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Úvod:
Každé společenství je odjakživa nuceno k zachování řádného chodu, či dokonce
vlastní existence, přinášet určitá efektivní řešení situací, při kterých byly porušeny
chráněné hodnoty, bazální či difoltní normy. Tato funkce státu jako garanta práv je
svěřena do rukou trestního práva a trestu jako jeho prostředku. Každodenní život
přináší nové situace a s nimi i mnohokrát nové formy trestné činnosti. Uvnitř každé
society dochází v důsledku politických, historických a kulturních změn k potřebě
extrovertnímu přístupu k trestnímu právu. Zastaralé algoritmy musí býti nahrazeny
aktuálními přístupy a nové alternativy musí spatřit světlo trestněprávního světa.
Pojem „ krize trestu odnětí svobody“ není žádným šokujícím novem, krescentní
procento kriminality je fenoménem dnešní doby, recidivní chování je denním
chlebem náplní soudních spisů. Totožná problematika infikovala jako nebezpečný
virus mnohé evropské státy. Pod drobnohledem nárůstu trestných činů a jeho
nových forem vyvstává majoritní problém tristní absence alternativ zastaralého
nepodmíněného trestu odnětí svobody či jeho neefektivní aplikace. Zejména od
konce devadesátých let minulého století se hledají nové alternativy podmíněného
trestu odnětí svobody. Ty mají odlehčit státnímu fisku, přeplněným věznicím,
odstranit závažný efekt dopadu prizonizace či segregaci recidivy. Alternativní tresty
jsou zamýšleny především jako následek zejména pro pachatele méně závažné
trestné činnosti a prvopachatele.
Téma alternativních trestů odnětí svobody shledávám velmi interesantním ale též
aktuálním tématem, především k nedávno proběhlé bazální novele trestního zákona,
která přinesla nové formy alternativ NTOS, které jsou na trnité cestě pozitivního
přijetí a úspěšné aplikace. Alternativní tresty vnímám jako :,, condicio sine qua non“
trestního práva, neb jejich využitelnost je velmi flexibilní, a dále vzhledem k současné
tragické situaci přetížení soudního aparátu a vězeňských zařízení, krescentní recidivě
a téměř nulové úpravě prevence kriminality, kde si zákonodárce zachovává tradičně
stoický přístup.
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Hlavním cílem mé práce shledávám podání uceleného přehledu alternativních trestů
aplikovatelných v tuzemsku, především pak alternativních trestech v tzv. širším
pojetí.

1. Trest
1.1 Teoretická východiska
Pojetí institutu trestu je metamorfováno v závislosti na niveau právního vědomí
v dané societě, na společnosti etablovaných sociálních hodnotách, politické,
ekonomické či sociální situaci, podléhá též vlivu generálních filozofických směrů.
Odborná trestněprávní nauka dělí nejmarkantnější teorie zabývající se účelem trestu
na: absolutní, relativní a smíšené, čímž nám usnadňuje pochopit smysl, účel a funkci
trestu.1
Absolutní teorie vychází z teorie indeterminismu, jejímž základem je předpoklad, že
pachatel vstupuje to role kriminálníka s plným vědomím možného následku, čím de
facto přistupuje na skutečnost, že bude za toto jednání potrestán. Trest představuje
odplatu spravedlivou a pachatelem předvídatelnou. Trest a trestný čin tvoří
nerozdělitelný celek. Hlavním mottem absolutní teorie je: „Punitur, quia peccatum
est.“ Což se dá přeložiti jako: „ Trestá se, neb bylo spácháno zlo.“ Normy, které
nemají býti porušeny udává stát, jenž je zároveň jejich garantem a dozorcem. Teorii
odplaty následovaly Aristoteles, Tomáš Akvinský či Kant.2 Např. Hegel shledává
trestem nástroj, který vede pachatele k usmíření se společností.3
Účelem trestu v relativní teorii není již potrestání pachatele, leč majoritním záměrem
je ochrana dané society. Hlavním mottem je přesvědčení, že potrestání je nástrojem
k zamezení páchání trestné činnosti ( punitur, ne peccatur)
Smíšené teorie se přihlásily o slovo v trestní politice v pozdějších dobách. V typických
případech v sobě budou kombinovat prvky z dvou výše popsaných teorií, ze kterých
1

Kuchta, J., Válková, H., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.183-185
Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné, 1.vydání, 2009, Leges, s.347
3
Navrátilová, J., Vyjímečný trest, Praha: Leges, 2009, s.9
2
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se pokouší vysortovat ty nejefektivnější aspekty. Trestu má býti zamezeno tzv.
generální prevencí, soustředící se všeobecně na adepty trestných činů, v kombinaci
s tzv. prevencí speciální, zabývající se jednotlivým individuem.4

1.2. Pojem, účel trestu a základy ukládání trestů
Různých definicí pojmu trestu je nespočet. Přikláním se k velmi rozšířené podobě, že
trest lze chápat jako prostředek státního donucení, které se ukládá v rámci trestního
řízení jménem státu k tomu povolanými soudy pachateli za jeho trestný čin.5 Další
velmi dobrou definici přináší prof. Jelínek, kdy trestem je právní újma, jež pachatel
trestného činu vnímá jako zlo a musí jím býti i tak přijata.6 Poslední vybraná definice
pojmu trest jím shledává vynucené odčinění viny k polepšení viníka nebo k satisfakci
prostřednictvím odplaty. Z psychologického pohledu je trest druhem aversivní
techniky.7 Uložení trestu v průběhu státem řízeného trestního řízení se řadí mezi
bazální funkce státu. Stát tak činí s vidinou zabránění pachateli v trestné činnosti a
současně se pokouší ochránit své občany, je garantem práv. Trestní zákoník vychází
z dualismu trestních sankcí, kdy existují dva systémy trestněprávních sankcí, která lze
za zákonem stanovených podmínek kombinovat. V otázce trestání mladistvých se
zákonodárce přiklonil k principu monismu trestněprávních sankcí, kdy uloženým
postihem může být pouze jeden druh sankce nazývající se tzv. trestní opatření.
Citelným rozdílem oproti novému zákoníku je fakt, že dříve byla součástí kodexu
definice účelu trestu, což je v novém trestním zákoníku absence nahrazená
ustanoveními o obecných zásadách trestání zakotvených v § 36 až 38 TZ. Jedná se o
zásady zákonnosti, humanity, přiměřenosti, individualizace, a ochrany zájmů osob
poškozených trestným činem8. Je nutno podotknout, že účel trestu zůstává stále
totožný a je jím9:


ochrana společnosti před trestnými činy

4

Kuchta, J., Válková, H., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.187-188
Novotný, O., a kol. Trestní právo hmotné. 1.část. Praha: Codex, 1997, s.197
6
Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné, 1.vydání, 2009, Leges, s.346
7
http://iuridictum.pecina.cz/w/Trest
8
Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné, 1.vydání, 2009, Leges, s.347-351
9
Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na treciární prevenci) Policejní akademie ČR,
s.25
5
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zabránění pachateli v recidivním chování



výchova pachatele k vedení řádného života



výchovné působení na ostatní členy society

Stejně jako vývoj pojetí pojmu trestu byla rýsována v průběhu dějin, bylo tomu
stejně u vymezení funkce trestu. Dovolím si nastínit klasické pojetí teorie trestu
rozlišující pět základních funkcí trestu:10


teorie odplatná ( atributivní )

Historicky nejstarší teorií nalezneme již v Bibli pod známým rčením : ,, oko za oko,
zub za zub“. Tato teorie shledává trestem jakési znovuobnovení morálky narušené
trestným činem, společnost je povinna prostřednictvím státu jako garanta práv
uložit pachateli trest, který znovunastaví rovnováhu morálního světa.


teorie odstrašení

Funkce této teorie stojí na odrazení jednotlivého pachatele od potenciálního
protiprávního chování. Je kombinací výše zmíněné individuální prevence s prevencí
generální. Multifinalita dopadu trestu může spočívat v podmínkách výkonu trestu či
vlastní představě pachatele o možném následku, tedy riziku dopadení a odsouzení
za spáchaný trestný čin.


teorie rehabilitační ( penitenciární, korektivní )

Cílem korektivní teorie je změna chování pachatele. Má se tak dít prostřednictvím
erudovaného zacházení, jehož cílem je stav, kdy pachatel porozumí kriminogenním
faktorům, jež ho zavedly na scestí. Problémem, s nímž se tato teorie potýká je velká
finanční nákladnost, deficit erudovaného personálu a nedostatek speciálních
programů zaměřených na nápravu chování pachatele.

10

teorie eliminační

Kuchta, J., Válková, H., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.188-190

12

Bazální myšlenka vylučovací teorie je založena na skutečnosti, že pachatel je za své
protiprávní chování uvržen do izolace, kde je povinen trávit soudem vyřčený čas, je
zde vystaven samotě, odloučení od rodiny a zároveň je tímto ochráněna společnost
před jeho dalším protizákonným aktům.11

2. Restorativní justice
2.1. Obecně o restorativní justici
Není pod pokličkou tajemství, že trestní politika si od let devadesátých minulého
století prochází těžkou dobou, můžeme říci jakousi dobou temna. Tradiční formy
trestní represe se staly zcela nedostatečnými a na řadu přichází doba hledání nových
přístupů a forem řešení. Věznice jsou kapacitně převršené, soudní systém nestíhá
řešit případy flexibilně ale především rychle, narůstají případy recidivních pachatelů
zejména v oblasti majetkových trestných činů a na scénu vystupují zbrusu nové
formy protiprávního chování či trestné činnosti. Tyto výše zmíněné problémy jsou
společné pro státy evropské či anglosaské právní kultury, nevyjímaje Českou
Republiku.12 Odborníci a akademici se snaží nalézt efektivní řešení daných problémů
a hlasy z tuzemska i zahraničí nalézají shodu v realizaci řešení. Efektivní řešení lze
vidět ve třech možných rozličných přístupech:
1) Zvýšit kapacitu justičního aparátu
Posílení řad soudců a orgánů činných v trestním řízení by jistě byla velmi
nápomocnou a částečně byla řešením výše uvedených problémů. Problémem při
exekuci tohoto řešení je jistě nákladnost ve smyslu zatížení státního fisku, zároveň
navýšení erudovaných odborníků je též velmi drahá záležitost, nehledě na její
problematický výkon tzn. nedostatečné kapacitní vybavení školících střediska,
vysokých školy etc. Toto řešení navíc zcela ignoruje problematiku narůstající recidivy
a nevychovává odsouzeného k uvědomění si či přijetí vlastní odpovědnosti.

11
12

Kuchta, J., Válková, H., Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s.190-192
Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné, 1.vydání, 2009, Leges, s.351
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2) Dekriminalizace a depenalizace
V pořadí druhým řešením myslitelným k dané problematice je vydat se cestou
dekriminalizace (ta představuje rozšíření okruhu jednání pomocí stávajících
skutkových podstat 13) a depenalizace ( využívání alternativních trestů odnětí
svobody namísto trestu odnětí svobody a aplikace odklonů od standardního
soudního řízení. Toto řešení by zcela jistě bylo odlehčením soudnímu systému, je
ovšem třeba značné ostražitosti. Především pokud se jedná o vyřazení jednotlivých
trestných činů z trestního zákoníku, kdy napříště budou tyto trestné činy ve sféře
beztrestného jednání. Dá se předpokládat nárůst závažných trestných činů a pokles
funkčnosti smyslu generální prevence u ukládaných trestů.
3) Snížení celkové doby jednání před soudy
Při realizaci této varianty je míti detailně dobře propracovanou, přesnou, zákonnou
úpravu.14
Majoritním nedostatkem stávajících trestních sankcí je především absence naplnění
hlavního účelu trestní spravedlnosti, tedy:


Ochrana společnosti před kriminalitou



Izolace jevu recidivy15

Ke shodnému názoru lze dospět neinvazivní metodou studie statistik registrujících
trestnou činnost, počty vězeňské populace, narůstající procento recidivních
pachatelů.
Celá historie restorativní politiky začíná koncem osmdesátých let v USA a západní
Evropě, kde se tehdejší trestní politika začala shledávat přežitkovou, neřešící
majoritní, palčivé problémy kriminálního chování. Jako reakce na to spatřuje světlo
světa nový myšlenkový směr nazývající se tzv. restorativní justice. Restorativní justice
13

Nett,A., Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima ratio,
Bulettin Advokacie 10/2009,s.79
14
Solotář, A., Púry, F., Šámal, P., Alternativní řešení trestních věcí v praxi, Praha:C.H.Beck, 2000, s.5-7
15
Karabec, Z., Koncept restorativní justice, Sborník příspěvků a dokumentů, IKSP, Praha, 2003, s. 7-8
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( též nazývaná obnovující, nápravnou či napomáhající spravedlností) je speciální
koncept zacházení s pachateli, kteří se dopustili protiprávního jednání. Přelomovou
myšlenou obnovující justice je skutečnost, že trestní spravedlnost vykonávána
prostřednictvím státu se jeví zcela nedostatečnou reakcí na kriminální chování.
Restorativní justici lze vymezit jako okruh postulátů, metod a cílů, které
charakterizují určitý přístup k řešení zločinnosti.16 Na rozdíl od toho, restorativní
justice přenechává trestní spravedlnost v rukou samých aktérů spáchaného
protiprávního činu a jeho okolí, tedy pachatele, oběti trestného činu a jejich
sociálnímu okolí.17 Dle dvou předních odborníků restorativní justice Jane Hill a
Grahama Wrighta z univerzity v Birminghamu je dle základů restorativní justice
nutno:


Poskytnout pomocnou ruku obětem trestných činů



Pomoci pachateli plně porozumět významu následku jeho činu



Vyřčení pachatelovi odpovědnosti z jeho úst



Snížení počtu spáchaných trestných činů



Nalézt efektivní opatření, jež budou plnohodnotně alternovat tradičnímu
trestu odnětí svobody

Základní kámen restorativní justice tvoří tzv. 3R Teorie- Restitution, responsibilation,
reintegration. Tyto 3 anglické výrazy lze přeložit jako 3R Teorii-Restituce, tedy
navrácení věcí do původního stavu, tedy tak, jak byli před spácháním trestného činu,
dále je to pachatelovo uznání odpovědnosti za spáchaný trestný čin a posledním
článkem je proces Reintegrace, tedy opětovné začlenění pachatele do společnosti.18
Cíl restorativní justice je zcela odlišný od tradičně známé retributivní justice.
Restorativní justice shledává trestný čin následkem porušení pavučiny sociálních
16

Karabec, Z., Koncept restorativní justice, Sborník příspěvků a dokumentů, IKSP, Praha, 2003, s. 8

17

Válková, H., Solotář, A., Restorativní justice- trestní politika pro 21.století?, Trestní právo 1/2000,
s.4-5
18
Trestněprávní revue 12/2006,Současné pojetí restorativní justice ( IV. Mezinárodní konference
Evropského fora pro restorativní justici, Barcelona
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vazeb, zatímco retributivní justice vidí v trestném činu především porušení veřejného
zájmu, trestný čin je hlavně konfliktním stavem mezi pachatelem a státem, neb stát
je garantem ochrany společnosti před protiprávním jednáním.19 Restorativní justice
nahlíží na trestný čin jako na sociální konflikt mezi jednotlivci. Jeho řešení vězí
v aktivní účasti všech aktérů a jejich okolí, tedy především pachatele, oběti a dalších
dotčených. Jen za účasti tohoto spektra účastníků je možno zmírnit škody trestného
činu a zamezit dopadu negativních účinků. Hlavním představitelem a zakladatelem či
nejmenovaným guru restorativní justice je Howard Zehr. Zehr předkládá nesporná
pozitiva restorativní justice oproti tradiční retributivní justici. Cílem restorativní
justice je:


Trestný čin je následkem sporu mezi jednotlivci



Důraz na generální a individuální prevenci trestných činů



Zavedení formy dialogu a diskuse mezi pachatelem a obětí namísto
standardního trestního řízení



Újma pachateli nemá býti ve formě pobytu v intramurálním prostředí ale jeho
pochopením problému a přijetí zodpovědnosti



Restituce je vykonána přímo osobou vinnou



Sociální společenství je součástí procesu nápravy



Stát neviní pachatele jako zločinnou osobu, ba ho stimuluje k účasti na
procesu odškodnění

19



Odpovědnost pachatele je důležitá pro účast na procesu restituce



Dluhy a závazky nejsou dluhy společnosti, leč náleží konkrétnímu pachateli



Nové způsoby řešení recidivního chování

Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011, s. 23
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Vymezení prostoru pro projevy lítosti, odpuštění20

Z výše uvedeného jistě vyplývá, že majoritním cílem restorativní justice lze spatřovat
ve spravedlivém narovnáním mezi osobou pachatele, jeho obětí a jejich blízkými.
Osoba pachatele musí plně porozumět, co svým činem způsobil, jaké jsou dopady
jeho činu na jiné jednotlivce a pokusil se tyto aspekty odčinit vlastním úsilím.
B. Hopkins přináší nový pohled na proces přijmutí restorativní justice. Celou škálu
rozděluje do šesti stupňů jakési adaptace na tzv. restorativitu21 .


-1. Stupen‘- míti odpor vůči restorativní justici (tzv. be resistant)



0.stupen‘- nemít o restorativní justici žádné ponětí (tzv. be ignorant)



1.stupeń- míti zájem o restorativní justici (tzv. be interested)



2.stupen‘-podporovat ostatní spoluobčany ( tzv. encouraging others)



3.stupen‘- být účastníkem restorativní justice (tzv. doing)



4.stupeń- zcela se podvolit restorativní justici (tzv. being)

Hopkins věří, že pokud chce býti někdo činný v restorativní justici či se řídit jeho
pravidly, musí dosáhnout úrovně čtyři, to znamená nechat se restorativní justicí zcela
prostoupit a přijmout ji za svou, nemůže býti dostatečné jen tuto justici vykonávat ve
smyslu třetího stupně.22 Bazálními aspekty restorativní justice je plné převzetí
zodpovědnosti osobou pachatele, ten si musí uvědomit následky a dopady svého
špatného chování a napříště se ho vyvaruje. V oblasti restorativní justice je nutno
velmi opatrně volit druhy přístupů, opatření a metod tak, aby byl naplněn její cíl,
tedy ochráněna společnost. Harry Mika a Howard Zehr jako duchovní otci
restorativní justice spatřují restorativní justici v:

20

Válková, H., Solotář, A., Restorativní justice- trestní politika pro 21.století?, Trestní právo 1/2000 ,s.6
z angl. restorativeness
22
Trestněprávní revue 12/2006,Současné pojetí restorativní justice ( IV. Mezinárodní konference
Evropského fora pro restorativní justici, Barcelona, s.379-380
21
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koncentrace na nápravu škody musí býti větší na trestní zákonodárství,
s nimiž čin souvisí



pozornost je stejnoměrně rozložena mezi osobu pachatele a oběti,
neinklinuje se k zapomínání na oběť



zohledňují se potřeby oběti



výsledkem řízení je uznání pachatelovi viny a odčinění následků



závazky uložené pachateli nesmí hraničit s jeho možnostmi či být
dehonestující



najít cestu dialogu pro dva hlavní aktéry sociální kolize- pachatelem a obětí23

Zehr shledává restorativní justicí proces, jehož cílem je zapojení všech aktérů určité
sociální kolize tak, aby byli schopni nalézt kořeny kriminogenního chování pachatele,
odčinit škodu způsobenou poškozenému a obnovit pavučinu sociálních vztahů.
Nutnou pozornost je při tomto procesu klást dodržení základních principů a zásad
vlastních restorativní justici. Výše zmíněnými zásadami lze jmenovat:


Respekt

Bazální zásada restorativní justice požadující, aby všichni aktéři vůči sobě navzájem
byli schopni projevovat úctu, zejména osobě pachateli, který je zatížen pucem
kriminálníka.


Odpovědnost

Proces restorativní justice má vést k pochopení a přijetí vlastní odpovědnosti. Jen
taková osoba bude chtít své činy napravit a zamezí jim do budoucna.


Dialog

Při komunikaci všech aktérů sporu bude možno docílit všeobecného pochopení.

23

Válková, H., Solotář, A., Restorativní justice- trestní politika pro 21.století?, Trestní právo 1/2000 ,s.8

18



Participace

Řešení sociální kolize má daleko větší pravděpodobnost na úspěch za účasti všech
dotčených, než soudem jako státní institucí.


Vyváženost

Je třeba vyhledat řešení uspokojující všechny strany.


Dobrovolnost



Individualita

Každému zúčastněnému je třeba věnovat stejnou pozornost.
Restorativní justice se po letmém exkursu může zdáti politikou vůči pachateli
protekční, po hlubší exkurzi ovšem vychází na světlo světa skutečnost, že pachatel je
zatížen stresujícími událostmi, kdy například musí podat omluvu osobě poškozeného,
překonat jeho pejorativní postoj k celé události, přijmout vlastní odpovědnost a
pokusit se co nejlépe odčinit způsobené následky.
V českém právním systému ovlivněném tradičním kontinentálním pojetím trestní
justice měla restorativní justice se svým uplatněním strastiplnou a trnitou cestu.
Dnes ovšem již patří ke stálým členům trestní politiky na našem území a stojí na ní
např. celá filozofie zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Budoucím cílem restorativní justice není v žádném případě nahradit tradiční
retribuční justici, leč ji chce být důstojným doprovodem na cestě zkvalitnění trestní
politiky. Na závěr této kapitoly si dovolím zmínit antipól trendu restorativní justice,
druhý velký trend v trestní politice dob dnešních, jímž je tzv. nová kriminalizace, jež
se vydává cestou zpřísňování trestní politiky a jejíž exkurs si dovoluji poskytnout níže.

3. Nová kriminalizace
19

Jak bylo již výše zmíněno, 60. až 80. léta minulého století byla obdobím liberalizace
trestní politiky po šíři mapy celé Evropy. Restorativní justice zažívala čas bujení a její
entrée bylo patrné v mnoha směrech trestní politiky mnoha států. Největším
dopadem a trendem bylo především zmírnění intenzity trestní represe. Majoritní
demonstrací zmíněného byla zejména tzv. dekriminalizace, tedy zužováním rozsahu
trestněprávně postihovaných deliktů. Stupeň represivity trestního práv je ovlivněn
především:


Přísností trestních sankcí



Spodní hranicí věku trestní odpovědnosti



Definice okolností vylučujících protiprávnost



Podmínky zániku trestnosti



Přísnost výkonu trestů



Kazuistika skutkových podstat trestných činů

Výsledky procesu dekriminalizace nebyly líbivé a počáteční euforie byla
konfrontována s realitou dní všedních. Byl shledán zvyšující se počet spáchaných
trestných činů, výskyt nových druhů kriminální činnosti, nárůst závažných forem
kriminality a krescentní procento recidivy. Všechny tyto faktory si tak na počátku
90.let minulého století vyžádaly svou daň, trestní politika se začala ubírat cestou
zostřování trestní represe. Bylo třeba nastavit ukazatel kompasu trestní politiky na
jiný směr, na směr tzv. nové kriminalizace. Nová kriminalizace znamená zavádění
nových skutkových podstat trestných činů či institutů do trestních zákoníků.24
Další vysvětlení institutu tzv. nové kriminalizace přináší doc. Nett, který novou
kriminalizací shledává zavádění nových skutkových podstat do trestního zákoníku. 25
Jednoznačným fenotypem nové kriminalizace na poli tuzemské trestní politiky je
nový trestní zákoník.26

24

Musil,J., Úvaha o přepínání trestní represe, 2010, s.1-4, dostupné online
z:http://www.ok.cz/iksp/doc/50y/Musil.doc
25
Nett,A., Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima ratio,
Bulettin Advokacie 10/2009,s.79
26
Z.č.40/2009 Sb.,
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Za bazální znaky nové kriminalizace lze jmenovat:27


Rozšiřování řad tzv. předčasně dokonaných trestných činů do zvláštní části TZ
(př.:§ 210 TZ Pojistný podvod)



Zaznamenání nárůstu počtu abstraktních ohrožovacích deliktů (př.: § 274 TZ
Ohrožení pod vlivem návykové látky)



Zcela nové instituty zaváděné do trestní politiky a trestního zákoníku (př.: tzv.
stalking neboli sledování osob)



Nově zaváděné skutkové podstaty ve zvláštní části TZ ( př.: nové trestné činy
týrání zvířat)



Zpřísňování trestních sankcí všeobecně ( zachování institutu doživotního
trestu v novém zákoníku)



Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti (v ČR po mnohých legislativních
peripetiích zákonodárce ustavuje nutný věk pro trestní odpovědnost na 15
let)



Zpřísnění postihu nebezpečných recidivistů

Doc. Nett varuje před novou kriminalizací v rámci úpravy v novém trestním zákoníku,
především trestných činů hospodářských, upravených v hlavě VI., jako nebezpečné
regulace soutěžního prostředí a přirozeného tržního prostředí a nevhodné regulace
tržního prostředí.28
Na závěr bych si dovolila vyslovit názor, že i přes mnohé názory odborníků, že nová
kriminalizace je úpravou drakonickou, v kombinaci s druhým velkým trendem
moderní doby, ale především trestní politiky, restorativní jisticí, která je na druhé
straně politikou velmi benevolentní, vnímán tyto dva směry jako nutný doplněk
jeden druhého. Věřím, že tyto dva směry navzájem tvoří harmonia iuris mundi a
vytvářejí eurytmii trestní politiky dneška.

27

Musil,J., Úvaha o přepínání trestní represe, 2010, dostupné online
z:http://www.ok.cz/iksp/doc/50y/Musil.doc
28
Více: Nett,A., Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima
ratio, Bulettin Advokacie 10/2009,s.79
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4. Alternativy k trestu odnětí svobody
4.1. Trest odnětí svobody
Trest odnětí svobody patří již dlouhá léta k základním kamenům systému trestu
v České Republice stejně jako v zahraničí. Veřejnosti je tento trest známý a většina jej
bude považovat za správný a nutný následek spáchaného trestného činu. Soudci ho
pak často vnímají jako univerzální a mnohdy nenahraditelný. Další, nové druhy trestů
jsou tak nadále jen mladšími sourozenci rodiny, ve které je citelná diskriminační
hierarchie. Trest odnětí svobody plní mnoho funkcí, jednou z nich je funkce záruční,
neb právě TOS je tím trestem, který bude povolán jako jistý náhradník v případě, že
jiný trest nedostál svému účelu. Nepostradatelnými funkcemi TOS jsou punitivní a
sociálně ochranná, těmi stát ochraňuje společnost před kriminálními živly, poskytuje
mu místo v intramurálním prostředí, čímž má býti pachateli zabráněno v pokračování
trestné činnosti. Je-li pachatel vykonavatelem TOS, jistě je státem zároveň naplněna
funkce generální a speciální trestní prevence. Problematickou oblastí, jež výkon
trestu není s to naplnit, je znovuobnovení stavu věci osobou pachatele, zejména
uhrazení vzniklé škody, podání omluvy či přijetí vlastní odpovědnosti. Na druhou
stranu lze tvrdit, že bezpochybnou morální satisfakcí pro oběti trestných činů či jejich
okolí je sama přítomnost pachatele v intramurálním prostředí. Převýchovná funkce
uvěznění však nedosahuje takových výsledků, jak by se dalo předpokládat, což
potvrzují též mnohé studie a statistiky týkající se této problematiky.29 Nepodmíněný
trest odnětí svobody zažívá jakousi dobu „ temna “, od konce devadesátých let se
hledají jeho nové varianty a především jsou veřejně bičovány jeho nedostatky.
Důvodů, proč je ovšem tento trest stále primem, je mnoho, účelů též. Dovolím si
jmenovat z účelů: způsobení pachateli citelné újmy, podle odplatné teorie je
dokonce odplatou, po odsouzení nastane morální odsouzení zbytku society, pachatel
bude izolován v intramurálním prostředí, možná převýchova, resocializace pachatele,
dostatečné odstrašení potenciálních zájemců o trestnou činnost, satisfakční náhrada
poškozeným a etc. Trest v intramurálním prostředí však jistě představuje
29

IKSP, Vybrané otázky sankční politiky: Ukládání nepodmíněného trestu svobody a jeho alternativ,
institut zabezpečovací detence. Praha: IKSP, 2005, s.11. HTTP://www.ok.cz/iksp/doc/317.pdf
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nedobrovolné omezení svobody pohybu pachatele a nelze ho sloučit s výkonem
běžných lidských potřeb. 30 Je nezpochybnitelné, že TOS má svá výrazná positiva, ale i
negativní, stinné stránky. Stinnými stránkami bude dopad, ať krátkodobého či
dlouhodobého pobytu v intramurálním prostředí. Dalším negativem zůstává
problematická resocializace pachatele do běžného života. Soubor účinků vězeňského
prostředí na osobu uvězněného se nazývá tzv. prizonizací. Pod pojem prizonizace lze
subsumovat:


Adaptace uvězněného na vězeňské prostředí



Přijmutí podmínek výkonu TOS



Vliv vězeňské subkultury na osobu uvězněného



Deficit soukromí



Ztráta aktivního životního stylu



Identifikace s kriminálním okolím



Nabytí nových, negativních znalostí či dovedností od spoluvězňů



Utlumení kulturní podstaty odsouzeného31

Konsekvence dopadu uvěznění jsou velmi rozlišné a závislé na charakteru dané
osoby, u slabších jedinců by např. uvěznění mohlo vést k psychickým poruchám až
destrukci osobnosti.32 Ačkoli výše uvedené nadržuje představě, že TOS je špatným a
nevhodných druhem trestu, není možno opomenout, že v jistých případech např. u
závažných trestných činů není možno docílit účelu trestu za pomocí jiného trestu než
pobytu odsouzeného v izolaci. V těchto marginálních případech je s povinností
dodržovat základních cílů dlouhodobého či doživotního uvěznění:


Věznice musí býti zřízena jako spolehlivá a bezpečná místa jak pro uvězněné,
tak pro jejich zaměstnance

30

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html
32
tamtéž
31
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Snažit se vymýtit negativní dopad uvěznění



Poskytnutí pestré škály programů zabývajících se resocializací pachatele33

4.1.1. Trest odnětí svobody v českém trestním zákoníku
Velkou změnu v tuzemské trestní politice spolu s novou filosofií ukládání trestních
sankcí přichází nový trestní zákoník. Ten čerpá především ze zásady depenalizace.
Spolu s významnou zásadou pomocné role trestní represe, která je úzce napojena na
zásadu ekonomie trestní hrozby. Trest má býti sankcí ochraňující významné zájmy a
je zároveň tzv. ultima ratio, tedy krajním prostředkem v případech, kde jiné tresty
selhávají či se jeví neefektivními. Je-li tedy možno docílit účelu trestu méně
invazivními druhy trestu, je nezbytné, povolat do služby je. Sankce, které jsou
přehnaně přísné budou míti kontraproduktivní efekt- nebudou schopny dostát
svému účelu a stanou se pro odsouzeného demotivujícími. Účelem zásady ekonomie
trestní hrozby je využití trestní represe jako cesty sekundární, trest musí býti úměrný
závažnosti trestného činu. Především soudci jako prostředníci práva by v případě
méně závažných trestných činů a prvopachatelů využívat z nabídky alternativ trestů
odnětí svobody. Trest odnětí svobody ve své tradiční podobě ztrácí punc
univerzálního trestu, o slovo se hlásí důsledná individualizace trestu sledující
potřeby, limity a možnosti pachatele.34 Trestní zákoník trestem odnětí svobody
rozumí:
1) Nepodmíněný trest odnětí svobody (§ 55 až § 57)
2) Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody ( § 81 až § 83)
3) Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem (§ 84 až § 87)
4) Výjimečný trest ( § 54)
Nepodmíněný TOS může býti uložen nejdéle na dobu 20 let, pokud se nejedná o
mimořádné zvýšení TOS či trest výjimečný. Minimální hranici trvání TOS v trestním
33

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html

34

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html
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zákoníku nenalezneme, v zákoníku se nenachází. Zajímavě se zákonodárce staví
k situaci v případě trestných činů, u nichž horní hranice trestní sazby nepřesáhne tři
roky. Při této okolnosti je možno NTOS uložit pouze za okolnosti, že uložení jiného
trestu by nevedlo k tomu, že by pachatel vedl řádný život. Ukládaný trest má býti
projevem individualizace. Alternativní tresty jsou výhodnými adepty především ke
skutečnosti, že i nich nedochází k efektu prizonizace na osobu pachatele. Dle
judikatury35 se uložením NTOS vážně zasahuje do života pachatele a jeho blízkých.
Takového trestu má býti uloženo jen v případě, že závažnost trestného činu nebo
dosavadní život pachatele poukazují na to, že pouhá výstraha podmíněným trestem
by byla nedostatečným postihem nevedoucím k vedení řádného života pachatele.

4.2. Pojem a východiska ukládání alternativních trestů
4.2.1. Pojem alternativního trestu
Nalezení definice pojmu alternativního trestu stejně jako jeho vymezení je velmi
komplikovanou záležitosti. Je více než zarážející, že doposud nenalezneme definici
tohoto institutu v tuzemském ani zahraničních právních řádech. Velmi podrobně
však naznačují rozměr tohoto pojmu mezinárodní dokumenty OSN a Rady Evropy. Ty
vymezují alternativní trest jako trest nespojený s odnětím svobody, který je soudce
oprávněn uložit v případech, ve kterých by jinak byl pachatel odsouzen k trestu
odnětí svobody. Nepřichází v úvahu jej uložit odsouzenému, u něhož by přicházelo
v úvahu zproštění viny. Je nepřijatelné, aby v průběhu výkonu alternativního trestu
docházelo ke ztrátě osobní svobody či byly vylepšeny podmínky výkonu trestu odnětí
svobody. Přistoupí-li soudce k uložení alternativního trestu jako následek za
spáchaný trestný čin, musí jej uložit na dobu, která svou délkou odpovídá délce
trestu, který by byl uložen jako trest nepodmíněný. Při ukládání musí soudce velmi
pečlivě sledovat a individualizovat osobu pachatele tak, aby alternativní trest byl
dané osobě „ušit přímo na míru“, tedy aby odsouzený mohl úspěšně vykonat uložený
trest. Bylo by jistě zcela bezpředmětné uložit např. obecně prospěšných prací osobě,
která proti trestu již od počátku vyjadřuje vůči takovému trestu nevoli a její postoj se

35

R 1/1961, Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Anag, 1.vydání, s.186
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jeví jako zřejmě negativní. 36Hlavní rysy alternativních trestů konvenují
následujícímu:


Alternativní trest je variantou nepodmíněného trestu odnětí svobody



Alternativní trest není spojen s odnětím svobody



Alternativní trest nesmí býti spojen se ztrátou osobní svobody, jelikož by se
pak jednalo o variantu nepodmíněného TOS



Pachatel musí býti kandidátem splňujícím určitá kritéria pro tento druh trestu



Délka ukládaného alternativního trestu musí korespondovat délce trestu
nepodmíněného TOS, na jehož místo alternativa nastoupila37

Alternativní tresty jsou běžně definovány38 jako tresty, při jejichž výkonu neztrácí
odsouzený svou svobodu, i přesto je však dosáhnuto účelu trestu. Odborná literatura
podává velmi často rozlišení alternativních trestů na ty v širším a na ty v užším pojetí.
Širší pojetí shledává alternativním trestem:


sankce , které nezbavují pachatele osobní svobody



sankce a opatření, které omezují svobodu odsouzeného



alternativy trestního řízení

Užší pojetí spadají:

36

Kuchta,J., Válková, H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2005,
s.214
37
Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci), Praha, 2005, Policejní
akademie ČR, Katedra kriminologie, s.133
38
Kuchta,J., Válková, H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2005,
s.133
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všechny tresty nespočívající v odnětí svobody, ukládané v případě, že účelu
trestu bude vzhledem k osobě pachatele a okolnostem případu dosaženo i
tímto trestem39

Alternativní tresty mohou býti děleny i jinak a to na ty:


v rámci platného systému trestního práva



mimo systém- ty nejsou upraveny trestním právem, leč je dosaženo výsledku,
který může míti dopad i v trestněprávní oblasti

V rámci systému trestního práva budeme svědky rozlišení na:
1) alternativy trestního práva procesního
a) odklony, diverze ( jako např. podmíněné zastavení trestního stíhání)
2) alternativy trestního práva hmotného
a) alternativy k potrestání ( např. upuštění od potrestání)
b) alternativy k trestu odnětí svobody 40
Alternativní tresty jsou majoritním tématem mé práce a jejich rozbor si dovolím
podat níže.
5.2.2. Východiska ukládání alternativních trestů
Trest odnětí svobody si prochází těžkým obdobím, dovolím si tvrdit, že dokonce krizí.
K totožnému závěru dospívají jak zkušenosti orgánů činných v trestním řízení, tak
odborníci zabývající se danou problematikou spolu s laickou veřejností. Přitom je
evidován krescentní nárůst kriminality s jeho novými formami a recidivou. Je
nezbytné hledat a aplikovat v praxi alternativní tresty, které budou důstojně

39

Kuchta,J., Válková, H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2005,
s.214
40
Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci), Praha, 2005, Policejní
akademie ČR, Katedra kriminologie, s.134-135
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alternovat trest odnětí svobody. Český zákonodárce zaujal extrovertní postoj
k potřebě zakotvení nových alternativ a v novém trestním zákoníku jsme svědky
zavedení nových alternativních trestů., jako např. trestu domácího vězení, a trestní
zákoník nabízí pak celkem uspokojivou škálu druhů trestů. Výhodou alternativních
trestů je možnost jejich výkonu v extramurálním prostředí za současného dosažení
zamýšleného účelu, ochrany společnosti a nápravy pachatele bez negativního efektu
prizonizace.41
Problematikou neefektivnosti nepodmíněného trestu odnětí svobody se zaobírají
mnozí erudovaní odborníci. Ti sledují psychiku pachatele, jeho chování a reakce na
život ve společnosti, jeho sociálně patologické projevy a pravděpodobnost
pozitivního obratu za použití studie informací o sociálně ekonomických a politických
změn society či jejich dopadu na chování odsouzeného. Výsledky zveřejnují
neefektivnost a nákladnost NTOS, zejména vzhledem k jeho možné nápravě,
krescentnímu počtu recidivy a efektu prizonizace.42
Trest odnětí svobody má své historické etapy a též je hojně měněn. Doc. Černíková
dělí trest odnětí svobody do tří etap:
1. Trest smrti či tresty dehonestuiící jsou vyřazovány z mnoha právních řádů
jako tresty nehumánní za současného nahrazení trestem odnětí svobody
2. NTOS je v období rozkvětu, je vnímám jako trest univerzální
3. Po mnohých zkušenostech s fázemi jedna a dvě se začínají na světlo světa
prodírat stinné stránky NTOS jako jeho negativní vliv na pachatele,
nákladnost, efekt prizonizace43
Fenoménem dnešní doby při hledání nových alternativ NTOS je tzv. Systém 3D, tedy:

41

Nezkusil, J., Trestní právo 7-8/2009, K problematice alternativ k trestu odnětí svobody, s.14-16
Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci), Praha, 2005, Policejní
akademie ČR, Katedra kriminologie, s.129-134
42

43

Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci), Praha, 2005, Policejní
akademie ČR, Katedra kriminologie, s.129-134
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Dekriminalizace trestných činů menší závažnosti



Depenalizace- je zapotřebí zákonného zakotvení a aplikace sankcí
vykonávaných v extramurálním prostředí



Diverze-mimosoudní řešení

Alternativní tresty jsou vyhledávány pro své mnohé hodnoty, ale též negativním
účinkům NTOS, mezi něž patří:


Věznice je místem kumulace osob se zvýšenou sociální poruchovostí chování



Pachatel absorbuje vězeňskou subkulturu



Pachatel je konfrontován s novými způsoby kriminogenního chování



Absence přijmutí vlastní zodpovědnosti pod vlivem mentality ostatních
kriminálníků



Narušení volních vlastností



Ztráta pozitivních sociálních , rodinných, ekonomických vazeb



Finanční nesamostatnost



Vliv homosexuální orientace



Náklady pobytu ve vězení pro státní fiskus



Problematická resocializace po výkonu trestu44

Tyto výše uvedené problémy se dají majoritně vymýtit

právě ukládáním

alternativních trestů. Dovolím si ještě nastínit generální positivní důvody, která
alternativní tresty skýtají:


Humanita

44

Černíková, V., Sociální ochrana (kriminologický pohled na terciární prevenci), Praha, 2005, Policejní
akademie ČR, Katedra kriminologie, s.130-134
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Ekonomičnost



Pragmatičnost- pachatel zůstává ve svém obvyklém prostředí a je ušetřen
povězeňskému „puncu“ kriminálníka

4.3. Jednotlivé alternativní tresty
Vymezení jednotlivých druhů alternativních trestů ustanovil zákonodárce v § 52 TZ a
lze jimi označit:


Podmíněné odsouzení



Podmíněné odsouzení s dohledem



Domácí vězení



Obecně prospěšné práce



Peněžitý trest

Výše uvedené alternativní tresty odpovídají vymezení v tzv. užším pojetí, tedy těm,
jejichž generálním účelem je plnohodnotná substituce NTOS. Tyto není možno
s NTOS kombinovat.
Trestní zákoník upravuje i alternativní tresty v tzv. širším pojetí, tedy těch, které jsou
kombinovatelné s NTOS, jsou na něm závislé či jinak s ním souvisejí. Těmi lze
jmenovat:
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Propadnutí majetku



Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty



Zákaz činnosti



Zákaz pobytu



Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce



Ztráta čestných titulů a vyznamenání



Ztráta vojenské hodnosti



Vyhoštění45

Alternativní tresty v tzv. širším pojetí jsou náplni mé práce a jejich exkurs si dovolím
podat níže.

5. Trest domácího vězení
5.1. Obecně o trestu, úprava v českém právním řádu
Trest domácího vězení je velmi ceněným a dlouho žádaným trestem, od svého přijetí
ale též trestem masivně diskutovaným.
Trest domácího vězení se v dějinách lidstva objevuje velmi brzy. Na území srdce
Evropy se datuje do druhé polovině 9.st., kdy za dob Velkomoravské říše byl do
domácího vězení uvržen syn franckého krále Ludvíka, Karoloman. Ovšem nám dnešní
podobou známé (tedy především s kontrolou formou elektronického sledování)
opatření budeme hledat v letech osmdesátých na půdě Spojených států
amerických.46 Tamní zákonodárci ho zaváděli s vidinou úspory vládních nákladů, což
se ukázalo jako efektivní, jelikož v majoritní většině případů si sledovaný hradí
náklady na výkon trestu obvykle sám. Hrazení nákladů osobou povinnou není pak
dnes již ničím ojedinělým a lze ho pozorovat i v kontinentální Evropě.47 Z USA se pak
domácí vězení pro svou efektivitu a úspornost postupně rozšířilo do právních řádů
většiny evropských států, kde má své stále místo.
V dobách novodobých v zemích českých není trest domácího vězení žádným
nováčkem. Zmínky o této alternativě k vězení prvního stupně přináší zákon č.
117/1852 ř.z.. o zločinech, přečinech a přestupcích, který platit téměř úctyhodných
sto let až do roku 1950. Tento trest bylo pak možno ukládat místo trestu vězení
prvního a druhého stupně. Byl uplatňován v případě bezúhonných, čestných občanů.

45

§ 52 TZ
Kysela, K., Volevecký, P., Trestní právo 7-8/2011, Trest domácího vězení, s.4
47
Hořák, J., Trestní právo 12/2005, Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených, s.8
46
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Občan byl povinen složit slib, že se nebude vzdalovat ze svého obydlí (pokud zrovna
nevykonával své zaměstnání či nebyl ve svém obchodě). Pokud by byl přistižen při
jiném jednání, musel by býval vykonat zbytek svého trestu ve vězení.48
Do českého právního řádu byl trest domácího vězení znovuzaveden s účinností od 1.
1. 2010 spolu s novým trestním zákoníkem. Dle důvodové zprávy bylo DV
zakorporováno s cílem49:


zachování pozitivních ekonomických, rodinných a pracovních vazeb



následná jednodušší resocializace pachatele



snížení nákladů českého věznictví

Sama důvodová zpráva nového trestního zákoníku50 definuje trest DV jako
alternativu především k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Ponechává ho pro
případy, kdy není nutno uložit trest odnětí svobody vzhledem k povaze, závažnosti
spáchaného trestného činu, osobě pachatele a velké pravděpodobnosti resocializace
pachatele do běžného života a zároveň by nebylo dostatečné uložit pouze trest
podmíněného odsouzení. Trest DV nabývá na své atraktivnosti také díky novému
ustanovení TZ51 , které omezuje možnost znovu uložení OPP pachateli, kterému byl
již jednou tento trest pro jeho nesplnění v posledních třech letech přeměněn na trest
odnětí svobody. Trest DV byl bez pochyb zaveden též kvůli zjevným finančním
úsporám vynaloženým na jeho výkon ve srovnání s nepodmíněným TOS. Dále má
jistě úkol snížit počet ukládaných nepodmíněných TOS vzhledem k dlouhodobě
palčivému problému přeplněnosti českých věznic. Jelikož je trest DV uveden na
druhém místě ve výčtu druhů trestu v § 52, jedná se o nejpřísnější alternativu k TOS,
což podporuje i fakt, že s jeho výkonem není spojena fikce neodsouzení, jak je tomu
u jiných alternativních trestů.52

5.2. Podmínky uložení trestu domácího vězení
48

Kysela, K., Volevecký, P., Trestní právo 7-8/2011, Trest domácího vězení, s.5
Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Adag, 1.vydání, 2011, s.208
50
http://trestnízákoník.cz/návrh/duvodova-zprava.html
51
viz.§ 62 odst. 2 TZ
52
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011, s. 310
49
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Zákonná úprava trestu DV má svůj základ v § 60 a § 61 TZ. Ty stanoví, že trest DV
může být uložen pachateli přečinu53, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu, osobě a poměrům pachatele lze mít důvodně za to, že tento
trest bude pro pachatele dostatečným postihem. Ty samé podmínky musí být
dodrženy, ukládá- li se trest DV vedle dalšího trestu. Dle odst.2 § 60 TZ může být DV
uloženo i jako trest samostatný, pokud sám dokáže naplnit sledovaný účel, tedy
nápravu pachatele. Jak výše zmíněno, DV může být k dostatečné nápravě pachatele
kombinováno i s jinými tresty. Výjimku určuje § 53 TZ, který vylučuje kumulaci DV
spolu s tresty obecně prospěšných prací a trestem odnětí svobody. Z povahy věci
vyplývá, že ho není možné uložit ani spolu s podmíněným odsouzením TOS. Není
totiž dost dobře možné, aby odsouzenému na výkonu trestu DV byl současně
nařízen, v případě neosvědčení se ve zkušební době podmíněného odsouzení, výkon
trestu odnětí svobody.
Trest DV může být uložen54 až na dvě léta. Ve srovnání se zahraničními právními
úpravami55, které většinou omezují tento trest trváním jednoho roku, se může zdát
česká maximálního trvání dvouletá úprava velmi striktní. Je nutné pamatovat, že
odsouzený je často vystavován velkému tlaku, jež sebou výkon trestu DV přináší. Je
zcela jasné, že sociálně je pachatel majoritně zcela izolován a mnoho z pachatelů
bude vnímat DV jako velmi dehonestující opatření. Na druhou stranu je třeba
připomenout, že tento trest je možno ukládat za tresty úmyslné s horní hranici do
pěti let a nedbalostí zcela bez omezení! Vyvstává nám zde tedy široká škála, dle
mého soudu závažných, TČ jako např. znásilnění56, za které může být uloženo až pět
let TOS, ale v případě uložení trestu domácího vězení bude muset pachatel vykonat
maximálně dvouletý trest, což se mi jeví jako velmi neuspokojivé, neúměrné. Proto
především v těchto rozporuplných případech ukládání trestu domácího vězení
shledávám zcela bazálním velmi podrobné uvážení soudce rozhodujícího daný
případ. Velké pozitivum a záruku správného rozhodnutí soudce rozhodujícího
53

§ 14 odst. 2 TZ: přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a dále úmyslné trestné činy s horní
hranicí sazby do pěti let
54
§ 60 odst. 1 TZ
55
Srov. Ščerba, F., Justičná revue, Trest povinné práce a domácího vězení: srovnání české a slovenské
právní úpravy, s. 962
56
§185 TZ
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trestním příkazem, spatřuji především v odst. 4 § 314 e) TŘ, které stanoví jako
podmínku uložení DV zprávu probačního úředníka, která soudci lépe přiblíží daný
případ a umožní individualizovat trest DV. Probační úředník bude v přímém styku
s pachatelem delší dobu, zjistí jeho rodinnou, ekonomickou a sociální situaci a
dokonce stanovisko samotného obviněného k uložení tohoto trestu. Ustanovení dále
omezuje možnou délku uložení DV trestním příkazem na dobu jednoho roku, to
znamená zejména lehčí trestné činy, což opět shledávám jako velmi pozitivní aspekt.
5.2.1 Písemný slib pachatele
Další podmínkou uložení trestu DV je dle § 60 odst. 1b) TZ písemný slib, že se ve
stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly
poskytne veškerou potřebnou součinnost. Pokud by pachatel odmítl souhlas
poskytnout, soud by jednoznačně nemohl trest DV uložit. Toto novum v našem
právním řádu lze jistě přivítal s entusiasmem. Záměr zákonodárce je zcela
transparentní. Dosažení požadovaného účelu trestu bude naplněno především s vůlí
a pozitivním přístupem pachatele. Slibem je sledován interest pachatele. Bylo by
absolutně neefektivní nutit osobu obviněného k trestu, k němuž má antipatie a je
více než pravděpodobné, že pachatel poruší soudem stanovené podmínky, tento
trest nebude výsledně vykonán a soud bude nucen uchýlit se přeměně na trest
odnětí svobody. Celé takové martyrium bude jen zbytečně zatěžovat již tak přetížený
soudní aparát a protahovat soudní procesy. Pozitivním vnímám i povinnost pachatele
poskytnout při výkonu kontroly veškerou potřebnou součinnost57. Jen těžko si lze
představit úspěšný výkon tohoto trestu bez pachatelovi spoluúčasti. Probační
úředník by nemohl vlastně odsouzeného kontrolovat v jeho domácím prostředí či
řešit problémy spojené s elektronickým monitorovacím systémem. Novelou
330/2011 Sb. byl vyřešen i jeden z legislativních oxymoronů , následek nedodržení
slibu potřebné součinnosti dle § 60 odst.1b). Před novelou měl sice pachatel
povinnost vykonávat potřebnou součinnost při výkonu trestu domácího vězení,
zákonodárce vytvořil nevědomky imperfektní normu, jelikož jaksi pozapomněl
ustanovit následek takového jednání. Mohlo tedy jednoduše docházet k případům,
57

§ 60 odst. 1b) TZ
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kdy odsouzený vědom si mezery v zákoně, před udělením trestu součinnost přislíbil,
ovšem při jeho výkonu odmítl spolupracovat s probačním úředníkem či jinými
úředními osobami a přesto ho soudce za jeho jednání nemohl potrestat, nemohl
nařídit nepodmíněný TOS58. Dnes tuto problematiku upravuje novelou rozšířený §
61 TZ, který dovoluje toto závadné jednání potrestat přeměnou trestu DV na trest
TOS.
Problematika udělení souhlasu se zdá býti dostatečně upravena, mezeru shledávám
v neupravení nutného udělení souhlasu ze strany plnoletých rodinných příslušníků či
osob spolužijících v domácnosti s osobou odsouzeného. Tento trend lze sledovat
v zahraničních právních úpravách59 jako např. Rakousko, kde trest DV může být
udělen jen v případě, že s ním vysloví souhlas i osoby spolužijící. Bylo by jistě
důvodné zavést tuto úpravu i do našeho trestního zákoníku, což by eliminovalo
možné případy cíleného zapírání či jiného záporného vzorce chování ze strany osob
spolužijících. Ačkoli z pilotních programů vedených v sousedních zemích60 vyplynulo,
že osoby sdílející obydlí s odsouzeným byli v majoritní většině s trestem domácího
vězení velmi spokojeni (upřednostňovali ho před nepodmíněným TOS), nelze
opomenout rozpor DV s čl. 10 odst. 2 LZPS, tedy neoprávněných zásahů do
soukromého a rodinného života.61 Všem těmto nedostatkům mohlo být dle mého
názoru velmi jednoduše zamezeno ještě před uvedením nového trestního zákoníku
v život, kdy měly být vedeny zkušení programy trestu domácího vězení, které by
odhalily většinu v současné době řešených problému tohoto opatření. Zákonodárce
ovšem tradičně zachoval stoicky laxní přístup a s mottem :,,Nebojím se domácího
vězení nic,“ odolal pokušení tyto pilotní programy zavést, což již přineslo své
legislativní ovoce a úprava DV zaznamenala nejednu novelu a další jsou neodkladně
na dohlednu.
Předpoklady pro uložení trestu domácího vězení jsou tedy:


pachatel se dopustil přečinu

58

Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011, s. 312
Krejčiříková, K., Státní zastupitelství 10/2009, Nový trest ( trestní opaření ) domácího vězení, s. 17
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povaha a závažnost spáchaného TČ



osoba pachatele a jeho poměry



trest DV se jeví jako dostačující ( existuje reálná skutečnost, že pro nápravu
pachatele tento trest postačí )



písemný slib pachatele



poskytnutí potřebné součinnosti ze strany pachatele62

5.3. Výměra trestu domácího vězení, povinnosti odsouzeného
Vymezení doby, po kterou je odsouzený povinen setrvat ve svém obydlí určuje § 60
odst.3 TZ. Ten říká, že odsouzený se musí zdržovat po dobu výkonu trestu DV
v určeném obydlí, na určené adrese, v soudem stanoveném časovém období. Soud
tedy stanoví v každém individuálním případě v odsuzujícím rozsudku časové rozmezí,
po které se odsouzený musí nacházet ve vymezeném obydlí. Soud bude jistě přihlížet
potřebám a povinnostem odsouzeného, přesto mě neopouští myšlenka přehnaného
omnipotentního nástroje vloženého do rukou soudů. Soudce je při určení časového
období vázán jen obecnými zásadami pro ukládání trestů, tedy humanity a
přiměřenosti63, ty ale jistě nejsou absolutní zárukou pro požadavek respektování
zásady zákonnosti při výměře trestu DV, na což již před časem upozorňovala doc.
Kalvodová.64 Ještě nedávno, před novelou 330/2011 Sb., spočíval trest odsouzeného
v povinnosti setrvat ve vymezeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního
volna po celý den a v ostatních dnech od 20.00 hodin do 05.00 hodin, tedy 9 hodin.
Soudce měl tehdy možnost volby, bud mohl následovat zákonodárcovo doporučené
období, nebo vzhledem k poměrům pachatele, jeho specifickému programu a
potřebám mohl stanovit rozsah povinné doby dle svého uvážení. Důvodová zpráva
novely označila předurčenou dobu jako přespříliš návodnou65, a nařídila v každém
udělovaném případě soudní individualizaci, což vzhledem k nevelké zkušenosti
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Kysela, K., Volevecký, P., Trestní právo 7-8/2011, Trest domácího vězení, s. 5
Ščerba, F., Trestněprávní revue 1/2012, Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb., s.3
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Brno, MU, 2007, s.680
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s tímto trestem doposud nejeví zcela šťastně. Novela alespoň zavedla do §60 TZ
odst.4, který soudu ukládá přihlédnout při výměře časového období k:
1. pachatelově pracovní době
2. času potřebnému k cestě do zaměstnání
3. péči o nezletilé děti
4. vyřizování nutných rodinných a osobních záležitostí
Všechny výše zmíněné podmínky se mi jeví jako velmi dobrým ukazatelem výměry
časové povinnosti, jen posledně zmíněná, tedy případy rodinných a osobních případů
vnímám jako velmi těžko předvídatelné a nahodilé události, jež budou soudu jen
stěží známy v době ukládání trestu. Problematika jisté neflexibility časového rozvrhu
odsouzeného by de lege ferenda byla řešitelná aktivní spoluúčastí probačních
úředníků. Tedy soud by například stanovil určitý harmonogram trestu s fixní časovou
složkou, která by pak byla individuálně specifikována při pravidelných, povinných
setkáních odsouzeného s probačním úředníkem, a to na délku jednoho či dvou
týdnů. Samozřejmě by bylo nutné navýšení počtu probačních úředníků, což by
představovalo další náklady a zatížení státního rozpočtu.
Odsouzený má tedy pobývat ve stanoveném čase ve svém obydlí, což je jeho
povinností. Výjimku při zvláštních událostech udává § 60 odst.4 TZ, který dovoluje
odsouzenému na výkonu trestu DV vzdálit se v případě důležitých důvodů, o nichž je
povinen vyrozumět probačního úředníka. Zákon demonstrativně uvádí:


výkon zaměstnání či povolání



poskytnutí zdravotních služeb v důsledku onemocnění či úrazu

Je naprosto zjevné, že v případě úrazu, např. odsouzený se doma zraní při vaření
nožem a musí vyhledat lékařskou pomoc, nemá odsouzený čas předem konzultovat
tento akt s probačním úředníkem, negativním ovšem vnímám možnost vzdálit se
z obydlí v případě výkonu povolání. Jen málokdo má takové zaměstnání, které ho
bude povolávat z hodiny na hodinu a dovoluji si vyjádřit jisté pochybnosti.
Odsouzený může tohoto práva lehce zneužívat a přidělávat tak zbytečnou práci
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probačnímu úředníkovi, jež je článkem, který v praxi kontrolu odsouzeného
vykonává. Shledávám tento příklad možnosti vzdálit se z obydlí § 60 odst.3 TZ zcela
nadbytečný až nešťastný.
Naopak nedořešený vnímám postup

uvedený v § 60 odst.3 TZ, povinnost

zdravotnického zařízení sdělit skutečnost ošetření odsouzeného a to požádá-li o to
OČTŘ. Jedná se o legislativní oxymóron, neb kontrolu výkonu trestu DV provádí
probační úředník, ne OČTŘ, z logiky věcí by tedy zdravotnické zařízení by mělo mít
povinnost podávat tyto informace právě jemu. V praxi tedy bude muset probační
úředník sdělit svou žádost OČTŘ, který posléze bude tuto informaci vymáhat na
zdravotnickém zařízení. 66
Další výjimku vzdálení se z obydlí stanoví § 60 odst.5 TZ. Ten umožnuje soudu
stanovit

v odsuzujícím

rozsudku

právo odsouzeného

návštěv

pravidelných

bohoslužeb či náboženských shromáždění. Soud ovšem dle dikce zákona může tuto
možnost udělit pouze na dny pracovního klidu a pracovního volna. Shledávám toto
ustanovení diskriminační. Nevidím důvod, proč by soud nemohl udělit právo návštěv
bohoslužeb i ve dnech pracovních. Vyvstává otázka, jak by si měl počínat soud
v případě Muslima, který v pátek (svatý den, hlavní den návštěvy mešity) vykonává
své zaměstnání a rád by v tento den současně navštívil mešitu.
Soud dále může dle § 60 odst.5 TZ uložit pachateli na dobu výkonu trestu DV
přiměřená omezení či přiměřené povinnosti dle § 48 odst.4 TZ. Tyto povinnosti mají
mít za výsledek řádný život odsouzeného. Lze uvésti:


podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace či programu
sociálního výcviku



podrobení se léčení závislostí na návykových látkách



zdržet se návštěv nevhodného prostředí



zdržet se neoprávněných zásahů do práv zájmů jiných osob etc.

Soud též odsouzenému zpravidla uloží, aby:
66
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podle svých sil nahradil škodu související s daným TČ



odčinil nemajetkovou újmu způsobenou TČ



vydání bezdůvodného obohacení získané TČ67

Všechna tato omezení tedy mají vést k nápravě odsouzeného, k tomu, aby vedl
řádný život. Zákonodárce bohužel nezakotvil do trestního zákoníku povinnost
odsouzeného vést po dobu výkonu trestu řádný život, podobně jak tomu učinil
v případě obecně prospěšných prací. Dalším deficitem je pak absence ustanovení
umožňujícího přeměnit trest domácího vězení na nepodmíněný TOS v případech, kdy
odsouzený po dobu výkonu trestu řádný život nevedl.68

5.4. Přeměna trestu domácího vězení
Úpravu přeměny trestu domácího vězení v trest odnětí svobody nalezneme v § 61
TZ. Ten uvádí důvody přeměny trestu DV, jimiž jsou:



pachatel se vyhýbá nástupu výkonu trestu



pachatel bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu
domácího vězení



pachatel maří výkon trestu DV nebo



zaviněně nevykoná ve stanovené době daný trest

Soud v těchto případech přemění trest DV na TOS. Přepočet pak probíhá jako u
přeměny trestu OPP v TOS, tedy: každý i jen započatý den nevykonaného trestu DV
se počítá za jeden den tresu odnětí svobody. Velkou změnou uvedenou novelou č.
330/2011 Sb. je právo soudu změnit domácí vězení v TOS i během výkonu trestu
domácího vězení. Soud tak napříště nemusí čekat až do vykování trestu DV, ale může
reagovat okamžitě, když zjistí, že odsouzený nedostal výkonu DV.

67
68

§ 60 odst. 5 TZ
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 321
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Ještě nedávno, před výše zmíněnou novelou byl postup přeměny DV zcela odlišný.
Ustanovení§ 61 TZ neneslo název dnešní úpravy, ale

,,náhradní trest odnětí

svobody.“ Soudce byl tehdy povinen stanovit náhradní trest pro případ porušení
nastavených podmínek již v odsuzujícím rozsudku spolu s trestem domácího vězení.
Náhradní trest mohl dosáhnout maximálně výměry jednoho roku. Odsouzený byl
nucen ovšem vykonat celý náhradní trest, ačkoli dnes vykoná jen zbytek
nevykonaného trestu domácího vězení.
O přeměně trestu dle § 334g TŘ rozhoduje předseda senátu na návrh probačního
úředníka nebo i bez jeho iniciativy a to ve veřejném zasedání.
Proti tomuto rozhodnutí může odsouzený podat stížnost, ta má pak odkladný účinek.
Nový § 57 a ) TZ 69 s názvem „ Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího
vězení “ vešel v účinnost 8. Prosince 2012. Jeho úkolem je především zrychlení a
zefektivnění procesu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Zákon říká70, že soud může pachateli přečinu povolit výkon zbytku nevykonaného
trestu v trestu domácího vězení. Podmínkou je, že pachatel si již odpykal minimálně
polovinu soudem uloženého či prezidentem ČR zmírněného trestu odnětí svobody.
Podmínkou pro tuto přeměnu je, že odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve
výkonu trestu prokázal svým chováním polepšení a vše ukazuje na fakt, že
v budoucnu povede řádný život. Tuto novelu shledávám jako velmi pozitivní možnost
pro odsouzené lehčí trestné činnosti, pro které je vězeňské prostředí jen ztížením
následné resocializace. Nejen, že odsouzený bude trest vykovávat trest mnohem
pohodlněji ve svém domácím prostředí, nebudou ani zpřetrhány jeho rodinné,
sociální a ekonomické vazby, ale státní pokladna ušetří velké finanční prostředky.
Trest se zdá býti spravedlivý i co se přeměny na domácí vězení týče. Přepočítávání
bude probíhat dle pravidla 1:1, tedy každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí
svobody se počítá za jeden den trestu domácího vězení. Soud zde přitom není vázán
maximální výměrou trestu DV na dvě léta. Můžeme tedy jen doufat, že soudy

69

zaveden tzv. Stańkovou novela- novela trestního zákoníku a trestního řádu č. 390/2012 Sb.,
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naleznou důvěru v tento trest. Nevybavení technickým zařízením- ( ať už nákup či jen
pronájem ) elektrickým monitorovacím systémem považuji za jakýsi Molotův koktejl
a zákonodárcovu latentní dilatanci.

5.5. Kontrola výkonu domácího vězení
Velmi problematickou se ukázala kontrola výkonu domácího vězení. Dle § 334b TŘ
zajišťuje kontrolu výkonu trestu domácího vězení Probační a mediační služba ve
spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Tímto způsobem,
tedy kombinací svou složek, je kontrola zabezpečována ve většině zemí s tímto
trestem. ( Připomeňme jen, že elektronické sledování vzniklo v osmdesátých letech
minulého století v USA a dnes jej využívá i dvanáct státu Evropy.71) Další specifikaci
způsobu výkonu trestu DV uvádí vyhláška č.456/2009 Sb.72 Ta v § 7 odst. 1) praví, že
kontrola výkonu trestu domácího vězení je zajištována Probační a mediační službou
ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému a spočívá
zejména v :


instalaci a

deinstalaci

elektronického

kontrolního

systému

v obydlí

odsouzeného


instalaci a deinstalaci technického zařízení na tele odsouzeného



poučení odsouzeného o funkcích zařízení



evidenci zaznamenaných případů absencí odsouzeného

Vše výše uvedené se zdá býti jasné a efektivní řešení výkonu trestu DV. V případě
současného reálného stavu je ovšem situace žalostně tristní. Nad výkonem dnes
dohlíží pouze probační úředníci, kteří postrádají jak bazální personální, tak technické
vybavení. Počáteční dozor pouze ze strany probačních úředníku, byl sice v původním
vládním plánu na uvedení kontroly DV v život, i přesto se zdá, že situace kontroly

71

Srov. Jelínek, J.,(ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference
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72
o kontrole výkonu trestu domácího vězení
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výkonu DV je velmi neutěšená. Původně měla kontrola projít třemi fázemi, jimiž
mělo být73:


1. fáze - Namátková kontrola.

Tato fáze měla začíti od nabytí účinností trestního zákoníku74 až do zavedení
elektronického kontrolního systému. Probační a mediační služba bude v tomto
období zajištovat podmínky pro uložení trestu domácího vězení a kontrolovat osoby
odsouzených Tato fáze měla za cíl zastavit další nárůst odsouzených osob ve výkonu
trestu odnětí svobody.


2.fáze - Elektronický monitoring

V této fázi měl být do konce roku 2011 vybrán externí poskytovatel, který bude mít
za úkol zajištovat monitorovací systém V této fázi měla míti právní úprava trestu
domácího vězení finální podobu za použití výsledků a úspěšných praxí v evropských
zemích. Cílem této druhé fáze měla být klesající recidiva a postupné snižovaní počtu
osob v českých věznicích.


3.fáze – Závěrečná

Měla býti úspěšných zakončením všech tří fází a uvedení trestu domácího vězení v
soudy plně využívaný a praxi fungující trest, a to konce roku 2013. 75
Je zcela jasné, že vládní záměr zůstane legislativní pohádkou bez šťastného konce.
Výkon trestu domácího vězení se od svého uvedení v život potýká se závažným
problémem absence provozovatele elektronického kontrolního systému. Zprvu bylo
nevybavení elektronickým monitorovacím systémem omlouváno celkem logickými
73
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aspekty malého množství osob vykonávajících trest domácího vězení a velkými
pořizovacími náklady. Původně osoby ve výkonu trestu DV měly býti dostatečně
kontrolovány pracovníky PMS. Výběrové řízení bylo odloženo na dobu, kdy počet
osob vykonávajících trest DV dosáhne čísla cca. 700 odsouzených. Zkušenosti ze
zahraničí sice potvrzují vysoké pořizovací náklady monitorovacích zařízení ( při počtu
700 osob se jedná o sumu 559 milionů Kč ), posléze ovšem činí náklad na kontrolu
jednoho vězně ve výkonu DV ročně 28 572 Kč, což je oproti běžným nákladům na
výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody na jednoho vězně na rok 76
mnohonásobná úspora.77
Nelze ovšem jen svalovat vinu na Ministerstvo spravedlnosti či zákonodárce ČR.
Právě Ministerstvo spravedlnosti vedlo od července do listopadu roku 2012 zkušební
provoz elektronického monitoringu. Ten se jednoznačně osvědčil a prokázal výrazné
snížení nákladů spojených s vězněnými osobami. Zkušební provoz prováděla PM
služba ve spolupráci se společností 3M. Společnost 3M se stala vítězem výběrového
řízení na realizaci experimentu a poskytla na tento zkušení provoz 25 monitorovacích
zařízení. Provoz probíhal ve všech osmi soudních krajích, zúčastnilo se ho 45 osob,
z toho 43 odsouzených k trestu domácího vězení a na celý projekt dohlíželi čtyři
úředníci PMS. Tento pilotní projekt dopadl velmi úspěšně a tak vyhlášení veřejné
zakázky elektronického monitoringu odsouzených mělo začít počátkem roku 2013.78
Připravované zadávací řízení pro rok 2013 ale bylo zrušeno z důvodů zásadní změny
potřeby zadavatele. Přitom ještě před koncem roku bylo ve výkonu trestu domácího
vězení 360 lidí. Jejich kontrola byla prováděna úředníky PMS a to formou
namátkových kontrol. Staňkova novela79 navíc slibovala nárůst odsouzených k trestu
DV, což by bývalo uvítalo I ministerstvo spravedlnosti, jež by místo obvyklých 1000 Kč
80

denně utratilo za vězně ve výkonu DV jen 168 Kč. Celý nadějný scénář příběhu

domácího vězení ovšem ukončila amnestie prezidenta republiky z ledna 2013. Tresty
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průměrný roční náklad na jednu uvězněnou osobu činí 336 108 Kč
Krejčiříková, K., Nový trest(trestní opatření) domácího vězení, Státní zastupitelství 10/2009, s.15
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Zkušební provoz elektronického monitoringu prokázal výrazné snížení nákladů spojených s
vězněnými osobami ,
Dostupné:http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2375&d=326225
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novela trestního zákoníku a trestního řádu č. 390/2012 Sb.,
80
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domácího vězení spadly pod amnestii prezidenta republiky, 6500 lidí bylo
propuštěno z věznic, zejména se pak jednalo o odsouzené trestem do jednoho roku
nebo do dvou let. Naneštěstí právě tito odsouzení byli adepty podmíněného
propuštění, a vzhledem k Staňkově novele mohli být propuštěni do domácího vězení.
Počty odsouzených trestu DV se tak opět dají počítat na desítky. Bylo by tak jistě
neekonomické vynakládat velmi vysoké částky na alternativní trest, jež nebude mít
v praxi žádané uplatnění. 81 Zůstává tedy nezodpovězenou otázkou, zda-li soudci
budou míti důvěru v trest domácího vězení a novým odsouzeným ho ukládat, či jestli
ze strachu z nedostatečné, neefektivní kontroly se budou uchylovat k jiným trestům.
Další viditelnou snahou o fungující trest domácího vězení je aktivní snaha
ministerstva spravedlnosti, jež se zapojilo do projektu zabývajícího se domácím
vězením v rámci programu „Crime Prevention of and fight against Crime“ k Evropské
komisi. Pokud by ( a doposud k tomu nedošlo) byla poskytnuta dotace EK, ČR by
získala finanční prostředky ve výši cca 111,15 milionů Kč82, což by jistě stačilo na
pokrytí pořizovacích nákladů elektronického monitorovacího systému. Zatím se tomu
tak nestalo a ministerstvo spravedlnosti tak místo nákupu uvažuje o možnosti
pronájmu elektronického monitorovacího systému 83 , dle mého názoru ovšem
upadne trest domácího vězení minimálně tento a příští rok do propasti
neukládaného alternativního trestu.

5.6. Elektronický monitorovací systém
Historie počátků EMS spadá do poloviny šedesátých let, kdy v roce 1964 Ralph
Kirkland Schwitzgebel byl vedoucím experimentálního týmu zkoumající prototyp
elektronického monitorovacího systému. V roce 1969 byly jemu a Williamu S.
Hurdovi uděleny patenty na tento typ přístroje. Tentýž muž pokračoval ve vývoji a
81

Nákup náramků pro domácí vězně je po amnestii u ledu. Ve hře je ještě pronájem. (29. 7. 2013 |
poslední aktualizace: 29. 7. 2013) 11:30 , Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60320260elektronicke-naramky-pro-vezne-stat-nekoupi
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VLÁDA ČR, Vláda ČR schválila přelomový projekt ministerstva spravedlnosti – Trest domácího
vězení[online]. Změněno 10. 06. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z:
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studiu EMS a v roce 1969 , R. Schwitzgebel napsal článek v časopise Psychologii Dnes
o experimentální rozhlasové stanici , která může lokalizovat a poté poslat zpět
obousměrné rádiové signály mladistvých delikventů.
V roce 1981 novinář spisovatel Tom Stacey přinesl na britské ministerstvo vnitra
návrh na elektronickou kontrolu pachatelů využívající mobilní radiotelefonní
technologie. Stacey byl též duchovním otcem tzv. Offenders Tag association. 84. Tato
politicky nezávislá, reformní skupina či asociace se sídlem v Londýně 85je složená z
vědců, akademiků a odborníků zabývajících se elektronickým monitorováním. Tato
skupina se snaží šířit informace o elektronickém monitorování a sdílení zkušeností
předních odborníků zabývajících se touto problematikou.86
Asi první příklad reálně odsouzených osob k trestu DV datujeme do roku 1983, kdy
soudce okresního soudu Albuquerque, Nové Mexiko, Jack Love požádal prodejce
počítačů Michaela Gosse, aby pro něj vyvinul speciální systém pro sledování pět
pachatelů v jejich domácím prostředí. Jack Loveovi prý vnukl jeho myšlenku děj v
komiksu Spiderman , kde jeden z animovaných hrdinů umístí na tělo svého oponenta
elektronický náramek, aby tak mohl sledovat jeho pohyb. 87
Prvotní technologie monitorování byly závislé na připojení k domácím pevným
telefonním linkách , jež byly schopny zaznamenat pouze to, zda je či není odsouzený
v povinném obydlí. Problém dále nastal v případě, kdy odsouzený neměl doma
zavedenou domácí linku což nebylo v 90. letech minulého století ničím ojedinělým.
Novější technologie, jako například GPS a sítí mobilních telefonů , umožnují již daleko
podrobnější lokalizaci pachatele s přesností na několik metrů či menší. Dnes vývoj
monitorovacích zařízení postupuje velmi rychle a v USA např. nalezneme přístroje,
jež dle změny sekrece potních žláz na těle odsouzeného dokáží odhalit přítomnost
alkoholu.88

84

z angl. tag- značka, štítek, dále z angl. offender-pachatel
http://www.offenderstag.co.uk
86
dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_tagging
87
tamtéž
88
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V USA je dnes společností zabývajících se poskytováním služeb elektronického
monitoringu nespočetné množství a je často i věcí lobbingu, komu budou
v budoucnosti poskytovány státní zakázky mnohamilionových tendrů.
Jedním z největších poskytovatelů je pak společnost Elmo-Tech, která působí jak
v USA, ale i Evropě, Austrálii či Singapuru. Elmo-Tech spolupracuje s vězeňskými
správami a poskytuje jim monitorovací systémy, které jsou schopny ověřit pohyb a
přítomnost odsouzené osoby v jeho domácím prostředí. Zařízení systému se skládá
z přijímače (lokální monitorovací jednotky- tzv. LJM), centrální monitorovací stanice (
hlavní záložní databáze pro zprávy ze všech LJM) a mobilní jednotky umožňující
příjem zpráv ze všech vysílačů. Zjištění aktuální pozice odsouzeného lze též
monitorovat z různých LJM, které se nacházejí na různých, pachatelova pohybu
charakteristických místech. 89

6. Trest obecně prospěšných prací
6.1. Obecně o trestu a úprava v českém právním řádu
Trest obecně prospěšných prací je důležitou alternativní cestou nepodmíněného
trestu odnětí svobody. Jako první zřejmě zakorporovala v roce 1972 trest obecně
prospěšných prací Velká Británie, která tento trest90 zavedla do Criminal Justice
Act.91 Tehdejší úprava je na svou dobu velmi vyspělá, podmínky uložení trestu OPP
byly velmi podobné dnešním úpravám tohoto alternativního trestu. Criminal Justice
Act tehdy požadoval:

89



pachatel dosáhl věku 16 let



souhlas odsouzeného s tímto trestem



OPP odsouzený vykoná bezplatně ve svém volném čase

Sborník referátů z mezinárodní konference v Kroměříži, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR,
Praha, 2004, s.181
90
obecně prospěšné práce neboli v angl..tzv. „community service“
91
Criminal justice akt- soubor trestněprávních předpisů a to jak procesněprávních tak
hmotněprávních
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pachatel má své bydlišti v oblasti, kde jsou volné pracovní příležitosti
odpovídající potřebám OPP



je předpoklad, že pachatel OPP úspěšně vykoná92

Do českého trestního zákona vstoupil trest OPP jako součást novely č. 152/1995
Sb., s účinností od prvního dne roku 1996. Důvodová zpráva k trestu OPP
doporučuje tento druh trestu u pachatelů krátkodobých, méně závažných
trestných činů, jimž není zapotřebí ukládat trest odnětí svobody a zároveň
pachatel nenaplnil podmínky pro uložení peněžitého trestu. Trest OPP má být
především opatřením proti pachatelům vandalství, výtržnictví či lehčí majetkové
trestné činnosti. Inspiraci zákonodárce hledal u zahraničních právních úprav a
mezinárodně trestních smluv. Tento trest byl zaveden též jako reakce na
krescentní kriminalitu a vzrůstající aktivitu pachatelů odsuzovaných
k nepodmíněnému TOS.93 Uplatnění má nalézt především u pachatelů, u nichž
postačuje uložení krátkodobého TOS.
Trest OPP má podpořit pachatelovu sebedůvěru a jeho aktivní přičinění o svou
výchovu. Práce je vykonávána ve veřejném zájmu, což má přivést odsouzenému
morální užitek, jednodušší začlenění do společnosti a lepší adaptaci na výkon
OPP.94
Upřesnění, co se skrývá pod pojmem „krátkodobý trest“ přináší judikatura. 95, jež
vymezuje krátkodobý trest jako trest ve výměře do několika měsíců, přičemž
orientačně lze vycházet z maximální délky do 7 měsíců, jež se blíží ekvivalentu
maximální výměry trestu OPP. Trest uložený ve výměře převyšující jeden rok už
není možno považovat za adepta aspirujícího na uložení trestu OPP.96
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Chromý J., K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací, Časopis pro právní vědu a praxi
3/2006, s.244
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47

Trest obecně prospěšných prací ušel od svého zavedení roku 1996 dlouhou a
trnitou cestu a byl odměněn za toto vynaložené úsilí čestným místem v systému
trestu. Jeho nezpochybnitelnými preeminecemi potvrzenými souhlasně hlasy
zahraničních zkušeností jsou:


náhradní volná místa ve věznicích určená pro pachatele závažnější trestné
činnosti



snížení nákladů na výkon vězeňského systému (náklady na zajištění
výkonu trestu OPP jsou objektivně nižší, než náklady vynakládané na
pobyt odsouzeného ve vězeňském prostředí)



integrace ostatních členů society do procesu resocializace a efektivní
reedukce odsouzeného



veřejnost jako jednota nabývá pocitu zainteresovanosti a sounáležitosti
činnosti trestní justice. 97

Důležitost trestu OPP napovídá jeho postavení ve výčtu druhů trestů. Nalezneme jej
v § 52 TZ na bronzovém třetím místě, a to za trestem odnětí svobody a novým
trestem domácího vězení. Velkou devízou trestu OPP oproti trestu DV je fakt, že
odsouzený, který úspěšně vykonal daný trest bude odměněn fikcí neodsouzení, což
by jistě ocenil i pachatel vykonaného trestu domácího vězení.
Často diskutovanou otázkou spojenou s trestem OPP je rozlišení, zda-li obecně
prospěšné práce jsou či nejsou určitým druhem nucené práce. Většina odborníků se
ovšem přiklání k závěru, že OPP jsou určitým druhem legální nařízené nucené práce.
Tyto práce jsou pak vykonávány k obecnému užitku širšího okruhu občanů.98 Tyto
práce nejsou též jistě protiprávním druhem trestu již vzhledem k čl. 9 odst. 2 písm. a)
Listiny základních práv a svobod, jež nepovažuje za nucenou práci práce, které byly
odsouzeným uloženy jako náhrada TOS za spáchaný trestný čin. Výše uvedené
potvrzuje i článek 2 odst.2 Úmluvy č. 29 o nucené či povinné práci99, dle níž nelze
pod pojem nucené či povinné práce zahrnout práce, které je odsouzená osoba
97

Karabec, Z., Diblíková, S., aj., Krátkodobé tresty odnětí svobody, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, Praha: Leges, 2000, s.16
98
Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Anag, 1.vydání, 2011, s.214
99
Dostupná (online): http://www.mpsv.cz/files/clanky/1171/029.pdf
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nucena vykonat jako následek spáchaného trestného činu a následného odsouzení.
Tyto práce ovšem musí splňovat následující:


práce jsou vykonávány pod dohledem a kontrolou veřejného úřadu



odsouzená osoba není pronajímána či není dána k dispozici soukromým
osobám



jedná se o následek odsouzení soudním rozhodnutím100

6.2. Podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací
Dle § 62 TZ se může trest obecně prospěšných prací uložit pachateli v případě, že
spáchal přečin. 101 Po splnění tohoto požadavku má soud právo ho uložit dokonce i
v případě pokud ho zákon neuvádí jako možný trest ve zvláštní části. Vymezení činů
potrestatelných trestem OPP dopadá dle mého úsudku na široké množství trestných
činů, zdá se býti negativně benevolentním. Představme si např. pachatele trestného
činu usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ, který bude za smrt člověka „odměněn“
pouze trestem obecně prospěšných prací. Je proto velmi důležité v těchto
marginálních případech velké pozornosti soudu, který důkladně prozkoumá veškeré
podrobnosti daného případu a bude schopen trest úspěšně individualizovat.
Nepřiměřeně benevolentním se mi jeví trest OPP k jistým trestným činům současně
kvůli jeho maximální výměře, jež dle § 63 odst.1 TZ může činit maximálních 300
hodin, což je v přepočtu k trestným činům s horní hranicí pěti let necelá jedna pětina.
Trest OPP je dle § 62 TZ může být uložen jako trest samostatný a to v případě,
jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům
pachatele není uložení jiného trestu třeba. Dle § 53 TZ ho však není možno uložit
vedle trestu odnětí svobody a vedle trestu domácího vězení.
Velmi pozitivním shledávám nový odst. 2 § 62 TZ, který stanoví jistou překážku
znovukládání trestu OPP. Soud tak napříště zpravidla nebude ukládat trest OPP
100

Chromý, J., K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací ( vybrané otázky), Časopis pro
právní vědu a praxi 3/2006, s.244
101
§ 14 odst.2 TZ- Přečiny jsou všechny nedbalostní a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let
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pachatelům, kterým byl již jednou uložený trest OPP v posledních třech letech
přeměněn na trest odnětí svobody. Zdá se býti logické, že v případě časově
nedávného nevykonání uloženého trestu obecně prospěšných prací by opětovné
uložení totožného trestu s velkou pravděpodobností znovu nevedlo k jeho
úspěšnému výkonu, jen by byla přetěžována justice a vynakládány zbytečné finanční
prostředky. Pokud pachatel již jednou v minulosti pociťoval jistou averzi či měl
s výkonem OPP velké obtíže, je v jeho případě výhodné uvažovat o jiném druhu
trestu. Z dikce odst.2 § 62 TZ ovšem nevyplývá nemožnost znovuuložení trestu OPP.
Slovy : „pravidla neuloží“ zákonodárce jistě nechává prostor pro minoritní případy
pachatelů, v jejichž situaci mohlo dojít k výrazným a zásadním změnám v jejich
okolnostech a uložení tohoto trestu naplní zamýšlený účel.102
6.2.1. Stanovisko pachatele k uložení trestu OPP
Další povinností soudu v případě záměru uložení trestu OPP je dle § 64 TZ opatření si
pachatelova stanoviska k uložení tohoto trestu. § 64 TZ stanoví, že soud musí při
ukládání trestu OPP ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti
uložení tohoto trestu. Trest OPP pak neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý
k soustavnému výkonu práce. Není bez zajímavosti, že soud si stanovisko musí
opatřit, bez něho nemůže trest OPP pachateli uložit.103 V případě pachatele
obeznámeného literou zákona vyvstává problém neuložitelnosti tohoto opatření.
Nemusí se ovšem jednat jen o překážky způsobené pachatelem, může dojít k daleko
běžnějšímu problému, jímž je nemožnost získání stanoviska pachatele. Probíhá-li
řízení standardním způsobem, tedy s provedením hlavního líčení, soud jej získá právě
při něm, pokud ovšem (v praxi velmi běžně) ukládá soudce trest OPP trestním
příkazem, musí stanovisko pachatele opatřit v předchozí fázi řízení. O tom pojednává
§ 314e odst.3 TŘ, jež stanoví, že trest OPP může být trestním příkazem uložen pouze
po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o
možnostech tohoto výkonu a o zdravotní způsobilosti, včetně stanoviska obviněného
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Jelínek, J., a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.
1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 90- 94
103
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 280
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. Toto ustanovení TŘ je jistě velmi užitečným. V praxi totiž docházelo k častým
případů ukládání trestu OPP bez informací o pachatelově osobě, což vedlo ukládání
trestu nevhodným osobám, k pravidelně nevykonaným trestům OPP a následné
přeměně v trest odnětí svobody. Trest OPP byl nadužíván a následně nevykonávám.
Je markantní rozdíl, ukládá-li soud trest OPP pachateli, který jen projevil, z různých,
mnohdy promyšlených důvodů, kladné stanovisko či má-li k dispozici plnou zprávu
vypracovanou probačním úředníkem za účasti osoby pachatele, může si osobu
pachatele daleko lépe představit, vytvořit obrázek o něm, ale i jednodušeji
individualizovat jeho trest. Toto tzv. předběžné předjednání104 bude jistě přínosným
pomocníkem nejen soudům ukládajícím trest OPP, ale i samotným pachatelům, jimž
probační úředníci budou míti možnost lépe a jasněji vysvětlit mnohé otázky a
nejasnosti ohledně trestu OPP, což dle mého názoru může mnohokrát i změnit celý
postoj či názor pachatele na tento druh trestu.
Je třeba zmínit, že soud je sice vázán povinností obstarat si pachatelovo stanovisko
k uložení trestu OPP, není však vázán jeho negativním postojem vůči tomuto trestu.
Podá-li tedy pachatel soudu své stanovisko, ať už třeba negativní, je jen na
rozhodnutí soudu, zda-li mu trest OPP uloží či nikoli. S tímto faktem se nemohu
ztotožnit. V případě, že pachatel má již v době ukládání trestu negativní postoj,
averzi či nevoli k OPP, nepovažuji za velmi pravděpodobné, že bude následně jeho
výkon probíhat úspěšně. Podmínku kladného stanoviska vidím jako naprosté
gerundivum možnosti uložení tohoto trestu. De lege ferenda připadá v úvahu
zavedení do úpravy trestu OPP nutnost písemného slibu pachatele stejně, jako je
tomu v § 60 odst.1 a) TZ v případě domácího vězení.

6.3. Výměra trestu OPP, jeho obsah a povinnosti pachatele
Dle § 63 odst. 1 TZ může soud uložit ve výměře od 50 do 300 hodin. 300 hodin je pak
výměra pro plnoletého pachatele, u mladistvých je možnost uložení omezena
poloviční výměrou. Soud není však omezen jen horní výší zákonné výměry 300 hodin,
ale dle judikatury i horní hranicí sazby trestu odnětí svobody, které zákon udává za

104

Háková, L., Kolutan, P., aj., Několik poznámek k trestu OPP, Trestní právo 4/2005, s.11
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určitý trestný čin.105 Tyto nařízené práce musí odsouzený vykonat dle § 65 odst.1 TZ
nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. A to bezplatně
ve svém volném čase.
Odsouzený je tedy povinen vykonávat na návrh probačního úředníka soudem
určenou činnost:


sám tj. osobně



bez nároku na mzdu tj. bezplatně



ve svém volném čase



v rozsahu vymezeném v rozhodnutí106

Oproti úpravě ve trestu OPP lze sledovat dvě markantní změny týkající se trestu OPP.
Zaprvé byla maximální možná výměra trestu OPP snížena na 300 y původních 400
možně uložitelných hodin. Příliš vysoká výměra pak dle výzkumů vede k:


snížení akceptace trestu



nerespektování uložených podmínek



ztrátě motivace107

Snížení bylo zapříčiněno vlivem zahraničních právních úprav, kde se výměry pohybují
maximálně kolem 300 hodin108, dále pak hlasy soudců a státních zástupců ukládající
tento trest s tvrzením, že u majoritní většiny pachatelů, kterým byl trest uložen
v plné možné výši, tedy 400 hodin, nevykonala tento trest v plné výši, soudy byly
nuceny konvertovat zbytek trestu na pobyt v intramurálním prostředí. Vidina takto
vysokého trestu v očích odsouzeného vedla k demotivaci a averzi.109 Zajímavým je
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ovšem výzkum zkušeností z praxe110, kdy zkušení soudci a státní zástupci měli
hodnotit stávající úpravu výměry trestu OPP. Výzkum byl prováděn v roce 2005, kdy
maximální výměra OPP byla 400 hodin. Nezanedbatelná část dotázaných volala po
zpřísnění trestu, tedy zvýšení horní hranice maximální výměry OPP, a to na pět set,
šest set, ale i osm set hodin. Uvidíme tedy, jak se v praxi osvědčí snížení výměry
trestu OPP na tři sta hodin.
Další novinkou zavedenou novelou trestního zákoníku 111 je změněné ustanovení § 65
odst. 1 TZ, které nově říká, že odsouzený je povinen vykonat nařízené OPP nejpozději
do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do doby dvou let se
ovšem nezapočítává dle §65 odst. 1a) TZ doba:


po kterou odsouzený nemohl OPP vykonávat pro zdravotní stav nebo
zákonné překážky, nebo



byl ve vazbě či vykonával TOS

Podle dřívější úpravy byl odsouzený povinen dokončit výkon svého trestu během
jednoho kalendářního roku. Ke změně doby poskytnuté k výkonu OPP došlo na
základě návrhu Poslanecké Sněmovny.112 Je jistě vhodné ponechat odsouzenému
dostatečnou dobu k výkonu trestu OPP, dle mého soudu však zdvojnásobení doby,
během které odsouzený musí svůj trest vykonat nepovede k markantní změně počtu
úspěšně vykonaných trestů OPP, jen se budou protahovat celá trestní řízení a
zatěžovat česká justice.
O druhu prací se zákon zmiňuje v § 62 odst.3 TZ. Ten stanoví, že trest OPP spočívá
v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně
prospěšných účelům. Odsouzený tedy musí odpracovat práce v celé výměře
stanovené soudem a tyto práce musejí mít obecně prospěšný charakter. Je
pochopitelné, že pachatel, který spáchal jistý trestný čin, spáchal tento čin vlastně i
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na své celé societě a měl by proto tento nepříznivý následek odčinit kladným
chováním opět ve prospěch celé společnosti. Zákon pak ve výše zmíněném paragrafu
demonstrativně vyjmenovává výčet možných prací, které mají k těmto obecně
prospěšným cílům směřovat a jimiž jsou:


údržba veřejných prostranství



úklid a údržba veřejných budov a komunikací nebo jiných činností ve
prospěch obcí nebo jiných obecně prospěšných institucí zabývajících se
vzděláním, vědou, kulturou atd.

Nově, oproti úpravě v zákoně 140/1961 Sb., je vedle vyjmenovaných činností jako je
např. úklid veřejných prostranství apod. možný výkon tzv. jiných činností. To přináší
nové možnosti pro instituce specifického charakteru jako jsou ústavy vzdělávací,
sociální či náboženské. Tuto novinku lze jistě uvítat s optimismem. Zákonodárce
opouští vidinu výkonu trestu OPP jako práce zásadně těžkého ložení, tedy specificky
úklidové či stavební („lopatové“) a dává příležitost pachatelům se specifickými
dovednostmi či schopnostmi. 113 Vytvoří se tak nejen nová pracovní místa OPP, ale
možná i pro pachatele pestřejší nabídka těchto prací.
Další povinností, kterou je odsouzený povinen dodržovat je výkon přiměřených
povinností a omezení uložených soudem dle § 63 odst. 2 trestního zákoníku. Všechna
tato omezení či povinnosti sledují totožný cíl a to řádný život pachatele. Jejich
demonstrativní výčet nalezneme v § 48 odst.4 TZ. Jedná se např. o:


podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace či programu
sociálního výcviku



podrobení se léčení závislostí na návykových látkách



zdržet se návštěv nevhodného prostředí



zdržet se neoprávněných zásahů do práv zájmů jiných osob et cetera.

Soud též odsouzenému zpravidla uloží, aby:
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podle svých sil nahradil škodu související s daným TČ



odčinil nemajetkovou újmu způsobenou TČ



vydání bezdůvodného obohacení získané TČ114

Poslední povinností pachatele odsouzeného k trestu OPP je vedení tzv. řádného
života. Povinnost vést řádný život především znamená povinnost odsouzeného
nespáchat v době výkonu trestu OPP další trestný čin. Dále pod vedení řádného
života spadá též povinnost odsouzeného k eliminaci všech negativních příčin, které
byly příčinou spáchání trestného činu, za než odsouzený momentálně vykonává trest
OPP.115 Následkem porušení pachatelovi povinnosti vést řádný život je dle § 65
odst.2TZ přeměna jeho trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody. V případech, kdy
soudce uzná přeměnu trestu OPP v trest odnětí svobody nadbytečnou a přespříliš
tvrdou, může nově ponechat tento trest v platnosti nebo prodloužit dobu výkonu
trestu až o šest měsíců, a to i přes skutečnost, že odsouzený zavdal příčinu
k přeměně trestu.116 Soud je ovšem v případě ponechání trestu OPP v platnosti
stanovit alespoň nějakou přidanou sankci. Dle § 65 odst. 3 TZ se jedná o:


stanovení dohledu nad odsouzeným po dobu výkonu trestu či jeho zbytku



stanovení dosud neuložených přiměřených omezení či povinností dle § 48
odst.4 TZ, či



stanovení výchovných opatření odsouzeným věku blízkého mladistvým

V těchto marginálních případech bude jistě nutno velké pozornosti soudce, který
daný případ rozhoduje, neboť pokud již jednou odsouzený svým chováním a
přístupem zavdal příčinu k přeměně, bude muset svým jednáním prokázat, že si tuto
„druhou šanci“ zaslouží a protentokrát trest OPP opravdu úspěšně vykoná.

6.4. Přeměna trestu obecně prospěšných prací

114
115
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§ 65 odst.3 TZ
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Porušení podmínek výkonu trestu vede dle § 65 odst. 2 TZ k následku soudního
rozhodnutí, v němž soud přeměňuje trest OPP na trest odnětí svobody. O přeměně
trestu dle § 340b) TŘ rozhoduje předseda senátu ve veřejném zasedání a to na
návrh:


probačního úředníka, jež byl pověřen kontrolou nad výkonem tohoto trestu



obecního úřadu či



instituce, u nichž jsou OPP vykonávány a to prostřednictvím daného
probačního úředníka



bez návrhu

Trest může být přeměněn již během doby stanovené pro jeho výkon.117 Zůstává
otázkou způsob výpočtu neodpracovaných hodin, které mají být posléze přeměněny
na dny TOS. 118 Odpověď poskytlo rozhodnutí č. 50/1999- III. Sb. rozh.tr., které určilo,
že zahájené řízení pro přeměnu trestu OOP není důvodem pro pozastavení výkonu
tohoto trestu. Soudce rozhodující přeměnu musí aktuálně sledovat počet
neodpracovaných hodin a tu výsledně stanovit až když se rozhodnutí stane
pravomocným.119 Trest OPP je v platnosti a odsouzený ho má možnost a povinnost
vykonávat až do doby, než usnesení o přeměně nabude právní moci. 120 Do té doby
samozřejmě nelze ani nařídit výkon TOS.
Trest OPP může být dle § 65 a,b,c TZ přeměněn na:
1) v trest domácího vězení
V poměru 1:1, kde každá i jen jedna započatá hodina nevykonaného trestu OPP se
počítá za jeden den domácího vězení.
2) v trest odnětí svobody

117

§ 65 odst.2 TZ
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s.290
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Zároveň s rozhodnutím o přeměně v TOS rozhodne soud i o způsobu jeho výkonu.
Trest se jako u přeměny v trest DV přepočítává 1:1 a stejně i každá i jen započatá
hodina nevykonaného trestu OPP počítá za jeden den odnětí svobody.
3) v peněžitý trest
Přeměna trestu OPP v peněžitý trest je v trestním zákoníku úplným novicem. Soud
může tedy nově přeměnit trest OPP v peněžitý trest. Pokud soud přeměňuje OPP
v peněžitý trest, musí zároveň pro případ nevykonání tohoto trestu stanovit náhradní
TOS. Tento náhradní trest ovšem nesmí býti přísnější nežli trest, který by pachateli
hrozil v případě přeměny v TOS. Tuto novou možnosti přeměn shledávám jako
legislativní klastomanii. Zdá se býti velmi předimenzovaným řešením přeměňovat
neúspěšně vykonaný trest v peněžitý trest, který velmi pravděpodobně bude
přeměněn v TOS. Dá se říci, že většina odsouzených se pravděpodobně nebude
nacházet v dobré finanční situaci a nebude schopna dostát peněžitému trestu. Opět
se bude jen přetěžovat soudní aparát a protahovat soudní procesy.
Důvody přeměny trestu OPP v jiné tresty jsou dle § 65 odst.2 TZ:


pachatel nevedl v době od odsouzení do skončení výkonu trestu řádný
život



vyhýbá se nástupu výkonu trestu OPP



porušení sjednaných podmínek trestu bez závažného důvodu



jinak maří výkon tohoto trestu



zaviněné nevykonání tohoto trestu ve stanovené době

6.6. Výkon trestu OPP a jeho kontrola
Výkon trestu OPP upravuje trestní řád v ustanoveních § 335 až §340b. Další
informace podává a upravuje také tzv. Metodický standard střediska Probační a
mediační služby vysvětlující metodický postup střediska PMS v rámci zajištění
možností ukládání a výkonu trestu obecně̌ prospěšných prací (OPP)121. V okamžiku,
121
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kdy se rozhodnutí, dle něhož se má trest OPP vykonat, stane vykonatelným, zašle
jeho kopii předseda senátu probačnímu úředníkovi pověřenému dozorem nad
výkonem OPP122. O druhu a místě výkonu OPP rozhodne okresní soud, který trest
OPP uložil a to na návrh probačního úředníka. Tentýž soud bude pak rozhodovat
v případě změny druhu a místa výkonu OPP a to bud na návrh probačního úředníka či
samotného odsouzeného.123 Tato soudní příslušnost, je zavedena do TZ nově. Ještě
na konci roku 2009 rozhodoval o druhu a místě výkonu OPP soud, v jehož obvodu
měl odsouzený své bydliště a kde tento trest vykonával.
O druhu a místě Výkonu tedy jak výše uvedeno rozhoduje okresní soud ukládající
trest OPP, činí tak ovšem na návrh probačního úředníka. Probační úředník je tedy tou
důležitou osobou, jež je v kontaktu odsouzeným a zároveň má k dispozici seznamy
prací, které obce nahlásily danému středisku Probační a mediační služby jako
obsaditelné.124. Právě střediska Probační a mediační služby totiž dle

§ 338

odst.2 TŘ dostávají informace od obecních úřadů a obecně prospěšných institucí. Ty
jim sdělují aktuální požadavky a volná místa, která jsou vhodná k výkonu OPP. To, že
právě střediska Probační a mediační služby shromažďují seznamy o stavu prací
vhodných pro odsouzené k trestu OPP je novinkou zavedenou od 1.1 2010, před
tímto datem držely tyto seznamy soudy.125 Je jistě velkým ulehčením, ale především i
logickým závěrem, že seznamy byly předány do rukou střediskům Probační služby.
Není jistě v možnostech již tak přetížených soudů takovou činnost vykonávat,
nehledě na fakt, že k této činnosti není zapotřebí žádných sofistikovaných znalostí a
probační úředník může daleko flexibilněji odsouzenému trest navrhnout. Probační
úředník je v úzkém kontaktu s kontaktními osobami na daných úřadech a aktuálně
vždy zjišťuje volná pracovní místa, jež se mění dle různých faktorů jako jsou: roční
období, stavební rozvoj v obci atd. 126
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Probační úředník v návrhu o druhu a místě výkonu trestu OPP bude vycházet
z potřeb obecních úřadů v místě výkonu a dále bude hledat místo prací, které jsou
odsouzenému dobře přístupné, to znamená jsou v blízkosti bydliště odsouzeného.
Významné poučení, jež je součástí usnesení o nařízení druhu a místa výkonu trestu
OPP, udává odsouzenému dle § 336 odst. 2-5 TŘ dvě důležité povinnosti. Zaprvé, je
povinen dostavit se do 14 dní od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko PMS
v obvodu okresního soudu, u něhož mají být OPP vykonány. Zde budou projednány
podmínky výkonu trestu OPP, určení dne a místa nástupu výkonu OPP, probační
úředník dále vysvětlí odsouzenému všechny podrobnosti výkonu, harmonogram
výkonu prací, zodpoví jeho dotazy a též jej seznámí s následky porušení těchto
povinností.127
Zadruhé, je povinností odsouzeného dostavit se na obecní úřad či jistou instituci
v probačním úředníkem určitý den za účelem nástupu do výkonu trestu.
Nad výkonem trestu OPP dohlíží dle § 336 odst.4 TŘ probační úředník ze střediska
Probační a mediační služby, jež se nachází v obvodu okresního soudu výkonu trestu
OPP. Tento probační úředník je v kontaktu s odsouzeným, kontroluje, zda-li vykonává
trest OPP, shromažďuje informace o odsouzeném poskytnuté obecním úřadem a
předává je soudu. Kontrola je tak velmi efektivní, flexibilní a je daleko rychleji možno
reagovat na jakékoli problémy vzniklé s výkonem tohoto trestu.
Během studia materiálů zabývajících se trestem obecně prospěšných prací jsem
mnohokrát narazila na časté zmatečné zaměňování pojmů obecně prospěšných prací
a veřejně prospěšných prací. Ráda bych uvedla zásadní rozdíl mezi oběma pojmy.
Obecně prospěšné práce jsou součástí výčtu druhů trestů uložitelných osobě
odsouzeného, zakotveného v českém trestním zákoníku v § 52 , často jedním
z hlavních alternativních trestů k trestu odnětí svobody. Úpravu nalezneme
v trestním zákoníku v § 62- § 65.
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Definici veřejně prospěšných prací budeme hledat v § 112 odst.1

zák. 435/2004

Sb., zákona o zaměstnanosti. Ten je definuje jako časově omezené pracovní
příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě
veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí
nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří
zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i
opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou
vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli
poskytnout příspěvek. Hlavními rozdíly od OPP je tedy:


občan vykonávající VPP je v poměru k obci či jinému zaměstnavateli
v pracovněprávním poměru



občan za tyto vykonané práce pobírá odměnu



VPP nejsou ukládány jako trest za spáchaný trestný čin128

7. Peněžitý trest
7.1. Obecně o trestu a úprava v českém právním řádu
Peněžitý trest je bazálním zástupce reprezentujícím majetkové sankce obsažené
v trestním zákoníku. Tato sankce primárně směřuje důvodnému ke zmenšení
majetku pachatele. Není ovšem možno hovořit jen o smyslu peněžitého trestu jako
odčerpání majetkového prospěchu.129 Smyslem peněžitého trestu má býti odvod
hodnot a to především finančních prostředků, nabytých pachatelovým protiprávním
jednáním. Tento trest má především zabránit pachatelově potenciální trestné
činnosti.130
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Peněžitý trest je druhem trestu, který má všechny predispozice adepta alternáta
nepodmíněného trestu odnětí svobody.131 Odsouzený je postižen velmi citelně a
přesto stát není nucen vynakládat velké finanční prostředky na TOS.
Nepopiratelnou problematikou zůstává fakt postihu nejen samotné osoby
odsouzeného ale i jeho rodinných příslušníků, což shledávám jako velmi
ambivalentní znak PT.
Historicky má své místo PT již po celá staletí. Např. v dobách feudálních byl tento
druh trestu tradičně ukládán patricijským vrstvám society, především za trestné činy,
které by jinak bývaly postihovány vězením či dokonce trestem smrti. Rakouský
trestní zákoník v roce 1852 koncipoval tento trest jako sankci vedlejší v případě
spáchaného zločinu, jako sankce hlavní či vedlejší v případě spáchaných přečinů či
přestupků. V Čechách měl peněžitý trest postavení jakéhosi levobočka, neb nebyl
ukládán jako trest samostatný a jeho úpravu nebylo možno ještě do nedávných dob
považovat za přehnaně sofistikovanou. Doby jakési renesance a satisfakce se trest
peněžitý dočkává v dobách porevolučních, kdy jej bylo možno uložit namísto trestu
odnětí svobody samostatně u jakéhokoli nezákonného trestného činu se sazbou do
tří let, pokud postačil k nápravě pachatele. Tuto novelu zavedl zákon č. 175/1990
Sb.132
Úpravu peněžitého trestu nalezneme v trestním zákoníku pod § 67-§ 69. Tento trest
má býti plnohodnotnou substitucí krátkodobého trestu odnětí svobody. Má býti
především následkem trestných činů majetkově motivovaných, kde se pachatel
snažil získat neoprávněný majetek nebo snížil majetek ostatních občanů – např. TČ
poškozování cizí věci. 133 Majetkovým prospěchem totiž je jak přírůstek pachatelova
majetku, tak zabraňování jeho úbytku- např. neplacení poplatků výživného.134
Peněžitý trest má býti následkem především u trestných činů hospodářských, proti
majetku, proti pořádku, ve věcech veřejných a obecně nebezpečných.
131
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Jak výše zmíněno, ukládání PT musí být soudem vždy pečlivě zvažováno vzhledem
k faktu, že jeho uložení se bude dotýkat nejen samotného odsouzeného ale jeho
dopad bude blízce pociťovat i pachatelova rodina a jeho okolí. Při ukládání je proto
třeba hledět zájmů nezletilých dětí, jejich vyživovacích práv a dále nároků
poškozených osob či jejich pozůstalých.135
Dle § 39 odst.7 TZ však v případě, že pachatel získal či se pokusil získat trestným
činem majetkový prospěch přihlédne při stanovení trestu a jeho výměře k tomuto
faktu a pokud to jeho majetkové nebo osobní poměry nevylučují (např. i povinnost
vyživovací) uloží soud druh trestu postihující majetek. Soud tak vždy musí v případě
pachatele získajícího nebo chtějícího získat neoprávněný majetkový prospěch
zvažovat uložení tohoto trestu. Toto ustanovení je velmi užitečné a je jistě
spravedlivým potrestáním odčerpání prostředků nabytých trestnou činností. Nový
rozměr tohoto trestu jistě přináší i soudní rozhodnutí136 dle mého úsudku hraničící
s negativním zásahem do základních lidských práv a svobod stanovující, že výměra
ukládaného peněžitého trestu není omezena hodnotou majetku získaného trestnou
činností, může být postihnut dokonce i majetek nabytý poctivou prací. Zde
zákonodárce jistě zamýšlel postit majetných pachatelů trestné činnosti, kteří by
odčerpání nelegálně nabytých prostředků nepociťovali jako markantní hendikep.
Jasným benefitem tohoto trestu je jeho přínos pro státní fiskus. Dle § 68 odst. 7 TZ
totiž zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu. Prakticky pak každá
odsouzenou osobou zaplacená suma putuje na účet soudu vykonávajícího daný
peněžitý trest. Pokud jsou soudem povoleny měsíční splátky, spadají do státního
fisku jedna po druhé.137 Peněžitý trest může býti dle § 16 odst.1, zákona č. 6/ 1993
138

uhrazen pouze v Kč. Uložení peněžitého trestu připadá v úvahu v zákonodárcem

třech předvídaných situacích:
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1) pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch pro sebe či
jinou osobu ( § 67 odst.1 TZ)
2) trestní zákoník výslovně ve zvláštní části u jednotlivého trestného činu
uložení peněžitého trestu povoluje ( § 67 odst.2 písm.a) TZ
3) pachatel spáchal přečin a vzhledem k povaze a závažnosti tohoto
přečinu, osobě pachatele a jeho poměrům soud zároveň neuloží
nepodmíněný trest odnětí svobody ( § 67 odst. 2 písm.b) TZ
Postih peněžitým trestem dle § 67 odst. 1 TZ, tedy za úmyslné trestné činy, jimiž
pachatel zamýšlel obohatit sebe či jinou osobu, je jistě majoritním představitelem
všech tří kategorii, za než lze PT uložit. Peněžitý trest má sledovat především způsob
odčerpání majetkového prospěchu nabytého ilegální činností, především zřejmě
majetkové a hospodářské trestné činnosti. Z povahy věci vyplývá, že tento PT lze
aplikovat na pachatele úmyslných, lehčích i závažnějších trestných činů. V případě, že
pachatel úmyslně získal nebo se snažil získat neoprávněný majetkový prospěch, soud
ho může tímto trestem postihnout jako trestem samostatným i v kombinaci
s trestem odnětí povahy, což se jeví jako zdárně efektivní trest. Soud nejen, že
odčerpá neoprávněný prospěch, může dokonce jak výše zmíněno postihnout i
pachatelův majetek nesouvisející s danou trestnou činností, třeba i vydělaný
poctivou prací, a dokonce pachatele napravovat v intramurálním prostředí.
Do další, druhé kategorie umožňující postihnout pachatele trestného činu peněžitým
trestem budou patřit dle § 67 odst. 2 písm.a TZ trestné činy, které ve zvláštní části
trestního zákoníku mají explicitně ustanoveno, že je jejich spácháním může být
pachatel postihnut peněžitým trestem. Pachatel v tomto případě nemusel apriori
úmyslně plánovat neoprávněný majetkový prospěch, bohužel k němu ale došlo a je
správné, že soud má v rukou nástroj umožňující tento prospěch odčerpat. Např. §
219 odst. 2 TZ, trestný čin Zatajení věci. Kdo si totiž dle odst. 1 ve spojení s § 2 téhož
ustanovení přisvojí cizí věc ať již nálezem, omylem či jinak bez souhlasu oprávněné
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osoby a přivodí si sobě či další osobě značný prospěch139, může být potrestám
peněžitým trestem.
Poslední, tedy třetí kategorie peněžitého trestu myslí na pachatele lehčí trestné
činnosti. Dle § 67 odst. 2, písm. b TZ může být peněžitý trest uložen za podmínek:


jedná se o pachatele přečinu a



vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, osobě a
poměrům pachatele neukládá soud současně s tímto trestem nepodmíněný
trest odnětí svobody

Tato kategorie dopadá na pachatele, které není nutno postihnout pobytem
v intramurálním prostředí, zároveň se jeví jako dostatečný postih pro pachatelovu
nápravu. Podmínky nápadně povědomé z trestu domácího vězení a trestu obecně
prospěšných prací dělají z peněžitého trestu právoplatného konkurenta těchto dvou
alternativních trestů a je dokonce možno je s těmito tresty kombinovat, tzn. soud
může uložit osobě odsouzeného trest domácího vězení v kombinaci s trestem
peněžitým.
Trest peněžitý může být uložen jako trest samostatný nebo i vedle jiného trestu,
zákonodárce však v § 67 odst.3 TZ snažil o omezující formuli, umožňující ponechat
peněžitý trest v samostatné formě, tedy jako trest jediný pouze pro případy, kdy
povaha, závažnost trestného činu, osoba pachatele a jeho poměry nevyžadují jiného
trestu. Z tohoto ustanovení lze tedy říci, že peněžitý trest jako trest samostatný má
býti ponechán jen pro marginální případy osob pachatelů a soud musí velmi pečlivé
zvažovat, zda-li tento trest jako trest detašovaný povede k dostatečné nápravě dané
osoby. Výše uvedené potvrzuje i judikatura140 , která pak shledává predispozicemi
pro uložení peněžitého trestu zjištění (která musejí být v rozsudku konkrétně
zdůvodněna), že vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě
pachatele a jeho poměrům není uložení jiného trestu zapotřebí. Soudy velmi často
přehlížejí nutnost tohoto rozboru a bagatelizují dopady těchto zjištění.
139
140
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64

7.2. Výměra peněžitého trestu
Nový trestní zákoník přinesl velké změny v případě trestu peněžitého a to především
v případě způsobu jeho výměry a následného výkonu. Byl tak zaveden systém tzv.
denních sazeb, který byl doposud aplikován v případě mladistvých pachatelů u
peněžitých opatření a byl shledám pozitivně efektivním. Před rokem 2010 byl
peněžitý trest ukládán stanovením finální částky, kterou měl odsouzený povinnost
uhradit.141 Nový systém denních sazeb je ovšem daleko flexibilnější a lépe
individualizuje trest pro samotného odsouzeného, hodnotí totiž jak závažnost
trestného činu, ale i jeho majetkové poměry.142 Dle § 68 odst.1 TZ je peněžitý trest
ukládán v trestních sazbách, ty činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb.
Počet denních sazeb je určován soudem po zohlednění povahy a závažnosti
spáchaného trestného činu. Dle odst.2 § 68 TZ pak jedna denní sazba činí nejméně
100 Kč a nejvíce 50 000 Kč. Kritériem pro určení výši jedné sazby jsou pak osobní a
majetkové poměry pachatele. Výměra peněžitého trestu nikdy nesmí býti snižována
či zvyšována mimo zákonný rámec.143 Soud vynese následně dle§ 68 odst. 5 TZ
počet a výši denních sazeb v odsuzujícím rozsudku. Soudu je vodítkem též
pachatelův čistý, denní, průměrný příjem. Pokud budeme chtít hovořit o konkrétních
minimálních či maximálních denních finančních částkách, jedná se o minimálně 20
denních sazeb po 100 Kč- tedy 2000 Kč, maximálně 730 sazeb po

50 000 Kč,

tedy 36 500 000 Kč, což je oproti starému zákoníku velká změna, jelikož ten
umožnoval maximální výměru ve výši 5 mil. Kč. Zákonodárce zde zjevně ponechává
prostor pro uvážení soudu, jaká výše trestu bude pro daného pachatele ještě únosná
a především splnitelná. Pokud má soud pochyby o solventnosti osoby odsouzeného,
může dle § 68 odst. 5 TZ určit pachateli, namísto povinnosti uhrazení celé částky
okamžitě, přiměřené měsíční splátky v odsuzujícím rozsudku, zároveň může určit pro
případ nevčasného uhrazení jednotlivé splátky určit, že tato výhoda v případě
porušení daných podmínek odpadá. 144 PT. Dále může splátky povolit předseda
senátu v rámci vykonávacího řízení dle § 342 odst. 1 písm. b TŘ. Může tak učinit
141
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pouze na žádost odsouzeného, z důležitých důvodů. Splátkový kalendář však nesmí
překročit rozmezí jednoho roku od nabytí právní moci rozsudku. V případě, že soud
na základě zjištěných skutečností dojde k závěru, že trest by byl nedobytný, peněžitý
trest neuloží.145 Při zkoumání podmínek solventnosti pachatele by soud měl zjišťovat
i závazky obviněného, především rozsah jeho zákonné vyživovací povinnosti,
zaopatření nezletilých descendentů či povinnost k náhradě škody, které mají
přednost před zaplacením peněžitého trestu. 146 Bohužel česká právní úprava
nezakotvuje povinnost soudu tyto závazky důkladně prozkoumat. Příjmy pachatele,
jeho majetek, výnosy z něj, podklady pro určení výše denní sazby mohou býti dle §
68 odst.4 TZ stanoveny i odhadem soudu, což se jeví velmi výhodné především
v případě pachatelů se soudem nespolupracujícími.
7.2.1. Náhradní trest odnětí svobody
Zákonodárce pamatuje v § 69 TZ na situaci, kdy pachatel trestného činu je
nesolventní nebo jakéhokoli jiného důvodu peněžitý trest nesplní. Dle něj, ukládá- li
soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by ve stanovené době nebyl vykonán,
trest náhradní a to až na 4 roky. Tento náhradní trest však nesmí ani spolu
s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby. Předešlý
trestní zákon č. 140/1960 Sb., povoloval náhradní trest jen do výše dvou let, je
nutno ovšem pamatovat, že došlo i k významné změně nejvyšší možné hranice
peněžitého trestu. Náhradní trest odnětí svobody může býti uložen za následujících
podmínek147:


peněžitý trest nebyl doposud uhrazen



nepřichází v úvahu upuštění od výkonu trestu, odklad trestu ani povolení
splátek

145



peněžitý trest nelze přeměnit v trest domácího vězení nebo trest OPP



je zjevné, že výkon peněžitý trestu by mohl být zmařen

§ 68 odst.6 TZ
R 22 / 77- II.
147
§ 344 odst.3 TŘ
146
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Dle judikatury148 soud nařídí výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho
části, jestliže odsouzený nezaplatí uložený peněžitý trest nebo jeho část a jedná
zejména tak, že se zbavuje majetku, z něhož má býti či by mohl býti PT zaplacen,
nebo na který by mohl být veden výkon rozhodnutí k úhradě tohoto trestu, nebo svůj
majetek ukrývá nebo si záměrně počíná tak, aby takového majetku nenabyl, zejména
se vyhýbá zaměstnání či se chystá odjet z republiky, a to ať na jistou dobu či navždy,
takže by peněžitý trest nemohl být zaplacen, přestože odsouzený tyto prostředky
vlastní.
Přeměna peněžitého trestu vycházející z § 344 odst. 2 TŘ a § 69 odst. 2 a 3 TZ je
úplnou novinkou. Soud nově může pachateli, který nevykoná daný peněžitý trest,
přeměnit jeho trest na sankci domácího vězení či v trest obecně prospěšných prací.
Pokud by pachatel v době od přeměny peněžitého trestu v trest DV či trestu OPP do
skončení výkonu trestu:


nevede řádný život



vyhýbá se nástupu výkonu trestu



bez závažných důvodů poruší sjednané podmínky jeho výkonu



jinak maří výkon trestu



zaviněně trest nevykoná ve stanovené době,

soud tyto tresty přemění v náhradní trest odnětí svobody. Situace, kdy PT je pro jeho
nesplnění přeměněn v trest DV či OPP, který pokud opět není splněn bude přeměněn
na trest odnětí svobody je velmi zdlouhavá. V případě pachatelů, kteří míní
bojkotovat výkon peněžitého trestu si tito musí projít velmi nákladným a soudní
aparát zatěžujícím procesem několika přeměn, než soudce může nařídit trest odnětí
svobody. Daná situace se jeví jako legislativní oxymóron, zákoník by jistě měl
zakotvovat možnost přeměnit peněžitý trest v TOS při prvním nesplnění PT, ne
provést odsouzeného zahradou alternativních trestů a jejich přeměn. Soudce jistě na
základě zjištěných skutečností a svých zkušeností dokáže majoritně rozpoznat

148

R4/1988- Vantuch, P., trestní zákoník s komentářem, Anag, 1.vydání, 2011, s.240
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pachatele, který si zaslouží odklady splátek, přeměny v jiné tresty a další alternativy,
měl by míti k dispozici ovšem zákonný základ jednodušší přeměny v trestu TOS.

7.3. Zahlazení odsouzení a výkon peněžitého trestu
Jako v případě jiných alternativních trestů ( vyjma DV), tak i v případě zdárného
výkonu spojuje zákoník výkon peněžitého trestu s fikcí neodsouzení, tzn. na
pachatele se bude hledět, jako by býval nebyl odsouzen.149 § 69 odst.4 TZ ovšem
stanoví podmínky této preeminence. Pachatel, který vykonal peněžitý trest či mu
byl výkon trestu nebo jeho zbytku pravomocně odpuštěn, musel býti odsouzen
pouze za přečin spáchaný z nedbalosti. Ostatní odsouzení PT, kteří úspěšně
vykonali svůj trest, byli však odsouzeni za úmyslný TČ, nemají na fikci
neodsouzení nárok.
Dle § 341 TŘ jakmile se stal vykonatelným rozsudek, podle něhož je odsouzený
povinen zaplatit PT, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej do 15 dní
zaplatit a zároveň ho upozorní, že pokud tak neučiní, bude zaplacení vymáháno.
Tutu výzvu učiní dle § 315 odst. TŘ předseda senátu soudu rozhodujícího ve věci
v prvním stupni. Na výslovnou žádost odsouzeného může předseda senátu
z důležitých důvodů150:


odložit výkon PT, na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl
právní moci



povolit splacení PT po částkách, ty však musejí být uhrazeny do jednoho
roku ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci

V případě, že pominou důvody pro odložení PT či odsouzený nedodržuje splátky,
může předseda senátu tyto výhody odvolat.151
Pokud odsouzený nezaplatí nařízený peněžitý trest, předseda senátu nařídí, aby
PT byl vymáhán. Dle § 343 odst. 1 TŘ se jedná o časové lhůty:

149

§ 69 odst. 4 TZ
§ 342 odst.1 TŘ
151
§ 342 odst.2 TŘ
150
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do patnácti dnů poté, co byl odsouzený vyzván k zaplacení



do patnácti dnů poté, co bylo odsouzenému oznámeno rozhodnutí
odvolávající povolené splátky či odklad



po uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen

Dle § 343 odst.2 TŘ nesmí být peněžitý trest vymáhán, jen v případě, že tím
nebude zmařeno uspokojení přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy v penězích či vydání bezdůvodného obohacení.
Ustanovení ovšem stanoví lhůtu 3 měsíců pro nárok poškozeného k vymáhání
svého nároku a to ode dne právní moci rozsudku ukládajícího daný peněžitý
trest. Promarní-li poškozený svou příležitost, bude dle pravidla „ vigilantibus
iura“ právo poškozeného umlčeno a peněžitý trest bude vymáhán, kde poté
poputuje do státního fisku.
Vymáhání peněžitého trestu probíhá dvěma možnými způsoby. Bud se peněžitý
trest vymáhá prostřednictvím civilního řízení a postupuje se občanského
soudního řádu152, druhou variantou je výkon rozhodnutí v exekučním řízení dle
exekučního řádu.153 Vždy ale vymožená částka připadá státu, pokud se dříve
neangažovali osoby oprávněné např. osoba poškozeného.154
Soud má dle § 344 odst. 1 TŘ možnost upustit od výkonu peněžitého trestu nebo
jeho zbytku v případě, že:


odsouzený se stal dlouhodobě neschopným PT zaplatit (v důsledku
okolností na jeho vůli nezávislých)



výkonem trestu by byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoba, o níž
má odsouzený povinnost pečovat

Velkou devízou odsouzeného je dle §344 odst. 4 TŘ možnost kdykoli odvrátit výkon
náhradního trestu nebo jeho poměrné části tím, že trest peněžitý nebo jeho část

152

zákon č. 99/1963 Sb.,
zákon č.120/2001 Sb.,
154
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 259
153
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uhradí. Toto ustanovení dává odsouzenému ještě poslední z posledních možností, jak
může odvrátit svůj pobyt v intramurálním prostředí. I když je tedy rozhodnuto o
náhradním trestu odnětí svobody či dokonce se přistoupilo k jeho výkonu,
odsouzený má ještě právo splnit svou povinnost a zamezit tak negativnímu následku,
tedy trestu odnětí svobody. Dane ustanovení má svou oporu i v ustálené
judikatuře. 155

8. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
8.1. Obecně o trestu, úprava v českém právním řádu
Trest podmíněného odsouzení má v československé trestní politice své vyhraněné
místo a byl prověřen mnoha dekádami let. První zmínky v novodobé historii sahají do
roku 1919, kdy zákon č. 562/1919 Sb.,z.a.n., o podmíněném odsouzení a
podmíněném propuštění upravoval a pasoval ho do role náhradníka NTOS.156
V dobách porevolučních doznalo podmíněné odsouzení třetí změny za minulých
patnácti let. První z nich byla zavedena v roce 1997 novelou č. 253/1997 Sb., jíž byl
zaveden legislativní sibling trestu podmíněného odsouzení, podmíněné odsouzení
s dohledem. Druhá změna přišla roku 2001, kdy byly provedeny procesní změny
tohoto institutu a na závěr roku 2009 zároveň s novým trestním zákoníkem.157
Trest podmíněného odsouzení (též PO s dohledem) jsem si dovolila zařadit
k alternativním trestům. Splní-li totiž odsouzený dané podmínky uložené soudem,
bude jeho výkon probíhat v extramurálním prostředí, což je bazální podmínkou
alternativních trestů. Právní nauka shledává vymezení tohoto institutu sporným a
můžeme nalézt čtyři rozlišné pohledy na vymezení tohoto trestu:
1) PO je zvláštní formou zproštění výkonu uloženého trestu
2) PO je zvláštní způsob vyměření trestu
155

25/2000- II.: Jelínek, j., a kol. Trestní zákoník a trestní řád s komentářem, Anag, 3.vydání, 2012,
1056 s.
156
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.,a další: Systém českého trestního práva, 3.část- Tresty a ochranná
opatření. Novatrix, Praha, 2009, 101-102s.
157
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 259
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3) PO je odklad trestu
4) PO je zvláštní způsob výkonu trestu.158
Rozpor, zda-li je PO pouhou formou TOS či samostatný druh trestu rozhodl legálně
současný zákoník v § 52 odst.2 TZ, který stanoví, že TOS se rozumí:


Nepodmíněný TOS



Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody



Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem

Ačkoli současné legislativní vymezení PO odpovídá tomuto trestu jako jedné
z alternativ TOS, je nutno mítí v povědomí nepřehlédnutelné aspekty tohoto trestu,
jež jej mohou vymezovat jako trest samostatný, na TOS nezávislý. Při trestu PO je
soudem vynesen odsuzující rozsudek a TOS uložen, ale k jeho výkonu se nepřikročí až
do prohřešku odsouzeného, neboli až do momentu, kdy se odsouzený nechová
řádně v dané zkušební době a neplní soudem uložené povinnosti.159
Podmíněné odsouzení je důležitým druhem trestu. Jeho hlavní funkcí má býti
především funkce výchovná. Soud sice vynese odsuzující rozsudek TOS, ten ale není
ihned vykonáván. Odsouzenému je dána jakási druhá možnost, soud má víru
v možnost nápravy odsouzeného bez pobytu v intramurálním prostředí. Pachatelova
polepšení má býti dosaženo výstrahou vězení. Nepopíratelnou devízou tohoto trestu
je fakt, že odsouzenému nejsou narušeny rodinné, sociální vazby a jeho život zůstává
téměř totožný s s jeho běžným, normálním životem. Ukládání PO má býti majoritně
rezervováno pro pachatele odsouzené ke krátkodobým trestům odnětí svobody,
jelikož zvláště v těchto případech je negativní dopad na osobu odsouzeného
nejmarkantnější a působí největší škody. 160

158

Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.,a další: Systém českého trestního práva, 3.část- Tresty a ochranná
opatření. Novatrix, Praha, 2009, 104s.
159
Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3.vydání. Praha: Leges,
2012, s.122
160
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.,a další: Systém českého trestního práva, 3.část- Tresty a ochranná
opatření. Novatrix, Praha, 2009,s.98
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8.2. Podmínky uložení trestu podmíněného odsouzení
Úpravu podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody nalezneme v § 81- § 83 TZ.
Dle § 81 odst.1 může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody
nepřevyšující tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména
s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí ve kterém žije a pracuje, a
k okolnostem případu má důvodně za to, že působení na pachatele, aby vedl řádný
život, není třeba jeho výkonu.
Decisivní lhůta pro uložení trestu podmíněného odsouzení je zde konkrétní ,
individuální výměra vyměřená odsouzenému, jež se dopustil trestného činu. Forma
zavinění, horní hranice trestní sazby, otázka souhrnného či úhrnného trestu přitom
nesehrávají žádnou roli.161
Hlavními aspekty, kterými se soud zaobírá při rozhodování o tom, zda-li obviněnému
uloží trest podmíněného odsouzení jsou tedy dle § 83 odst.1 TZ :


Osoba pachatele



Poměry pachatele



Dosavadní život pachatele



Prostředí, ve kterém pachatel žije a pracuje



Okolnosti daného případu

Soud může uložit tedy PO v případě, kdy obviněnému ukládaný trest nebude
převyšovat tři léta, další condicio sine qua non je závěr soudu o tom, že k působení
na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu, tedy není nutné nařídit
výkon TOS, postačí jeho výstraha. Výše zmíněné podporuje též ustálená
judikatura162. Dle ní je soud vázán povinností zvážit každou okolnost související
s osobou pachatele, především jeho dosavadní život a prostředí, ve kterém žije a
161

Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Anag, 1.vydání, 2011, s. 277-278
R 56/1970, dostupné z: Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Anag, 1.vydání,
2011, s.279
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okolnosti případu. Pouze tak je možno docílit resumé, že k nápravě pachatele postačí
výstraha trestem, není nutno TOS nařídit.
Zajímavý fakt nalezneme v § 81 odst.1 TZ, který stanoví, že povolení podmíněného
odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká ostatních trestů uložených vedle
tohoto trestu. Není proto možné odložit například uložený trest obecně prospěšných
prací.
8.2.1. Zkušební doba, přiměřená omezení a povinnosti
Dle § 82 odst. 1 TZ stanoví soud při ukládání trestu PO zkušební dobu. Soud je tedy
povinen v odsuzujícím rozsudku tuto lhůtu ustanovit, není to jeho pouhá volba.
Délka zkušební doby má rozmezí minimálního jednoho roku do maximálních pěti let.
Délka by logicky měla býti uložena dle povahy a závažnosti trestného činu, jenž se
pachatel dopustil. Zkušební doba nesmí činit více či méně než zákonodárcem
zakotvené rozmezí.163 Shodně dle trestního zákoníku164 i judikatury165 zkušební doba
podmíněného odsouzení započne právní mocí odsuzujícího rozsudku. V případě tedy,
že obviněný spáchá po podmíněném odsouzení další trestný čin, a to ještě před tím,
než rozsudek s tímto podmíněným trestem nabyl právní moci, nemůže soud vyslovit,
že se obviněný ve zkušební době neosvědčil.
Zákon v § 82 odst.2 TZ hovoří o možnosti soudu uložit podmíněně odsouzenému
přiměřená omezení a přiměřené povinnosti. Cílem těchto povinností uložených dané
osobě je vedení řádného života. Není možné opomenout, že pachatel, který je
podmíněně odsouzen fakticky nebude po nabytí právní moci rozsudku pociťovat
žádný markantní diskomfort. Jeho život nebude omezen velkými změnami a tak
případné uložené povinnosti či omezení jsou jistě na místě. Soud má na výběr celou
škálu omezení a povinností, které je možno osobě povinné uložit. Budeme je hledat v
§ 48 odst.4 TZ a jsou jimi příkladem:
163

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1.vydání. Praha: Leges,
2009, s.110
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§ 82 odst.1 TZ
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22/69- dostupné z: Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.
1.vydání. Praha: Leges, 2009, s.112
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Podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace



Podrobení se léčení závislostí na návykových látkách



Zdržení se návštěv nevhodného prostředí



Veřejná omluva poškozenému



Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění pro osobu poškozeného

Trestní zákoník ještě v § 82 odst.2 specifikuje možnost uložit:


Nahrazení škody



Odčinění způsobené nemajetkové újmy



Vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem

Odstranění negativních dopadů trestného činu, satisfakce osoby poškozené jsou
jedním z hlavních cílů restorativní justice, mají ale jistě i velkou morální hodnotu,
odsouzený si určitou zpětnou vazbou může uvědomit následky svého činu, převzít za
něj odpovědnost, následně odčinit dopady svého jednání, poškozený zase může
zadostiučiněním utišit své negativní pocity vůči odsouzenému.
Přiměřené povinnosti či omezení mají za cíl zbavení negativních návyků
odsouzeného, které byly příčinou či podmínkou spáchání trestného činu. Nesmějí
ovšem sloužit k náhradě trestu zákazu činnosti. Nemohou 166 míti dopad na činnost,
kterou odsouzený vykonává a které mohou býti předmětem trestu zákazu činnosti,
není tak na příklad s to uvažovat o uložení zákazu výkonu jistého zaměstnání.
8.2.2. Výkon kontroly ve zkušební době
Je více nežli logické, že chování odsouzeného v průběhu zkušební doby je třeba
podrobit zvláštnímu dohledu. Dle trestního řádu může tento dozor vykonávat bud‘
soudce sám167, musí pak v pravidelných termínech, nejpozději jedenkrát za půl roku
zjišťovat, zda-li podmíněně odsouzený vede řádný život a dodržuje omezení, která

166
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byla rozsudkem uložena. 168 Tento způsob kontroly není jistě přesmíru praktický a
v praxi ani představitelný. Dovolím si vyslovit názor, že v již tak přetíženém justičním
systému si lze jen stěží představit, že soudce sám bude zjišťovat výše zmíněné
informace a bude mu to jistě na obtíž. Druhou variantou výkonu kontroly se zaobírá
trestní zákoník v § 329 odst.1 TŘ, kdy předseda senátu může pověřit výkonem
kontroly probačního úředníka. Pověří ho v situacích, kdy je to s ohledem na povahu
uložených omezení a způsob kontroly nutné. Rozhodne-li se předseda senátu, že
pověří probačního úředníka kontrolou podmíněně odsouzené osoby, zašle dle § 329
odst.1 TŘ předseda senátu ihned po právní moci rozsudku ukládajícího trest odnětí
svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, jeho opis probačnímu úředníkovi. Ten
pak bude vykonávat kontrolu nad chováním odsouzeného a nad dodržováním
uložených povinností. Předseda senátu zároveň požádá probačního úředníka, aby
mu v pravidelných termínech podával zprávu o způsobu života odsouzeného.
Termíny podávání zpráv zadá sám předseda senátu. Zprávy probačního úředníka mají
značnou relevantnost především k faktu, že právě on je v úzkém kontaktu a
podmíněně odsouzeným a právě on bude osobou informující předsedu senátu o
porušeních, kterých se podmíněně odsouzený dopustil a osobou oznamující soudu,
že byly zjištěny důvody k nařízení výkonu trestu.
Je nutno zmínit, že Probační a mediační služba je v dobách dnešních velmi vytížena a
počty podmíněně odsouzených nemalým numerem. Pověřovat probační úředníky
výkonem kontroly podmíněně odsouzených by proto mělo býti rezervováno na
komplikovanější případy odsouzených se specifickými potřebami a větší potřebou
kontroly. Sám trestní řád ponechává výkon kontroly osobou probačního úředníka pro
nutné eventuality.169

8.3. Rozhodnutí o podmíněném odsouzení
Dle § 83 odst.1 TZ v případě, že odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a
vyhověl stanoveným podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil. Rozhodnutí o

168
169

tamtéž
§ 229 odst.1 TŘ
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osvědčení podmíněně odsouzeného musí předcházet splnění podmíněně
odsouzeným následujících podmínek:


Uplynula celá zkušební doba

K vyslovení osvědčení odsouzeného je nutno, aby uplynula celá doba zkušební lhůty.
Dle § 83 odst.1 TZ i judikatury je nepřípustné, aby soud vyslovil soud osvědčení
podmíněně odsouzeného v průběhu zkušební doby. Během zkušební doby je pouze
možno nařídit výkon podmíněně odsouzeného trestu.170


Odsouzený vedl po celou dobu zkušební doby řádný život



Podmíněně odsouzený dostál nařízeným podmínkám stanovených soudem

Pokud soud nevysloví osvědčení podmíněně odsouzeného ve zkušební době, ani
nenařídí výkon podmíněně odloženého trestu, nabízí trestní zákoník v § 83 odst.1 TZ
výjimečnou možnost ponechání podmíněného odsouzení v platnosti. Je to možné
vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného a to i v případě, že odsouzený
zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu. Pokud soud této výjimečné možnosti využije,
musí ovšem následně stanovit podmíněně odsouzenému jednu z následujících
povinností ustanovených v § 83 odst.1 TZ:


Stanovit nad odsouzeným dohled



Přiměřeně prodloužit zkušební dobu, nesmí být překročena horní hranice 5
let stanovená v § 82 odst.1 TZ



Stanovit dosud neuložená přiměřená omezení či povinnosti

Ponechání podmíněného odsouzení v platnosti má býti jistě rezervováno pro
výjimečné eventuality, tedy podmíněně odsouzené, kteří sice porušili povinnost
vedení řádného života, nedošlo ovšem k nějakému závažnému pochybení a bylo by
kontraefektivní nařídit výkon podmíněně odloženého trestu.

170

R 32/1964- II, dostupné z: Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Nakladatelství Anag,
1.vydání, 2011, s. 285

76

Neučiní-li soud dle § 83 odst.3 TZ do jednoho roku od uplynutí zkušební doby
rozhodnutí, že se podmíněně odsouzený osvědčil, neosvědčil nebo že se ponechá
mimořádně podmíněné odsouzení v platnosti, platí fikce osvědčení se i bez
rozhodnutí soudu. Fikce o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil je ovšem
podmíněna faktem, že odsouzený nenese vinu za to, že soud neučinil žádné
z rozhodnutích uvedených v § 83 odst.1 TZ.
Velkou, významnou devízou vyslovení soudu o osvědčení odsouzeného je
nepochybně dle § 83 odst.4 TZ vznik fikce neodsouzení. Fikce neodsouzení vzniká i
v případě fikce osvědčení se zachycené v § 83 odst.3 TZ.
Pokud soud došel k názoru, že je nutné nařídit výkon podmíněně odloženého trestu,
musí dle § 83 odst. 5 TZ zároveň rozhodnout o způsobu výkonu trestu a zařadit
odsouzeného do jednoho ze čtyř druhů věznic.171
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je beze sporu velmi důležitým
druhem trestu, který může apelovat jak na účinnou převýchovu osoby odsouzeného,
který má možnost uvědomit si své protiprávní jednání v extramurálním prostředí, tak
na finančně fiskus nezatěžující trest. Bude především ukládán pachatelům méně
závažných trestných činů a prvopachatelům.

9. Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
9.1. Obecně o trestu
Trest podmíněného odsouzení s dohledem vstoupil do českého trestního práva
novelou č. 253/1997 Sb., spolu s institutem podmíněného upuštění od potrestání
s dohledem. Oba instituty nabyly účinnosti od 1.1.1998. 172
Úpravu podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nalezneme
v § 84 až § 86 trestního zákoníku.

171
172

§ 56 TZ
Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 226
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Institut podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem je významným
představitelem probace v českém trestním právu. Pod tímto pojmem je možno si
představit konstruktivní metodu převýchovy, institucionalizovaný dohled nad
chováním pachatele, spojený s určitými prvky pomoci, usnadňující resocializaci
pachatele.173
Bazální eidos podmíněného odsouzení s dohledem je uložení trestu odnětí svobody,
jehož výkon ovšem není nařízen, namísto toho je odsouzený podroben dohledu
probačního úředníka v soudem stanovené zkušební době a pokud vyhoví
nastaveným podmínkám a povinnostem, k nařízení výkonu trestu nikdy nedojde.
Oproti prostému podmíněnému odsouzení je podmíněné odsouzení s dohledem jistě
přísnější variantou rezervovanou pro pachatele, na které je zapotřebí vyvinout
podrobnější kontrolu. § 84 TZ definuje tyto podmínky jako potřebu:


Zvýšeného sledování osoby pachatele



Kontrola chování pachatele



Poskytnutí potřebné péče a pomoci v průběhu zkušební doby

Soud může uložit tento trest za stejných podmínek jako při ukládání podmíněného
odsouzení k trestu odnětí svobody, tedy dle § 83 odst. 1 TZ, tedy soud může odložit
výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta a dospěl k názoru, že k působení
na pachatele, aby vedl řádný život, není potřeba daný trest vykonat především kvůli
osobě a poměrům pachatele, přihlížejíc k jeho dosavadnímu životu, prostředí,
v němž žije a pracuje, dále vzhledem k okolnostem případu.174

9.2. Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
Trestní zákoník v § 85 odst.1 stanoví, že při podmíněném odsouzení s dohledem
soud určí podmíněně odsouzenému zkušební dobu. Její rozmezí je od jednoho roku
do pěti let. Zkušební doba začíná běžet právní mocí rozsudku. Při trestu
173

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3.vydání. Praha: Leges,
2012 s.130
174
§ 81 odst.1 TZ
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podmíněného odsouzení s dohledem nevykonává svůj trest v intramurálním
prostředí, leč je podroben dohledu probačního úředníka po celou dobu zkušební
doby. Délka zkušební doby by jistě měla býti úměrná délce uloženého trestu odnětí
svobody. Odsouzený má povinnost po celou dobu zkušební doby řádný život, což
bude především aplikováno na nutnou absenci recidivy odsouzeného.
Soud může stejně jako u prostého podmíněného odsouzení stanovit odsouzenému
přiměřená omezení či povinnosti směřující k vedení řádného života.175 Těmi dle §48
odst.4 TZ ve spojení s §85 odst.2 TZ mohou býti například:


Podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace



Podrobení se léčení závislostí na návykových látkách



Zdržení se návštěv nevhodného prostředí



Veřejná omluva poškozenému



Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění pro osobu poškozeného



Nahrazení škody



Odčinění způsobené nemajetkové újmy



Vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem

Velmi citelným rozdílem oproti prostému podmíněnému odsouzení je fakt, že
podmíněně odsouzený s uloženým dohledem je povinen dodržovat výše uvedené
povinnosti uložené mu soudem, též podléhá povinnostem uvedeným v § 50 TZ,
tedy specifickými pro podmíněné odsouzení s dohledem. Jsou jimi například
povinnost176:

175
176



Spolupráce s probačním úředníkem



Plnění probačního plánu dohledu



Dostavování se na schůzky s probačním úředníkem



Informační povinnost odsouzeného osobě probačního úředníka



Umožnění vstupu probačního úředníka do obydlí odsouzeného

§ 85 odst.2 TZ
§ 50 TZ
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Všechny tyto povinnosti pachatel mají totožný záměr jako je účel dohledu dle
§ 49 odst. 2 TZ, tedy:
1) Sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajištována ochrana
společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti
2) Odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl
řádný život

9.3. Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem
V případě, že podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl po
celou dobu zkušební doby řádný život a dostál uloženým podmínkám, tedy soudem
uloženým omezením či povinnostem, stejně jako povinnostem vyplývajícím
z dohledu, soud se vysloví, že se osvědčil. Pokud tak soud neučiní, rozhodne o
nařízení vykonání trestu odnětí svobody. Trest odnětí svobody může soud nařídit při
porušeních povinností osobou odsouzeného již průběhu zkušební doby.177
Soud má ovšem ještě jednu variantu řešení případu podmíněně odsouzeného
s dohledem a to dle § 86 odst.1 TZ může totiž výjimečně vzhledem k okolnostem
případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení s dohledem
v platnosti a to i přes fakt, že odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu.
Pokud tak soud učiní a ponechá tento trest v platnosti, musí ovšem nařídit jednu ze
zákonem stanovených povinností ukotvených v § 86 odst.1 písm.a) až c). Jsou jimi:


Stanovit nad odsouzeným dohled



Přiměřeně prodloužit zkušební dobu, nesmí být překročena horní hranice 5
let stanovená v § 82 odst.1 TZ



Stanovit dosud neuložená přiměřená omezení či povinnosti

Zákoník v § 86 odst.2 TZ vytváří tzv. fikci osvědčení i přes fakt, že soud neučinil žádné
rozhodnutí, a to do jednoho roku od uplynutí zkušební doby a v případě, že
odsouzený neměl na nevyslovení vinu.

177

§ 86 odst.1 TZ
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Devízou úspěšného vykonání trestu podmíněného odsouzení s dohledem je jistě
skutečnost, že vyslovením či fikcí osvědčení se se na pachatele hledí, jako by nebyl
odsouzen.178 Odsouzený pak nebude zatížen puncem odsouzence, může se
resocializovat a nebude souzen společností a může pokračovat normálním životem.
Trest podmíněného odsouzení s dohledem je pak jistě výbornou alternativou
krátkodobých uvěznění například pro prvopachatele a zároveň přináší velké
ekonomické úspory pro státní fiskus.

10. Další alternativní tresty
Kromě výše uvedených trestů bych si dovolila ještě zmínit další alternativní tresty, jež
jsou alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jsou jimi179 :


Propadnutí majetku180



Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty181



Zákaz činnosti182



Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce183



Zákaz pobytu184



Vyhoštění185

Všechny tyto tresty jsou méně obvyklou variantou trestu odnětí svobody, mají však
ve výčtu druhů trestu své čestné místo a jsou důvodnými zástupci. Jejich samostatné
uložení nebude obvyklou variantou, majoritně budou komplementaritou trestů
jiných.186
Ve výčtu druhů trestů v § 52 TZ nalezneme ještě dva specifické tresty, jimiž jsou:

178

§ 86 odst.3 TZ
§ 52 TZ
180
§ 66 TZ
181
§ 70 TZ
182
§ 73 TZ
183
§ 76 TZ
184
§ 75 TZ
185
§ 80 TZ
186
Solotář, A., Púry, F., Šámal, P., Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H. Beck, 2000,
s.350
179
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Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání187 a



Ztráta vojenské hodnostu188

Tyto dva tresty pak mají charakter výlučně trestů vedlejších a ukládají se vedle TOS.
Jejich úkolem je zabezpečovat čistotu veřejného života a hladký výkon vojenských
funkcí.189

10.1. Ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání
Ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání může soud uložit pachateli, který spáchal
úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta. Dle § 78 odst.2 TZ pak ztráta čestných
titulů a vyznamenání spočívá v tom, že odsouzený ztrácí vyznamenání, čestná uznání
a jiné čestné tituly udělené podle vnitrostátních předpisů. Vědeckými hodnostmi
nejsou označení absolventů vysokých škol ani tzv. akademické a stavovské tituly.
Pokud odsouzený ztratí svůj titul, jeho ztráta je trvalá, má ale přesto možnost
opětného získání.190

10.2. Ztráta vojenské hodnosti
Soud ukládá tento trest dle § 79 odst.1 TZ pachateli, který spáchal úmyslný trestný
čin191 ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky a je odsuzován k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody nejméně na dvě léta. Dle § 79 odst. 2 TZ může soud tento trest uložit
i vedle jiného trestu, jestliže to vzhledem k povaze spáchaného trestného činu
vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených silách. Samotná ztráta vojenské hodnosti
spočívá pak v tom, že se odsouzenému snižuje hodnost v ozbrojených silách na
hodnost vojína.192 Tento trest je však možno uložit jen pachateli, který je v době

187

§ 78 TZ
§ 79 TZ
189
Jelínek, J. a kol. ,Trestní právo hmotné, 2. vydání. Praha : Linde Praha, 2006. s. 367 až 368.
190
Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3.vydání. Praha: Leges,
2012 s.121
191
§ 15 TZ
192
§ 79 odst.3 TZ
188
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rozhodování o tomto trestu stále ještě nositelem vojenské hodnosti. Ačkoli je ztráta
vojenské hodnosti vždy trvala, je možné její opětné získání.193

10.3. Propadnutí majetku
Trest propadnutí majetku je jistě nejpřísnějším druhem trestu postihující majetek
odsouzeného. Postihovány jsou hodnoty, které odsouzený nabyl řádným způsobem a
jednoznačně tento trest zasahuje do privátní sféry odsouzeného, neb jím jistě bude
citelně postižena rodina či příbuzní odsouzeného. Před jeho uložením je tedy více
než obvykle na místě důkladně prozkoumat okolnosti případu a zejména poměry
obviněného. Velmi důležitý preven vní účinek má mí trest propadnu majetku v
tom směru, že pachateli se znemožní po odsouzení a výkonu trestu odně ́ svobody
pokračovat v kariéře kriminálníka a využívat předtím získaný kapitál194. Trestem
propadnutí majetku může být postižen buď veškerý majetek pachatele trestného
činu nebo jeho část. Částí majetku mohou být i jeho pohledávky. Jistou zajímavostí
je, že výrok o propadnutí majetku však může postihnout jen vlastní majetek
odsouzeného. Do majetku odsouzeného ovšem není možno zahrnout majetkové
hodnoty nabyté trestnou činností, protože vlastnické právo ani žádné jiné majetkové
právo nemůže odsouzený nabýt trestným činem. Toto je majoritní rozdíl od právního
režimu ukládání trestu propadnutí věci. 195 V případě trestu propadnutí věci zákon
totiž umožňuje postihnouti též propadnutí věci získané trestným činem.196
Zákon v § 66 odst. 1 TZ stanoví, že soud může vzhledem k okolnostem spáchaného
trestného činu a jeho poměrům uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li
pachatele:
1. K výjimečnému trestu197 nebo

193

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3.vydání. Praha: Leges,
2012 s.120
194
Král, V. K podmínkám ukládaní ́ trestu propadnu majetku a k účinnos zajištění majetku
v trestním řízení. Trestněprávní ́ revue, 2002, č. 10, s. 281.
195
NS ČR, sp.zn. 8 Tdo 172/2011, ze dne 15.6.2011
196
§ 70 odst.1 TZ
197
§ 54 odst.1 TZ, výjimečným trestem se rozumí jednak TOS nad dvacet do třiceti let, jednak
doživotní trest
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2. Zvlášť závažný zločin198, jímž se pachatel pro sebe nebo jiného získal nebo
snažil získat majetkový prospěch, bez podmínek 1. A 2. pak
3. V případě, že to trestní zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin
dovoluje199
Ad 3) jako samostatný může býti trest propadnutí majetku uložen, jestliže vzhledem
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele
jiného trestu není třeba.200 Velmi přínosný je zcela jistě tento trest pro státní fiskus,
jelikož propadlý majetek připadá státu.201 Nutno dále zmínit, že výrokem o
propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů.202
Výkon trestu propadnutí majetku je nastíněn v § 345 TŘ. Dle něj, stal-li se rozsudek,
jímž byl uložen trest propadnutí celého majetku nebo jeho části vykonatelným, zašle
předseda senátu organizační složce státu, které přísluší hospodaření s majetkem
státu203 opis rozsudku bez odůvodnění k provedení tohoto trestu.
Trestu propadnutí majetku nepodléhají věci či prostředky, které jsou nezbytné
k uspokojování životních potřeb osoby odsouzeného nebo osob, o něž má odsouzený
povinnost pečovat. Těmito prostředky pak budou zejména peněžní a platební
prostředky jako například finanční hotovost či vklady na vkladních knížkách.204
Důležitým si dovolím shledat především § 346 TŘ, který pamatuje na případy, kdy při
provádění trestu propadnutí majetku vzniknou pochybnosti, zda-li mají býti zabrány
též určité prostředky nebo věci, které jsou nezbytně třeba k uspokojení životních
potřeb odsouzeného nebo osob, o ně má odsouzený zákonnou povinnost pečovat.205
O tomto sporném faktu bude rozhodovat dle § 346 odst.1 TŘ předseda senátu.
Návrh na toto rozhodnutí může podat:
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Organizační složka státu, které dle zvláštního zákona přísluší hospodaření
s majetkem státu206



Osoba odsouzeného



Osoba, o jejíž výživu či výchovu jde

Žádost je možno podat jen do tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci.
Jedná-li se o prostředky nebo věci, které byly prováděním trestu propadnutí majetku
postiženy až později, do jednoho měsíce od doby, kdy se tak stalo.207

10.4. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
Trest propadnutí majetku je jedním z představitelů majetkových trestů. Má sloužit
především účelu zabrání věci či majetkové hodnoty náležející pachateli trestného
činu, aby ten nadále nebyl schopen pokračovat v trestné činnosti, ale též odčerpání
nelegálně nabytých hodnot.
Úpravu trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nalezneme v § 70 až §
72 TZ, podmínky výkonu tohoto trestu pak v § 349 písm. b TŘ.
Velké rozšíření tohoto trestu přinesla č. 253/2006 Sb. Původně, před účinností této
novely měl tento trest podobu pouze „trest propadnutí věci“. Novela přinesla
možnosti propadnutí nejen věci, ale i jiné majetkové hodnoty. Stalo se tak především
na požadavky Evropské unie, která diktovala nutnost možnosti aplikace uložení
tohoto trestu i na jiné majetkové hodnoty (např. pohledávky), které se staly
nástrojem, prostředkem nebo výnosem z trestné činnosti208, ale též odpovídá
mezinárodním kritériím na efektivní odčerpání výnosů z trestné činnosti209.
Dle § 70 odst. 1 TZ může soud uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty:
206
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1) Které bylo užito ke spáchání trestného činu
2) Která byla ke spáchání trestného činu určena
3) Kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo
4) Kterou pachatel nabyl, byt‘ jen zčásti, za věc nebo jinou majetkovou
hodnotu uvedenou pod c) pokud hodnota věci nebo jiné majetkové
hodnoty uvedené pod c)není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo
jiné majetkové hodnoty zanedbatelná
Ad 4) Věcí zanedbatelnou lze například nazvat mobilní telefon. Účelu trestu
propadnutí věci nemůže býti dosaženo propadnutím běžných věcí nepatrné hodnoty,
což mnohokrát potvrdila i judikatura.210
Spornou otázkou, co vše lze ještě zahrnout pod pojem „věc“ poodhaluje trestní
zákoník v § 134, dle něj se věcí rozumí i ovladatelná přírodní síla, ustanovení o
věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části těla, peněžní
prostředky na účtu a cenné papíry, nevyplývá-li z trestního zákoníku jinak.211 Teorie
i praxe pak podává mnoho definic věci, majoritní většina je pak variací následujícího:
„ Věc v právním smyslu je ovladatelný hmotný předmět, či ovladatelná přírodní síla,
za předpokladu, že slouží potřebám lidí neboli má jistou užitnou hodnotu.212
Uspokojivou definici toho, co lze subsumovat pod pojem „jinou majetkovou
hodnotou“ podává § 134 odst.2 TZ, tedy jinou majetkovou hodnotou se rozumí
majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se
na ni ustanovení o věcech dle § 134 odst.1 TZ.
Velmi důležitou podmínkou, která musí býti naplněna, pokud soud uvažuje o uložení
trestu propadnutí věci je fakt, že se musí jednat o věc nebo jinou majetkovou
hodnotu náležející pachateli. 213 Velmi diskutovanou otázku, co je věc, jež náleží
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pachateli zodpovídá trestní zákoník v § 135 TZ.214 Pachatel, který získal věc či jinou
majetkovou hodnotu trestnou činností dle trestního zákoníku není vlastník takové
věci či hodnoty, neb je nepřípustné nabýt vlastnické právo tímto způsobem, a to i
v případě, že skutečný vlastník je neznámý.215
Věc či majetková hodnota, která má býti propadnuta připadne dle § 70 odst. 5 TZ
státu. Dle odst.4 § 70 TZ nesmí odsouzený, před právní mocí rozhodnutí, jehož věc či
jiná majetková hodnota má býti propadnuta, zcizit propadlé věci nebo jiné
majetkové hodnoty. Odsouzený se též musí vyvarovat jiných dispozic směřujících ke
zmaření trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Propadnout lze nechati dle § 70 odst. 3 TZ také věc či jinou majetkovou hodnotu,
kterou pachatel drží v rozporu s jiným právním předpisem (např. padělané peníze,
střelné zbraně).216
Důležitým ustanovení trestního zákoníku je bezesporu § 71 upravující trest
propadnutí náhradní hodnoty. Toto ustanovení je reakcí na mezinárodní požadavky
na efektivní odčerpání výnosů z trestné činnosti. Upravena je zde rovněž rozhodnutí
o propadnutí náhradní hodnoty.217 § 71 odst.1 stanoví, že, jestliže pachatel věc nebo
jinou majetkovou hodnotu, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, před uložením
trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí, znehodnotí, zcizí
etc., má soud právo uložit mu propadnutí náhradní hodnoty a to až do výše, která
odpovídá hodnotě poškozené věci. Soud stanoví hodnotu věci nebo jiné majetkové
hodnoty, která měla býti prohlášena za propadlou, na základě odborného vyjádření
či znaleckého posudku.218 Hodnota, která má býti náhradou za propadlou věc či jinou
majetkovou hodnotu připadá státnímu fisku.219
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Výkon trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, stejně jako výkon
propadnutí náhradní hodnoty bude probíhat dle § 349b TŘ, tedy předseda senátu
zašle opis rozsudku, jímž se vyslovuje trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty či náhradní hodnoty, organizační složce státu220, jež přísluší hospodaření se
státním majetkem. Pokud byla již dříve tato věc či hodnota zajištěna, učiní předseda
senátu opatření, aby organizační složce bylo umožněno s ní nakládat.

10.5. Zákaz činnosti
Úpravu trestu zákazu činnosti nalezneme v § 73 a § 74 TZ, jeho výkon pak v § 350 TŘ.
Trest zákazu činnosti má zabránit odsouzenému v páchání trestných činů, které
prováděl v souvislosti se zakázanou činností a zároveň má býti výchovným
prostředkem ve vztahu k osobě odsouzeného. 221 .222 Trest zákazu činnosti spočívá
v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakáže výkon určitého
zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního
povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.223 Jiné činnosti nelze tímto
druhem trestu zakázat, i kdyby existovala souvislost se spácháním trestného činu. 224
Pachateli se znemožňuje činnost, v souvislosti s kterou spáchal trestný čin, která mu
umožnila nebo usnadnila výkon této aktivity.225 Uložením trestu zákazu činnosti má
býti naplněn též účinek generálně preventivní, a to především při uložení
odsouzeným, kteří vykonávají veřejné funkce nebo jejichž profese vyžadující důvěru
society (např. lékaři, soudci, řidiči veřejné dopravy apod.). Typicky se lze s tímto
trestem setkat právě v dopravě.226
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Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, podmínkou ovšem
je, že se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností.227
Trest zákazu činnosti lze uložit vedle jiného trestu či jako trest samostatný. Pokud je
ukládán jako trestu samostatný, musí to být jedině v případě, že trestní zákon
uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě pachatele není třeba uložení jiného trestu.228
V případě, že odsouzený vykonává zakázanou činnost i přes uložený trest, dopouští
se trestného činu dle § 337 odst.1 písm. a) TZ.229
Spornou otázku doby trvání trestu zákazu činnosti objasňuje trestní zákoník v § 74,
který stanoví, že do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu
trestu odnětí svobody. Započítává se ovšem doba, po kterou bylo pachateli před
právní mocí rozsudku odňato oprávnění k zakázané činnosti dle jiného právního
předpisu nebo opatření orgánu veřejné moci..230 Je nutno ještě upřesnit, že trest
zákazu činnosti neběží po dobu skutečného výkonu jakéhokoli trestu odnětí svobody,
ať o něm bylo rozhodnuto kdykoli a jeho výkon byl nařízen kdykoli. Pokud bychom
ustanovení § 74 TZ vykládali tak, že doba výkonu neběží jen po dobu výkonu trestu
odnětí svobody, který byl uložen totožným rozsudkem, mohlo by docházet
k situacím, kdy by v případě recidivistů byl výkon zákazu činnosti prakticky
vykonáván v intramurálním prostředí, čímž by jistě trest zákazu činnosti ztrácel svůj
smysl a především nebyl schopen naplnit svůj účel.231
Velkou devízou tohoto trestu je bezpochyby fakt, že jeho úspěšným vykonáním
nastupuje tzv. fikce neodsouzení, tzn., že na pachatele se hledí, jako by nebyl
odsouzen.232
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Výkon trestu zákazu činnosti probíhá dle § 350 TŘ tak, že předseda senátu rozhodne
ihned po právní moci rozsudku, jímž byl odsouzenému uložen tento trest, o
započtení doby, po kterou bylo odsouzenému před právní mocí rozsudku oprávnění
k činnosti, která má býti zakázána, v souvislosti s trestným činem odňato dle
zvláštních předpisů, nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již tuto
činnost vykonávat, do doby výkonu uloženého trestu zákazu činnosti. 233

10.6. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je novým
druhem trestu. Zaveden byl do trestního zákoníku především s cílem postihu
specifické trestné činnosti páchané během účasti na kulturních, ale především
sportovních akcí. Trest zákazu vstupu by měl býti rezervován pro pachatele
trestných činů, k jejichž nápravě nepostačí uložení přiměřených omezení234 jako
součást ukládaného trestu.235
Samotný trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
spočívá v tom, že odsouzený po dobu výkonu tohoto trestu nesmí navštívit
danou akci.236 Diskutovaným problémem zůstává, jak moc je nutno specifikovat
oblast akcí, na které má odsouzený zákaz účasti. Soud má povinnost
v odsuzujícím rozsudku ukládajícím zákaz vstupu přesně určit dobu, na kterou se
tento trest ukládá ale též druh sportovní, kulturní či jiné společenské akce, na
jejíž účast byl uvalen zákaz. Příliš úzké vymezení nebude schopno dostát ochraně
společnosti před recidivou pachatele, na druhou stranu příliš široký zákaz bude
omezovat společenský život pachatele. Nepřichází proto v úvahu zakázat,
v odsuzujícím rozsudku, účast na všech společenských akcích. 237 Oproti tomu
rozsudek znějící na „zákaz vstupu na veškeré sportovní akce“ pro pachatele, jež
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se dopustit trestného činu v souvislosti jen určitého sportovního podniku je po
právu, není omezující a je dostatečně přesná.238
Soud může uložit trest zákazu vstupu až na deset let, spáchal-li pachatel úmyslný
trestný čin právě v souvislosti s návštěvou takové akce.239 Tento trest může býti
uložen jako samostatný nebo vedle jiného trestu. Pokud je ukládám jako trest
samostatný, může tak býti učiněno jen v případě, jestliže vzhledem k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele jiného
trestu není třeba.240
Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
probíhá za asistence s probačním úředníkem. Odsouzený je povinen s daným
úředníkem spolupracovat, ten mu především určí jistý probační plán, výkon
stanoveného probačního plánu, stanovené programy sociálního výcviku či
programy sociálního poradenství. Velmi důležitou se jeví možnost probačního
úředníka nařídit odsouzenému, v době konání určité problematické akce,
dostavit se k určenému útvaru Policie České Republiky. Odsouzenému je tak
efektivně znemožněno se účastnit dané akce.241 Pokud by odsouzený odolal
zákazu vstupu na danou akci, dopouští se trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.242
Od zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce může býti po
úspěšném výkonu poloviny tohoto trestu soudem upuštěno od jeho zbytku.
Stane se tak pouze v případě, že odsouzený v době výkonu trestu prokázal
způsobem svého života, že dalšího výkonu již není třeba. Další možností je, že
soud přijme záruku zájmového sdružení243 za dovršení nápravy odsouzeného.
Pokud soud opravdu upustí od zbytku trestu zákazu vstupu na určité akce,
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zároveň je povinen stanovit zkušební dobu až na pět let, nikoli však kratší než
zbytek upuštěného trestu.244

10.7. Zákaz pobytu
Trest zákazu pobytu výrazně omezuje svobodu pohybu a pobytu odsouzeného.
Svoboda pohybu a pobytu jsou zaručeny v čl. 14 LZPS. Čl. 14 odst. 3 Listiny
stanoví, že tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví,
ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany
přírody. Trestní zákoník pak upravuje trest zákazu pobytu v § 75 TZ, jeho výkon
nalezneme v § 350a odst.6 TŘ.
Trest zákazu pobytu má zabránit pachateli v konání, pokračování trestné
činnosti, či pobyt na místě s nímž bylo spojeno pachatelovo protiprávní chování.
Dle § 75 odst.6 TZ spočívá trest zákazu pobytu v tom, že se odsouzený nesmí po
dobu výkonu tohoto trestu zdržovat v určitém místě nebo v určitém obvodě.
Pokud pachatel musí navštívit danou oblast z důvodů vyřízení nutné osobní
záležitosti či k přechodnému pobytu, musí si opatřit povolení.245
Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden až deset let. Maximální výměra
uložitelných deseti let zákazu pobytu se oproti dřívější úpravě starého trestního
zákona z roku 1961 zdvojnásobila, před přijetím nového zákoníku činila
maximálních pět let. 246Pachatel, kterému soud ukládá trest zákazu pobytu se
musel dopustit úmyslného trestného činu, aby byl adeptem na tento trest.247
Tento trest může býti uložen pouze v případě, že to vyžaduje se zřetelem na
dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání:

244
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Ochrana zdraví



Ochrana mravnosti či



Ochrana majetku248

Dle § 75 odst.1 TZ však trest zákazu pobytu nesmí zahrnovat místo či obvod,
v němž má pachatel trvalý pobyt.249 Judikatura ovšem přináší upřesnění výše
uvedeného ustanovení a to, že okolnost, že pachatel je podle předpisů o hlášení
obyvatelstva formálně přihlášen k trvalému pobytu v určitém místě, ještě sama o
sobě nevylučuje možnost uložení trestu zákazu pobytu, který by se vztahoval i na
toto místo. Rozhodující je, zda místo, v němž je pachatel k trvalému pobytu
přihlášen, má skutečně charakter trvalého pobytu.250
Trest zákazu pobytu může býti ukládán jako trest samostatný či vedle jiného
trestu. Jako samostatný může býti uložen za trestný čin, na který zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta,
jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě
pachatele uložení jiného trestu není třeba.251
Soud má též možnost k zajištění vedení řádného života pachatele uložit mu po
dobu výkonu trestu zákazu pobytu přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
dle § 48 odst.4 TZ.252 Těmi mohou i ve spojení s § 75 odst. 3 TZ býti např:


Podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace



Podrobení se léčení závislostí na návykových látkách



Zdržení se návštěv nevhodného prostředí



Veřejná omluva poškozenému

248

§ 75 odst.1 TZ
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250
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Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění pro osobu poškozeného



Nahrazení škody



Odčinění způsobené nemajetkové újmy



Vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem

Doba zákazu pobytu po dobu výkonu trestu odnětí svobody neběží, staví
se.253 Rozhodnutí o přiměřených povinnostech či omezeních není součástí
rozhodnutí o uložení trestu zákazu pobytu, leč jej činí soud po výkonu trestu
odnětí svobody v obvodu výkonu trestu odnětí svobody.254
Výkon trestu zákazu pobytu je upraven v § 350a TŘ. Dle něj předseda senátu
uvědomí obecní úřad a policejní orgán na jejichž obvod se zákaz vztahuje,
dále též informuje obecní úřad a policejní orgán v místě trvalého bydliště
odsouzeného.255 Pokud odsouzený vykonává své zaměstnání v obvodě, na
nějž se zákaz vztahuje, obeznámí předseda senátu též zaměstnavatele
odsouzeného.256 V případě, že odsouzený potřebuje z důležitých důvodů
navštívit obvod, na který se vztahuje zákaz pobytu, musí požádat policejní
orgán o povolení k takovému vstupu.257 Pokud by tak odsouzený neučinil a
vydal se do obvodu, do kterého má zákaz vstupu, dopouští se tím trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Velmi slibná se zdá býti možnost pro pachatele ve výkonu trestu zákazu
pobytu zakotvená v § 90 TZ. Toto ustanovení totiž nabízí pro odsouzeného
k trestu zákazu pobytu podmíněné upuštění od zbytku daného trestu.
Přichází tak v úvahu pro odsouzeného, jež úspěšně vykonal polovinu svého
trestu a zároveň odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života
prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba anebo soud přijme
záruku za dovršení nápravy odsouzeného.258 V případě, že soud upustí od
253

§ 75 odst.5 TZ
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zbytku trestu zákazu pobytu, je povine stanovit odsouzenému zkušební dobu,
ta může být až pět let, nesmí však býti kratší nežli zbytek odpuštěného
trestu.259 Pokud odsouzený vedl následně ve zkušební době řádný život a
dostál uloženým podmínkám, soud vysloví, že se osvědčil. Pokud se tak
nestane, rozhodne soud, že se zbytek nevykonaného trestu vykoná, může tak
učinit i během zkušební doby. Soud má v případě porušení podmínek během
zkušební doby ještě další možnost, rezervujíc pro marginální případy, může
totiž ponechat zkušební dobu trestu zákazu pobytu v platnosti. Pokud tak
učiní, musí též260:


Stanovit nad odsouzeným dohled dosud neuložený



Přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více nežli dva roky a
zároveň nesmí překročit horní hranici zkušební doby



Stanovit dosud neuložená přiměřená omezení či povinnosti dle § 48
odst. 1 TZ vedoucí k řádnému životu odsouzeného

10.8. Trest Vyhoštění
Trest vyhoštění velmi citelným trestem a především zásahem do svobody
pohybu a pobytu zaručených LZPS v čl.14.261 Ten přiznává každému právo
pohybu a pobytu jako jedno ze základních práv a svobod. Dále jsou tyto svobody
proklamovány v čl. 13 Všeobecné deklarace lidských práv, i v čl. 12
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Evropská úmluva o
ochraně lidských práv a základních svobod262 zavazující státy Rady Evropy dle
Čl.2: (1) Každý, kdo se právoplatně zdržuje na území některého státu, má na
tomto území právo svobody pohybu a pobytu, dle čl.2: (4)pak tato práva mohou
v určitých oblastech podléhat omezením stanoveným podle zákona a
odůvodněným veřejným zákonem v demokratické společnosti. Výše uvedené

259

§ 90 odst.2 TZ
§ 91 TZ
261
z.č. 2/1993
262
publikována jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí po č. 209/1992 Sb.,
260
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potvrzuje též LZPS v Čl. 14 (5), kdy cizinec může býti vyhoštěn jen v případech
stanoveným zákonem.263
Definici vyhoštění budeme hledat v zákoně č. 326/1999 Sb.,264 v § 118 odst.1 ,
dle něhož se vyhoštěním rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je
spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze
umožnit cizinci vstup na území členských stá tů Evropské unie. Dobu, po kterou
nelze umožnit cizinci vstup na území členských stá tů Evropské unie, stanoví
policie v rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. V odů vodně ný ch př ıp
́ adech
lze rozhodnutı́m stanovit hraničnı́ př echod pro vycestová nı́ z ú zemı́.
Dle § 80 odst.1 TZ může soud uložit pachateli, který není občanem ČR, trest
vyhoštění z území ČR. Tento trest nesmí tedy býti uložen občanu ČR. Ustanovení
dále nerozlišuje, zda-li pachatel, který není naším občanem je přítomen na našem
území či se nachází v cizině. Není proto na obtíž uložit trest vyhoštění pachateli,
který je v době rozhodování soudu v zahraničí. Sleduje se tím především
znemožnění opětovného vstupu na naše území, kde by pachatel páchal trestnou
činnost.265 Trest vyhoštění z území ČR může být uložen jako trest samostatný či
vedle jiného trestu, vyžaduje-li to:


Bezpečnost lidí



Bezpečnost majetku nebo



Jiný obecný zájem266

Jako samostatný může býti uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele není třeba uložení jiného
trestu.267 Trest vyhoštění může býti uložen ve výměře od jednoho roku do deseti let,
anebo na dobu neurčitou, především s přihlédnutím k povaze a závažnosti
spáchaného trestného činu, možnostem nápravy pachatele, poměrům pachatele a
263

Pavlíček,V., Ústava a ústavní řád České Republiky, Komentář, 2.Díl, Linde Praha,2002. Str.153-162
O pobytu cizinců na území ČR
265
Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3.vydání. Praha: Leges,
2012 s.121
266
§ 80 odst.1 TZ
267
§ 80 odst.1 TZ
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ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu. 268 Trest
vyhoštění nelze uložit v případě, že:


Nepodařilo se zjistit státní příslušnost pachatele

Skutečnost zjištění, že pachatel nemá žádnou státní příslušnost, není překážkou
uložení trestu vyhoštění.269


Pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana



Pachatel má na území ČR trvalý pobyt, má zde zázemí a uložení trestu
vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin



Hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, kam byl vyhoštěn, pronásledován
pro rasu či by vystavilo pachatele nelidskému zacházení



Pachatel je občan EU nebo jeho rodinným příslušníkem a má zde trvalý pobyt,
neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného
pořádku



Pachatel je dítě a občanem EU, ledaže by vyhoštění bylo v jeho nejlepším
zájmu270

Výkon trestu vyhoštění upravuje trestní řád v § 320b TŘ. Ten stanoví, že jakmile
nabude právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest vyhoštění, zašle předseda
senátu nařízení výkonu trestu Policii ČR a zároveň vyzve odsouzeného, aby
neprodleně vycestoval z tuzemska.271 Předseda senátu může odsouzenému k trestu
vyhoštění poskytnout přiměřenou lhůtu k obstarání jeho záležitostí, nehrozí-li obava,
že odsouzený, který se pohybuje na svobodě ne bude skrývat nebo jinak mařit výkon
rozhodnutí. 272 Tato lhůta nesmí býti delší než jeden měsíc od právní moci rozsudku.
Tuto lhůtu může ještě předseda senátu prodloužit. Učiní tak na žádost odsouzeného,
jenž prokáže, že učinil všechny úkony potřebné k obstarání cestovních dokladů,

268

§ 80 odst.2 TZ
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přesto nemůže dosud odcestovat. Lhůtu může předseda senátu v maximální výměře
prodloužit na 180 dní ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci. 273 Předseda soudu
může odložit výkon trestu vyhoštění, a to na žádost odsouzeného nebo i bez jeho
žádosti v případě, že odsouzený k trestu vyhoštění požádal o udělení mezinárodní
ochrany dle z.č.325/1991 Sb.,274 a nejde-li o žádost zcela zjevně nedůvodnou. O
odložení trestu vyhoštění pak předseda senátu vyrozumí orgán příslušný k řízení o
udělení mezinárodní ochrany a též jej požádá, aby mu neprodleně po ukončení řízení
oznámil, jakým způsobem bylo o žádosti rozhodnuto.275

11. Probační a mediační služba
11.1. Obecně o PMS
Kardinálním důvodem zřízení Probační a mediační služby je dřívější absence
pomocného orgánu v oblasti trestní justice. Především pod vlivem koncepce
restorativní justice a rozšíření druhů alternativních trestů vykonávaných
v extramurálním prostředí, jež vyžadují speciální kontrolu a přístup, a dále mají
zajistit snížení počtu uvězněných osob, nabrala Probační a mediační služba na své
významnosti a vydobyla si stálé pozici v oblasti trestněprávní. Činnost Probační a
mediační služby lze spatřovat především v :


Dohled nad tresty vykonávaných v extramurálním prostředí



Předcházení páchání trestných činů



Snaha o zamezení recidivy pachatelů



Nacházení řešení odčinění škod ke spokojenosti všech aktérů sporu



Pokus o pochopení významu přijetí odpovědnosti samotnou osobou
pachatele

273
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275
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Snaha hledět zájmů obětí, na které je ve standardním řízení zcela
zapomínáno276

PMS se zaměřuje hlavně̌ na spolupráci s pachateli trestných činů, jejich mo vaci,
podporu a snaží se též nalézt řešení následků̊ trestného činu. Majoritní subjekty,
podílející se na činnosti s PMS jsou osoba pachatele, osoba poškozeného, orgány
činné v trestním řízení a další subjekty zaopatřující řádný chod trestní justice. V každé
fázi trestního řízení však zpravidla spolupracuje PMS s rozdílnými subjekty.
Hlavním význam institutu PMS v západní Evropě je citelný v majoritní většině
právních řádů těchto zemí. Je tomu především proto, že bazální část alternativ
standardního trestu odnětí svobody není s to efektivně fungovat bez erudovaných
odborníků PMS, již garantují kvalifikovaný dohled nad pachateli trestných činů a jsou
nápomocni k opětovnému a plnohodnotnému znovu začlenění pachatelů trestných
činů do společnosti a běžného života.277
11.1.1. Česká právní úprava PMS
První zmínky o činnosti, kterou lze nazvat činností příbuznou aktivitám PMS lze
sledovat zhruba od 60.let minulého století. Jednalo se o činnost vedoucí
k nasměrování řešení trestních věcí cestou alternativních způsobů.278
V rozmezí let 1968-1971 bylo založeno při Národním výboru hlavního města a
Výzkumném ústavu kriminologickém experimentální středisko
postpenitenciární péče. Pod vlivem spolupráce na projektu zabývajícím se
faktory recidivy se vytvořila skupina sociálních dobrovolníků kurátorů pod
ministerstvem práce a sociálních věcí, již spolupracovali s problematickými
spoluobčany, tam byly testovány efektivní metody zacházení s sociálně
nepřizpůsobivými občany. 279
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V letech osmdesátých se pak objevují osoby specialistů zabírajících se
problematikou mladistvých delikventů. Činnost těchto sociálních kurátorů byla
inspirována zahraničními zkušenostmi, tito odborníci však byli erudovanými
znalci z různých oborů a jejich činnost by se dala popsat především jako činnost
kontrolní.280
V dobách porevolučních se proces rozvoje institutů alternativních plně
rozproudil od 90.let minulého století. Na místě v souvislosti s rozvojem sociální
práce je jistě zmínit zavedení institutu podmíněného zastavení trestního stíhání,
jež se odehrálo v roce 1993 a následných alternativních institutů jako například
narovnání, trest obecně prospěšných prací či trest podmíněného odsouzení.
Neopomenutelným je jistě měsíc květen roku 1994, kdy spatřilo světlo
trestněprávního světa Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici. Hlavní
impuls podala Katedra sociální práce FF UK Praha. Cílem tohoto sdružení bylo
naplnění činnosti rozvoje sociální práce v oblasti trestní justice, především
vzhledem k zavádění nových institutů, přístupů a metod s pachateli trestně
stíhanými či odsouzenými v souvislosti s trestnou činností. Toto sdružení svou
mravenčí prací vytvořilo tři úspěšné projekty:


Soudní pomoc

Jednalo se o zavedení pomocného aparátu sloužící soudcům a státním
zástupcům. Podávali jim především informace o osobě pachatele


Mimosoudní vyjednávání- narovnání



Probační služba

Především Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici tak lze udělit
vyznamenání za vnesení prvku sociální práce do systému české justice a vznik
PMS v České Republice. Samotný základ PMS byl položen nařízením vlády č.
341/1994 Sb. Tímto nařízením začali od 1.1.1996 svou roli vykonávat probační
úředníci. Postupně tak vznikala sítˇ probačních pracovníků na okresních a
krajských soudech. Zprvu jim byla přidělena jen marginální činnost a teprve
280

tamtéž
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postupně si získávali důvěru soudců a státních zástupců a byla jim přidělována
pozornost, která vyústila v přijetí zákona č. 257/2000 Sb.,281 tedy samostatného
zákona o Probační a mediační službě.282

11.2. Poslání a cíle PMS
Poslání Probační a mediační služby je totožné ve všech zemích Evropy:283


Podat kvalitní informace týkající se osoby pachatele orgánům činným
v trestním řízení



Provádět kontrolu a organizaci výkonu alternativních trestů



Pomoc při exekuci programů zabývajících se odklonem trestního řízení



Podpora a pomoc osobám propuštěným



Zabránit pachatelům trestně činných v recidivě



Formovat bezpečnou společnost

11.3. Cíle činnosti PMS
Dle oficiálních webových stránek PMS284 je cílem činnosti Probační a mediační
služby zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů
spojených s trestnou činností a zároveň organizace a zajištění efektivního a
důstojného výkonu alternativních trestů , zohledňujíc především zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační
služba má býti novou instituci na poli trestní politiky, jež fúzuje dva odlišné

281
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283
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.25-26
282

284

Dostupné z: https://www.pmscr.cz/poslani-a-cile/
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obory – sociální práce a právo, v majoritním případě právo trestní. Na poli trestní
politiky tak spatřuje světlo světa nová multi-disciplinární profese. 285
Cíle činnosti PMS lze rozdělit do třech základních pilířů:
1) Integrace pachatele
Probační a mediační služba se snaží znovu začlenit pachatele trestného činu do
společnosti a jeho dřívějšího života bez další recidivy či protiprávního jednání.
Cílem integrace pachatele je obnovení respektu obviněného k právnímu stavu
společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
2) Participace poškozeného
Probační a mediační služba usiluje o zapojení poškozeného do procesu
odškodnění způsobených škod, o obnovení jeho bezpečí, integrity a důvěry ve
spravedlnost.
3) Ochrana společnosti
Probační a mediační služba usiluje o ochranu společnosti efektivním řešením
konfliktních a rizikových jednání spojených s trestním řízením a úspěšným
zajištěním exekuce uložených alternativních trestů a opatření.286
Při svém vzniku měla PMS za cíl především:


Vytvoření pevné sítě středisek PMS



Vytvořit vlastní systém vzdělávání pro pracovníky PMS



Rozšířit svou činnost i do počátečních stádií trestního řízení



Získat si důvěru a respekt soudců a státních zástupců a efektivně s nimi
spolupracovat


285
286

Intenzivně spolupracovat s obětmi trestných činů

tamtéž
tamtéž
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Vytvoření systému probačních a resocializačních programů



Získat si pevné renomé napříč společností



Zaměření se na recidivisty



Navázat komunikaci s vězeňskou službou v rámci parole287

11.4. Zásady a etika PMS
Každý dobře fungující útvar je závislý především na stabilních pravidlech,
zásadách či principech, které udávají hranice určité činnosti. Ty by měly být
stabilní a neměnné, aby nedocházelo k chaosu, které s sebou změny často
přináší. Tak je tomu též u činnosti PMS, která je v každodenním styku s mnoha
lidmi a tím víc je zapotřebí dodržovat při této činnosti určité zásady. Budou jimi
především:


Respekt k osobě klienta a jeho soukromí



Poctivost, otevřenost a zodpovědnost pracovníků PMS



Zásada minimální intervence a normalizace



Zásada včasné intervence



Spolupráce s jinými subjekty



Zásada transparentnosti

Zásada transparentnosti znamená povinnost PMS podávat dostatečné informace
pachatelům a orgánů činných v trestním řízení o postupu jejich práce. 288

11.5. Oblasti činnosti PMS

287
288

Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.26
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.42
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Oblast činnosti PMS je velmi podrobně vyložena v § 4 odst. 1 z.č.257/2000 Sb..289
Dle něj pak PMS vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných
případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo
mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla
nahrazena jiným opatřením. Za tímto účelem poskytuje obviněnému odborné
vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a
sociálním prostředí, ve kterém žije a pracuje, s cílem aby v budoucnu vedl řádný
život. Dle odst.3 § 4 stejného zákona PMS současně pomáhá při odstraňování
následků trestného činu. Dle odst. 5 §4 se PMS též podílí na prevenci trestné
činnosti.290
Probační a mediační služba působí ve všech stádiích trestního řízení. PMS je
v úzkém kontaktu s osobou obviněného, osobou poškozeného, orgány činnými
v trestním řízení a dalšími subjekty. Činnost PMS má svůj největší úkol zejména
v přípravném řízení a dále v rámci kontroly v řízení vykonávacím. Výhodou
včasné reakce tohoto orgánu v rané fázi řízení je urovnání konfliktní situace za
účasti samotných aktérů sporu, dále je pak významným úkolem příprava
podmínek pro individualizaci uloženého trestu a opatření, kdy soud či státní
zástupce nemusí ztrácet svůj drahocenný čas sbíráním informací o osobě
pachatele.291
JUDr. Žatecká292 rozděluje činnost PMS do třech fází, dle odlišnostem v činnosti
PMS na:
1) Fáze Předrozsudková
Zde PMS před vynesením rozsudku především hledá způsoby a cesty, jak zapojit
všechny klienty sporu do řešení sporu.
2) Fáze Porozsudková

289

zákon o Probační a mediační službě
§ 4 Zákona o Probační a mediační službě
291
Štern, P., Ouředníková, L., Doubravová, D.,Praha: Portál, Vydání 1., 2010, Probace a mediace:
Možnosti řešení trestných činů, s.14
292
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.54
290
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Zde se úředníci PMS především snaží o zajištění účinné realizace pravomocného
rozhodnutí. Jedná se zejména o realizaci probace, tedy odborné působení na
klienta či sledování jeho chování.
3) Fáze Vykonávací
Jedna z klíčových činností. PMS zde dohlíží především nad chováním obviněného
v případech rozhodnutí o nahrazení vazby, či kontrola výkonu trestu obecně
prospěšných prací a domácího vězení.

11.6. Povinnosti, metody , nástroje PMS
Činnost Probační a mediační služby má bazální význam pro úspěšný výkon
jednotlivých alternativních trestů odnětí svobody, zásadní význam tak při
činnosti PMS je využití účinných nástrojů a metod činnosti. Činnost PMS lze
označit za zvláštní druh sociální práce vykonávané dle zákona.293 Rozsah
činnosti, kterou PMS má vykonávat budeme hledat v trestním zákoníku, trestním
řádu a samozřejmě v zákoně o PMS. V trestním zákoníku v § 51 jsou vymezeny
povinnosti a oprávnění probačního úředníka. Dle něj je probační úředník např.
povinen:


Vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s probačním plánem



Být pachateli nápomocen v jeho záležitostech



Plnit pokyny předsedy senátu směřující k výkonu dohledu a k tomu, aby
pachatel vedl řádný život



Pravidelně aktualizovat probační plán atd.

Dle § 7 z.č.257/2000 Sb., je probační úředník při výkonu své funkce povinen
např.:


Řídit se zákony, jinými právními předpisy a pokyny předsedy senátu nebo
samosoudce ,a v přípravném řízení státního zástupce

293

Ščerba, F., Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011,s. 352-359
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Postupovat zodpovědně, respektovat a chránit lidská práva, důstojnost
člověka



Vyvarovat se jednání vedoucího ke zmaření účelu trestního řízení

Při nedodržení těchto povinností může předseda senátu nebo samosoudce či
státní zástupce v přípravném řízení probačnímu úředníkovi věc odejmout.294
Velmi důležitou funkcí probačního úředníka je dle § 7 odst. 2 zákona o PMS295 je
oprávnění zjišťovat stanovisko obviněného k podmíněnému zastavení trestního
stíhání, uložení trestu obecně prospěšných prací či k uložení jiného trestu, jež
není spojen s odnětím svobody, v případě narovnání zjišťuje pak probační
úředník stanovisko obviněného i poškozeného. Tuto funkci shledávám stěžejní
zejména u zjišťování stanoviska u trestu OPP, jelikož tento trest se dočká svého
zdárného výkonu především s pozitivním přístupem odsouzeného. Probační
úředník může v neutrálním prostředí podrobně osobě obviněného tento trest
osvětlit, zodpovědět otázky, na které v trestním řízení nezbývá času, a spíše tak
ho odsouzený vykoná.
Úředníci PMS využívají k výkonu činnosti rozlišných nástrojů. JUDr. Žatecká je
pak dělí na nástroje aktivní a nástroje pasivní. Diference mezi nimi se odvíjí od
způsobu aktivnosti klienta. U nástrojů aktivních se předpokládá aktivní účast
pachatele, u těch pasivních probíhá exekuce osobou probačního úředníka.
Aktivními nástroji lze jmenovat např. osobní kontakt s klientem a komunikace
s ním. Aktivní nástroje jsou jistě velmi užitečné pro osobu pachatele, neb ho nutí
hledat příčiny spáchání trestného činu, motivují ho, pachatel si lépe může
uvědomit následky svého činu a následně též, je-li to možné, odčinit to, co
způsobil ve formě satisfakce osoby poškozené. Pasivní nástroje dle JUDr. Žatecké
nepotřebují účast osoby pachatele, budou jimi především rozlišné dotazy
pracovníků PMS na OČTŘ, rejstřík trestů, rodinu klienta a jiné osoby či
instituce.296

11.7. Organizační struktura PMS
294

§ 7 odst.1 z.č.257/2000 Sb.,
z.č.257/2000 Sb.,
296
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.61
295
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PMS je organizační složkou státu, podřízena ministerstvu spravedlnosti.
Ministerstvo též vykonává nad činností PMS dohled.297 Ministerstvo při výkonu
státní správy vytváří PMS podmínky k řádnému výkonu probace a mediace,
zejména po stránce personální, organizační, hospodářské a finanční.298
PMS je rozdělena do středisek, které působí v sídlech okresních soudů nebo
naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů

299a

v jejichž čele je

vedoucí střediska. Střediska jsou pak často rozdělena na oddělení dle různého
druhu činnosti jako např. mladiství. Střediska jsou základním článkem probační
a mediační služby. V čele střediska stojí vedoucí, jenž je jmenován na návrh
ředitele PMS ministrem spravedlnosti.
V čele PMS stojí ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem spravedlnosti.
Ředitel jedná navenek jménem Probační a mediační služby.300 Ředitel PMS
zajištuje chod PMS po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální a
finanční.301
Činnost PMS je vykonávána v rámci jejich středisek probačními úředníky a
probačními asistenty. Úředník PMS musí splňovat následující kritéria:


Bezúhonnost



Způsobilost k právním úkonům



Vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní



Složení odborné zkoušky302

Na rozdíl od úředníka pro výkon asistenta postačí:


Bezúhonnost



Věk nad 21 let



Způsobilost k právním úkonům

297

§ 11 odst.2, z.č.257/2000 Sb.,
§ 11 odst.1, z.č.257/2000 Sb.,
299
§ 3 odst.2 z.č.257/2000 Sb.,
300
ČL.1, Statut PMS, Dostupné z:
https://www.pmscr.cz/download/02_STATUT_PMSCR_aktual_2008.pdf
301
§ 3 odst.1, z.č.257/2000 Sb.,
302
§ 6 odst.2 z.č.257/2000 Sb.,
298
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Středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní303

Rozsah a obsah kvalifikačního vzdělávání a odborné zkoušky pro úředníky a
obsah specializačního kursu pro asistenty stanoví Statut PMS.304
Rozdíl mezi úředníkem PMS a asistentem je tak především ve nutném
dosaženém vzdělání, kde úředník musí mít vysokoškolský diplom, zatímco pro
výkon asistenta postačí středoškolské vzdělání. Obě funkce vyžadují mnoho
trpělivosti a píle, jejich vzdělávání nikdy nekončí, neustále jsou vystavováni
různým školením, přednáškám atd., což potvrzuje též § 6odst.4 zákona o PMS305,
který praví, že úředníci a asistenti jsou povinni se dále vzdělávat a prohlubovat si
své odborné znalosti. Úředník je asistentu nadřízen, jeho práva ale i povinnosti
budou k jeho vyššímu vzdělání rozsáhlejší. Úředníkovi náleží výkon těch
činností, ke kterým je třeba poněkud sofistikovanějších znalostí jako např.
mediace, asistent bude provádět typicky např. dohled nad výkonem trestu
domácího vězení či obecně prospěšných prací.

11.8. Součinnost PMS se státními orgány a dalšími institucemi
PMS je samostatným a efektivně fungujícím orgánem, často ale bude museti
spolupracovat s dalšími orgány a institucemi, aby jí bylo poskytnuto potřebných
informací či záležitostí, které si sama nemůže opatřit, a mohlo býti dosaženo
požadovaného cíle. Seznam institucí či orgánů spolupracujících s Probační a
mediační službou nalezneme v § 5 odst.1 až odst.5 Zákona o PMS.306 Ten stanoví,
že PMS postupuje, je-li to účelné, v součinnosti s:

303



Orgány sociálního zabezpečení



Školami a školskými zařízeními



Poskytovateli zdravotních služeb



Registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi

§ 6 odst.3 z.č.257/2000 Sb.,

304

§ 6 odst.5 Z.č.257/2000 Sb., Status je dostupný na:
https://www.pmscr.cz/download/02_STATUT_PMSCR_aktual_2008.pdf
305
Z.č.257/2000 Sb.,
306
Z.č.257/2000 Sb.,
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Zájmovými sdruženími občanů



Nadacemi a dalšími institucemi sledujícími humanitární cíle a v případě
potřeby tuto součinnost koordinuje z hlediska využití probace a mediace
v trestním řízení

Dále dle odst.3 zákona.č.257/2000 Sb., PMS při výkonu své působnosti úzce
spolupracuje s orgány, kterým přísluší výkon sociálně-právní ochrany dětí a
poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi občanům společensky nepřizpůsobivým.
V případě výkonu probace a mediace jsou též zaměstnanci PMS oprávněni obracet se
na státní orgány a PO i FO s dožádáním o sdělení potřebných údajů a tito jsou jim
povinni danou informaci poskytnout, není-li to v rozporu ze zvláštním zákonem. Dále
též při výkonu probace a mediace mohou zaměstnanci PMS vyžádat si opis
z evidence Rejstříku trestu.307
Probační a mediační služba je nutně v pracovním spojení a součinnosti s Vězeňskou
službou a justiční stráží ČR. Bude tomu tak zejména, je-li vedeno trestní řízení proti
obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.308
Jistě ne posledním subjektem, především, co se důležitosti týče, je nutno jmenovat
spolupráci s Ministerstvem vnitra a Policie ČR. Ministerstvo a Policie poskytují PMS
pro výkon jejich působnosti především údaje ze základního registru obyvatel, údaje
z agendového informačního systému jiných registrů či systémů jako je např.:309


Jména a příjmení



Adresy, místa pobytu



Data narození



Osvojení dítěte



Rodinný stav



Státní občanství



Pohlaví

307

§ 5 odst.3 z.č.257/2000 Sb.,
§ 5 odst.4 z.č.257/2000 Sb.,
309
§ 5a odst.1 až odst.7, z.č.257/2000 Sb.,
308
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Z výše uvedených registrů mohou býti ovšem použity pouze ty údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Vzhledem k faktu, že zaměstnanci PMS přijdou do
styku při výkonu svého zaměstnání s důvěrnými informacemi, je jistě na místě, aby
úředníci i asistenci PMS byli povinni i po skončení pracovního poměru zachovávat
mlčenlivost o věcech, které se dozvěděly v souvislosti s výkonem své funkce, což jim
přikazuje zákon o PMS v § 9 odst.1.310 Povinnosti mlčenlivosti se ovšem při výkonu
probace dovolávat ve vztahu k policejnímu orgánu, soudu či státnímu zástupci.

11.9. Úloha PMS u soudu
Jak bylo již výše uvedeno, PMS působí ve všech stádiích trestního řízení, dovolím si
tedy naznačit činnosti, které jsou úředníky a asistenty vykonávány v řízení před
soudem. Velmi podrobný výčet činností PMS dle jednotlivých stádií trestního řízení
podává JUDr. Žatecká.311 Lze tedy jmenovat činnosti v řízení před soudem:
Přípravné řízení


Zajištění podkladů o osobě obviněného



Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního
stíhání, schválení narovnání aj.

V této fázi bude cílem PMS vyřešit vzniklý spor bez nutnosti nařízení hlavního
líčení, způsobem satisfakce pro všechny zúčastněné.
Řízení před soudem


Zajištění podkladů o osobě obviněného



Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního
stíhání, schválení narovnání



Projednání s obviněným možnost dohody o náhradě škody čí narovnání



Výkon dohledu nad chováním obviněného v případě rozhodnutí o
náhradě vazby probačním dohledem aj.

310
311

z.č.257/2000 Sb.,
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.59
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Cílem činnosti této fáze je jak řešení vzniklého sporu za účasti osoby pachatele
s osobou poškozeného smírným způsobem, tak pomoc soudu získávat informace,
jež by si jinak byl povinen obstarat sám, v majoritní většině případů by ani
nezbýval na jejich opatření prostor.
Řízení Vykonávací


Zajištění podkladů o osobě obviněného, jeho rodinných a sociálních
podmínkách312



Výkon dohledu nad výkony uložených trestů (např. domácí vězení či
obecně prospěšné práce)



Sledování osob mladistvých

Jak již bylo výše uvedeno ve vykonávacím řízení bude většina práce náležet
asistentům PMS, tedy bude se jednat především o dohled nad výkonem soudem
vynesených povinnosti. V této fázi se neuplatní úředníci PMS, jelikož se jedná o
fázi, kdy byl již soudem vynesen odsuzující rozsudek a je jen zapotřebí dohlížet
na jeho výkon a podávat o tom soudu pravidelné informace.

12. Probace
12.1. Obecně o probaci
Vymezení termínu probace či jejích charakteristických rysů je problematickou
záležitostí. Probaci lze vymezit jako alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody, kde cílem je převýchova pachatele.313
Jinou, rozsáhlejší definici nám nabízí zákon o PMS314. Ten v § 2 odst. 1 definuje
probaci jako: „ organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným
či odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně
uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební
době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, individuální
312

§ 4 odst.2 písm.a) zákona o PMS
Púry, F., Šámal, P., Nad jedním rozhodnutím o probaci, Trestní právo 7/8, 1997, s.3
314
Z.č.257/2000 Sb.,
313
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pomoc obviněnému a působení na něj, k tomu, aby vedl řádný život, dostál
uloženým

podmínkám

a tím

došlo

k obnově

narušených právních

i

společenských vztahů. Po přečtení výše uvedené definice uvedené v zákoně o
PMS si každý člověk, i ten, který nemá velkého povědomí o tom, co probace
vlastně znamená a co všechno si pod tímto pojmem můžeme představit, nabyde
komfortní znalosti. Definice je též vlastním výčtem činností, které poskytuje či do
kterých se zapojují úředníci či asistenci PMS.
Názory odborníků na to, co ještě můžeme subsumovat pod pojem probace
mohou býti diametrálně odlišné. Je nutno rozlišovat probaci v tzv. užším a
tzv. širším slova smyslu. Užší vymezení shledává probací specifický typ soudního
opatření. Širší vymezení pojímá poj pojem probace celý systém služeb a funkcí
prováděných PMS.315 Hovoříme-li však o pojmu probace, dle autorů Šámala a
Púryho jejími bazálními a charakteristickými znaky bude:


Závislost na výroku o vině



Odklad trestu odnětí svobody či výroku o trestu



Kvalifikovaná pomoc pachateli a jeho převýchova pod taktem probačního
úředníka



Porušení podmínek nevyhnutelně zakládá uložení trestu či nařízení jeho
výkonu316

Institut probace má plnit mnoho důležitých úkolů. Lze ovšem vysledovat úkoly
společné všem probačním službám napříč Evropou, jimiž budou:317


Poskytnutí kvalitních informací a shrnutí o pachateli, které dávají podklad
pro rozhodnutí orgánů v trestním řízení



Organizace a realizace ukládaných opatření a jejich odborná kontrola



Specializovaná poradenství pro odsouzeného

315

Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.22
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING,
316
Púry, F., Šámal, P., Nad jedním rozhodnutím o probaci, Trestní právo 7/8, 1997, s.4-5
317
Derks, Kalmthout,Stelman aj., Probace v Evropě, IKSP, Praha, 2003. Překlad Žižka, J., Dostupné
online na: www.iksp.cz
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Přesvědčení

pachatele

o

potřebě

přetrhání

sociálních

vztahů

s kriminálníky a navázání sociálních vztahů užitečných a podporujících
řádný život


Pomoc připravit vězně na život po propuštění z intramurálního prostředí



Dohled nad výkonem soudem uložených trestů



Spolupráce s organizacemi či institucemi ochotnými se podílet na
probačních projektech



Udržování optimálního sociálního zázemí pachatelů

13. Mediace
13.1. Obecně o mediaci
Toho, co je vlastně skryto pod pojmem mediace nám podává definice zakotvená
v zákoně o PMS, dle § 2 odst.1 se mediací rozumí mimosoudní zprostředkování
za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující
k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.
Zákon explicitně stanoví, že mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem
obviněného a poškozeného.318
Další definici pojmu mediace podává nedávno přijatý zákon o mediaci 319, který
mediaci de inuje jako postup př i ř eš enı́ kon liktu za ú č asti jednoho nebo vı́ce
mediá torů , kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými
tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením
mediační dohody.
Asociace mediátorů ČR poté definuje mediaci jako techniku řešení sporů za
pomocí prostředníka-mediátora. Mediací shledává alternativním způsobem
řešení konfliktu, který plně zapojuje strany do procesu řešení a pomáhá
usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami.320

318

§ 2 odst.2, Z.č.257/2000 Sb.,
z.č.202/2012
320
Dostupné na: http://www.amcr.cz/sluzby-mediace/
319
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Mediace je historicky mladší disciplínou, než je probace. Svoji trnitou pistu
započala v pracovním právu, specificky u pracovních konfliktů a odtamtud si
svou cestu prosekala do sporů občanských, rodinných a posléze též
trestněprávních sporů. V Evropě mediaci začíná uplatňovat jako první Velká
Británie koncem sedmdesátých let a odtud se šíří do dalších zemí Evropy.321
Je nutno předeslat, že existují dvě základní skupiny mediačních modelů, dle JUDr.
Žatecké322 jsou jimi model kontinentální Evropy, druhým je anglosaský právní
model. V prvním modelu kontinentální Evropy si dominantní roli zachovávají
orgány činné v trestním řízení, které též do procesu zasahují, zatímco
v anglosaském modelu se mediací chápe mimoprocesní řešení sporu a OČTR do
sporu nezasahují, spor vede nezávislá osoba mediátora.
Velmi důležitou osobou v mediačním procesu je bez pochyb osoba mediátora.
Mediátorem musí býti osoba nestranná. Jelikož je v průběhu výkonu svého
zaměstnání mediátor seznámen s mnoha důvěrnými informacemi a fakty, musí
být též vázán mlčenlivostí. Osoba mediátora v sobě komponuje práce všeho
druhu, musí míti multidimenzionální znalosti, většinou se jedná o osoby
s právním, psychologickým a dalším humanitním vzděláním, které je v případě
konfliktů zapotřebí. Je nutno podotknout a osvětlit, že mediátor nenahrazuje
soud ani jiný orgán činný v trestním řízení, nemá nerozhodovací pravomoci.
Mediátor je ve sporu za účelem snazší komunikace, má pomoci stranám
porozumět rozhovoru, vysvětlit sporné okamžiky, které by mohly vést k rozporu.
Mediátor komunikaci řídí vede ji za pomocí různých komunikačních technik . V
českém prostředí převládá facilitativní přístup k mediaci. Osoba mediátora
nepodává žádné rady, nesnaží se nalézt řešení sporu. Další variantou, v praxi
běžně využívanou je tzv. také evaluativní mediace. V této variantě se více
prosazuje po čas celého procesu, je v mediaci více výrazný, pokouší se strany
motivovat k aktivnímu rozhovoru. Výrazným rozdílem od facilitativní mediace je
fakt, že v tomto případě mediátor hodnotí postup rozhovoru, dosažené úspěchy a
neúspěchy. Mediátor ovšem i zde musí zůstati absolutně nestranným, dodržovat

321
322

Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.30-31
tamtéž
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mlčenlivost ačkoli jeho aktivním přístupem a cílem je dovést strany k završení a
urovnání sporu.323
Mediace, podobně jako trestní řízení má přesně rozlišená stadia. JUDr. Žatecká
rozděluje proces mediace do čtyř stadií.324 Dle ní se jednotlivá stadia doplňují,
prolínají a mohou se dokonce několikrát opakovat.
Prvním stadiem mediace je stěžejní částí, především k faktu, že prvotní kontakt
může založit antipatie či sympatie, které se budou prolínat celým řízením
mediace. První stadium otevírá celý proces mediace a je nezbytně nutné, aby
mediátor velmi trpělivě a podrobně vysvětlil stranám, co je v průběhu procesu
mediace bude čekat, na co by se měli připravit či co mohou od mediace jako
takové vlastně očekávat. Mediátor pronáší na počátku procesu mediace tzv.
úvodní řeč, v té především představí strany, svou osobu jako nestranného
pomocníka, jenž je osobou pod slibem mlčenlivosti a podmínky každého sezení.
V druhém stadiu mediace se snaží efektivně analyzovat problém, který strany
trápí. Strany zde vypoví mediátorovi svůj problém a naznačí svůj postoj. V této
fázi většinou strany sporu nekomunikují spolu navzájem, ale s mediátorem, který
má zastávat funkci jakési „právní vrby“, tedy má vyslechnout nezávisle obě
strany a vést konverzaci. Cílem mediátora je především zjistit požadavky stran.
Ve třetí fázi mediace by měl mediátor přednést tzv. agendu sporu. V této agendě
jsou obsaženy záležitosti, které musí býti vyřčeny před oběma stranami a které
jsou podmínkou pro úspěšné vyřešení sporu. Účelem utvoření agendy je obvykle:


Nalezení témat, na kterých je třeba pracovat v procesu mediace a které
byly potvrzeny oběma stranami

323
324



Potvrzení témat, která mají býti v mediaci projednávána



Určení pořadí projednávaných témat

http://mediator-praha.cz/cs/mediace
Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.35-38
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Mediátor projednává otázky, které mají býti projednávány jak za účasti obou
stran, tak za účasti vždy jen jedné strany. Je zapotřebí ujistit se o s každou
stranou mediace o rámci otázek, které mohou býti předneseny mediátorem tak,
aby nebylo porušeno soukromí či tajemství jedné ze stran.
Poslední, čtvrté stadium mediace je často shledáváno jako fáze stěžejní. Strany
zde již bujaře diskutují mezi sebou, probíhá společná diskuse, projednávání
sporných otázek je naprostým imperativem. Mediátor vede celý proces, ovšem
jako nestranný člen nasměrovává tok komunikace k řádnému vývoji, pokládá
otázky, které nesmí zůstat spornými a musí býti zodpovězeny. Často též
vyjasňuje sporné momenty komunikace, které by při nahodilém opomenutí
mohly vnést do sporu arytmie vedoucí jen k dalším neshodám. Cílem mediace je
bez pochyb dohoda, jež uspokojí obě strany.325
Mediace je finančně velmi atraktivním a nenáročným řešením vzniklého sporu.
Umožnuje aktivní účast znesvářených stran, které mediací sledují nejen pouhé
řešení sporu, ovšem též vyjasnění sporných otázek. Velmi důležitou pro osobu
poškozeného je účast pachatele, který podá vysvětlení a omluvu za čin, který
spáchal, neb samotný trest často nepřináší poškozeným dostatečnou satisfakci.
Pro pachatele bude jistě útěšným přijetí omluvy poškozeného a uvědomení si
rozsahu dopadu spáchaného aktu na určitého jednotlivce, jež se po jeho
pochopení lépe do budoucnosti vyvaruje. Pachatel nebude zatížen puncem
kriminálníka.

14. Závěr
Generálním záměrem mé práce bylo vypracovat rozbor platné právní úpravy
institutů alternativních trestů odnětí svobody, analyzovat jejich místo v českém
právním prostředí, poukázat na problematické body a shrnout návrhy de lege
ferenda, jež by mohly býti kompasem či předpokládaným řešení budoucích
úprav této problematiky.

325

Žatecká,E., Postavení a ůkoly Probační a mediační služby, Ostrava,:KEY PUBLISHING, S.35-38

116

Nezpochybnitelnou problematikou trestní politiky je velký nárůst kriminality
spolu s jejími novými formami, přetížení soudů, krescentní procento recidivních
pachatelů. Je na místě odolat stoickému rozmýšlení, laxním přístup bude
odměněn krizí nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nekonečné ukládání
nepodmíněného trestu odnětí svobody jako trestu univerzálního a pohodlného
celou situaci zhoršuje a je dehonestujícím přístupem.
Nepodmíněný trest je nutno rezervovat pro pachatele závažnější trestné činnosti
a nepoučitelným osobám recidivistů dle rčení:,, Nesit summum malor est, malum
certa est.“ Benefitem nepodmíněného trestu odnětí svobody je jeho generálněpreventivní účinek, jež odrazuje potenciální adepty trestné činnosti. Přesto bych
si dovolila pobyt v intramurálním prostředí, s nepopiratelnou sociálně deviantní subkulturou, nahrazovat v majoritním procentu alternativními tresty.
Nebudeme tak napříště svědky efektu dopadu prizonizace na pachatele, nebudou
narušeny jeho sociální, ekonomická či rodinná pouta a zároveň se nebude
nesmyslně přetěžovat státní fiskus, věznice či soudní aparát. Pro všechny výše
uvedené cíle je zapotřebí exaktního legislativního základu úpravy alternativních
trestů, kde český zákonodárce sice zůstává pozitivně extrovertní a dané instituty
skutečně přijímá, často se ovšem dočkáváme trpkých chvil a mnohých
legislativních oxymóronů, jež přináší legislativní entropii. Na tomto místě si
dovolím nastínit vlas šafránu návrhů de lege ferenda, především na základě
studia dané problematiky, jejich pramenů a judikatury.
Velkou pozornost jsem ve své práci věnovala především trestu domácího vězení.
Jeho úprava se nachází v páté kapitole mé práce. Důvodem mé pozornosti
tomuto trestu je fakt jeho nedávného zakotvení do českého právního řádu a dle
mého soudu jeho velkého potenciálu. Tento trest je doposud podhodnocený,
soudy ho prozatím nevnímají jako vhodného náhradníka nepodmíněného trestu
odnětí svobody, především vzhledem k absenci monitorovacího zařízení, jež by
dohlíželo na výkon tohoto trestu. Dovolím si tvrdit, že trest domácího vězení byl
do českého právního řádu zaveden bez obsáhlejších příprav a promyšlené
koncepce. Je na škodu, že zákonodárce odolat pokušení zařadit zkušení pilotní
projekty, jejichž realizací v praxi by se odhalily limity navrhovaného řešení.
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Absolutním právním diletantstvím shledávám v absenci monitorovacího
zařízení, které by kontrolovalo výkon průběhu trestu. Aktuální řešení je
neadekvátním, nahodilé kontroly probačních úředníků jen upevňují antipatii
soudců tento trest ukládat.
Ke zvýšení účinnosti tohoto trestu by přispělo zavedení obligatorního souhlasu
pachatele s uložením trestu jako je tomu v případě OPP.
Nepochybně by měla být zvýšena finanční spoluúčast odsouzeného na výkonu
tohoto trestu. Dnes musí pachatel za každý den domácího vězení uhradit pouze
50 Kč.
Shledávám též mezerou v zákoně absenci potřeby souhlasu osob spolužijících
v jedné domácnosti s odsouzeným, jelikož právě do jejich práv a svobod bude
výkonem trestu zasaženo.
Závěrem si dovolím konstatovat, že po detailním studiu problematiky
alternativních trestů odnětí svobody shledávám stávající právní úpravu za
globálně dostatečnou, je třeba ovšem extrovertní reakce při zjištěných
legislativních pochybeních.

15.Resumé
The general aim of this work was to develop an analysis of current legislation
Institutes of alternative sentences of imprisonment, to analyse their place in the
Czech legal environment, to identify problems and to summarize the proposals
de lege ferenda , which could be a compass or anticipated future solution of this
problem .
Unquestioned issues of criminal policy are a big increase in crime along with its
new forms, overloading the courts, krescentní percentage of recidivist offenders.
It should be stoic resist thinking; lax approach will be rewarded crisis
imprisonment. Endless storage imprisonment as punishment universal and
comfortable the whole situation is getting worse and dishonoring approach.
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Unconditional punishment must be reserved for perpetrators of serious crimes
and repeat offenders: ' Nesit summum est Malor , certa est malum . "Benefit
imprisonment is its general - preventive effect, which discourages potential
candidates crime. Still, I would like to stay in an intramural setting, with an
undeniable social - deviant subculture, replacing the majority percentage of
alternative sanctions. We will not now witnessing the effect prisonisation impact
on offenders, will not harm the social, economic or family ties, while not
unreasonably overload state finance authorities, prison and judicial system. For
all of the above is necessary legislative basis of the exact treatment alternative
sentencing, where Czech legislatures remains positive extrovert and the
institutes actually receives, but often faced with bitter moments and many
legislative oxymoron , which brings legislative entropy. At this point I would like
to outline a pile of saffron proposals de lege ferenda , mainly based on the study
of the subject, their sources and case law.
Great attention of my thesis is focused primarily on house arrest. The
arrangement is in the fifth chapter of my work. The reason my attention to this
sentence is that his recent anchored into the Czech legal order and in my opinion
its great potential. This penalty is still undervalued; the courts do not see it so far
as a suitable substitute imprisonment, mainly due to the lack of monitoring
equipment, to supervise executions. I dare say that home detention was in our
Rule of Law without the more comprehensive preparation and thoughtful
concept. It hurts that legislators resist the temptation to include experienced
pilot projects to be implemented in practice would have revealed the limits of
the proposed solution.
Absolute legal dilettantism find it in the absence of a monitoring device, which
can control power during punishment. Current solutions are inadequate, random
checks probation officers only reinforce antipathy judges to impose this penalty.
To increase the effectiveness of the death penalty would help the introduction of
a mandatory consent of the offender with sentencing as in the case of public
service.
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Undoubtedly should be increased co-financing sentenced to this punishment.
Today the offender for each day of house arrest, pay only 50 CZK.
I find also a gap in the law of the absence of necessary consent of the people of
the others in the same household with the prisoner, just as their rights and
freedoms will be affected by the execution of the sentence.
Finally, I would like to say that after a detailed study of the issue of alternative
sentences of imprisonment I find the current legislation for globally
unsatisfactory, however, extroverted reactions identified during the legislative
misconduct.
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Abstrakt:
Hlavním záměrem mé práce bylo vypracovat rozbor platné právní úpravy institutů
alternativních trestů odnětí svobody, analyzovat jejich místo v českém právním
prostředí, poukázat na problematické body a shrnout návrhy de lege ferenda, jež by
mohly podat předpokládaná řešení budoucích úprav této problematiky.
Nezpochybnitelnou problematikou trestní politiky je velký nárůst kriminality spolu
s jejími novými formami, přetížení soudů, krescentní procento recidivních pachatelů.
Je na místě odolat stoickému rozmýšlení, laxním přístup bude odměněn krizí
nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nekonečné ukládání nepodmíněného trestu
odnětí svobody jako trestu univerzálního a pohodlného celou situaci zhoršuje a je
dehonestujícím přístupem.

Abstract:
The general aim of this work was to develop an analysis of current legislation
Institutes of alternative sentences of imprisonment, to analyse their place in the
Czech legal environment, to identify problems and to summarize the proposals de
lege ferenda , which could be a compass or anticipated future solution of this
problem .
Unquestioned issues of criminal policy are a big increase in crime along with its new
forms, overloading the courts, krescentní percentage of recidivist offenders. It
should be stoic resist thinking; lax approach will be rewarded crisis imprisonment.
Endless storage imprisonment as punishment universal and comfortable the whole
situation is getting worse and dishonoring approach.
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