výjimečného
trestu“. Aby byla lidská společnost schopna fungovat, je nezbytné stanovení obecně
platných podmínek, které musí být dodržovány všemi členy takové společnosti. Pokud
některý z členů společnosti poruší stanovené podmínky, je nutné, v zájmu udržení
společnosti, určit následek takového porušení. Výjimečný trest je pak reakcí na
nejzávažnější činy proti společnosti, které směřují proti životu druhých.
Teorie i praxe se neustále zabývají řadou otázek, které se s výjimečnými tresty
spojují. Jde zejména o otázky humánnosti dlouhodobých trestů a lidskoprávní limity
těchto sankcí. Široká veřejnost často kritizuje zejména ekonomický aspekt dlouhodobého
uvěznění, jelikož je nezbytné hrazení nákladů uvěznění po mnoho desítek let z veřejných
financí. Ve společnosti se často, zejména v reakci na brutální trestné činy zveřejňované
v médiích, objevuje požadavek na znovuzavedení trestu smrti. Ve své práci se dotknu i
vývoje, jakým prošla právní úprava ve vztahu k trestu smrti.
Doživotní trest, který je nejpřísnější přípustnou formou výjimečného trestu, bývá
často označován za „sociální trest smrti“. Toto označení, které užívají sami doživotně
odsouzení, napovídá, že se jedná o pravděpodobně nejzávažnější legální zásah do
základních lidských práv, který odsouzenému bere perspektivu normálního života,
odsouzení jsou sociálně vyloučeni a často nevyužívají ani ta práva, která jim nebyla
v rámci trestu omezena.
Ve své práci na téma „Problematika výjimečného trestu“ bych se na úvod ráda
zaměřila na obecné pojetí trestání, filozofická východiska jednotlivých směrů trestání a
jejich uplatnění v současné době, zejména ve vztahu k dlouhodobým trestům odnětí
svobody, a dále na historický vývoj jednotlivých druhů trestů, s důrazem na dlouhodobé
a doživotní tresty odnětí svobody a trest smrti.
Hlavním cílem této práce je popsat současnou právní úpravu v České republice,
nastínit mezinárodní úpravu, která významně ovlivnila vnitrostátní normy, a zejména
popsat fungování výkonu dlouhodobých trestů, s důrazem na doživotní trest odnětí
svobody, jelikož právě na ten se, v porovnání s výjimečným trestem odnětí svobody
v délce od 20 do 30 let, v právních předpisech vztahuje řada výjimek a speciálních
ustanovení. Ráda bych také vystihla nedostatky současného stavu ve snaze nastínit
možnosti zlepšení.
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1 Pojem a účel trestu
1.1 Pojem trestu
Na úvod bych ráda vymezila základní pojem mé práce, tedy pojem trestu.
„Trestem se pachateli působí určitá újma (na svobodě, na právech, na majetku) a zároveň
se tak vyslovuje morální odsouzení činu a toho, kdo jej spáchal.“1 Přesná definice trestu
není v českém právním řádu obsažena, vymezením pojmu se zabývá zejména právní
teorie. Obecně se trestem rozumí následek nedodržování norem stanovených společností.
V právním smyslu se tedy jedná o zákonem stanovený následek za porušení právních
norem, tj. za protiprávní jednání.
“Trest v českém trestním právu lze definovat jako právní následek trestného činu
představující jeden z prostředků realizace ochranné funkce trestního práva, ukládaný na
základě zákona výlučně trestním soudem, zahrnující v sobě určitou újmu pro pachatele
a vyjadřující negativní hodnocení pachatele a jeho činu, jehož výkon je vynutitelný státní
mocí”2
H. L. A. Hart ve svém díle definuje trest následujícími pěti prvky:
1) musí zahrnovat bolest či jiný následek, který je obyčejně pokládán
za nepříjemný
2) je ukládán za přestupek proti právním normám
3) je ukládán skutečnému či alespoň předpokládanému pachateli za
protiprávní jednání
4) musí být vykonán osobou odlišnou od pachatele
5) musí být uložen a vykonán autoritou vzniklou na základě právního
systému, proti kterému bylo jednání směřovalo.3
Charakteristickým znakem trestu je způsobení jisté újmy pachateli trestného činu,
zásadním požadavkem je přiměřenost trestu vůči spáchanému činu, nikdy by újma neměla
převyšovat míru, která je pro ochranu společnosti nezbytně nutná. Tento požadavek musí
být pro různé činy hodnocen individuálně.

1
2

Hendrych, D.: Právnický slovník. 3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. str. 1133.
Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str.
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Hart, H.L.A. Prolegomenon to the principles of punishment. Punishment and responsibility:
essays in the philosophy of law. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008.
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„Ústavní soud zdůrazňuje, že krutost a nelidskost zacházení či trestu není možné
poměřovat podle předem daných měřítek, ale vždy s důkladným zvážením všech okolností
případu. Obecně však lze mít za to, že nelidské a kruté zacházení či trest jsou vždy souhrou
různých činitelů vyúsťujících v intenzivní fyzické a psychické strádání jedince. Samotný
výkon, byť dlouhodobého trestu odnětí svobody, pokud probíhá v prostředí respektujícím
lidskou důstojnost, však sám o sobě není zacházením krutým či nelidským, jestliže není
provázen dalšími závažnými (objektivními) nedostatky ve způsobu výkonu takového
trestu, jak je v civilizovaném světě standardizován, či závažnými zdravotními a
psychickými problémy na straně vězně.“4

1.2 Účel trestu
Definice pojmu není výslovně v rámci českého právního řádu od roku 2010
obsažena. Dříve byl pojem definován v ustanovení § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého bylo účelem trestu zejména chránit
společnost před pachateli trestné činnosti, bránit odsouzeným v pokračování trestné
činnosti a snažit se je vychovat, aby vedli řádný život a působit tak i vůči ostatním členům
společnosti. Zábranná funkce trestu se může projevovat jednak samotným umístěním
pachatele do věznice, ale i nepřímo pouhou existencí trestu v zákonných normách.5
Od doby účinnosti zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TZ) je
definice účelu trestu podle důvodové zprávy k § 37 tohoto zákona ponechána trestní
nauce. „Účel trestání pak vyplývá nejen z těchto obecných zásad, ale i z celkového pojetí
trestního zákoníku a zejména pak z jednotlivých ustanovení upravujících ukládání
trestních sankcí. Obecné zásady trestněprávních sankcí je třeba lišit od předpokladů a
podmínek pro ukládání sankcí. Zatímco obecné zásady je třeba chápat jako vůdčí ideje
trestání, které vytváří právní prostředí pro ukládání sankcí, předpoklady a podmínky pak
vymezují konkrétní kritéria pro jejich ukládání. Ani obecné zásady pro ukládání sankcí
nejsou definovány v zákoně, ale jsou přímo promítnuty do formulací jednotlivých
ustanovení upravujících obecné přístupy k ukládání trestních sankcí, ale i konkrétní tresty
a ochranná opatření a jejich ukládání.“6 Elementární zásady, které jsou uplatňovány při

Nález Ústavního soudu ze dne 21.2.2007, sp. zn. I. ÚS 601/04
Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. Díl. 6., doplněné a přepracované
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s.179.
6
Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
4
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ukládaní trestních sankcí, jsou zejména zásada zákonnosti, v souvislosti s kterou se
uplatňuje zásada nulla poena sine lege (není trestu bez zákona), zásada přiměřenosti,
zásada individualizace použitých sankcí a zásada humanity sankce, na základě které nelze
pachatelům ukládat kruté a nepřiměřené sankce nebo sankce ponižující lidskou
důstojnost.
Na účel trestu nahlíží právní teorie z několika stran. Během historického vývoje
práva došlo k vymezení dvou základních teorií trestání. Jedná se o tzv. teorii absolutní a
teorii relativní. Vedle těchto proudů se vyskytují teorie smíšené nebo slučovací, které
v sobě nesou prvky z obou základních směrů.
1.2.1 Absolutní teorie
Absolutní teorie, jinak řečeno též retribuční teorie trestání, vychází z myšlenky
„punitur, quia peccatum est“, trestá se, protože bylo pácháno zlo.
„Dle H. L. A. Harta obsahuje retribuční teorie tři základní prvky:
1) člověk může být potrestán jen tehdy, pokud zaviněně spáchá něco
špatného,
2) trest musí odpovídat závažnosti pachatelova jednání,
3) trest uložený za splnění dvou shora uvedených podmínek je eticky
správný.“7
Hlavním reprezentantem absolutní teorie je teorie odplaty, tento směr zastávala
celá řada filosofů, v čele s Aristotelem, Tomášem Akvinským, Imanuelem Kantem nebo
G.W. F. Hegelem, který „chápe spravedlivý trest jako jedinou možnou právní rehabilitaci
zločince, trest považuje za negaci negace práva, a tudíž za obnovení práva, trest má tedy
účel sám v sobě a cílem je potrestání zločinu spíše než náprava pachatele, jde tedy o
vyhovění požadavkům absolutní spravedlnosti“8
Odplatou se zabývá tzv. taliační teorie, která se opírá o archaický princip lex
talionis, „pravidlo, že pachateli má být způsobeno to samé, co on učinil oběti, trest má
odrážet zločin, být mu podoben, život za život, oko za oko, zub za zub a smrt za smrt.“ 9

7
8

Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha: Lexis Nexis, 2007. str. 34
Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str.
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Mezi argumenty pro uplatňování absolutní teorie trestání patří předvídatelnost
trestu, jelikož podle této teorie charakter trestu odpovídá charakteru spáchaného
protiprávního skutku. Má také nejblíže k obecnému pojetí spravedlnosti, jak ji chápe
nejširší veřejnost. Argumentem proti uplatňování retribuční teorie je zejména otázka
stigmatizace pachatele a jeho vyřazení ze společnosti.10

1.2.2 Relativní teorie
Relativní teorie, nebo také utilitární teorie, vychází z principu punitur, ne
peccetur, trestá se, aby nebylo pácháno zlo.
Utilitární teorie se dělí do několika proudů v závislosti na úhlu pohledu na otázku
trestání – odstrašující, nápravné, izolační a restituční. „Teorie odstrašení klade důraz na
odrazení pachatele od páchání další trestné činnosti (individuální prevence), a rovněž
zdůrazňuje, že jeho potrestáním budou odrazeni i další potenciální pachatelé (generální
prevence). Nápravná (rehabilitační) teorie usiluje o nápravu pachatele, který se zdrží
další trestné činnosti ne ze strachu před trestem, ale z mravních důvodů; snaze o jeho
nápravu má proto být podřízen výkon a trvání trestu. Izolační (eliminační) teorie
požaduje izolaci pachatele, kterou je omezen v možnosti páchání další trestné činnosti,
v čemž je spatřována nejjistější forma ochrany společnosti. Teorie restituční usiluje o
odstranění následků trestného činu, tedy zejména náhradu škody poškozenému.“11
Mezi významné stoupence této teorie patřili C. Beccaria, A. Feuerbach, který se
zabýval zejména otázkou generální prevence, nebo F. Liszt, který ve svém díle požadoval
napravení těch, kteří mohou být napravení a zneškodnění těch, u kterých není náprava
možná.12
Za zápornou stránkou těchto teorií je považována zejména neexistence
jednoznačných pravidel pro stanovení druhu a míry trestu, kvůli čemu by mohlo dojít
k situaci, že s cílem efektivnějšího výchovného působení ve věznici, by byly ukládány
přísné nepodmíněné tresty odnětí svobody.13

Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. s. 486-508
Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. str. 19
12
Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 294-295
13
Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 298
10
11
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1.2.3 Teorie slučovací (smíšená)
Smíšené teorie, jak napovídá název, spojují myšlenky z obou hlavních proudů.
Někteří odborníci se k existenci této teorie staví skepticky, jelikož tvrdí, že slučovací
teorie jen spojuje protikladné ideje, které nelze funkčně zavést do jednotného systému.
Navzdory těmto názorům ovšem panuje poměrně široké přesvědčení, že takto pojatý účel
trestu je pro právní stát a jeho trestní politiku tím nejvhodnějším, jelikož v moderním státě
nemůže trest plnit jen funkci znovunastolení spravedlnosti, nýbrž musí také plnit účel
sociální, kdy bude srozumitelně působit vůči společnosti.14
1.2.4 Teorie trestání v případě výjimečného trestu
V případě výjimečného trestu se objevují znaky jak teorie absolutní, tak teorie
relativní „neboť výjimečný trest je natolik těžkým trestem, že splňuje požadavek jak
odplaty, tak odstrašení a zároveň možnost podmíněného propuštění u doživotního trestu,
který je zakotvena v našem právním řádu, zastupuje teorii rehabilitace, neboť se
předpokládá určitá možnost, byť velmi ztížená, nápravy, a tedy i pozdějšího začlenění
zpět do společnosti“15

Solnař, V., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná
opatření. Praha: Novatrix, 2009. str.23
15
Navrátilová,J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009. str. 10
14
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2 Historický vývoj výjimečného trestu
Vzhledem k faktu, že legální definice pojmu „výjimečný trest“ se v českém
právním řádu poprvé objevila až v trestním zákoníku z roku 1961, je velmi obtížné
vymezit pojem v historickém kontextu, pozornost jsem zaměřila na trest smrti, doživotní
trest odnětí svobody a nejdelší možné, časově určité, tresty odnětí svobody. Pro
zjednodušení se zaměřím na vývoj trestání jen v českých zemích.

2.1 Historie výjimečného trestu do roku 1918
V době feudalismu mělo i trestní právo soukromoprávní povahu, úkolem
soudnictví bylo omezit řešení sporů svévolným násilím mezi jednotlivými stranami
sporu. Významné slovo při udělování trestů měla církev, která vyznávala teorii odplaty,
neboli lex talionis. K doznání viny kněží často využívali tzv. ordály, neboli boží soudy,
soudci jen dozorovali dodržování formálních pravidel ordálů. Systém trestů v této době
neexistoval, poškozený vykonával mstu osobně, v případě vraždy mstu vykonával
nejbližší příbuzný. Trest se často odvíjel od spáchaného činu, k nejčastěji ukládaným
trestům patřili „trest smrti prováděný stětím, šibenicí, upálením či zahrabáním za živa,
tresty mrzačící – podle druhu deliktu useknutí ruky, nohy, oslepnutí, vytržení jazyka,
konfiskace majetku, plen (tj. zpustošení majetku pachatele), pokuty, ztráta cti.“16
V době stavovské se objevil pokus o první systematizaci trestů v Koldínově
právech městských. Mezi tresty se objevovali jak tresty majetkové, tak tresty zneucťující,
jako byla ztráta cti nebo prohlášení za psance. Nadále bylo často přistupováno k trestům
smrti, který byl vykonáván rozličnými způsoby (např. stětí, oběšení, zahrabání za živa),
častěji se již začal využívat trest vězení, pro některé činy byla dokonce v zákoně
stanovena i délka uvěznění.17
Od doby vydání Obnoveného zřízení zemského se začala uplatňovat zásada
oficiality trestního řízení, pro další vývoj trestního práva bylo důležité vydání Constitutio
Criminalis Josephina roku 1707 a Constitutio Criminalis Theresiana roku 1768.
Tereziánský zákoník byl již v době vydání poměrně zaostalý, v rozporu se společenským
pokrokem stále uplatňoval velmi kruté tresty, stěžejní roli měl i nadále trest smrti.

Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4.vydání. Praha: Leges,
2010, str. 144
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Ke změně v přístupu k trestání došlo výraznou měrou v době vlády Josefa II.,
který se nechal velmi inspirovat dílem italského filosofa Caesara Beccarii O zločinech a
trestech. V tomto díle Beccaria rozvinul myšlenku nehumánnosti trestu smrti a odmítl ho
jako univerzální trest. „Smrt občana nemůže se považovati za nutnou než ze dvou příčin.
První, když on, ač zbaven svobody, má stále ještě takové styky a takovou moc, že uvádí
bezpečnost národa v nebezpečí; když jeho další život mohl by přivoditi nebezpečný obrat
pro ustálenou formu vládní. Smrt některé- ho občana stává se tudíž nutnou, když národ
dobývá nebo ztrácí své svobody, aneb za času bezvládí, když vlastní nepořádky zastupují
místo zákonů: při formě vlády, v níž přání národa jest spojeno, dobře chráněné uvnitř a
zevně mocí a veřejným míněním, které snad účinlivější jest moci samé, kde vláda
nepřísluší než pravému panovníku, [...] nevidím žádné nutnosti, aby se zhubil občan, leč
když smrt jeho byla by pravou a jedinou překážkou, aby oddálila ostatní od spáchání
zločinu: toť druhá příčina, pro kterou může se trest smrti považovati za spravedlivý a
nutný.“18
Ve světle těchto myšlenek vydal Josef II. Všeobecný zákoník o zločinech a
trestech na ně. Při stanovení trestů se již přihlíželo ke společenské závažnosti spáchaného
činu, na rozdíl od minulosti se projevovaly snahy o převýchovu pachatelů. Došlo
k obecnému zrušení trestu smrti, ten bylo možné uložit pouze v době výjimečném stavu
podle stanného práva. Trest žaláře býval velmi krutý, s užíváním okovů na rukou a
nohou.19
Roku 1803 byl vydán Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích,
podle kterého mohl být za zločin uložen jednak trest smrti, vykonávaný oběšením, a
jednak trest žaláře, který mohl být uložen dočasně i doživotně. Žalář byl rozdělen na tři
stupně: žalář, těžký žalář a nejtěžší žalář. V těžkém žaláři měl vězeň ukované pouze nohy,
v nejtěžším žaláři měl ukovaný též pas, vězni většinou dostávali jen chléb a vodu,
v nejtěžším žaláři měli obden teplé bezmasé jídlo. S trestem smrti a nejtěžším žalářem
byl spojen i trest ztráty občanských práv nebo vojenských hodností. Za přestupky byl
podle tohoto zákona mimo jiné ukládán trest vězení v délce od 24 hodin do šesti měsíců,
vězení mělo dva stupně: obyčejné a tuhé, kde byl vězeň ukován.20

Beccaria, Cesare. O zločinech a trestech. Praha 1893, str. 45.
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V roce 1852 byl vydán nový trestní zákoník, zákon trestní o zločinech, přečinech
a přestupcích, který byl novelou zákoníku z roku 1803. Ve své úpravě neobsahoval
procesní právo, které bylo upraveno procesním řádem z roku 1850. Jak vyplývá ze
samotného názvu, zákoník dělí trestné činy na zločiny, přečiny a přestupky. Za zločin
mohl být uložen trest smrti oběšením nebo žalář, který mohl být uložen jako doživotní
nebo dočasný, a to v délce od šesti měsíců do dvaceti let. Žalář byl dělen jen na dva
stupně, v těžkém žaláři byl trest vykonáván v samovazbě s okovy na nohou. Již v této
době byl žalář vykonáván v trestnicích, které fungují dodnes, např. Bory u Plzně nebo
Mírov.21
Doživotní trest odnětí svobody mohl být podle trestního zákona z r. 1852 uložit
za devět zločinů, např. žhářství, kterým byla způsobena značná škoda; loupež
s následkem těžkého poškození zdraví; násilné smilstvo s následkem smrti nebo vražda
novorozeného dítěte matkou.22

2.2 Historie výjimečného trestu mezi lety 1918 a 1989
Po vzniku Československé republiky byla vydána tzv. recepční norma, na základě
které byly ponechány v platnosti zákony z rakouské monarchie. V roce 1919 byl vydán
zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, podle
kterého bylo možné propustit doživotně odsouzeného po vykonání patnácti let trestu.23
Nejzásadnějším nově vydaným zákonem v oblasti trestního práva se stal zákon č.
50/1923 Sb. z.a n., na ochranu republiky, podle kterého byly trestány činy směřující proti
státnímu zřízení a proti jeho ústavním činitelům. Podle tohoto zákona mohl být uložen
trest těžkého žaláře v délce až dvaceti let nebo doživotní trest těžkého žaláře.
Zákonem č. 91/1934 Sb. z. a n., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech
bylo umožněno v případě existence polehčujících okolností nahradit trest smrti trestem
těžkého žaláře na doživotí nebo na dobu od patnácti do třiceti let. „Pokud jde o trestný
čin vraždy, byl v rakouském trestním zákoně jedinou sankcí za kvalifikovaný trestný čin
vraždy trest smrti, přičemž v trest odnětí svobody jej bylo možné přeměnit pouze cestou
milosti, ta byla ovšem udělována velmi často. V době první republiky bylo průměrně
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uloženo ročně 25 trestů smrti, ale k popravě došlo přibližně jednou za 3 roky.“24
Podmíněné propuštění z doživotního trestu bylo možno po vykonání dvaceti let trestu.
V době protektorátu Čechy a Morava došlo k popření nejdůležitějších
trestněprávních zásad, byly ukládány velmi přísné a nepřiměřené tresty, velmi často se
soudy uchylovaly k trestu smrti.
Po druhé světové válce se trestní právo z velké části vrátilo k úpravě platné v době
první republiky, předpisy vydané v období protektorátu byly zrušeny ústavním dekretem
č. 11 Úř.v., o obnovení právního pořádku. Další reakcí bylo vydání zákonů, které
postihovaly provinění proti Československu a jeho občanům z doby protektorátu, mezi
které patří dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců
a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, dekret č. 17/1945 Sb., o Národním
soudu. Nadále byla zachována odlišná úprava trestněprávních předpisů na Slovensku.
Po převzetí moci komunisty byl v říjnu 1948 vydán zákon č. 231/1948 Sb., na
ochranu lidově demokratické republiky. Podle tohoto zákona byly trestány trestné činy
proti státu, nejzávažnějším trestným činem proti státu byl trestný čin velezrady, tento
pojem byl zákonem na ochranu lidově demokratické republiky znovuzaveden do trestního
práva v Československu. V hlavě druhé byly upraveny trestné činy proti vnější
bezpečnosti státu, mezi které patřil trestný čin vyzvědačství, válečné zrady nebo
válečného škůdnictví. Hlava třetí obsahovala úpravu trestných činů proti vnitřní
bezpečnosti státu, kam byl zařazen trestný čin útoku na život ústavních činitelů, trestný
čin vzbouření nebo trestný čin podpory a propagace fašismu a podobných hnutí. Čtvrtá
hlava byla věnována trestným činům proti mezinárodním vztahům, kam byl zařazen
trestný čin prorady, trestný čin neoprávněného opuštění území republiky a neuposlechnutí
výzvy k návratu nebo poškozování zájmu republiky v cizině. Podle tohoto předpisu mohl
být uložen trest odnětí svobody v maximální délce pětadvaceti let, doživotní trest odnětí
svobody i trest smrti. Zákon vychází a doplňuje zákon na ochranu republiky z roku 1923.
Ke konání řízení o trestných činech trestných podle zákona č. 231/1948 Sb. na
ochranu lidově demokratické republiky, byl zřízen speciální Státní soud. U tohoto soudu
byla vedena všechna řízení pro trestné činy, za které mohl být uložen trest odnětí svobody
delší než deset let. Pro jiné trestné činy mohlo být u Státního soudu řízení vedeno, pokud
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tak navrhl veřejný žalobce. Pokud zákon o Státním soudu nestanovil odlišnou úpravu,
postupovalo se v řízení podle trestního řádu z roku 1873.
2.2.1 Zákon č. 86/1950 Sb.
Znatelný zásah do trestního práva přineslo období tzv. právnické dvouletky, kdy
byl vydán jak zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, tak i zákon č. 87/1950 Sb., o trestním
řízením soudním. Účelem trestu bylo podle trestního zákona zneškodnění nepřátel
pracujícího lidu a výchova pachatele k dodržování pravidel socialistického soužití. Stále
byl velmi často využíván trest smrti, v případě, že by trest smrti byl, z důvodu existence
polehčujících okolností, nepřiměřeně přísný, mohl soud uložit trest odnětí svobody
v délce od patnácti do pětadvaceti let nebo trest odnětí svobody na doživotí. Trest odnětí
svobody mohl být uložen na dobu nepřevyšující dvacet pět let. Podmíněné propuštění
z výkonu trestu připadalo v úvahu po vykonání jedné poloviny uloženého trestu,
v případě doživotního trestu mohl odsouzený požádat o podmíněné propuštění po
odpykání patnácti let trestu.
Trest smrti bylo možné uložit za trestný čin velezrady, podpory a propagace
fašismu a podobných hnutí, vyzvědačství, válečného škůdnictví, válečné zrady, vraždy
na ústavním činiteli, ublížení ústavnímu činiteli na zdraví s následkem smrti, ohrožení
zásobování, nadržování, porušení povinnosti veřejného činitele, obecného ohrožení,
vraždy, vyhýbání se služební povinnosti, zběhnutí, vzpoury, neuposlechnutí rozkazu,
zprotivení, donucení k porušení služební povinnosti, porušení povinnosti strážní služby,
porušení velitelských povinností, ohrožení věcných prostředků, ohrožení bojového ducha
a násilí proti obyvatelstvu.
Mladistvému nebylo podle tohoto zákona možné uložit trest smrti, místo něj se
mladistvým ukládal trest odnětí svobody v délce od tří do patnácti let, pokud se jednalo
o mladistvého vojáka v činné službě, který čin spáchal v době zvýšeného ohrožení vlasti,
mohl mu být uložen trest odnětí svobody v délce od deseti až do pětadvaceti let. Shodně
s dnešní úpravou se mladistvým trestní sazby uvedené ve zvláštní části zákona snižovali
na jednu polovinu, přičemž horní hranice nesměla převyšovat hranici pěti let.
Možnost uložení doživotního trestu byla zrušena novelou trestního zákona v roce
1956. Trest smrti bylo nově možno uložit také za trestný čin teroru, záškodnictví a
sabotáže.
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Na těchto zákonech byly založeny politické procesy 50. let, v době jejich platnosti
docházelo k četným účelovým výkladům.
2.2.2 Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Po přijetí nové Ústavy v roce 1960 zesílila tendence k rekodifikaci trestního
práva s ohledem na socialistickou ústavní ideologii.
Počátkem roku 1962 vstoupil v účinnost zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
Tento předpis v § 23 stanovil účel trestu, kterým bylo chránit společnost před pachateli
trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k
tomu, aby vedl řádný život pracujícího člověka, a tím působit výchovně i na ostatní členy
společnosti. V popředí zájmu bylo socialistické státní zřízení, i z hlediska řazení trestných
činů, byly za nejzávažnější považovány trestné činy proti republice.
Trest odnětí svobody mohl být uložen maximálně na dobu patnácti let, za
výjimečný trest byl považován jen trest smrti, jehož uložení bylo fakultativní, doživotní
trest odnětí svobody podle tohoto zákona nebylo možné uložit. Trest smrti mohl být
uložen za podmínky mimořádně vysoké nebezpečnosti spáchaného činu, ať už z důvodu
zvlášť zavrženíhodného způsobu provedení činu, zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo
zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku. Podmínkou také bylo, že uložení trestu
smrti vyžadovala účinná ochrana společnosti a nebyla naděje, že by výchovné působení
na pachatele vedlo k nápravě.
S trestem smrti byl automaticky spojen trest ztráty čestných titulů a vyznamenání,
jakožto i ztráta vojenské hodnosti. Vedle trestu smrti mohl být fakultativně uložen trest
propadnutí majetku. Trest smrti se vykonával oběšením, nikdy nemohl být vykonán na
těhotné ženě a osobě, která nepřekročila 18. rok života.
Výjimečný trest mohl být uložen za trestný čin vlastizrady dle § 91 TZ, rozvracení
republiky dle § 92 TZ, teroru dle § 93 TZ, záškodnictví dle § 95 TZ, sabotáže dle § 97
TZ, vyzvědačství dle § 105 TZ, válečné zrady dle § 114 TZ, zneužití pravomoci veřejného
činitele dle § 158 TZ, obecného ohrožení dle § 179 TZ, vraždy dle § 219 TZ, genocidia
dle § 259 TZ, použití zakázaného bojového prostředku dle § 262 TZ, válečné krutosti dle
§ 263 TZ, plenění v prostoru válečných operací dle § 264 TZ, neuposlechnutí rozkazu dle
§ 273 TZ, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti dle § 275 TZ, násilí vůči
nadřízenému dle § 279 TZ, vyhýbání se výkonu vojenské služby dle § 280 TZ, zběhnutí
dle § 282 TZ, zběhnutí do ciziny dle § 283 TZ, porušení povinnosti strážné služby dle §
12

285 TZ, porušení povinností služby při obraně vzdušného prostoru dle § 287 TZ,
ohrožování politického a morálního stavu jednotky dle § 288 TZ, zbabělosti před
nepřítelem dle § 289 TZ, nesplnění bojového úkolu dle § 290 TZ, opuštění bojových
prostředků dle § 291 TZ a vydání bojových prostředků nepříteli dle § 292 TZ.
Uložený trest smrti podléhal povinnému přezkumu ze strany Nejvyššího soudu,
také se zjišťovalo, zda odsouzený nepodal žádost o milost prezidenta republiky.
Trestní zákon po dobu své účinnosti doznal několika změn. Na základě zákona č.
56/1965 Sb. došlo k vložení § 39a, který upravoval umístění odsouzených do jednotlivých
nápravně výchovných skupin. Osoby odsouzené za trestné činy uvedené v § 62 TZ byly
umisťovány zpravidla do třetí nápravně výchovné skupiny, v rámci této skupiny
existovala možnost umístění zvlášť silně narušeného jedince nebo jedince odsouzeného
k trestu smrti, jemuž byl trest zmírněn na trest odnětí svobody, do tzv. zostřené izolace, a
to na dobu od šesti měsíců do dvou let. V oblasti výjimečného trestu byla velmi důležitá
novela trestního zákona č. 45/1973 Sb., kterou byla do trestního zákona vložena možnost
uložit místo trestu smrti trest odnětí svobody v délce od patnácti do dvaceti pěti let za
podmínky, že má soud za to, že takový trest postačí k nápravě pachatele.
Trest smrti byl mezi lety 1918–1989 v Československu vykonán na 1217 osobách.
Největší množství poprav, více než 250, bylo vykonáno mezi lety 1949-1953, 90 % z nich
bylo vykonáno z politických důvodů. Na území dnešní České republiky byla poslední
poprava vykonána 2. 2. 1989, v Bratislavě pak 8. 6. 1989. V průběhu 80. let byly všechny
osoby, na kterých byl trest smrti vykonán, odsouzeny za trestný čin vraždy.25

2.3 Výjimečný trest po roce 1989
V období po listopadu 1989 byl trestní zákon během krátké doby mnohokrát
novelizován, přelomovým byl zákon č. 175/1990 Sb. ze dne 2. května 1990, kterým byl
definitivně zrušen trest smrti a nahradil ho trest odnětí svobody na doživotí. Nově byl
výjimečný trest definován jednak jako trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti pěti let
a jednak jako doživotní trest.
Časově určitý výjimečný trest bylo možné uložit v případě velmi vysoké společenské
nebezpečnosti trestného činu, pokud se náprava pachatele jevila jako obzvlášť ztížená.

Liška, Otakar a kol. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989, 2., opr. a
rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2006. s.26
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Trest odnětí svobody na doživotí mohl být uložen za trestný čin vraždy podle §
219 odst. 2 TZ a dále trestné činy vlastizrady dle § 91 TZ, teroru dle § 93 TZ, obecného
ohrožení dle §179 TZ a genocidia dle § 259 TZ pokud byla takovým činem úmyslně
zaviněna smrt člověka. Společnou podmínkou byla mimořádně vysoká společenská
závažnost činu s ohledem na zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu, zvlášť
zavrženíhodnou pohnutku nebo zvlášť těžký a těžko napravitelný následek. Dále je nutné
naplnění podmínky, že uložení doživotního trestu je vyžadováno pro zajištění účinné
ochrany společnosti a není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí
svobody od patnácti do dvaceti pěti let. Všechny výše uvedené podmínky museli být
splněny kumulativně.
Podmíněné propuštění z výkonu trestu bylo obecně možné po vykonání jedné
poloviny uloženého trestu, pokud se dalo očekávat, že podmíněně propuštěný povede
řádný život a bude pracovat, nebo pokud se za jeho nápravu zaručila společenská
organizace. U některých odsouzených, vyjmenovaných v ust. § 62 TZ, se pro podmíněné
propuštění vyžadovalo vykonání nejméně dvou třetin uloženého trestu.
Od 1. ledna 2002 došlo ke změně v § 29 odst. 2 TZ, kdy nadále pro uložení trestu
odnětí svobody v délce od patnácti do dvaceti pěti let postačilo naplnění jen jedné z
podmínek velmi vysoké společenské závažnosti činu a obzvlášť ztížené nápravy
pachatele. Trestní zákoník z roku 1961 zůstal v platnosti až do přijetí nového trestního
zákoníku z roku 2009.
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3 Mezinárodní aspekty výjimečného trestu
Jelikož nepodmíněný trest odnětí svobody zasahuje do nejdůležitějších sfér
lidského života, jako jsou osobní svoboda, svoboda pohybu a pobytu nebo právo na
rodinný život, které jsou zaručeny všem lidským bytostem v civilizovaném světě, je těmto
otázkám věnována velká pozornost v rámci mezinárodních organizací. Nejdůležitějším
mezinárodním dokumentem, který se zabývá lidskými právy, je dle mého názoru Úmluva
o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá Radou Evropy v roce 1950, Českou
republikou byla ratifikována roku 1992. Úmluva se věnuje otázkám práva na život,
zákazu mučení, otroctví a nucených prací, práva na svobodu a osobní bezpečnost nebo
právem na spravedlivé řízení.
Důležitým tématem úmluvy je právo na život v souvislosti s výkonem soudně
uloženého trestu. V době přijetí Úmluvy bylo uložení trestu smrti, v souladu s článkem 2
Úmluvy, přípustné. K první změně došlo po přijetí Protokolu č. 6 k Úmluvě roku 1983,
kdy došlo ke zrušení trestu smrti. Protokol stanovil jedinou odchylku od tohoto pravidla,
a to možnost uložení trestu smrti v případě trestných činů spáchaných v době války nebo
při bezprostřední hrozbě války. K definitivnímu zrušení trestu smrti bez jakékoli výjimky
došlo po přijetí Protokolu č. 13 k Úmluvě v roce 2002.
Dalším mezinárodním dokumentem, který se zabývá ukládáním trestů je
Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN. Deklarace
zaručuje každému člověku právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Zakazuje
mučení, kruté, nelidské nebo ponižující zacházení a tresty, nepřipouští svévolné zatčení.
Deklarace zakotvuje zásadu presumpce neviny a zakazuje retroaktivitu.
Na půdě OSN byl přijat také Mezinárodní pakt o občanských a politických
právech, který omezuje ukládání trestu smrti jen za nejtěžší trestné činy, zakazuje jeho
uložení osobám mladším 18 - ti let a těhotným ženám. Pakt znovu zakazuje podrobování
krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení a trestu. Podle čl. 10 paktu je třeba se
všemi osobami zbavenými osobní svobody jednat lidsky a s úctou k přirozené důstojnosti
lidské bytosti.
V otázce doživotních trestů došlo k významnému přelomu rozhodnutím
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 9. července 2013 v případu
Vinter v. Velká Británie. O tomto rozhodnutí je blíže pojednáno v následující kapitole.
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3.1 Mezinárodní aspekty výkonu trestů odnětí svobody
Na mezinárodní úrovni patří mezi nejvýznamnější dokumenty zabývající se
výkonem trestu odnětí svobody jednak Standardní minimální pravidla pro zacházení s
vězni přijatá na půdě OSN v roce 1955, jednak Evropská vězeňská pravidla, dokument
přijatý Radou Evropy poprvé v roce 1973. Evropská vězeňská pravidla byla přepracována
poprvé v roce 1987, v roce 2006 se Výbor ministrů ve svém Doporučení Rec (2006) 2
vyjádřil k nutnosti pravidelné aktualizace s ohledem na vývoj, ke kterému dochází ve
vězeňské politice a řízení vězeňských systému Evropy.
Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni jsou vzhledem k velké
rozmanitosti právních systémů a kultur jednotlivých členských států OSN obecnější.
Snaží se o vymezení generálně platných zásad, které by v oblasti zacházení s vězni a
fungování vězeňství měly být dosaženy. Standardní minimální pravidla jsou rozdělena na
pravidla obecně platná v části prvé, která se zabývá základními principy ubytování,
stravování, hygienou nebo zdravotními službami. V části druhé se Standardní minimální
pravidla zaobírají zvláštními kategoriemi vězňů – odsouzení vězňové, duševně nemocní
a duševně abnormální vězni, zatčené osoby nebo osoby ve vyšetřovací vazbě, vězni
odsouzení pro delikty z oblasti civilního práva a osoby zadržené nebo uvězněné bez
vznesení obvinění.
Evropská vězeňská pravidla jsou na rozdíl od Standardních minimálních pravidel
OSN pro zacházení s vězni v mnoha ohledech velmi konkrétní. V první části jsou
deklarovány základní principy:
-

respektování lidských práv osob zbavených svobody

-

omezení musí být ukládána jen v nezbytně minimálním rozsahu a úměrně
legitimnímu účelu

-

život ve vězení se musí co nejvíce přibližovat pozitivním aspektům
života na svobodě

-

snaha o zapojení občanských sdružení do výkonu vězeňství

-

provádění pravidelných státních inspekcí a nezávislých kontrol ve
věznicích.
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4 Výjimečný trest de lege lata
V souladu s Listinou základních práv a svobod je základním lidským právem
právo na život. Nikdo nesmí být svévolně života zbaven, Listina výslovně zakazuje
ukládání trestu smrti. Dalším primárním lidským právem je právo na osobní svobodu,
toto právo může být omezeno jen v ojedinělých případech v souladu se zákonem.
Takovým ojedinělým případem se rozumí zejména ukládání nepodmíněných trestů odnětí
svobody za spáchané trestné činy. Vzhledem k zákazu uložení trestu smrti je omezení
osobní svobody formou výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nejpřísnějším
možným postihem.
Oproti právní úpravě platné do roku 2010 obsahuje trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
více okolností, které musí soud při ukládání trestu brát v potaz, což umožňuje lepší
diferenciaci jak druhu trestu, tak jeho výměry. Obecným kritériem, kterým se soud řídí
při stanovení trestu je povaha a závažnost spáchaného činu. Dalšími vodítky jsou podle
ust. § 39 odst. 1 TZ osobní, rodinné a majetkové poměry pachatele, jeho chování po činu,
zda nahradil způsobenou škodu, popřípadě figuruje-li v případu jako spolupracující
obviněný.

4.1 Vnitrostátní úprava výjimečného trestu
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v ust. § 14 zavedl do českého právního řádu
tzv. bipartici deliktů, jelikož došlo k rozdělení trestných činů na přečiny a zločiny, u
zločinů je vymezena navíc kategorie zvlášť závažných zločinů. Tyto kategorie jsou
vymezeny délkou trestu odnětí svobody, který lze za daný čin uložit, a formou zavinění.
Z hlediska výjimečného trestu je stěžejní kategorie zvlášť závažných zločinů26, jelikož jen
za spáchání zvlášť závažného zločinu může být výjimečný trest uložen.
Výjimečným trestem se rozumí takový nepodmíněný trest odnětí svobody, který
je specifický zejména svojí výjimečnou délkou, popřípadě způsobem výkonu takového
trestu. Obecná vrchní hranice sazby nepodmíněného trestu odnětí svobody je stanovena
v ust. § 55 odst. 1 TZ nejvýše na dvacet let. Překročení této hranice je možné pouze
v případě ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny podle ust. § 108 TZ, v případě mimořádného zvýšení
Dle ust. § 14 odst. 3 TZ se zvlášť závažným zločinem rozumí takový úmyslný trestný čin, na
něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
26
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trestu odnětí svobody v souladu s ust. § 59 TZ anebo v případě ukládání výjimečného
trestu. Zvýšený trest odnětí svobody ukládaný pachateli činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, stejně jako recidivistovi podle § 59 TZ, nikdy nesmí
překročit hranici 30 let. Nad tuto hranici lze pachateli uložit jen výjimečný trest ve formě
doživotního trestu odnětí svobody. Legální definice pojmu „výjimečný trest“ je obsažena
v ust. § 54 TZ.

§ 54
Výjimečný trest
(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do
třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za
zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje.
(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy,
jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy
pachatele je obzvláště ztížena.
(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který
spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť
závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309),
teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti
lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje
podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle §
413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3
zavinil úmyslně smrt jiného člověka, a to za podmínek, že
a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť
zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k
zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje,
že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let.
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(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že
doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění
do doby výkonu trestu nezapočítává.

4.2 Ukládání výjimečného trestu
Jak je uvedeno výše v ust. § 54 odst. 1 TZ, výjimečný trest je rozdělen do dvou
větví podle délky samotného trestu - jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti
let, který představuje „mírnější, časově určitou formu výjimečného trestu“27, jednak trest
odnětí svobody na doživotí, který je „přísnější formou výjimečného trestu a současně
nejpřísnějším druhem trestu, jaký trestní zákoník zná“28. Ani jedna z forem výjimečného
trestu není výlučnou možností potrestaní, výjimečný trest je vždy pouhou alternativou k
běžnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v rozmezí stanoveném u konkrétní
skutkové podstaty. Při ukládání trestů je nutné brát v potaz ust. § 39 a násl. TZ, tj. obecné
zásady pro ukládání trestů.
Trest odnětí svobody v délce od dvaceti do třiceti let je možné uložit pouze těm
pachatelům, kteří spáchali zvlášť závažný zločin a zároveň je v rámci zvláštní části
trestního zákona u dané skutkové podstaty uložení výjimečného trestu explicitně
umožněno. Těmito trestnými činy jsou TČ vraždy podle § 140 odst. 3 TZ; TČ obecného
ohrožení podle § 272 odst. 3 TZ; TČ získání kontroly nad vzdušným dopravním
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou podle § 290 odst. 2 TZ; TČ zavlečení
vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst.TZ; TČ vlastizrady podle §
309 odst. 1 TZ; TČ rozvracení republiky podle § 310 odst. 2 TZ; TČ teroristického útoku
podle § 311 odst. 3 TZ; TČ teroru podle § 312 odst. 1 TZ; TČ sabotáže podle § 314 odst.
3 TZ; TČ vyzvědačství podle § 316 odst. 4 TZ; TČ válečné zrady podle § 320 odst. 1 TZ;
TČ neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 3 TZ; TČ zprotivení a donucení k porušení
vojenské povinnosti podle § 377 odst. 3 TZ; TČ násilí vůči nadřízenému podle § 381 odst.
3 TZ; TČ vyhýbání se výkonu služby podle § 384 odst. 2 TZ; TČ zběhnutí podle § 386
odst. 3 TZ; TČ vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby podle § 388 odst. 2
TZ; TČ porušení povinnosti strážní služby podle § 389 odst. 3 TZ; TČ porušení povinnosti
služby při obraně vzdušného prostoru podle § 391 odst. 3 TZ; TČ ohrožení morálního

27

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2012,

28

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2012,

str. 603
str. 604

19

stavu vojáků podle § 392 odst. 2 TZ; TČ porušení služební povinnosti vojáka podle § 393
odst. 4 TZ; TČ genocidia podle § 400 odst. 1,2 TZ; TČ útoku proti lidskosti podle § 401
odst. 1 TZ; TČ apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 odst. 2 TZ; TČ přípravy
útočné války podle § 406 TZ; TČ navázání nebo udržování styků ohrožujících mír podle
§ 409 odst. 2 TZ; TČ použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení
boje podle § 411 odst. 3 TZ; TČ válečné krutosti podle § 412 odst. 3 TZ; TČ perzekuce
obyvatelstva podle § 413 odst. 3 TZ; TČ plenění v prostoru válečných operací podle §
414 odst. 1 TZ; TČ zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst.
3 TZ.
Trest odnětí svobody na doživotí může být uložen jen v jedenácti případech
taxativně uvedených v ust. § 54 odst. 3 TZ. Všechny tyto skutkové podstaty spojuje fakt,
že došlo k úmyslnému usmrcení jiného člověka činem, který je mimořádně závažný ať
už pro zvlášť zavrženíhodný způsob provedení, zvlášť zavrženíhodnou pohnutku nebo
zvlášť těžký a těžko napravitelný následek. K uložení doživotního trestu nepostačuje
pouhá příprava nebo pokus spáchání trestného činu směřujícího ke smrtelnému následku,
vždy musí dojít k dokonání taxativně vyjmenovaného trestného činu. „Není však
vyloučeno uložení trestu odnětí svobody na doživotí za trestnou činnost, která byla
dokonaná jen zčásti, jestliže dokonaný zvlášť závažný zločin splňuje podmínky uvedené
v § 54 odst. 3.“29
Subjektivní stránkou trestného činu musí být úmysl, ať už přímý nebo nepřímý.
Vzhledem ke skutečnosti, že trest odnětí svobody na doživotí je nejpřísnějším možným
postihem v rámci trestního práva, je nutné, aby byl ukládán jen jako možnost ultima ratio,
krajní prostředek ochrany společnosti, pokud není naděje, že by bylo možné pachatele
napravit mírnějším trestem odnětí svobody. Výjimečnost tohoto trestu potvrzuje též
povinnost kumulativního splnění podmínek stanovených v § 54 odst. 3 písm. a), b).
Níže uvádím vysvětlení pojmů zvlášť zavrženíhodný způsob provedení, zvlášť
zavrženíhodná pohnutka a zvlášť těžký a těžko napravitelný následek, tak, jak je užívá
právní teorie a soudní judikatura.
„Zvlášť zavrženíhodný způsob provedení činu charakterizuje objektivní stránku
trestného činu. Může záležet buď v povaze samotného jednání, např. ve vyšší míře
surovosti, zákeřnosti, zvláštní lsti, brutality či zvrhlosti při provedení činu, než jaká
29

Šámal P. a kol.: Trestní zákoník: komentář, 2.vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 731-744
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obvykle bývá s tímto trestným činem spojena, nebo v povaze situace, místa, času okolností
apod. (např. za živelní pohromy nebo za jiné události vážně ohrožující život, veřejný
pořádek nebo majetek, nebo je trestný čin součástí rozsáhlejších teroristický akcí). Lze
přihlížet i k tomu, že oběť byla vystavena zvláštním fyzickým nebo duševním útrapám,
zejména, šlo-li o osobu nějakým způsobem handicapovanou (bezbrannou ženu, dítě,
starého či nemocného člověka).“30
„Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku lze považovat takovou pohnutku, která je v
příkrém rozporu s morálkou občanské společnosti a svědčí zpravidla o morální
bezcitnosti, zvrhlosti, o bezohledném sobectví, o pohrdavém postoji k základním lidským
hodnotám, zejména k lidskému životu. Může sem patřit bezohledná snaha o parazitní
způsob života nebo snaha vyhnout se trestní odpovědnosti za předchozí trestnou činnost
i za cenu zmaření lidského života (např. svědka trestné činnosti, zneužitého dítěte,
znásilněné ženy, oloupené oběti apod.) nebo pomstychtivost např. za zákonný zákrok
policejního orgánu, za rozhodnutí veřejného činitele apod. Není též vyloučeno spatřovat
takovou pohnutku v sexuální zvrhlosti či zvrácenosti, nepatří sem ovšem pohnutka, která
má podklad v přirozených citech člověka např. žárlivost, jednání v afektu, v dlouhodobě
stresové situaci apod.“31
„Zvlášť těžký a těžko napravitelný následek představuje nenapravitelnou nebo jen
velmi obtížně napravitelnou poruchu způsobenou zvlášť závažným zločinem na
nejvýznamnějších zájmech chráněných těmi ustanoveními trestního zákoníku, která
dovolují uložení výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí. Tak např. u zločinu
vraždy to může být úmyslné usmrcení většího počtu lidí, než postačuje podle § 140 odst. 3
písm. a), u ostatních zvlášť závažných zločinů by bylo takovým následkem usmrcení dvou
a více osob, případně u obou kategorií činů i v kombinaci s dalšími trvalými následky
na zdraví. Není vyloučeno považovat za zvlášť těžký a těžko napravitelný následek vedle
úmyslného usmrcení aspoň jedné osoby, které je obligatorním následkem, i majetkovou
škodu

mimořádně

velkého

rozsahu,

vážnou

a těžko

odstranitelnou

poruchu

v hospodářství, ve fungování státního aparátu, důležitých provozů (např. jaderných
elektráren, letového provozu, zdravotnické služby), popřípadě i s negativním dopadem
v mezinárodním měřítku apod.“32
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Pro ilustraci výše uvedeného níže také uvádím úryvky z několika usnesení
Nejvyššího soudu ČR, které se vztahují ke konkrétním případům, kdy byla dle soudu
naplněna podmínka zvlášť zavrženíhodného způsobu spáchání činu:
„Čin, který spočíval v nečekaném, překvapivém, zákeřném, bezohledném a
surovém napadení tří poškozených v cizím domě a v jejich ubodání celkovým počtem 55
ran za použití tří nožů, se vyznačuje takovou mírou zvrhlosti, která očividně přesahuje
obvyklý rámec vražedných útoků. Obviněný provedl čin plánovaně a promyšleně, jak o
tom svědčí zejména to, že neoprávněně vnikl do cizího domu již ozbrojen jedním nožem,
že svůj smrtící záměr předem deklaroval před jinou osobou, že k zahájení útoku zvolil
situaci, kdy v domě byli nejprve jen poškození Z. J. a M. C., že pak v domě setrval po delší
dobu do příchodu rodičů poškozené Z. J., že v průběhu této doby se snažil ukrýt mrtvá
těla prvních dvou poškozených a odstranit krevní stopy a že po činu se snažil změnit
podobu, zbavil se svého oblečení a pozorně sledoval vývoj policejního pátrání.
Mimořádně vysokou rozhodnost, s níž obviněný podnikl celý vražedný útok, dokládá
okolnost, že po napadení poškozeného J. J., kterému se podařilo utéci z domu, tohoto
poškozeného pronásledoval a po dostižení ho ubodal na ulici, aniž mu v tom zabránilo
riziko případného přistižení jinými osobami. Obviněný provedl čin s nebývalou mírou
otrlosti, bezcitnosti a přezíravosti k životu osob, které usmrtil a kterým způsobil rozsáhlá
a před smrtí velmi bolestivá zranění provázená tísnivými obavami o život. Souhrn těchto
okolností plně odůvodňuje závěr, že čin obviněného byl proveden zvlášť zavrženíhodným
způsobem.“33
„Podmínky stanovené v § 29 odst. 3 písm. a) tr. zák. považovaly soudy za splněné,
neboť šlo o mimořádně vysoký stupeň nebezpečnosti činu pro společnost z důvodu zvlášť
zavrženíhodného způsobu provedení činu, který soud spatřoval v zákeřnosti jednání
obviněného, připravenosti, plánovitosti a promyšlenosti, v určité míře surovosti, brutality
a v mechanismu usmrcení poškozeného dvěma vražednými nástroji apod. (viz blíže str.
23 rozsudku soudu druhého stupně) a z důvodu zvlášť zavrženíhodné pohnutky. Splnění
podmínky stanovení v § 29 odst. 3 písm. b) tr. zák. považovaly soudy za splněné jak v tom
směru, že uložení trestu odnětí svobody na doživotí vyžaduje účinná ochrana společnosti,
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tak v tom směru, že není naděje na nápravu obviněného trestem odnětí svobody nad
patnáct do dvaceti pěti let (uvedené na str. 24 – 26 rozsudku soudu druhého stupně).“34
Další podmínkou pro uložení doživotního trestu odnětí svobody je fakt, že uložení
takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a není naděje, že by pachatele bylo
možno napravit mírnějším trestem.
„Závěr odvolacího soudu, že po dvaceti letech strávených ve výkonu trestu se tyto
osobnostní rysy u obviněného mohou změnit, je podle názoru dovolatele s tím, co uvedl
znalec, v příkrém rozporu. Soud nespecifikoval, z čeho usoudil na v rozhodnutí
zmiňovanou možnost útlumu projevů osobnosti obviněného. Argument věkového posunu
nelze obecně přijmout. Neplatí pravidlo, že by se podobných deliktů dopouštěli pouze či
převážně pachatelé věkově mladší než padesát let. Nelze pominout ani to, že obviněný se
ani k jednomu z trestných činů nedoznal, ale především ani neprojevil sebemenší lítost
nad tím, že v rozmezí patnácti měsíců byly jeho dvě družky usmrceny. Projevuje se jako
člověk lhostejný k životu osob, které mu byly blízké, bez svědomí a lidského citu. Jeho
trestné jednání je natolik výjimečné svou bezohledností k životu jiných lidí, že je v jeho
případě bezpochyby namístě využít i zákonem předpokládaného zpřísnění podmínek
výkonu výjimečného doživotního trestu.“35
„Nejprve je vhodné uvést, že v hledisku účinné ochrany společnosti je zdůrazněn
především požadavek generální prevence. Uložení trestu odnětí svobody na doživotí bude
na místě, když jiné prostředky, a zejména i nejcitelnější jiné tresty nebudou s to účinně
ochránit společnost před nejnebezpečnější kriminalitou, která velmi negativním a často
nenahraditelným způsobem poškozuje základní společenské hodnoty. Může tomu tak být
za předpokladu, jestliže nastane mimořádné ohrožení společnosti např. v důsledku hrozby
spáchání některého z trestných činů uvedených v návětí § 29 odst. 3 tr. zák., který se bude
častěji vyskytovat, nebo takové trestné činy budou zaměřeny proti některým kategoriím
osob, jež jsou jimi ohroženy (např. dětí, veřejných činitelů), dojde k hlubokému
znepokojení široké veřejnosti apod. (srov. rozhodnutí č. 23/1975 Sb. rozh. tr.). Trest
odnětí svobody na doživotí nutno považovat za důležitý prostředek ochrany společnosti i
před organizovaným zločinem, teroristickými akcemi apod. Předpokládá-li zákon závěr
o tom, že není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad
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15 až do 25 let, jde o prevenci individuální, v níž se vyjadřuje subsidiarita trestu odnětí
svobody na doživotí ve vztahu k onomu mírnějšímu typu výjimečného trestu. Znamená to
tedy, že z hlediska osoby pachatele je nutno nejdříve zkoumat, zda k dosažení účelu trestu
nepostačuje některá z mírnějších alternativ, totiž trest odnětí svobody do 15 let nebo
výjimečný trest v podobě trestu odnětí svobody nad 15 až do 25 let. Teprve po negativním
závěru, že uvedené tresty, případně ani v kombinaci s příslušným ochranným opatřením
v konkrétním případě nepostačují k dosažení účelu trestního zákona, lze za splnění
ostatních podmínek přikročit k uložení trestu odnětí svobody na doživotí. Formulací této
podmínky („není naděje“) dává zákon najevo, že nestačí nedostatek jistoty, že se pachatel
napraví kratším trestem, ale naopak, vyžaduje se rozumná jistota (prognóza) vycházející
ze současných znalostí o možnosti napravit pachatele trestem odnětí svobody časově
omezeným nad 15 až do 25 let. Tím se ovšem dostává výrazně do popředí ochranná funkce
trestu odnětí svobody na doživotí spočívající v izolaci pachatele od společnosti, aby byla
před ním chráněna, když ani dlouhodobý trest odnětí svobody do 25 let není schopen
zajistit jeho převýchovu a nápravu.“36
Z výše uvedeného lze vyčíst, že prvotním účelem doživotního trestu je generální
prevence. Užíván by měl být zejména v těch případech, kdy jiné tresty nebo ochranná
opatření, jako například zabezpečovací detence, nebudou s velkou pravděpodobností
stačit k důsledné ochraně společnosti před nejnebezpečnější kriminalitou.
Individuální prevence je v případě doživotního trestu spatřována v požadavku
subsidiarity tohoto trestu vůči trestu odnětí svobody v rozmezí od 20 do 30 let. Nejprve
musí soud důkladně zvážit, zda existuje možnost nápravy pachatele mírnějším trestem,
například i za pomoci dalších opatření uvedených v trestním zákoníku, jako jsou
ochranné léčení nebo zabezpečovací detence. Až pokud soud dojde po zhodnocení všech
relevantních podkladů k negativnímu závěru ohledně možnosti nápravy, je uložení
doživotního trestu oprávněné. Mezi relevantní podklady pro rozhodování o osobnosti
pachatele lze zařadit expertizy z oblasti psychologie, psychiatrie nebo s ohledem na
povahu spáchaného činu také z oblasti sexuologie. Posuzují se také obecné rysy
pachatele, jeho předchozí život a trestná činnost, jeho rodinné zázemí.
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4.3 Průběh trestního řízení
Trestním řízením se rozumí řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Na
trestním řízení se podílejí orgány činné v trestním řízení, mezi které počítáme soudy,
státní zástupce a policejní orgány. V otázce ukládání trestů mají stěžejní roli soudy.
Řízení o trestných činech, za které lze uložit výjimečný trest, se v prvním stupni koná
podle ust. § 17 TŘ zásadně u krajského soudu.
Možnost uložení výjimečného trestu za spáchání projednávaného trestného činu
je důvodem nutné obhajoby a podle ust. § 36b odst. 1 se nemůže obviněný obhájce vzdát.
Trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, za který lze uložit výjimečný trest, také
umožňuje trvání vazby v nejvyšší možné míře. Podle ust. § 72a odst. 1 písm. d) TŘ může
vazba trvat až čtyři roky.
Vzhledem k tomu, že odsouzení k výjimečnému trestu nejsou vyňati z působnosti
ust. § 322 TŘ, mohou, stejně jako ostatní odsouzení, požádat o odklad výkonu trestu
odnětí svobody z důvodu ohrožení jejich života či zdraví. V případě odsouzení těhotné
ženy nebo matky novorozeného dítěte se přistoupí obligatorně k odložení výkonu trestu
na dobu jednoho roku po porodu dítěte. Rozhodování o všech žádostech o odklad výkonu
trestu spadá do působnosti předsedy senátu.

4.3.1 Doživotní trest jako zvláštní důvod k podání dovolání
V ust. § 265b odst. 1 TŘ najdeme 12 obecných důvodů, pro které lze u Nejvyššího
soudu podat dovolání. V § 265b odst. 2 pak můžeme najít speciální důvod pro podání
dovolání, kterého mohou využít jen osoby odsouzené k trestu odnětí svobody na doživotí.
„Vzhledem k této výjimečné povaze trestu odnětí svobody na doživotí a jeho mimořádně
tíživým důsledkům umožňuje zákon za použití dovolacího důvodu podle § 265b odst. 2
přezkoumat rozhodnutí, kterým byl uložen takový trest, a to vrcholným soudním orgánem
a bez návaznosti na ostatní dovolací důvody tak, aby byly možnosti přezkumu co
nejširší.“37
Tohoto svého práva může odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody využít
buď zcela samostatně, bez toho, aby napadenému rozhodnutí vytýkal i jinou vadu, než je
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samotné rozhodnutí o uložení doživotního trestu, nebo svého práva může využít i ve
spojitosti s některými z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 TŘ.
Ve všech případech musí být dovolání podáno pouze proti pravomocnému
rozhodnutí poté, co soud již rozhodl ve 2. stupni, a to vždy prostřednictvím obhájce, jinak
by nebylo ze strany NS za dovolání považováno a nemohl by o něm rozhodnout. Lhůta
pro podání dovolání je 2 měsíce od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje,
a je shodná pro všechny dovolací důvody. Průběh dovolacího řízení z důvodu uvedeného
v ust. § 256b odst. 2 se nijak neliší od průběhu řízení z ostatních dovolacích důvodů.

4.4 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Otázka podmíněného propuštění je upravena v ust. § 88 TZ. Obecnou podmínkou
pro možnost podmíněného propuštění je u všech trestů odnětí svobody skutečnost, že
odsouzený svým dobrým chováním a plněním povinností naplnil účel trestu a došlo tedy
k jeho polepšení a zároveň se dá důvodně očekávat, že do budoucna povede řádný život.
Z pozice odsouzeného je tedy potřeba dodržovat zásady slušného chování, dodržovat
vězeňský řád a naplňovat cíle stanovené programem zacházení. Soud přihlédne i
k včasnému nástupu do výkonu trestu a odčinění újmy způsobené spáchaným činem.
Dodržování vězeňský pravidel nemůže znamenat automatické podmíněné propuštění
z výkonu trestu, tato skutečnost by šla proti smyslu trestu a vedla by pravděpodobně
pouze k účelové změně chování po dobu pobytu ve věznici. Mimo výše uvedené by měl
soud posuzovat i podmínky pro návrat podmíněně propuštěného do normálního života,
tedy jeho vyhlídky na získání zaměstnání, jeho sociální vazby, zda má zajištěno ubytování
atd.38
Druhou stěžejní podmínkou je vykonání určité části uloženého trestu. Obecně lze
o podmíněném propuštění uvažovat po vykonání jedné poloviny uloženého nebo podle
rozhodnutí prezidenta ČR zmírněného trestu. Osoba, která byla ve výkonu trestu odnětí
svobody poprvé a nebyla odsouzena za zvlášť závažný zločin, může být podmíněně
propuštěna již po vykonání jedné třetiny uloženého trestu.
Osoby odsouzené k výjimečnému trestu v délce od 20 do 30 let mohou být
podmíněně propuštěny až po vykonání dvou třetin uloženého trestu. U této kategorie
odsouzených musí soud při rozhodování brát v úvahu i možnost opětovného spáchání
Kučera, P., Ptáček, M. Několik poznámek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody na doživotí a přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Trestní právo, č. 11/2007
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některého zvlášť závažného zločinu, tím že bude důkladně posouzena osobnost
odsouzeného a okolnosti činu, za který byl uvězněn.
Ještě přísnější podmínky zákon stanovuje pro možnost podmíněného propuštění
osob odsouzených k doživotnímu trestu odnětí svobody. Tato skupina osob může být
podmíněně propuštěna až po vykonání 20 let trestu odnětí svobody. Stejně jako u
předchozí kategorie odsouzených k výjimečnému trestu odnětí svobody na 20 až 30 let,
musí být při rozhodování soud přesvědčen, že s ohledem na spáchaný čin a osobnost
pachatele, nehrozí opakování spáchání výjimečného trestu.
Pokud soud stanoví, že u odsouzeného došlo k polepšení a dá se očekávat, že
nedojde k recidivě, rozhodne o podmíněném propuštění a zároveň propuštěnému stanoví
zkušební dobu, která v případě přečinů může trvat až tři roky a v případě zločinů může
trvat jeden rok až sedm let. Zákon nestanovuje žádnou speciální úpravu pro odsouzené
k výjimečnému trestu, soud tedy postupuje podle obecných podmínek stanovených v §
89 odst. 1 TZ, z hlediska povahy trestné činnosti, za které lze uložit výjimečný trest, bude
pravděpodobně soud zkušební dobu stanovovat v maximální možné délce sedmi let.
Vedle zkušební doby může soud podmíněně propuštěnému stanovit další
povinnosti směřující k vedení řádného života, mezi které patří povinnost nahradit újmu
způsobenou trestným činem, povinnost zdržovat se po určitý čas ve svém obydlí nebo
povinnost vykonat určité veřejně prospěšné práce.
Pokud během zkušební doby podmíněně propuštěný splní všechny stanovené
povinnosti, vysloví soud, že se osvědčil. V takovém případě se má za to, že byl trest
vykonán dnem propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, od té doby začíná běžet lhůta
k zahlazení odsouzení. Pokud vede propuštěný řádný život, hledí se po uplynutí
stanovené doby na propuštěného jako by nebyl souzen. U nejméně závažných trestných
činů je lhůta pro zahlazení jeden rok, v případě odsouzení k výjimečnému trestu je lhůta
pro zahlazení odsouzení patnáct let.
U podmíněně propuštěného může nastat i situace, kdy ve zkušební době řádný
život nevedl. V takovém případě soud rozhodne o vykonání zbytku původně uloženého
trestu odnětí svobody. Ustanovení § 90 odst. 4 TZ upravuje možnost opětovného
podmíněného propuštění z výkonu trestu. Obecně lze přistoupit k podmíněnému
propuštění po vykonání jedné poloviny zbývajícího trestu, v případě trestných činů
uvedených v ust. § 88 odst. 4 TZ, mezi které patří většina trestných činů, za které lze
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uložit výjimečný trest v délce od dvaceti do třiceti let, pak po vykonání dvou třetin
zbývajícího trestu. Zákon stanoví, že opětovné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
na doživotí není možné.
Pro možnost podmíněného propuštění z výkonu doživotního trestu odnětí
svobody je klíčové ust. § 54 odst. 4, který dává soudům pravomoc nezapočítat dobu
strávenou ve věznici se zvýšenou ostrahou, kam se na počátku uvěznění umisťují všichni
odsouzení k doživotnímu trestu, do doby výkonu trestu.
Procesní stránka podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody je upravena
v ust. § 331 TŘ. Dle tohoto ustanovení o otázce podmíněného propuštění rozhoduje
okresní soud, v jehož obvodu je trest vykonáván, a to ve veřejném zasedání. Řízení může
být zahájeno na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, popřípadě na žádost
samotného odsouzeného. Pokud žádost podává sám odsouzený, musí k ní být připojeno
kladné stanovisko ředitele věznice, ve kterém bude zhodnoceno chování odsouzeného,
jinak soud nemůže o žádosti jednat. „K rozhodným kritériím pro vydání stanoviska
ředitele věznice bude patřit nejen počet a význam kázeňských odměn a kázeňských
přestupků, případný počet a druh kázeňských trestů (srov. zejména § 45 a 46), ale také
hodnocení chování odsouzeného v souvislosti s proměnami jeho osobnosti.“39 Pokud je
žádost odsouzeného o podmíněné propuštění soudem zamítnuta, může být novu podána
po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí.
Otázkou možnosti podmíněného propuštění se zabýval Evropský soud pro lidská
práva ve svém rozsudku ze dne 9. července 2013 ve věci Vinter a ostatní proti Spojenému
království.40 V tomto případě Velký senát rozhodl o porušení čl. č. 3 Úmluvy na základě
stížnosti tří stěžovatelů z Velké Británie, kteří byli shodně za mnohonásobné vraždy
odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody. Právní úprava nestanovila jasně, za
jakých podmínek a zda vůbec, je možné přezkoumání uloženého trestu a případné
propuštění. Soud v rozsudku vyslovil názor, že „článek 3 Úmluvy proto musí být v
kontextu doživotního odsouzení interpretován tak, že je nezbytné, aby vnitrostátní orgány
mohly přezkoumat uložený trest s ohledem na pokrok, který odsouzený učinil a se
zvážením, zda pro další uvěznění jsou dány legitimní penologické důvody“. Vidina
39

Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s.
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 11. 2013. Case of Vinter and Others v.
The United Kingdom. Applications nos. 66069/09, 130/10 a 3896/10. Dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664
40

28

možného podmíněného propuštění by měla odsouzené motivovat v naplňování účelu a
trestu, „soud při této příležitosti poukázal na směřování trestního práva zejména v rámci
Evropy, kde nabývá na významu výchovný význam uvěznění nad pouhým potrestáním
odnětím svobody.“41

4.5 Milost prezidenta republiky
V souladu s čl. 62 písm. g) Ústavy České republiky má prezident právo odpustit
nebo zmírnit tresty uložené soudem a zahladit odsouzení. Jedná se pravomoc určenou
k udělení individuálního aktu milosrdenství, k tomuto aktu prezidenta není vyžadována
kontrasignace předsedy vlády.
Prezident je oprávněn prominout celý trest, nebo jen jeho část, je možné, aby
v rámci této pravomoci zaměnil uložený druh trestu za jiný, který je v rámci hierarchie
trestů považován za mírnější. Přípustné je i stanovení mírnějšího výkonu trestu (např. při
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody zařazení do mírnějšího typu věznice,
popřípadě jeho přeměna na podmíněný trest odnětí svobody.42
Současně s odpuštěním trestu nebo jeho části může prezident stanovit podmínky,
které musí omilostněný dodržovat. Okruh podmínek, které mohou být stanoveny, není
v zákoně uveden. Dodržování stanovených podmínek sleduje soud, není ovšem zmocněn
rozhodovat o neplnění podmínek. Výsledky monitoringu předává soud minimálně
jedenkrát ročně prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti prezidentu republiky. Jen
prezident sám je oprávněn konstatovat porušení podmínek udělení milosti a rozhodnout
o povinnosti vykonat zbytek trestu.43
Této své pravomoci prezident republiky využil ve vztahu k osobě odsouzené
k výjimečnému trestu v roce 2017. Prezident Zeman tak prominul zbytek trestu odnětí
svobody na doživotí Jiřímu Kájínkovi, kterému byl doživotní trest uložen za trestné činy
vraždy, padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a
nedovoleného ozbrojování.44
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„Prezident republiky prominul uvedený trest pod podmínkou, že se omilostněný
do 7 let od udělení milosti nedopustí trestného činu (tj. jakéhokoli trestného činu ať již
úmyslného nebo nedbalostního). Dodržování podmínky bude podle § 369 trestního řádu
a také podle § 68 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy
sledovat soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Uvedený soud po uplynutí každého
roku podmínky sdělí Ministerstvu spravedlnosti výsledky šetření. Vyjde-li najevo, že
omilostněný podmínku nedodržuje, provede soud potřebné šetření i před uvedenou lhůtou
a předloží výsledky šetření prezidentu republiky, a to prostřednictvím Ministerstva
spravedlnosti. Pro úplnost dodáváme, že soudu nepřísluší, aby sám vyvozoval závěry
o neplnění podmínky, neboť k tomu je oprávněn pouze prezident republiky.“45

Tisková zpráva tiskového mluvčího prezidenta republiky, dostupná z
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-udelilmilost-6-13391 [1. 3. 2018]
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5 Výkon výjimečného trestu
Jedním z klíčových úkolů demokratického právního státu je zabezpečení účelného
výkonu trestů uložených soudy na základě zákona. Výkon nepodmíněných trestů odnětí
svobody je upraven v celém spektru právních předpisů, od mezinárodních dokumentů,
kterými je Česká republika vázána, přes ústavní zákony, zákonné předpisy až po
podzákonné právní normy.
Výkon všech nepodmíněných trestů odnětí svobody je v souladu s ust. § 55 odst.
3 TZ vykonáván ve věznicích podle jiného právního předpisu. Tímto právním předpisem
se rozumí zákon č. 166/1999, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů. V § 56 odst. 1 TZ najdeme diferenciaci věznic do dvou stupňů dle
stupně ostrahy. První skupinou jsou věznice s ostrahou, druhou skupinou jsou věznice se
zvýšenou ostrahou. Toto rozdělení je novinkou v právním řádu ČR, zavedenou zákonem
č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č, 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento
zákon vstoupil v účinnost dnem 1. 10. 2017.
Do 30. 9. 2017 byla účinnou úprava TZ, která v ust. § 56 dělila věznice do 4 stupňů
na věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Umisťování vězňů
do jednotlivých stupňů ostrahy záleželo na délce trestu, formě zavinění či na případné
recidivě.
Do věznice s dohledem byli umisťováni pachatelé trestných činů, kterým byl
uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a kteří doposud nebyli ve výkonu trestu pro
úmyslný trestný čin.
Do věznice s dozorem byli umisťováni pachatelé, kterým byl uložen trest za
přečin spáchaný z nedbalosti a kteří již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,
nebo ti pachatelé, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující
tři roky a kteří doposud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin.
Do věznice s ostrahou byli umisťováni pachatelé, kterým byl uložen trest za
úmyslný trestný čin, u kterých nebyli zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice
s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou. Dále byli do věznice s ostrahou umisťováni
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pachatelé odsouzení pro přečiny spáchané z nedbalosti, kteří nebyli zařazeni do výkonu
trestu odnětí svobody do věznice s dohledem nebo dozorem.
Poslední kategorií byli věznice se zvýšenou ostrahou, do které byli umisťováni
pachatelé, kterým byl uložen výjimečný trest, trest odnětí svobody spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny a kterým byl za zvlášť závažný zločin uložen trest
odnětí svobody v délce nejméně 9 let, nebo pachatelům, kteří byli odsouzeni za úmyslný
trestný čin a v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu.
Výše uvedené rozdělení nebylo pro soud zcela závazné, vždy záleželo na úvaze
konkrétního soudu pro daný případ. S ohledem na všechny okolnosti případu mohl soud
rozhodnout o umístění pachatele do jiného typu věznice, než který odpovídá pravidlům
uvedeným výše, pokud se domníval, že jiný typ věznice bude vhodnější pro příznivé
působení na budoucí řádný život pachatele. Jedinou výjimkou byli pachatelé, kterým byl
uložen doživotní trest odnětí svobody, kteří museli být vždy umístěni do věznice se
zvýšenou ostrahou.
Podle důvodové zprávy k zákonu č. 58/2017 Sb. byl hlavním důvodem k redukci
stupňů věznic rozdílný přístup soudů k zařazení vězňů. „Podle poznatků Vězeňské služby
soudy k zařazení přistupují rozdílně, neboť zařazují odsouzené s téměř identickou
charakteristikou osobnosti, identickými kriminogenními riziky a potřebami a identickou
délkou uloženého trestu do různých typů věznic. V důsledku toho musí Vězeňská služba
realizovat několikanásobný počet identických programů pro stejné kategorie
odsouzených, avšak umístěných v různých typech věznic.“46Dalším problémem byl i
systém rozhodování o přemístění do jiného typu věznice: „Soud zařazuje odsouzené do
některého typu věznic podle podkladů, které má k dispozici ke dni svého rozhodnutí.
Nemůže tedy dostatečně zohlednit kriminogenní a bezpečnostní hlediska, která se během
výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených mění a vyvíjejí, hlavně v důsledku
uplatňovaného programu zacházení. Informace o těchto změnách má k dispozici pouze
Vězeňská služba“.47
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Podrobnější úpravu způsobu výkonu trestu obsahuje zákon č. 169/1999 Sb., o
výkonu trestu odnětí svobody a dále vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

5.1 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v ust. § 1 odst. 2 stanovil
účel výkonu trestu, kterým je působení na odsouzené prostředky stanovenými tímto
zákonem tak, aby bylo snižováno nebezpečí recidivy kriminálního chování a odsouzení
byli po propuštění schopni vést život v souladu se zákonem, a dále chránit společnost
před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti. Z výše
uvedeného vyplývá, že by trest měl plnit zejména funkci zábrannou a výchovnou.
Dodržování právních předpisů při naplňování účelu výkonu trestu je dozorováno
krajským státním zastupitelstvím, v jehož obvodu se věznice nachází.
Výkon trestu musí být, v souladu s mezinárodními závazky a Listinou, vykonáván
vždy s respektem k důstojnosti odsouzených, tak aby bylo zachováno jejich zdraví a ve
snaze o jejich resocializaci. K uplatňování nových poznatků v oblasti vězeňství, které
mohou napomoci k dosažení účelu výkonu trestu zřizuje ředitel věznice poradní komisi,
která sestává z minimálně pěti odborníků působících v oblasti práce s pachateli nebo
s osobami se sociálně patologickým nebo jinak rizikovým chováním. Členové komise
jsou jmenováni na návrh ředitele věznice ministrem spravedlnosti na dobu čtyř let.
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, věznice se v České republice dělí do dvou
typů: věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou. „Z hlediska vnějšího střežení se
typy věznic odlišují tím, zda v nich jsou či nejsou užívány speciální stavebně-technické
prostředky (např. zdi, ploty s ostnatým drátem) a ozbrojené stráže k zabránění útěku
odsouzených.“48 V ust. § 12a ZVTOS najdeme další dělení věznic s ostrahou, a to do
třech stupňů zabezpečení. Podle tohoto ustanovení se věznice s ostrahou dále dělí na
oddělení:
a) s nízkým stupněm zabezpečení,
b) se středním stupněm zabezpečení a
c) s vysokým stupněm zabezpečení.

KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
48
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Do těchto oddělení jsou odsouzení umisťovaní podle míry vnějšího a vnitřního
rizika. Podle ust. § 12a odst. 3 ZVTOS vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti
odsouzeného pro společnost, zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl
uložen trest, délku trestu a formu zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu
trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s
ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména
povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů
trestu a hrozba útěku. Konkrétní režim v jednotlivých typech věznic stanoví prováděcí
vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhodnocení vnitřních i vnějších rizik provádí odborná komise, složená
z odborníků participujících při výkonu trestu, jako jsou psychologové, vychovatelé a
vedoucí oddělení výkonu trestu. Konečné rozhodnutí o umístění do některého z oddělení
věznice je v působnosti ředitele věznice, do které byl odsouzený rozhodnutím soudu
přiřazen.
ZVTOS obsahuje v téměř celém svém rozsahu úpravu společnou pro všechny
skupiny vězňů. Odchylky od obecné úpravy jsou obsaženy v hlavě IV zákona, která
rozlišuje některé skupiny odsouzených, jako jsou mladiství, ženy nebo osoby s duševními
poruchami. Z hlediska tématu mé práce je důležité ust. § 71 ZVTOS, zabývající se
výkonem doživotního trestu:
Výkon doživotního trestu
§ 71
(1) Vnitřní řád věznice, jakož i obsah a formy zacházení s odsouzenými k
doživotnímu trestu musí přihlížet též k povaze tohoto trestu a nebezpečnosti odsouzených,
kterým je takový trest uložen.
(2) Odsouzenému k doživotnímu trestu nelze přerušit výkon trestu nebo mu udělit
kázeňskou odměnu spočívající v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou
nebo s programem zacházení.
Další speciální kategorií upravenou ZVTOS jsou velmi nebezpeční odsouzení,
mezi které patří všichni, kteří byli odsouzeni k výjimečnému trestu. Tito odsouzení se
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zpravidla umisťují do oddílu věznice s tzv. zesíleným stavebně technickým
zabezpečením.
Z výše uvedeného je zřejmé, že úprava výkonu výjimečných trestů a zejména
trestu doživotního, je v ZVTOS nedostatečná. Z důvodu poměrně značné specifičnosti
dlouhodobých trestů, zejména co se týče účelu trestu a způsobu vhodného výchovného
působení na odsouzené, by bylo příhodné podrobnější rozpracování úpravy výkonu
výjimečného trestu.

5.2 Umisťování odsouzených do věznic
Jak již bylo řečeno dříve, novelou trestního zákona č. 58/2017 Sb. došlo ke změně
v diferenciaci věznic, nově se věznice dělí jen na věznice s ostrahou a na věznice se
zvýšenou ostrahou.
Do věznice s ostrahou bývají zpravidla umisťováni ti pachatelé, u kterých nejsou
splněny podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznice se zvýšenou
ostrahou jsou dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) zpravidla umisťováni ti pachatelé, kterým byl
uložen výjimečný trest, kterým byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný
ve prospěch organizované zločinecké skupiny, kterým byl za zvlášť závažný zločin
uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osm let, nebo ti pachatelé, kteří byli
odsouzeni za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchli nebo se pokusili
uprchnout z vazby, výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence. Obecně lze tedy
říci, že rozdělení do jednotlivých typů věznic se řídí osobností a kriminální minulostí
odsouzeného, povahou a závažností trestného činu a výměrou trestu.
Stejně jako v případě právní úpravy účinné do 30. 9. 2017 může soud podle ust. §
56 odst. 3 rozhodnout o umístění pachatele do jiného typu věznice, pokud má za to, že
poté bude lépe zabezpečeno pozitivní působení, aby pachatel vedl řádný život. Výjimkou
jsou pachatelé, kterým byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. Ti musí být vždy
umístěni do věznice se zvýšenou ostrahou.
Rozhodnutí o zařazení do určitého typu věznice není závazné pro celou dobu
výkonu trestu. V průběhu výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout podle ust.
§ 57 TZ o přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice. Podle ust. § 324 TŘ se o změně
způsobu výkonu trestu rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo
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ředitele věznice. Tato pravomoc spadá do působnosti okresního soudu, v jehož obvodu
se nachází věznice, ve které je trest vykonáván. O přeřazení odsouzeného do mírnějšího
typu rozhodne soud v případě, kdy chování odsouzeného a způsob jakým si plní své
povinnosti při výkonu trestu napovídá, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.
Naopak o přeřazení do přísnějšího typu věznice může soud rozhodnout, pokud
odsouzený opakovaně nebo hrubě porušil kázeň a stanovený pořádek nebo v případě, že
odsouzený v průběhu výkonu trestu spáchal další trestný čin.
Návrh na přeřazení do mírnějšího typu věznice může podat i sám odsouzený, a to
po odpykání nejméně jedné čtvrtiny uloženého trestu, minimálně však po 6 měsících.
Značná restrikce existuje pro odsouzené k doživotnímu trestu, kteří mohou podat návrh
na přeřazení do věznice s ostrahou po výkonu nejméně 10 let trestu. O takové žádosti
rozhoduje ve veřejném zasedání podle ust. § 324a TŘ okresní soud, v jehož obvodu je
trest odnětí svobody vykonáván, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení takového návrhu.
V případě zamítnutí žádosti odsouzeného o přeřazení do mírnějšího typu věznice může
odsouzený svou žádost opakovaně podat po uplynutí 6 měsíců od skončení předchozího
řízení.
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 30. 11. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/94 vyslovil tezi,
že rozhodnutí o zařazení odsouzeného do určitého typu věznice je rozhodnutím o trestu
samotném, konkrétně o jeho kvalitativní dimenzi, a ve smyslu čl. 40 Listiny je tedy
nezbytné, aby o zařazení nerozhodoval jiný orgán než soud. Podle tohoto nálezu není
přípustné, aby o přeřazení rozhodoval ředitel věznice, jakožto pouhý administrativní
orgán, tak jak bylo stanoveno v ust. § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., které byly výše uvedeným nálezem ÚS
zrušeny.
Výhodou nové úpravy je zejména větší flexibilita Vězeňské služby při vytváření
systému umísťování a přemísťování odsouzených pro řádné plnění programu zacházení
a dodržování vězeňského režimu podle systému SARPO49. Soud i nadále rozhoduje o
49
Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených, který je součástí
Vězeňského informačního systému (VIS). Prvotní verzi nástroje v prvotní fázi vytvářel širší tým odborníků
z Vězeňské služby a Probační a mediační služby (2005-2008). Jeho finální podobu dotvořil (např. výpočty
rizik, škálu rizik), validizoval, elektronizoval a uvedl do penitenciární praxe pracovní tým Vězeňské služby
(2008 – 2012).
Pomocí nástroje se zpracovává vstupní Komplexní zpráva, na jejíž výstupy navazuje Program
zacházení odsouzených. Nástroj posuzuje pravděpodobnost opětovného selhání odsouzeného na základě:
• výpočtu statického rizika z údajů o kriminálním chování,
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umístění do jednoho ze dvou typů věznic podle trestněprávních hledisek, a není tedy nijak
dotčeno ustanovení čl. 40 Listiny. Umístění do konkrétního oddělení věznice ovšem
spadá do působnosti Vězeňské služby, která disponuje širokým spektrem odborníků, kteří
mohou podrobněji a dlouhodoběji zkoumat osobnost odsouzeného, a tedy určit vhodný
způsob zacházení s takovým vězněm i s ohledem na aktuální situaci. Systém je tedy
mnohem pružnější a má i pozitivní vliv na ekonomickou stránku věci. Tato změna byla
České republice dlouhodobě doporučována ze strany Rady Evropy a vyplývá z Koncepce
rozvoje českého vězeňství do roku 2025.
Díky této změně lze do budoucna očekávat snížení počtu řízení o přeřazení do
jiného typu věznice, který byl za minulé právní úpravy poměrně vysoký:
Rok

Zmírnění

Zpřísnění

Celkem

Průměrný počet osob ve

režimu

režimu

přeřazených

výkonu trestu odnětí
svobody

2009

1398

417

1815

19438

2010

1720

497

2217

19449

2011

1534

420

1954

20385

2012

1442

461

1903

20907

2013

1138

145

1283

14063

2014

1151

225

1376

15458

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 58/2017 Sb., dostupná z https://www.vlada.cz/assets/uradvlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha-c--3---Duvodova-zprava-knovelizovanemu-zneni-trestniho-zakoniku.pdf

Z výše uvedené tabulky můžeme vysledovat, že každoročně docházelo
k rozhodování o přeřazení do jiného typu věznice u téměř 10 % osob, nacházejících se ve
věznicích. Tato skutečnost samozřejmě neúměrně zatěžovala již tak přetížený soudní
aparát.
Rozhodování o dalším umístění do konkrétní věznice spadá pod generální
ředitelství Vězeňské služby, které se rozhoduje na základě programů zacházení

•
•
•

výpočtu dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizik v 7 základních životních oblastech,
odhadu způsobení újmy a specifikace potenciální oběti na základě analýzy trestné činnosti,
vyhodnocení motivace a sebehodnocení
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realizovaných v dané věznici nebo v případě potřeby podle možnosti poskytování
zdravotních služeb. V souladu se zákonem i mezinárodními závazky by mělo být bráno
v potaz právo odsouzených na výkon trestu co nejblíže místu pobytu osob blízkých.
S ohledem na fakt, že valná většina odsouzených k výjimečnému trestu vykonává
trest ve věznici se zvýšenou ostrahou, lze ze statistik Vězeňské služby vyčíst, že pachatelé
odsouzení k výjimečným trestům bývají nejčastěji umisťováni do věznice Mírov a
věznice Valdice, menší část odsouzených pak vykonává trest ve věznici v Karviné. Ženy
odsouzené k výjimečnému trestu vykonávají trest ve specializované ženské věznici
v Opavě. Odsouzený nastupuje výkon trestu podle ust. § 9 ZVTOS ve věznici, kterou určí
soud ve výzvě k nástupu trestu.

5.3 Průběh výkonu výjimečného trestu
Při výkonu výjimečného trestu musí být brána v potaz skutečnost, že tento trest je
udělován pachatelům odsouzeným za zvlášť nebezpečné zločiny, kteří jsou pro
společnost vysoce nebezpeční. Podle zákona jsou všichni pachatelé odsouzení
k výjimečnému trestu označeni jako tzv. velmi nebezpeční odsouzení. Výkon
výjimečných trestů tedy připadá v úvahu jen ve věznicích se zvýšenou ostrahou, zpravidla
se odsouzený umístí do oddílu se zesíleným stavebně technickým zabezpečením. Pokud
se během 90 dnů neprojeví důvodná obava, že by odsouzený mohl ohrozit bezpečnost
jiných osob, z tohoto oddílu se vyřadí. Podle ustanovení § 72a odst. 5 ZVTOS může sám
odsouzený, zařazený do oddílu se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, požádat
ředitele věznice o vyřazení z tohoto oddílu. Pokud by byla tato žádost ředitelem
zamítnuta, může ji znovu podat po třech měsících od právní moci rozhodnutí. Proti
rozhodnutí může odsouzený podat stížnost, o které rozhoduje generální ředitel Vězeňské
služby nebo jím pověřený zaměstnanec.
V průběhu výkonu trestu by mělo být ze strany věznic dbáno na omezení
škodlivých účinků uvěznění, mezi které se řadí zejména zpřetrhání pozitivních sociálních
vazeb v rámci rodiny a přátel a koníčků. Tyto vazby mohou mít velmi kladný vliv na
nápravu odsouzeného a chuť na sobě pracovat.
Problémem zejména dlouhodobých trestů je proces tzv. prizonizace, „tj. proces
intelektuálního, psychologického i hodnotového přizpůsobování se prostředí věznice,
který zejména u dlouhotrvajících trestů vede až k neschopnosti člověka žít mimo vězení.
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Adaptace na prostředí věznice, přizpůsobení se pravidlům vězeňské subkultury, převzetí
jejích zvyklostí, chování, forem uspokojování životních potřeb, osvojení si vězeňského
argotu apod., stejně jako přizpůsobení se vězeňským pravidlům vyžadovaným personálem
věznic je na překážku pozitivní resocializace a snižuje i efektivitu programů zacházení.
Odsouzení velmi často plní všechny úkoly, které jim program ukládá, navenek prezentují
pozitivní postoje a formy chování, naučí se plnit uložené povinnosti, aby se vyhnuli
kázeňským postihům, ale vnitřně zůstávají nedotčeni.50 Velká kumulace osob
s patologickým chováním ve věznicích vede k tomu, že odsouzení si mohou, navzdory
výchovnému působení vězeňského personálu, osvojit další negativní návyky a získat
takové sociální vazby, které mohou následně vést k páchání další trestné činnosti, ať už
přímo uvnitř věznic nebo po jejich propuštění. Z důvodu minimalizace takového působení
jsou osoby odsouzené k výjimečnému trestu, tedy ti nejvíce nebezpeční jedinci, co nejvíce
izolováni od odsouzených ke krátkodobějším trestům.
V § 7 ZVTOS najdeme požadavky na další rozdělení odsouzených: odděleně by
měli být umístěni recidivisté od těch, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé, osoby odsouzené
za úmyslný trestný čin od těch, odsouzených za nedbalostní trestné činy, anebo by se měli
segregovat osoby s duševními poruchami a poruchami chování. Tato úprava má za cíl
hlavně eliminaci možných krizových situací, které by mezi jednotlivými skupinami osob
mohly vzniknout.
Režim výkonu trestu si stanovují jednotlivé věznice samostatně. V obecné rovině
se věznice řídí vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí
svobody. Podle ust. § 7 písm. g) ZVTOS musí být velmi nebezpeční odsouzení, tj. mimo
jiné lidé odsouzení k výjimečným trestům, umisťováni odděleno od ostatních. Do 30. 9.
2017 obsahoval § 71 ZVTOS ještě třetí odstavec, podle kterého měli být odsouzení
k doživotnímu trestu ubytováni zpravidla po jednom. Novelou ZVTOS č. 58/2017 Sb. byl
tento požadavek zrušen, zejména z důvodu individualizace přístupu k odsouzenému, kdy
někdy může být pro odsouzené přínosnější sdílení cely s dalším odsouzeným. Po dvou
také bývají umisťováni ti odsouzení, kteří trpí vážnou nemocí, např. epilepsií.51
Pro každou věznici je jejím ředitelem stanoven vnitřní řád věznice, ve kterém určí
základní časové schéma dne a vymezí činnosti, které jsou pro určité skupiny povinné
Kalvodová, V. : Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2012
51
Veselý, L.X.: Doživotí, autentické výpovědi doživotních vězňů. Praha:XYZ,2007, str. 18
50
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nebo volitelné. Na internetových stránkách VS lze naleznout vnitřní řád věznice Valdice,
která je jednou z těch, ve kterých se vykonávají výjimečné tresty odnětí svobody. Vnitřní
řád obsahuje profilaci věznice, upravuje přijímání a propouštění z výkonu trestu, průběh
eskort, práva a povinnosti odsouzených v oblasti ubytování, stravování, hygieny nebo
ošacení, přijímání návštěv a balíčků atp. V čl. 37 upravuje vnitřní řád odlišně oddělení se
zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených,
mezi které patří osoby odsouzené k výjimečnému trestu.
5.3.1 Oddělení se zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi
nebezpečných odsouzených věznice Valdice
Účelem tohoto oddílu je posouzení, zda jsou odsouzení schopni výkonu trestu ve
standartním oddělení, aniž by byly ohroženy další osoby. Působením na odsouzené se
zaměstnanci věznice snaží dosáhnout pozitivní adaptace na výkon trestu a postojových
změn, které usnadní jejich ubytování na běžném oddělením.
Tento oddíl má ve věznici Valdice kapacitu 50 odsouzených. Odsouzení jsou
v celách zpravidla ubytování po dvou, v případě doživotně odsouzených většinou po
jednom, a jsou v celách trvale uzamykáni. Cely jsou vybaveny ukotveným nábytkem,
který tvoří lůžko, uzamykatelný skříňka, stolek se židlí, věšák a zrcadlo.
Odsouzeným jsou umožněny vycházky ve vyčleněné části ubytovny, odděleně od
odsouzených umístěných do jiných oddělení. Podle ust. § 96 ŘVTOS mohou být
odsouzení k doživotnímu trestu ve zvlášť odůvodněných případech poutáni. Osobní
hygiena odsouzených je zpravidla prováděna přímo v celách, v celách se odsouzení též
stravují. Odsouzeným není povolováno nošení šperků jako jsou náušnice, řetízky nebo
korálky s výjimkou snubního prstenu
Návštěvy odsouzených jsou většinou realizovány v místnostech, kde jsou
návštěvníci od odsouzených odděleni přepážkou, člen vězeňské služby musí být návštěvě
vždy přítomen.52

Vnitřní řád věznice Valdice, dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-valdice/wpcontent/uploads/sites/36/2017/04/Vnit%C5%99n%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-V%C4%9BzniceValdice-2016-net.pdf [2.3.2018]
52
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Níže je uveden modelový denní režim doživotně odsouzeného ve věznici
Valdice:
6.00

budíček

6.25

sčítání osob

6.35

snídaně, kontrola cely

7.45-12.00

osobní volno, hodinová vycházka

12.00

oběd

12.30-13.00

výdej pošta

13.00-16.30

osobní volno, vycházka

16.30

večeře

17.00-18.30

osobní volno

18.30

sčítání osob

19.30-21.30

osobní volno

21.30-22.00

osobní hygiena

22.00

večerka
53

5.3.2 Program zacházení
Hlavním cílem programů zacházení je výchovné působení na odsouzené, během
kterého se připravují na návrat do civilního života tak, aby ze svého života odstranili
trestnou činnost a byli schopni se plnohodnotně zařadit do společnosti.54 Program
zacházení stanovuje oblasti činností, které je konkrétní odsouzený povinen vykonávat a
účastnit se. Program zacházení je tvořen individuálně pro každého odsouzeného
bezprostředně poté, co jsou identifikovány kriminogenní rizika při pobytu na nástupním
oddělení. Odsouzený je po nástupu do věznice podroben posouzení ze strany psychologů,
pedagogů a lékařů, výsledkem těchto vyšetření je tzv. komplexní zpráva. Tato zpráva se
zpracovává pomocí systému SARPO (Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených),
což je prediktivní nástroj, který hodnotí rizika a potřeby odsouzených a posuzuje
pravděpodobnost selhání odsouzeného a je součástí Vězeňského informačního systému.55

Navrátilová, J.: Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, str. 78
Karabec, Z. a kol. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Praha: IKSP, 2004, kapitola 4
55
https://www.vscr.cz/o-nas/sarpo/co-je-sarpo/
53
54
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Snahou programů zacházení je vytvořit souhrn aktivit, které by měly vést ke
snížení záporných vlivů uvěznění a snažit se působit na psychiku odsouzených tak, aby
po propuštění byli schopni zařazení do normálního života na svobodě a snížila se možnost
recidivy. „Výkon výjimečného trestu přináší podle poznatků penitenciární nauky i velké
nebezpečí škodlivých vlivů na odsouzené, protože je zbavuje na dlouhou dobu perspektivy
návratu do společnosti a může vést k vážným psychickým poruchám jejich osobnosti nebo
ke zhoršování takových poruch, s nimiž jsou často tito pachatelé zařazováni do výkonu
výjimečného trestu.“56
Osobám odsouzeným k výjimečnému trestu bude stanoven zpravidla program
speciálního zacházení, který se vyznačuje velkou mírou odborné intervence. Členění
programu zacházení obsahuje § 36 ŘVTOS. Podle tohoto ustanovení se program
zacházení dělí na:
a) pracovní aktivity
b) vzdělávací aktivity
c) speciální výchovné aktivity
d) oblast utváření vnějších vztahů.
Mezi pracovní aktivity jsou vedle řádných placených zaměstnání řazeny i aktivity
nezbytné k zajištění chodu věznice, zejména úklidové práce, pomocné práce v kuchyni či
v prádelně. Vzdělávací aktivity jsou realizovány prostřednictvím středních odborných
učilišť nebo přímo prostřednictvím zaměstnanců věznice, kteří organizují kroužky výuky
cizích jazyků, kurzy sociálně právního poradenství nebo vědomostní soutěže. Jako
speciální výchovné aktivity jsou označovány aktivity, které dlouhodobě odsouzeným
přibližují aktuální společenské dění za zdmi věznice, snaží se o zlepšení komunikačních
schopností a o rozvoj sebepoznání ve snaze zredukovat negativní vlivy dlouhodobého
uvěznění. V oblasti utváření vnějších vztahů (tato oblast někdy bývá označována jako
„extramulární“) se dbá zejména na udržení kontaktu s rodinou, který může mít pozitivní
vliv na naplňování účelu trestu. Odsouzeným se nabízí též celá řada zájmových aktivit,
například stolní tenis, kondiční cvičení nebo šachový a modelářský kroužek.
Ve věznicích se zvýšenou ostrahou se každých šest měsíců provádí vyhodnocení
plnění programu zacházení. V závislosti na míře úspěšnosti se následně přistupuje
k přizpůsobení programu, potažmo i ke změně varianty programu zacházení. Podle ust. §
56
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100a ŘVTOS je u velmi nebezpečných odsouzených obsahem programu zacházení i
působení na dosažení postojových změn, přizpůsobení výkonu trestu. Aby mohl být velmi
nebezpečný odsouzený vyřazen z oddílu se zesíleným

stavebně

technickým

zabezpečením, musí dojít k odstranění obtíží, které byly příčinou umístění do tohoto
oddílu a také se musí aktivně zapojit do minimálně jedné speciálně výchovné aktivity
poskytované v rámci programů zacházení.
Podle názoru pedagoga působícího ve věznici Mírov je pro praxi ideální situace,
kdy je odsouzenému k dlouhodobému trestu na počátku stanoven minimální program
zacházení, a až v době prvního vyhodnocení, tj. po 6 měsících výkonu trestu,
individualizován.57
Dotazníkovým šetřením na odsouzených bylo zjištěno, že ze všech oblastí
programu zacházení je mezi vězni nejoblíbenější oblast utváření vnějších vztahů, kdy jim
je umožněno setkání s rodinou. Zajímavé je, že uvěznění podle výzkumu upřednostňují
pracovní aktivity před aktivitami zájmovými.58

5.4 Práva a povinnosti osob odsouzených k výjimečnému trestu
I osobám odsouzeným k nepodmíněnému trestu odnětí svobody musí být
zaručena rovnost práv, v rozsahu stanovených ZVTOS. Vedle nezbytných zdravotních
služeb a hygienických podmínek, jim musí být zabezpečena osmihodinová doba ke
spánku. Odsouzený má právo na poskytnutí pravidelné stravy, pokud možno s ohledem
na kulturní a náboženské tradice konkrétní osoby.
K udržení kontaktu s blízkými osobami musí být odsouzeným bez omezení
povoleno přijímání a odesílání korespondence, ke komunikaci může využívat i telefon,
pokud není toto jeho právo z odůvodněných případů omezeno. Návštěvy ve věznici jsou
povoleny v rozsahu tří hodin za jeden kalendářní měsíc. Dvakrát za rok může odsouzený
přijmout balíček o váze maximálně 5 kg, který může obsahovat trvanlivé potraviny a věci
osobní potřeby. Nad rámec výše uvedeného může odsouzený přijmout balíček obsahující
prádlo, oděvy a věci pro zájmovou a vzdělávací činnost.

57
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Ve věznici se zvýšenou ostrahou není obecně povoleno nosit vlastní oděvy.
Vlastní sportovní oděv mohou odsouzení využívat jen při vycházkách a tělovýchovných
aktivitách.
Jedenkrát do týdne může odsouzený nakupovat ve vězeňské prodejně
potravinářské a drogistické zboží a některé další věci osobní potřeby. Jelikož odsouzení
nejsou oprávněni disponovat hotovostí, je jim věznicí zřízen účet, na který jim mohou být
zasílány peněžní prostředky, za které může následně uskutečňovat nákupy ve vězeňské
prodejně.
Odsouzení mají ve věznici právo na duchovní a náboženské služby, které
napomáhají naplňování účelu trestu. Patří mezi ně konání bohoslužeb, zpovědi, studijní
hodiny a další přednášky a besedy. Dále mají právo podávat stížnosti a žádosti vedoucí
k uplatnění jejich práv.
Povinností odsouzených je podrobit se omezení svobody pobytu a pohybu v míře
odpovídající podstatě trestu a podle typu věznice, do které byl s ohledem na spáchaný
trestný čin zařazen. V případě osob odsouzených k doživotnímu trestu je například
absolutně vyloučeno přerušení trestu nebo kázeňská odměna dočasného opuštění věznice.
V případě odsouzených k výjimečnému trestu odnětí svobody v rozmezí od 20 do 30 let
toto omezení nenajdeme, je tedy možné, aby takový odsouzený tuto odměnu dostal,
ovšem nedá se předpokládat, že by se jednalo o častý jev.
5.4.1 Zaměstnávání odsouzených k výjimečnému trestu
Povinnost pracovat je jedna ze základních povinností odsouzeného a to vždy,
nebyl-li uznán zdravotně nezpůsobilým, dočasně pracovně neschopným anebo pokud mu
nebyla přidělena práce. Otázka zaměstnanosti odsouzených k výjimečnému trestu je
velmi ožehavá. Dle mnoha průzkumů sami vězni pracovat ve výkonu trestu chtějí a
vyžadují, ať už z důvodu možného výdělku, kterým mohou uhradit své finanční závazky,
z důvodu větší sociální interakce, a hlavně z důvodu ukrácení dlouhé chvíle.
Zařazování odsouzených do práce je upraveno v ust. § 30 ZVTOS. Zaměstnání
může být provozováno buď mimo věznici nebo přímo v objektech věznice. V případě
odsouzených umístěných do věznice se zvýšenou ostrahou může být zaměstnání
vykonáváno zásadně jen uvnitř věznic, častokrát přímo v celách, kontrola nad
odsouzenými vykonávajících práci musí být ve věznici se zvýšenou ostrahou prováděno
podle ust. §31 odst. 4 ZVTOS nejméně jedenkrát za 30 minut. Při přiřazování práce, které
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provádí ředitel věznice, musí být brán zřetel na zdravotní stav odsouzeného, posuzovány
by měly být i odborné znalosti a schopnosti odsouzeného.
Problémem zaměstnanosti osob odsouzených k výjimečnému trestu je významný
nedostatek práce, kterou by tito vězni mohli vykonávat i s ohledem na nutnost téměř
kontinuální kontroly pracovníkem VS. Podle informací uvedených na webových
stránkách VS je ve Věznici Valdice z počtu 24 odsouzených k doživotnímu trestu k práci
zařazeno 14 osob. V rámci věznice provádějí úklidové práce a kompletují kovové
objímky.59 Ve věznici Mírov je míra zaměstnanosti kolem 60 %, odsouzení se často
podílejí na výrobě dřevěného nábytku přímo v areálu věznice.
Podle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2004, který
se mimo jiné zabýval otázkou zaměstnanosti vězňů, bylo mezi lety 1993-2002 z 24
odsouzených k trestu odnětí svobody v délce od 15 do 25 let, zaměstnáno 22 z nich.
Dokonce bylo konstatováno, že pro zaměstnavatele je z důvodu zaučení efektivnější
zaměstnávání osob, které budou ve výkonu trestu delší dobu.60

5.5 Vliv dlouhodobého uvěznění na osobnost pachatele
Veřejnost vnímá dlouhodobé odnětí svobody jako nejlepší možný trest za
způsobené trestné činy, problematicky se ovšem v tomto světle jeví fakt vzrůstajícího
počtu uvězněných osob, což napovídá o ne příliš efektivním fungování sankční politiky.
U velké části dlouhodobě odsouzených bylo konstatováno nenaplnění účelu trestu a
negativní důsledky uvěznění jen umocnili narušenost osobností pachatelů, kteří jsou po
propuštění pro společnost někdy ještě více nebezpeční než před uvězněním.61
Dlouhodobá izolace odsouzených ve vězeňských zařízeních má bezesporu mnoho
negativních dopadů na jejich osobnost. Mezi nejčastější záporné vlivy bývá řazeno
přerušení pozitivních sociálních vazeb s rodinou a přáteli, přerušení pracovních aktivit,
potlačení individuality a ztráta heterosexuálních vztahů. Výše uvedené mívá často za
následek propuknutí duševních chorob, např. neuróz či psychóz.62
Problematickým prvkem zejména v případě uložení doživotní trestu je věková
rozdílnost odsouzených. Pro dvaceti, třiceti letého člověka znamená doživotní trest,
59
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navzdory možnosti podmíněného propuštění, vidinu uvěznění pro téměř celý produktivní
věk. Pro osoby, kterým je doživotní trest uložen ve vyšším věku se zase možnost
podmíněného propuštění nejeví příliš reálně. Obě možnosti mají za následek
bezvýchodnost situace, která může vést u těchto odsouzených k pokusům o útěk,
sebevraždám či páchání trestné činnosti uvnitř věznice, jelikož jejich přísnější potrestání
už není možné.63
Americký sociolog Donald Clemmer zkoumal ve 30. letech 20. století ve věznici
Chester ve státě Illinois chování vězňů a vznik vězeňské subkultury a zavedl pojem
prizonizace. Tento pojem vysvětluje jako kriminalizační proces, během kterého vězeň
postupně přebírá ústavní zvyky a rutinu, přijme vězeňský argot, stává se imunním vůči
výchovnému působení, čímž dochází k podstatnému ztížení možnosti resocializace.64
Z dotazníkového šetření Institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2004
vyplývá, že téměř polovina z dotazovaného vzorku osob odsouzených k dlouhodobým
trestům se cítí být nevinna. Toto jejich přesvědčení vede k poměrně velké nedůvěře vůči
vězeňským psychologům a psychiatrům, jelikož se cítí být poškozeni odborným
znaleckým posudkem, který bývá v případě zvlášť nebezpečných pachatelů zpravidla
v rámci trestního řízení zpracováván.65
Pro samotné odsouzené má z jejich pohledu nejvíce negativní vliv zejména
chování ostatních spoluvězňů a také chování vězeňského personálu. Téměř polovina
vězňů si stěžuje na neobjektivnost vězeňského personálu. U doživotně odsouzených je
pozorována, vzhledem k jejich větší izolaci, kdy bývají zpravidla v cele po jednom a
během vycházek přichází do styku většinou jen s dalšími doživotně odsouzenými, větší
nekonfliktnost a bezproblémové chování.
Před koncem výkonu dlouhodobého trestu a v případě podmíněného propuštění
z výkonu trestu na doživotí je vhodné, aby pro byl pro vězně připraven speciální program
zacházení, který jim usnadní adaptaci na běžný život. Pro tuto kategorii je potřebné i
zajištění vhodné postpeniterciální péče, jelikož se dá očekávat, že z důvodu zpřetrhání
rodinných vazeb budou mít problémy se získáním sociálního zázemí, bydlení a velmi
problematické bude pro tuto kategorii osob nalezení zaměstnání.
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5.6 Vězeňská služba
Výkon nepodmíněných trestů odnětí svobody, stejně jako výkon vazby a detence,
je zajišťován Vězeňskou službou České republiky, která pro tento účel provozuje 35
vězeňských zařízení. Centrální správou věznic je pověřeno Generální ředitelství
Vězeňské služby, které spadá pod působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.
Vězeňská služba byla zřízena zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a
justiční stráži České republiky. Vězeňská služba je dle zákona správním úřadem a
samostatnou účetní jednotkou. Je dělena do organizačních jednotek, kterými jsou
generální ředitelství, vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
Střední odborné učiliště a Akademie Vězeňské služby.
Úkolem Vězeňské služby je vedle správy a střežení věznic také působení na osoby
ve výkonu trestu prostřednictvím programů zacházení a provádění penologických
výzkumů. K těmto úkolům je příslušníkům Vězeňské služby udělena řada nástrojů a
pravomocí, jako například možnost požadovat vysvětlení, užití operativně pátracích
prostředků nebo donucovacích prostředků.
Pro naplňování účelu trestu je nezbytné zajištění dostatečného počtu vězeňského
personálu a jeho náležité vyškolení. Dozorci by měli být imunní vůči manipulaci, měly
by být schopni odhadnout vhodný vzorec chování vůči různým odsouzeným. Mělo by
docházet k pravidelné výměně personálu pracujícího s dlouhodobě uvězněnými, tak aby
nedocházelo k utvoření bližších vazeb s odsouzenými a zároveň se předešlo syndromu
vyhoření, který nebývá u vězeňského personálu ojedinělým jevem.66

5.7 Statistické údaje o výkonu výjimečných trestů
Statistické údaje zveřejňované Vězeňskou službou posuzují zvlášť počty
doživotně odsouzených vězňů, údaje o počtech osob vykonávajících výjimečný trest
odnětí svobody v délce od dvaceti do třiceti nejsou přesně známy, jelikož statistiky nadále
pracují s hranicí 15 let odnětí svobody, jakožto hranicí výjimečného trestu odnětí svobody
podle trestního zákona 140/1961 Sb.
Tabulka počtů vězňů odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí svobody
vyplývající z údajů statistických ročenek Vězeňské služby ČR ke dni 31. 12 .2016:
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Rok

TOS nad 15 let

1993
1994

z toho žen

132

doživotí

z toho žen

6

údaj nelze zjistit

údaj nelze zjistit

1995

154

2

8

0

1996

145

3

11

0

1997

159

3

14

0

1998

167

3

14

0

1999

173

3

16

0

2000

177

3

20

1

2001

179

4

22

1

2002

175

4

25

1

2003

186

4

26

1

2004

207

3

30

2

2005

199

3

32

3

2006

317

8

32

3

2007

210

4

32

3

2008

316

5

33

2

2009

218

7

38

2

2010

226

8

37

2

2011

259

10

40

2

2012

280

10

44

3

2013

308

14

46

3

2014

328

18

48

3

2015

366

22

48

3

2016

478

41

48

3

Věkové složení doživotně odsouzených se pohybuje od 20 do 70 let, nejvíce,
celkem 31 doživotně odsouzených, spadá do věkového rozmezí od 40 do 55 let.
Co do recidivy doživotně odsouzených, při nástupu výkonu doživotního trestu
bylo téměř 44 % odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Čtrnáct doživotně
odsouzených bylo do doby uložení doživotního trestu již ve výkonu trestu odnětí svobody
více než dvakrát.
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Z hlediska rodinného stavu je rovná polovina doživotně odsouzených
svobodných, 20 % pak rozvedených.
Nejčastěji dosaženým stupněm vzdělání je mezi doživotně odsouzenými vyučení
bez maturity (18 osob), následované základním vzděláním (15 osob). Celkem 7 osob
nemá dokončené ani základní vzdělání.
Jen během posledních 12 měsíců je veřejně známo, že se stav doživotně
odsouzených vězňů snížil minimálně o dva odsouzené: jeden z nich byl 23.5.2017
propuštěn na základě milosti prezidenta republiky67, druhý dne 11. 1. 2018 ve věznici
zemřel.68

Tisková
zpráva
tiskového
mluvčího
prezidenta
republiky,
dostupná
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-udelilmilost-6-13391 [1. 3. 2018]
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6 Výjimečný trest a mladiství
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, ukládaní opatření za
takové činy a postup, rozhodování a výkon soudnictví. Tento zákon je k trestnímu
zákoníku ve vztahu lex specialis.
V případě, že je protiprávní čin spáchán osobou mladistvou ve smyslu § 2 odst. 1
písm. c) zákona o soudnictví ve věcech mládeže, je při ukládání sankce za tento čin
postupováno dle § 9 a násl. tohoto zákona. V případě uložení trestního opatření ve formě
odnětí svobody se postupuje podle ust. § 31 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Výměra sazby odnětí svobody se v případech mladistvých snižuje na jednu polovinu
oproti sazbám uvedeným v trestním zákoníku, přičemž horní hranice trestní sazby nesmí
převyšovat 5 let. Výjimkou je případ, kdy mladistvý spáchá závažný čin, za který trestní
zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu a takový čin byl spáchán zvlášť
zavrženíhodným způsobem, pro zvlášť zavrženíhodnou pohnutku nebo byl činem
způsoben zvlášť těžký a těžko napravitelný následek. V takovém případě může soudu pro
mládež uložit pachateli trestní opatření ve formě odnětí svobody v délce od pěti do deseti
let, existuje-li důvodná pochybnost, že by odnětí svobody v maximální délce 5 let
nepostačovalo k dosažení účelu trestního opatření. Uložení trestu odnětí svobody v délce
od pěti do deseti let mladistvému, lze tedy vzhledem k totožným podmínkám stanovených
v ust. § 54 odst. 3 písm. a) TZ, považovat za paralelu výjimečného trestu podle TZ.

6.1 Speciální věznice pro mladistvé
Podle ust. § 8 ZVTOS se vedle základních typů věznic s ostrahou a se zvýšenou
ostrahou zřizují také zvláštní věznice pro mladistvé. Existence speciálních věznic pro
mladistvé odsouzené je projevem osobitého přístupu k mladistvým. Má se za to, že
mladiství jsou s ohledem na jejich věk citlivější na působení vlivů okolí, působením
výchovného personálu věznice mají tedy větší šanci na převýchovu a změnu jejich postoje
k životu, na druhou stranu by v případě jejich umístění do věznic pro dospělé byla větší
pravděpodobnost osvojení škodlivých návyků ostatních odsouzených. Věznice též dbá na
vzdělání a přípravu na budoucí povolání mladistvých.
Věznice pro mladistvé nepodléhají vnější diferenciaci, vzhledem k užití
speciálních stavebně-technických prostředků lze říci, jsou postaveny na úroveň věznic se
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zvýšenou ostrahou. V rámci ZSVM je trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody
tím nejpřísnějším možným prostředkem pro potrestání mladistvého, a je tedy zřejmé, že
spáchaný protiprávní čin svou závažností a společenskou škodlivostí plně ospravedlňuje
použití takto přísného typu věznice.69 Mladiství odsouzení v České republice vykonávají
trestní opatření ve věznici Všehrdy, věznici Pardubice, věznici Heřmanice a mladistvé
ženy ve věznici Světlá nad Sázavou.

6.2 Přeřazení do věznice pro ostatní odsouzené
S ohledem na skutečnost, že věznice pro mladistvé nepodléhají vnější
diferenciaci, nedochází ani k přeřazování mladistvých do jiných stupňů zabezpečení. Ke
změně způsobu výkonu trestního opatření může dojít v momentě, kdy mladistvý dosáhne
věku 19 let. Soud pro mládež může v takové situaci rozhodnout o přeřazení mladistvého
do věznice pro ostatní odsouzené. Při rozhodování musí soud vždy brát v potaz účelnost
takového přeřazení, zejména v souvislosti s délkou zbývajícího opatření, jinak se
uplatňují obecné zásady pro přeřazování vězňů. „Zařazení mladistvého do věznice pro
ostatní odsouzené se vždy považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším
režimem“70

Kalvodová, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2012.
70
Kalvodová, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2012.
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7 Komparace právní úpravy výjimečného trestu
s vybranými státy
7.1 Slovensko
Stěžejními právními předpisy v oblasti trestního práva jsou na Slovensku zákon
č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, které
nahradily zákony z dob společné Československé republiky, zákon č. 140/1961 Zb.,
Trestný zákon a zákon č. 141/1961 Zb., Trestný poriadok.
Trestné činy dělí Trestný zákon na přečiny a zločiny. Za přečiny jsou považovány
všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za které zákon stanoví horní
hranici trestní sazby v délce maximálně pěti let. Zločiny se rozumí takové trestné činy, za
který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí minimálně pěti let. Ustanovení
§ 11 odst. 3 Trestného poriadoku rozlišuje navíc kategorii obzvlášť závažných zločinů,
což jsou takové trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí
deseti let.
Sankce za spáchané trestné činy zákon dělí na tresty a ochranná opatření.
Slovenský trestní zákoník nepoužívá pojem výjimečný trest, trest odnětí svobody může
být na Slovensku uložen buď v časově určité formě, kdy maximální délka trestu může
činit dvacet pět let, nebo jako doživotní trest.
Doživotní trest lze pachateli trestného činu uložit jen za podmínky, že uložení
takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti a není naděje, že by pachatele bylo
možno napravit trestem odnětí svobody v délce do dvaceti pěti let. Další podmínkou je,
že uložení doživotního trestu za daný trestný čin zákon výslovně dovoluje.
Specialitou slovenského trestního práva je tzv. „zásada třikrát a dost“, vyjádřená
v ustanovení § 47 odst. 2 trestného poriadoku. Tato zásada se využije v případě, kdy
pachatel spáchal některý z vyjmenovaných trestných činů71 a byl za ně v minulosti
dokonaný trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, ublíženia na zdraví
podľa § 155, nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2, 3 alebo 4, obchodovania s ľuďmi podľa § 179,
zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 181, brania rukojemníka podľa
§ 185, zavlečenia do cudziny podľa § 187, lúpeže podľa § 188, vydierania podľa § 189 ods. 2, 3 alebo 4,
hrubého nátlaku podľa § 190 alebo § 191 ods. 2, 3 alebo 4, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia
podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, 3 alebo 4, týrania blízkej osoby a zverenej
osoby podľa § 208, všeobecného ohrozenia podľa § 284, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného
prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293,
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, založenia, zosnovania a
71
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dvakrát potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody. Potřetí musí soud pachateli
obligatorně uložit trest odnětí svobody v délce dvaceti pěti let a pokud byly naplněny
podmínky pro uložení doživotního trestu, tak uloží doživotní trest. Pouze z důvodů
hodných zvláštního zřetele může soud uložit trest nižší, nikdy ovšem nemůže být uložen
trest nižší než dvacet let.
Pachatelé odsouzení za obzvlášť závažné zločiny a pachatelé odsouzení
k doživotnímu trestu vykonávají trest v ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom
stráženia, což je nejpřísnější ze tří stupňů vězeňských zařízení na Slovensku. K 31. 12.
2016 si ve slovenských věznicích odpykávalo doživotní trest celkem 42 vězňů.72
Podmínky pro podmíněné propuštění jsou na Slovensku přísnější než u nás. Osoby
odsouzené za obzvlášť závažný zločin mohou být podmíněně propuštěny po výkonu tří
čtvrtin uloženého trestu, osoby odsouzené k doživotnímu trestu mohou o podmíněné
propuštění požádat nejdříve po vykonání dvaceti pěti let trestu. V případě, že je někdo
odsouzen opětovně k doživotnímu trestu, nebo je na doživotí odsouzen v důsledku
aplikace zásady „třikrát a dost“, ztrácí své právo požádat o podmíněné propuštění.
Podmíněné propuštění není přípustné také pokud soud v souladu s ustanovením § 34 odst.
8 trestného poriadoku jeho využití vyloučí. Při podmíněném propuštění soud stanoví
propuštěnému zkušební dobu, během které je kontrolováno, zda žije řádný život, plní
uložené povinnosti a podrobuje se uloženým omezením. Pokud vše výše uvedené naplní,
vysloví soud, že se osvědčil. V opačném případě musí podmínečně propuštěný vykonat
zbytek trestu. Podruhé již nemůže být z výkonu trestu podmínečně propuštěn.
Slovenskému prezidentovi je dána pravomoc odpouštět a zmírňovat uložené
tresty, z této jeho pravomoci nejsou vyňaty žádné skupiny trestných činů, čili tuto svou
pravomoc může teoreticky využít i vůči odsouzeným k doživotním trestům.
Slovenský trestný poriadok je považován za jeden z nejpřísnějších trestních
zákoníků v Evropě. „Tomu lze přisvědčit, a to zejména s ohledem na velmi tvrdá pravidla
platná pro podmíněné propuštění z výkonu trestu (a to nejen u doživotních trestů). Velmi
dlouhé tresty odnětí svobody se sice ukládají za podobné trestné činy jako v jiných zemích
podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, teroru podľa § 313 alebo § 314, násilného prekročenia
štátnej hranice podľa § 354 ods. 2, 3 alebo 4, prevádzačstva podľa § 355 ods. 3, 4 alebo 5, výroby detskej
pornografie podľa § 368, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa
§ 419 alebo neľudskosti podľa § 425
72
Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2016, s. 48. Dostupné na
http://www.zvjs.sk/index.php?rocenky
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EU a ani délka těchto trestů se nezdá být nadměrná, rozdíl spočívá v tom, že délka trestu
k němuž je pachatel odsouzen, je na Slovensku v konečném důsledku velmi blízká reálné
době, kterou tato osoba ve věznici stráví.“73

7.2 Německo
Nejdůležitějším zákonem upravujícím oblast trestního práva ve Spolkové
republice Německo je trestní zákoník Strafgesetzbuch (StGB).74Podle tohoto zákona
může být v Německu uložen trest odnětí svobody jednak jako časově určitý, kdy nejkratší
možná výměra je 1 měsíc a nejdelší výměra může činit patnáct let, jednak může být
uložen doživotní trest. Doživotní trest není považován za výjimečný, tento pojem právní
úprava trestního práva v Německu nezná.
Z výkonu doživotního trestu může být odsouzený propuštěn po vykonání
minimálně patnácti let trestu, pokud lze předpokládat, že obviněný již nadále není pro
společnost nebezpečný. Podmíněně propuštěnému se stanoví zkušební doba v délce pěti
let. V případě negativního rozhodnutí o žádosti odsouzeného je stanovena lhůta, během
které není dovoleno odsouzenému podat novou žádost o podmíněné propuštění, tato lhůta
může trvat až dva roky. O podmíněném propuštění rozhoduje orgán zvaný
Strafvollstreckungskammer, spadající pod příslušný zemský soud.
Doživotní trest může být uložen například za trestný čin přípravy útočné války,
velezrady, pohlavního zneužívání dětí s následkem smrti, znásilnění s následkem smrti,
únosu za účelem vydírání, loupeže s následkem smrti nebo způsobení nukleárního
výbuchu. Obligatorně se doživotní trest uloží za spáchání trestného činu vraždy podle §
211 StGB a závažného případu zabití podle § 212 odst. 2 StGB.
Trest odnětí svobody na doživotí lze uložit také podle zákona o činech trestných
podle mezinárodního práva Völkerstrafgesetzbuch (VStGB). Podle tohoto zákona se
obligatorně uloží doživotní trest za trestný čin genocidia, zločin proti lidskosti a za
válečné zločiny.
S ohledem na velký rozdíl mezi maximální délkou časově určitého trestu a trestu
doživotního se dá říct, že německá právní úprava je poměrně přísná. Hojně je ovšem
využíván institut podmíněného propuštění, podle statistik bylo jen za rok 2015 podmíněně
Navrátilová, Jana. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2009, s. 39-40
V anglickém
překladu
Prof.
Dr.
Michaela
Bohlandear
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
73
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dostupný

na

propuštěno 59 doživotně odsouzených, z jiných důvodů ukončilo doživotní trest dalších
31 odsouzených. Průměrná délka trestu, kterou podmíněně propuštění vykonali je 19 let.75

75

Life sentences, post-sentence preventive detention, psychiatric hospital orders: length of time
served and release. Dostupné z: http://www.krimz.de/en/forschung/strafen/lebenslange/, 26.3.2018
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8 Výjimečný trest de lege ferenda
S ohledem na změnu diferenciace věznic, kdy došlo ke snížení počtu typů věznic
ze čtyř na dva, je třeba vyčkat na zhodnocení dopadů této změny. Dá se očekávat, že
jednotlivé věznice budou moci pružněji reagovat na potřeby jednotlivých skupin
odsouzených a snad dojde i k vhodnějšímu rozložení finančních prostředků, což by mohlo
napomoci dalšímu rozvoji věznic.
Podle mého názoru je nezbytné, aby byly nadále prohlubovány snahy o co největší
zaměstnanost vězňů. Vhodnou cestou by mohla být výstavba výrobních prostor přímo
v areálech věznic, které by bylo možné přizpůsobit nárokům na nutný dohled vězňů.
Problémem takového řešení je ovšem vysoká ekonomická náročnost a, vzhledem
k povětšinou nekvalifikovanosti vězňů, kteří jsou schopni obstarávat jen málo odborné
činnosti, pravděpodobně nízká návratnost investice.
Problematickou se podle mého názoru jeví otázka podmíněného propuštění
z výkonu dlouhodobého trestu odnětí svobody. Obzvlášť v dnešní době rychlého
technologického pokroku a globálních změn musí být návrat z vězeňského prostředí, po
někdy až desítkách let, pro podmíněně propuštěné šokující. Podle dnešní praxe jsou vězni
propuštěni z vězeňského zařízení na základě nařízení soudu ihned po tom, co se stane
rozhodnutí o podmíněném propuštění vykonatelným. Bylo by vhodné přijmout
mechanismy, na základě kterých, by bylo možné umístit osoby, u kterých se jeví možnost
podmíněného propuštění jako pravděpodobná, do výstupního oddělení, popřípadě jim
adekvátně přizpůsobit program v rámci běžného oddělení tak, aby se mohli co nejsnáze
adaptovat na život mimo zdi věznice. Jelikož valná většina řízení o podmíněném
propuštění je zahajována na základě žádosti odsouzeného, ke které musí být připojeno
kladné stanovisko ředitele věznice, mohlo by být k predikci podmíněného propuštění
využíváno právě znalostí a zkušeností ředitele věznice, který by mohl rozhodnout o
přizpůsobení programu zacházení již při podání žádosti o podmíněné propuštění.
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9 Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo shrnout problematiku výjimečného trestu, tedy
trestu odnětí svobody v délce od dvaceti do třiceti let a trestu odnětí svobody na doživotí.
Tyto tresty jsou nejpřísnějšími sankcemi, které český trestní zákoník zná, tedy nástrojem
ultima ratio, a proto je nezbytné, aby jim věnována velká pozornost. Nejvíce otázek
vzbuzuje dodržování lidských práv při stanovování délky trestu i při samotném výkonu
trestu. Dle mého názoru Česká republika svou právní úpravou nijak nevybočuje
z evropského normálu a zásadní koncepční změny právní úpravy se nedají očekávat,
naopak se domnívám, že by byly kontraproduktivní.
Úprava doživotního trestu odnětí svobody, která za konkrétně stanovených
podmínek umožňuje podmíněné propuštění z výkonu trestu, plně odpovídá potřebám a
zásadám moderního demokratického státu. Za vhodné považuji stanovené časové rozmezí
pro výkon časově určitého výjimečného trestu. Hranice třiceti let je dostatečně vysoká,
aby dokázala zdůraznit výjimečný charakter takového trestu, a zároveň nemuselo
docházet k přílišnému nadužívání doživotního trestu.
Domnívám se, že by měla být věnována větší pozornost odbornému vězeňskému
personálu jako jsou vychovatelé a terapeuti, jelikož zejména díky jejich působení je
možné dosáhnout nápravy pachatele a jeho převýchovy. Přeplněnost českých věznic je
jedním z nejožehavějších témat trestní politiky, vhodné působení na osoby ve výkonu
trestu by mělo vést ke snížení kriminální recidivy, a tudíž ke snížení počtu vězňů.
Pozornost by měla být věnována i otázce zaměstnanosti, nejen v průběhu výkonu trestu,
ale i v době po propuštění z výkonu trestu, kdy nemožnost získání zaměstnání
znesnadňuje začlenění zpět do společnosti. Měly by být prohlubovány snahy o zapojení
organizací, které se specializují na psychickou a sociální pomoc uvězněným osobám tak,
aby se co nejvíce snížil efekt dlouhodobého uvěznění jako trestu sociální smrti.
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Problematika výjimečného trestu
Abstrakt
V této diplomové práci se zabývám současnou právní úpravou výjimečného trestu
odnětí svobody a jeho dopady na odsouzené. Výjimečný trest odnětí svobody představuje
nejpřísnější možný postih trestné činnosti v České republice, zasahuje do mnoha oblastí
základních lidských práv a výrazně je omezuje, z tohoto důvodu je dle mého názoru
nezbytné, aby se této problematice věnovala dostatečná pozornost.
Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž mimo poslední je každá kapitola
tematicky dělena na podkapitoly. Na úvod se zabývám samotným pojmem trestu a
filozofickými východisky účelu trestání. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji
trestání v českých zemích, zejména se zaměřením na nejpřísnější tresty, tedy trest smrti,
trest doživotního odnětí svobody a nejdelší možné tresty žaláře. Ve třetí kapitole jsou
zmíněny nejvýznamnější mezinárodní dokumenty, které významnou měrou ovlivnily naši
vnitrostátní právní úpravu, ať už v oblasti ukládání trestů, tak v oblasti zajištění vhodných
podmínek ve věznicích.
Stěžejní částí práce jsou kapitoly čtyři a pět, které se zabývají platnou právní
úpravou. Kapitola čtyři je věnována otázkám ukládání výjimečného trestu, odlišnostmi
průběhu trestního řízení, možnostmi podmíněného propuštění nebo otázkou milosti
prezidenta. Kapitola pět se zaměřuje na samotný výkon výjimečných trestů ve věznicích,
popisuje postup zařazování odsouzených do jednotlivých věznic, věnuje se rozdílnostem
výkonu trestu doživotně odsouzených vězňů, zabývá se zaměstnaností odsouzených osob.
Pozornost je věnována i důsledkům dlouhodobého uvěznění na psychiku vězňů.
V šesté kapitole jsou stručně nastíněny odlišnosti výjimečného trestu ve vztahu
k mladistvým osobám. Sedmá kapitola se zabývá odlišnostmi v úpravě výjimečných
trestů na Slovensku a v Německou, tedy ve státech, ke kterým má Česká republika
nejblíže. Poslední kapitola se věnuje několika návrhům právní úpravy de lege ferenda.
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Problematics of extraordinary punishment
Abstract
In this diploma thesis I deal with the current legal regulation of the extraordinary
punishment and its impact on prisoners. Extraordinary pinoshment is the strictest possible
punishment of crime in the Czech Republic, that involves many areas of basic human
rights and it significantly restricts them, for that reason, in my point of view, is necessary,
that this issue has sufficient attention.
The thesis is divided into eight chapters, except the last chapter, all of them are
thematically divided into subchapters. At the beginning, I deal with the concept of
punishment and philosophical grounds for punishment. The second chapter is devoted to
the historical development of punishment in the Czech Republic, mainly focusing on the
most severe punishment, as the death penalty, life imprisonment and the longest possible
prison sentences. The third chapter discussed the most important international documents
that significantly influenced our national legislation, both in sentencing and in providing
appropriate conditions in prisons.
The core parts of the thesis are chapters four and five, which deal with valid
legislation. Chapter four deals with the issue of extraordinary punishment, the differences
in the course of criminal proceedings, the possibilities of conditional release, or the
question of the President's grace. Chapter five focuses on the actual performance of
exceptional sentences in prisons describes how placement of convicts in various prisons
works, deals with differences sentence of life prisoners and deals with employment of
convicted persons. Attention is also paid to the consequences of long-term imprisonment
on psyche of prisoners.
The sixth chapter briefly outlines the differences of extraordinary punishment in
relation to juveniles. The seventh chapter deals with the differences in extraordinary
punishments in Slovakia and in Germany, as in the countries closest to the Czech
Republic. The last chapter deals with several drafts of the de lege ferenda.
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